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Müzecilikte Dijital Dönüşüm 

Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler, 20 inci yüzyılın ilk yarısına 
kadar, eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet 
ederken, bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır.
Topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin durağan mekan anlayışından, kültür 
ünitesi olarak kurgulanan bir bilgi merkezi olarak da yaşayan çağdaş müzecilik 
anlayışına doğru geçiş, müzeciliğin çehresini değiştirmiştir.
Kültürel çeşitliliğin ve toplumsal belleğin izleyicisine daha iyi aktarabilmesine olanak 
sağlayan yeni sunum ve anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla müzelere olan ilgi de 
artmaya başlamıştır.



Post Modern Müzecilik anlayışı giderek klasik koleksiyon sergilemelerinde devrim 
yaratan yeni anlayışların gelişmesine ve kullanılmasına yol açmaktadır.

Müzeler milletlerin kültürel miras öğelerini depolayıp sergiledikleri gibi aynı 
zamanda “kimlik oluşumu” bakımından eğitici bir yönü de olmasından dolayı çağın 
getirdiği teknolojik iletişim biçimlerine ve araçlarına kendisini adapte etmek 
zorundadır. 

Bilgi teknolojileri ve dijital hıza ayak uydurarak sahip oldukları kültürel miras 
envanterini geniş kitlelere ulaştırmak, günümüz teknolojileriyle sergileme ve sunum 
tekniklerini kullanmak durumundadır.





Bu durumda dijitalleşme getirdiği birçok avantajı ile birlikte ziyaretçiyi müzede 
sergilenen obje ile duygusal iletişimi de ortadan kaldıran bir tehlikemi? Bunun 
tartışılmasında yarar olduğunu sanıyorum.

Başlangıçta müzeleri, değer verdiğimiz şeyleri saklamanın bir yöntemi olarak 
kurmaya başladık; bir tür depo gibi. Sonraları giderek eğitim platformlarına 
dönüştürdük Şimdiyse bu yapıları kendimizi sürdürmek, bugünle bağ kurmak için 
kullanıyoruz; önemli olan ziyaretçi deneyimi, ardındaki düşünce değil. 



Teknoloji ile ziyaretçilerin aradığı o paylaşımlı deneyimin sağlanmasına
yardımcı olan bir araç olma özelliğine sahip olmasıdır.

Müzeler, yönetim yapılarına deneyim direktörü, dijital direktörü gibi
yeni görevler de tanımlayarak yaşanan değişime her yönüyle yanıt
vermektedirler.





Samsun Panorama 1919 Tarih Müzesi



Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi
Panorama Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi, ulusumuzun kaderini değiştiren 
mücadeleyi özel tasarlanan dijital gösterim merkeziyle ziyaretçilere sunan, özgün 
projelerden biridir.

Ziyaretçi, bu müzede seyirci konumunda kalmıyor, kurgulanan özel film tekniği, ses 
efektleri ve görüntüleme yöntemiyle kendisini Milli Mücadele’nin tam ortasında 
hissediyor.



Dijital Gösterim Sistemi
Panorama Samsun 1919 Dijital 
Gösterim Merkezi’nde birden 
fazla parçadan oluşan; düz, 
içbükey, dışbükey yada açılı 
yüzeylerden oluşabilen görüntü 
alanı üzerinde yüksek 
çözünürlükte 
bütünleşik video (sesli) ve resim 
gösterimi yapılmasına olanak 
veren 25 ekran  kullanılmıştır.





Özel Hazırlanan Film
Film yapımında kullanılan görsel malzeme, öncelikle özel 
koleksiyonlardan ve devlet arşivlerindeki fotoğraflardan oluşturuldu 
aynı zamanda animasyon kurgularla zenginleştirildi.
Dev ekranlarda net görüntü alınabilmesi için Progem Proje’nin 
animasyon ekibi hassas çözünürlük kurgularıyla özel görüntülere imza 
attı. 
Tek bir senaryo, paralel kurgu ile 25 ekrana 
yansıtılabilen filme dönüştürüldü. 



Görüntü, 25 ayrı ekranda ayrı projeksiyonla yansıtılarak ziyaretçileri içine çeken 360 
derecelik bir film deneyimi yaşatıldı.

Gün be gün gelişen dijital teknolojinin getirdiği yenilikler müzelerin bir şekilde bu 
trend ile eş zamanlı yenilenme yaklaşımı içersinde olması çağın gereğidir.

Dijitalleşmenin de müzelerin hedef kitleleri üzerinde pozitif bir etkisi olduğu yapılan 
bazı alan araştırmalarıyla tesbit edilmiş durumdadır.



