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Fotoğraflar gece fotoğrafçılığı, şehir manzaraları ve ay fotoğrafçılığı özel ilgi alanları olan 
değerli fotoğraf sanatçısı Aydın Sertbaş ve değerli sanat sever dostlarımızın katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz “Ay Batarken Uyuyamam” serisinin  

 

• 27 Haziran cumartesi 00:15 de başlayan “hilal” 

• 4 Temmuz cumartesi 04:00 de başlayan “dolunay” 
 

fotoğraf çekimlerine ait. Hava şartları uygun olduğu sürece her ay “hilal” ve “dolunay” 
zamanlarında bu etkinliğimiz devam edecektir. 
 
@aydinsert in yurt içinde yayınlanan birçok dergi ve kurum içi yayınlarda fotoğrafları yayınlan-
makta ve Türkiye’nin tanınmış rehber ve seyahat yazarlarından Saffet Emre Tonguç’un 
‘’İstanbul ve Gece’’, ‘’Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye’’ kitaplarının fotoğraflarını da çekmiştir. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/aydinsert/?hl=tr
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• “Zamanın durduğu yerde” Sunay Akın eşliğinde özel bir yolculuğa 

davetlisiniz… 

 

Zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrili, mitolojik Adatepe Köyü’nde, 

bedeninizi ve ruhunuzu arındıracağınız çok özel bir yere; Adatepe / Ida 

Blue’ya gidiyoruz. 

 

Çok sevdiğimiz usta isim Sunay Akın ile Taş Mektep’in büyülü atmosferinde 

unutulmaz bir söyleşiyle sizlere hoş geldiniz diyeceğiz. Söyleşi sonrasında 

Adatepe Köyü’nü ve Zeus Altarı’nı ziyaret edecek, Hoca Kayası’nda güneşin 

batışını izleyecek, Assos’un tarihi atmosferinde dinlenmenin tadını 

çıkaracağız. 

5-7 Eylül de kimseye siz vermeyin! Sosyal mesafeye uygun sınırlı 
kontenjanımız için rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririz. 

 

Detaylar için lütfen tıklayınız; http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-

adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/ 

 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://idablue.com.tr/
https://www.instagram.com/sunay.akin/
http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/
http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/
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• Baksı Müzesi 20 yaşında! 
 

 2000 yılında çağdaş müzecilik 

alanında yepyeni bir anlayışla 

kurulan ve Anadolu’nun kültür 

mirasını ortaya çıkaran Baksı projesi, 

20. yılına özel bir kutlama yapmaya 

hazırlanıyor.  

Sevgili hocamız, Baksı Kültür ve 

Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi 

kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin 

Koçan; 20. yıl programı 

oluşturulurken sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdıklarının 

altını çiziyor.  Salt seyirlik bir müze olmadıklarını; çocuklarla sanat eğitimini, kadın 

istihdamını, yöresel kalkınmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir 

model oluşturduklarını da söylüyor.  

Baksı Müzesi, Temmuz ayında 

yapılacak kutlamalar çerçevesinde 

özel bir ödül töreninin yanı sıra sergi, 

atölye, film gösterimleri ve konser 

etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. 

Bir diğer sergi ise Baksı Müzesi’nin 

yanı başında, tepe üzerinden Çoruh 

Nehri manzarasına karşı açıkhavaya 

yerleşecek heykeller, sanatseverlerle 

buluşacak. 10 sanatçının üretimlerini 

bir araya getirecek sergide, Yunus Tonkuş, Tuğrul Selçuk, Elif Süsler, Mike Berg, Ali 

Teoman Germaner, Nermin Er, Güler Güngör, Kemal Tufan, İbrahim Koç ve 

Hüsamettin Koçan’ın işleri sergilenecek.Bu ay itibarıyla başlayan 20. yıl kutlama 

etkinlikleri, Temmuz 2021'e kadar devam edecek. 

23-24 Eylül de Baksı’da sanatla randevumuz var… 
 

Detaylar için tıklayınız; http://sanatlarandevu.com/tours/baksida-sanatla-randevumuz-var/ 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://baksi.org/tr/anasayfa
http://sanatlarandevu.com/tours/baksida-sanatla-randevumuz-var/
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• OMM, Yılın Uluslararası Projesi ödülüne aday 
 

OMM-Odunpazarı 
Modern Müze, müze ve 
kültürel miras 
alanlarında dünya 
çapında önemli 
girişimleri öne 
çıkarmak ve 
onurlandırmak 
amacıyla İngiltere’de 
düzenlenen 18th 
Museums + Heritage 
Awards (Müze ve 
Kültürel Miras Ödülleri) 
kapsamında, Yılın 
Uluslararası Projesi 
ödülü için gösterilen 
beş adaydan biri oldu. 
 

