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Özet 

Müzecilik konusunda özellikle ziyaretçi eğilimlerindeki değişimlerle 
bağlantılı olarak dünyada dikkat çekici yenilikler meydana gelmektedir.  
Dünyada bu konuda en çok dikkat çeken değişim ise yaşayan tarih 
müzeleri konusundadır. Türkiye’de müzecilik konusunda son zamanlarda 
gerek devlet gerekse özel teşebbüslerden çok belediyelerin konu ile ilgili 
girişimleri dikkat çekmektedir. Özellikle yaşayan tarih müzeleri, bugün 
dünyada birçok ülkede hem bu müzelerin sağladığı ekonomik katkı hem 
de müzeye gelen ziyaretçilere sağladığı eğitim ve kültür aktarımı açısından 
önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada, yaşayan tarih müzelerinin dünyada 
geldiği aşama ortaya konularak, Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilecektir. Özellikle belediyelerin bu konuda neler 
yapabileceği üzerinde durulacak ve bu konudaki girişimlerin farklı 
açılardan getirileri üzerinde çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilik, yaşayan tarih müzesi, belediye teşebbüsü, ekonomi, 
kültür. 

NEW APPROACHES TO MUSICIAN:  
THE EXAMPLE OF LİVİNG HİSTORY MUSEUM 

Abstract 

About museology remarkable innovations come to the fore in world 
especially In connection with the changes in visitor trends. The most 
noticeable change in this regard in the world is the living history 
museums. Recently, the initiatives of the municipalities have attracted 
attention in the field of museology than the state and private enterprises. 
Especially, those living museums today, due to both economic 
contribution to both of these museums in many countries in the world 
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that allows the visitors to the museum holding an important place in 
terms of education and culture transfer. The study, by introducing the 
stage reached in the world of living history museum in Turkey will be 
informed about the work done in this regard. In particular, it will focus on 
what the municipalities can do in this regard and try to make inferences 
on the different aspects of the initiatives of this kind. 

Keywords: innovation, living history museum, municipal enterprise, 
economy, culture. 

 