Yelken bezlerine yapılan resimlerle başlayan Panoramalar serüveni günümüz dijital
teknolojisi ile artık projeksiyonlar vasıtasıyla ekranlara taşınmıştır.Bu aynı zamanda
panoramalarda çok rahat farklı temalar için içeriklerinde değişebileceği yaklaşımını
getiriyor bunun yanında her 5 ile 8 yıl arasında yenilenen bu dijital teknolojiye
yapılan yatırımlar müzecilikte gerek kaynak sorunu gerekse sürdürülebilirlik
konularını daha da güncel kılacaktır diye düşünüyorum..

Bu nedenle geçmişin “panorama bilgisini” ve günümüzün modern yaklaşımlarını
bir arada sunan güzel yeni panoramalar yapmak konusunda Türkiyemiz çok buyuk
bir bilgi ve birikime sahip gerek insan kaynağı gerekse teknoloji kullanımı
noktasında bunun örneklerini İstanbul Panorama 1453’den başlayarak



Samsun 1919,Bursa Panorama 1326, Çanakkale1915,Gaziantep Savunması 
,Maraş,Malazgirt,Afyon,Konya birçok panorama yapıyoruz,yapacağız.
Ülkelerin tarihsel olaylarını anlatımında ve tanıtımında   çok önemli,etkili bir 
sanatsal  sergileme ,sunum biçimi olan ‘Panorama müzeleri ‘yapımında şuan bir çok 
ülkenin açık ara önündeyiz.
Bugun sanatçılarımız dünyanın bir çok yerinden panorama yapım teklifleri 
almaktadır.Tarihimizin anlatımı tanıtımı ve Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara 
aktarılmasında taşıyıcı bir aks olarak Panoramalar önemli bir misyon üstelenmeye 
uzun yıllar devam edeceklerdir ..



Panorama 1919    Müzenin diğer bölümünde ise 44 projeksiyondan yararlanılarak 
yapılan Dijital Gösteri Merkezi yer almaktadır. Burada Malazgirt Zaferi, Osmanlı’nın 

kuruluşu, İstanbul’un fethi, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Mücadelesi anlatılmaktadır. 



Yorktown’daki Amerikan Devrim Müzesi Dijital Teknoloji ile oluşturduğu sergiler 
yoluyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.



Historium Belçika Brüj şehrinde Alfavizyon’un yaptığı sanal gerçeklik uygulaması 



Dubai’de Geleceğin Müzesi tasarlanmış !



ULUSAL BİLGİ POLİTİKASI

“Bilgi politikası, bir ülkedeki bilgi yayımını sağlayacak kaynaklar, hizmetler ve 
sistemlerin geliştirilme ve kullanılmasının amaç ve hedeflerini; prensipler, 
izlemler ve programlar açısından belirleyen bir araçtır”(çapar)
“Bilginin üretimi, kullanımı, depolanması, iletimi ve sunumunun teşvik edilmesi, 
edilmemesi veya düzenlenmesini içeren kamu kesimi hukuku, düzenlemeleri ve 
politikalarının bir bütünüdür” (McClure)

Türkiyede Ulusal Bilgi Politikası bağlamında  bir bilgi merkezi olarak «müzeler»de
kütüphaneler   arşivlere birlikte bu çalışmanın asli unsurlarından biridir.

Son yıllarda Küresel yaklaşımların toplumların bilgi politikalarında ne kadar etkili 
olduğunu ,eğilimleri sosyal medya tarafından nasıl yönlendirdiği ortadadır.



Müzeler toplumların tarih serüveni içersinde geçirdiği evreler ,yaşadıkları 
deneyimler ve milletlerin ürettikleri sosyal,kültürel,tarihsel değerler açısından 
geçmiş ile gelecek arasında önemli bir taşıyıcı aks durumundadır. 
Kültürel Miras bilgi merkezi olarak müzeler bir anlamda  toplumların tarihteki 
rollerini günümüze taşıyarak milletlerin gelecek vizyonuna referans olarak katkı 
yapmaktadır.
Bu bağlamda ulusal kültür politikalarından teknolojiye, iletişim, bilim ve eğitimden 
entelektüel mülkiyete oradan ekonomiye kadar uzanan butun çizgide  bilginin 
kullanılması erişilmesi ve yayılması için hızla 
Ulusal Bilgi ,Enformasyon Envanteri, Mevzuat/Standartlar, İş Birlikleri,Kamu,özel
kurum koordinasyonları ile milli bir seferberlik ruhuyla çözümler üretmek 
zorundayız.Aksi halde küresel alamda bilginin kültürün medeniyetimizin gücünü 
kullanamadığımızda « varoluş» sorunyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. 



İstanbul Ölçeğinde bir müze bilgi düzenleme erişim 
ve paylaşım örneği www.istanbulmuzeleri.gov.tr

http://www.istanbulmuzeleri.gov.tr/


TEŞEKKÜRLER…