Eskişehir’de ziyarete açıldığı 8 Eylül 2019 tarihinden itibaren kısa sürede çağdaş 
sanatın buluşma noktalarından biri olan OMM, tanınmış Japon mimarlık ofisi Kengo 
Kuma and Associates’in (KKAA) imzasını taşıyor. Polimeks Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu, tasarımıyla dikkat çeken 
OMM; eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve 
dinamik sergi programıyla, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde, kültürel 
gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor. Bu 
doğrultuda Museums + Heritage Awards başvurusunu gerçekleştiren OMM, 
Türkiye’den aday gösterilen tek müze olma özelliğini taşıyor. 
OMM ile birlikte, Yılın Uluslararası Projesi kategorisinde aday gösterilen diğer 
kurumlar arasında Leiden Belediyesi, Museum De Lakenhal; Barker Langham (Katar 
Ulusal Müzesi adına); Literature Ireland Müzesi ve Liget Budapest’in restorasyon 
projesi Olof Palme House bulunuyor. 15 farklı kategoride ödül dağıtacak olan 2020 
Museums + Heritage Awards, Kovid-19 sebebiyle bu sene ödül sahiplerini 22 Eylül 
2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştireceği resepsiyonda açıklayacak. 

22-23 Eylül’de Sanatla Randevu ile Eskişehir’e gidiyoruz! 

 

ESKİŞEHİR’E YENİ SOLUK – ODUN PAZARI MODERN MÜZESİ 
 

Detaylar için ütfen tıklayınız; http://sanatlarandevu.com/tours/eskisehire-yeni-soluk/ 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://sanatlarandevu.com/tours/eskisehire-yeni-soluk/
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• 2 bin 300 yıllık geçmişin hayat bulduğu tarihi bir mucize / The Museum 

Hotel Antakya 

 
2010 yılında iş insanı Necmi Asfuroğlu'nun Antakya’daki arazisinde yapılan inşaat sırasında, 

Antik Roma döneminden kalma “dünyada bilinen en büyük tek parça mozaik” bulundu. 

İnşaatta, tarihi M.Ö. 2.Y.Y’a, Antiochia'nın kurulduğu ilk döneme uzanan mozaiğin yanı sıra 13 

uygarlığa ait, 30 bine yakın arkeolojik eser bulundu. Beş dönemin izlerini taşıyan “Necmi 

Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi”nin ilk buluntusu, geçmişi M.S. 200’lü yıllara uzanan 70 cm’lik Eros 

heykeli oldu. Ardından doğal bitki boyalarının 160 tonuyla renklendirilmiş Pegasus Mozaiği 

geldi. 5. Y.Y’dan Roman hamamları ve yine aynı döneme ait son derece iyi korunmuş “Kutsal 

Ruh ve Doğal Yaşam Mozaiği” paha biçilemez bir tarih yolculuğunun habercisi oldu. 

 

Antakya’ya yeni bir soluk getiren The Museum Hotel, hizmete girmesi ile tüm 

dünyadan sanatsever konuklarını ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerin unutulmaz 

bir deneyim yaşadığı müze-otel, sonbaharda Kenan Tamer eşliğinde Sanatla 

Randevu gezginlerini bekliyor! 

 

Arkeolojik buluntulara zarar vermeden, mimarinin olabilecek en uç noktalarını 

kullanarak inşa edilen ve birçok ödüle layık 

görülen @themuseumhotelantakya’da, dünyada bir ilk olan mozaik 

manzaralı odalarımızda tarihe tanıklık edeceğiz. 
 

Detaylar için lütfen tıklayınız; http://sanatlarandevu.com/tours/kultur-

mozaigi-antakya/ 
 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/kenan_tamer/
https://www.instagram.com/themuseumhotelantakya/
http://sanatlarandevu.com/tours/kultur-mozaigi-antakya/
http://sanatlarandevu.com/tours/kultur-mozaigi-antakya/
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• Barselona'daki ünlü Liceu Opera Binası - GranTeatredelLiceu tek eserlik 

bir dinletiyle kapılarını açtı. Ancak bir farkla... 
 

 
 

Covid-19 önlemleri nedeniyle seyircilere bir süre daha kapalı kalacak opera 

binasının koltuklarında bu kez insanlar yerine 2 bin 292 adet "bitki" vardı. 

 

Uceli Yaylılar Dörtlüsü, İtalyan besteci GiacomoPuccini’nin 

“Chrysanthemum” eserini çaldı.  

 

Yetkililer, dinletide yer alan bitkilerin sağlık çalışanlarına bağışlanacağını 

açıklandı. 
 

 

• The Metropolitan Opera “NIGHTLY MET OPERA HOUSE” etkinliğinde 

belli sürelerle çeşitli operaları ücretsiz olarak sanat severlere 

açıyor.  bit.ly/3dzKNQi adresinden etkinlikleri izleyebilirsiniz. 

 

• New York City Ballet etkinliklerini https://www.instagram.com/nycballet/ 
adresinden takip edebilirsiniz. 

• New York Philharmonic belli sürelerle çeşitli konserleri ücretsiz olarak sanat 

severlere açıyor. Aşağıdaki adreslerdenetkinlikleri takip edebilirsiniz. 
 #nyphil #nyphilharmonic #nyphilplaysonnyphil.org/playson 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/explore/tags/granteatredelliceu/
https://www.instagram.com/explore/tags/giacomopuccini/
https://www.instagram.com/explore/tags/chrysanthemum/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F3dzKNQi&e=ATOKZEwArZd9omVvflUInjTYaUb44qA2FqyTlBjho6fJu_i4Phcx6I2JzpSviygUoOZFFl7gLaYCkr56hAW3Fw&s=1
https://www.instagram.com/nycballet/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphil/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphilharmonic/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphilplayson/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fnyphil.org%2Fplayson&e=ATNFNpJsHXjMzNaw8VZGgXX8eHbSAMb3Lp_1tDc5Y9lFoDPIPiWPYs1c8gfw_UQPR5chePXRA_wt7SNHD8qIsA&s=1
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• Londra’da Satışa Çıkan Fatih Sultan Mehmet’in Portresini İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Satın Aldı 

 
Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal 
portresinden biri olan ve 15'inci 
yüzyılda İtalyan ressam Gentile 
Bellini'nin yaptığı tahmin edilen yağlı 
boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 
bin sterlin karşılığında İBB tarafından 
Londra'daki müzayede satın 
alınmıştı. Tablonun alınmasıyla 
birlikte farklı tartışmalar meydana 
geldi. Bu tartışmalardan biri de 
"Tablo, Gentile Bellini'ye mi ait yoksa 
sahte mi?" 

Ekrem İmamoğlu, “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan Ressam Gentile 
Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB 
olarak satın aldık” notunu paylaştı.  

Müzayede evinin İslam ve Hint Sanatı satışında açık artırmaya sunulan portrenin 
tahmini satış fiyatı 400-600 bin sterlin olarak tahmin ediliyordu. Büyükşehir 
belediyesi, portreyi 770 bin sterline (6.5 Milyon TL) satın aldı.  

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen 
portrenin ya bizzat ressam tarafından ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı 
düşünülüyor. Ahşap panel üzeri yağlı boya portre, 33.4 x 45.4 cm ebatlarında.  

• Fatih Sultan Mehmet’in 20. Yüzyılda Yapılan Portresi İlk Kez Sergilenecek 

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, ressam Halil Paşa tarafından 20. yüzyılda 
yapılan portresi, Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nde ilk kez sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak.  

Milli Saraylar Resim Müzesi Yöneticisi ve Sanat Tarihçisi Gülsen Kaya, şimdiye kadar 
hep yabancı ressamların gözüyle padişah portrelerinin sergilendiğini, ilk defa Resim 
Müzesi’inde Halil Paşa’nın yorumuyla padişah portresinin görüleceğini belirtti. 
Sonbaharda sanatseverlerle buluşturulmayı planlanan sergide yine Halil Paşa’nın 
yorumuyla ilk defa Yavuz Sultan Selim portresinin de yer alacağını anlatan Kaya, 
koleksiyonda yabancı ressamların yaptığı padişah portrelerin de bulunacağını anlattı. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.milliyet.com.tr/haberler/fatih-sultan-mehmet
https://www.milliyet.com.tr/haberler/tablo
https://www.milliyet.com.tr/haberler/ibb
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• İstanbul Modern’in Yeni Koleksiyon Sergisi Hazırlıkları Tamamlandı 

İstanbul Modern, müze koleksiyonundan üç önemli yönelimi bir araya getiren, 30 
sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine yer veren yeni koleksiyon sergisi için hazırlıklarını 
tamamladı. Müzenin 3. katındaki seçki, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamında 
temellenen soyut ve figüratif modern resmin gelişimine odaklanıyor. 2. katta ise 
günümüz dünyasında doğa ve çevre fikri etrafında şekillenen çağdaş sanat örnekleri 
sunuluyor. Sergi, bugünden itibaren İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici 
mekânında ziyaret edilebilir. 

Sergi, İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekanında ziyaret edilebilir.  

 

• Devlet Tiyatroları Açık Havada ‘Perde’ Açtı Covid-19 salgını nedeniyle 
temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz 
Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu. 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında temsillerine 4 ay ara 
veren Devlet Tiyatroları, “Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları” ile tiyatroseverlerle 
yeniden buluştu. Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi’nde, 
Gökhan Kocaoğlu’nun rejisörlüğünü üstlendiği, İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahneye 
konulan “80 Günde Devr-i Alem” oyunuyla yapıldı. 

 

 

• Saype’den Cenevre’de Yeni Eser 

Fransız graffiti sanatçısı 

Guillaume Legros, bilinen 

adıyla Saype, İsviçre 

Alpleri’deki “Beyond 

Crisis”ın ardından, Cenev-

re’de yeni bir yerleştirme ile 

sanatseverlerin karşısına 

çıktı. Toprakta çözünebilir 

boyalardan ve doğal pigmentlerden elde edilen ürünlerle üretim yapan 31 yaşındaki 

sanatçı, bu kez Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki Milletler Sarayı’nın (Palais de 

Nations) çimlerini tuvali olarak kullandı.  

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3


 

 

 

 

 

  TEMMUZ 2020 SANAT BÜLTENİ 

 

 

 

 

 

             www.sanatlarandevu.com      @sanatlarandevu     Sanatla Randevu 

 

 

• Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan eski denizaltı üssü, 
dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü.  

 

Fransa’nın Bordeaux şehrindeki 
eski denizaltı üssü, dünyanın en 
büyük dijital sergi mekânına 
dönüştürüldü. Paris’te daha önce 
benzer projelere imza atan sanat 
kurumu Culturspaces, dünyanın 
en büyük dijital sanat merkezine 
dönüştürülen “Bassins de 
Lumières” için 14 milyon Avro’luk 
yatırım yaptı. Koronavirüs nedeni 
ile açılışı iki ay ertelenen mekân, 
10 Haziran’da ziyarete açıldı.  

 

Mekânda “ışık havuzu” olarak değerlendirilen 4 büyük havuz yer alıyor. 110 metre 
uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki dört paralel havuza 
ışık yansıtılıyor. Toplam 90 projektör, 80 hoparlör ve 100 kilometrelik fiber optik ağ 
sağlanan 12 bin metrekarelik projeksiyon alanı ile dünyanın en büyük dijital sanat 
galerisi olma özelliğini taşıyor. Mekân, 3 Ocak tarihine kadar, Gustav Klimt ile Paul 
Klee’in eserlerine, dijital olarak ev sahipliği yapacak. 
 
https://www.bassins-lumieres.com/fr web sitesinden erişilebilir, 
https://www.youtube.com/watch?v=roFd2txhB6c&feature=youtu.be dan tanıtım 
videosunu izleyebilirsiniz. 
 
 
 

• NDS Edebiyat Ödülü Madjidi’ye: “Göçün Evrensel İkilemine Şiirsel Üslup” 

İran kökenli Fransız yazar Maryam Madjidi, "Marx ve Oyuncak Bebek" adlı 

romanıyla 2020 NDS Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Notre-Dame de Sion Fransız 

Lisesi ile Notre-Dame de Sion’lular Derneği tarafından 2008 yılından itibaren 

düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, İran kökenli Fransız yazar Maryam 

Madjidi, Marx ve Oyuncak Bebek adlı romanıyla kazandı. Barış Tut tarafından 

Türkçeye çevrilen roman Profil Kitap yayınevi tarafından 2018’de yayınlandı. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.bassins-lumieres.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=roFd2txhB6c&feature=youtu.be
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• İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 

17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor. 

Gösterimleri, @sakipsabancimuzesi iş birliğiyle yapılacak yarışmalarda, 11 uzun 

metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. Filmler SSM’de kurulacak açık hava 

sinemasının yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da 

gösterime açılacak. Kapasiteyle sınırlı olacak açık hava ve çevrimiçi gösterim 

festival biletleri 10 Temmuz 10:30'da genel satışa açılacak. Filmler ve 

gösterimlerle ilgili detaylı bilgi için link https://film.iksv.org/tr 

 

İstanbul Film Festivali’nde çoğu 

Türkiye ve dünya prömiyerini 

yapacak filmlerin yer aldığı 

Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 

31. kez @anadoluefestr’nin 

katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 

 

Sakıp Sabancı Müzesi Biletleri; 

Biletix web sitesinde 

(www.biletix.com) satışta olacak 

ve basılı bilet uygulaması 

olamayacaktır. 

filmonline.iksv.org biletleri aynı site üzerinden (filmonline.iksv.org) alınabilecek. 

 

 

 

• Jeff Koons Heykeli 8 Milyon Dolara Satıldı  

 

 

ABD’li ünlü heykeltıraş ve 

ressam Jeff Koons, David 

Zwirner Gallery‘de çevrimiçi 

sergilenen heykelinin 8 milyon 

dolara alıcı bulmasıyla yeniden 

gündeme geldi. 

 

 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/sakipsabancimuzesi/
https://film.iksv.org/tr
https://www.instagram.com/anadoluefestr/
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• Francis Bacon’ın İşi 84 Milyon 550 Bin Dolara Satıldı 

Sotheby's'in online olarak gerçekleştirdiği "Çağdaş Sanat Akşam Satışı"nın yıldızı 

Francis Bacon'ın Aeschylus'un yazdığı Oresteia trajedisinden ilhamla yaptığı üç 

parçalı tablo oldu. Eser, 84 milyon 550 bin dolara satıldı. Clyfford Still ve Roy 

Lichtenstein'in işleri de 25 milyon doların üstünde alıcı bularak dikkat çekti. Bacon’ın 

1981 yılında yaptığı başyapıt müzayedenin gözdesiydi.   

 

 
 

 

• Yeni Normal: Sosyal Mesafeli Konser Mekanları Açılıyor 

 

İngiltere'de ilk kez Newcastle 

şehrinde 2500 kişi kapasiteli 

'sosyal mesafeli konser mekanı' 

kapılarını açıyor. Ağustosta 

hizmete açılacak Virgin Money 

Unity Arena'da aralarında 2'şer 

metre mesafe bulunan 500 

izleme platformu yer alıyor. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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• Kültür ve Sanat Tesislerinde Normalleşme Süreci Nasıl Olacak? 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü “Kültür ve Sanat 
Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi”ni yayınladı.  

“Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, kültür ve sanat faaliyetlerinin 
(kültür merkezleri, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, sinemalar, müzeler, 
kütüphaneler, kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, tiyatro, opera-bale, 
konser, sergi, konferans salonları, fuar alanları) güvenli bir şekilde gerçekleştiri-
lebilmesi amacıyla, faaliyete geçecek olan kültür ve sanat tesislerinde, aşağıda 
belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir” cümlelerine 
yer veren genelge şöyle devam ediyor; “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-
19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak tesisin bünyesinde bulunan 
tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katı-
lımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşıla-
cak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren ziyaretçi/seyirci/katılım-
cıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlem-leri belirlemek üzere 
“Eylem Planı” hazırlanır. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu 
personeller belirlenir. İşletme genelinde plan düzenli aralık-larla değerlendirilir, uygu-
lamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca 
uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenir. İşletmeler, sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü yapar. Salonlar ile fuaye 
alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kulla-nım alanları ile geri hizmet 
ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin sosyal mesafe 
planı’ hazırlanır ve plana uygun düzenlemeler yapılır. Sosyal mesafe planına uygun 
olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılır.” 

Genelge Giriş, Fuaye ve Salonlar; Sanatçı ve Personel, Temizlik ve Bakım ile 
İşletme/Personel Araçları başlıklarını ayrı ayrı ele alıyor. Genelgede yer alan ve 
kültür sanat izleyicileriyle üreticileri için öne çıkan başlıklar şöyle:  

Genelgenin tamamını https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73194,kultur-genelge-
12pdf.pdf?0 adresinden inceleyebilirsiniz.  

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73194,kultur-genelge-12pdf.pdf?0
https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73194,kultur-genelge-12pdf.pdf?0

