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Tabiat’ın tarihine ev sahipliği yapan MTA
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi,
MTA’nın arazi çalışmalarından derlenmiş,
çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından hediye
edilmiş; mineral, kayaç, maden, fosil ve
jeoarkeolojik örneklerden oluşan zengin
koleksiyonları sergilemektedir.

MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 1968
yılında kurulan müze, üstlendiği eğitim ve
araştırma misyonu kapsamında sergilediği
örnekler ve hazırladığı eğitim materyalleriyle
özellikle çocuklarda ve gençlerde doğa koruma
bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.





-EĞİTİM FAALİYETLERİ:

2019 yılı ziyaretçilerimiz arasında  

721 öğrenciye randevulu olarak 

eğitim hizmeti verilmiş, 2037 

öğrenciye de Planetaryum’da yer 

bilimleri ve tabiat tarihi hakkında 

filmler izletilmiştir.



Eğitim biriminde, hazırlanan 
eğitim programları ile 
öncelikli olarak okul öncesi 
gruplar (kreşler) ve ana 
okulları için “Müze Gezileri” 
ve eğitim faaliyetleri 
düzenlenmektedir. 



Bu kapsamda, Müzede  ilgi çekici 
nesnelere odaklı, eğlenceli, katılımcı 
oyunlarla zenginleştirilmiş programlar 
gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, her yıl belirlenen temalara göre 
eğitim çalışmaları online randevu sistemi 
ile devam etmektedir. 



Müze Teşhir ve Eğitim Alanında, 
çocuklara kendi seçtikleri objelerle ilgili 
çalışma imkanı sağlanarak el becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. 



- GEZİCİ MÜZE 
PROJESİ:



Kısıtlı imkanlar ve uzaklık 
nedeniyle Müzeye gelemeyecek 
durumda olan gençlere doğa 
sevgisi ve bilincini aşılamak, 
Müzeyi tanıtmak, eğitici 
faaliyetlerde bulunmak 
amacıyla; ”MTA Şehit Cuma 
Dağ Tabiat Tarihi Müzesi 
Türkiye’yi Geziyor” sloganıyla 
bir proje başlatılmıştır.



Projenin Amacı;

• Modern Müzecilik anlayışıyla okulları 
buluşturmak,

• Müze koleksiyonunu eğitim amaçlı 
kullanmak,

• İlköğretim okullarının üniteleriyle 
bağlantılı Müze objelerinden 
yararlanılarak, Müzeye gelemeyen 
okullara uygulamalı eğitim imkanı 
sağlamak,

• Çevre ve doğa bilinci kazandırmak,

• Müzenin sürdürülebilirliğini ve 
toplumun eğitimine verilen önemi 
göstermek.



2019 yılının ilk 6 
ayında Ankara 
çevresinde ilköğretim 
4. ve 6.sınıf 
öğrencilerine yönelik 
olarak 5 adet okulda 
(Güzelhisar Ortaokulu, 
Kışlacık Ortaokulu, 
Hamdullah Suphi İ.O, 
Kozayağı Köyü 
Ortaokulu ve Kırbaşı
Ortaokulu) “Gezici 
Müze Faaliyetleri” 
gerçekleştirilmiştir.



-BİLİM MERKEZLERİ İLE FAALİYETLER:

Konya Bilim Merkezinde ve Elazığ Bilim Merkezinde MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nin katkılarıyla açılacak
“Mineraller, kayaçlar, madenler ve fosiller” teşhir bölümü için örnekler gönderilmiştir.

4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde “Konya Bilim Merkezinde” gerçekleştirilecek “7.Konya Bilim Festivaline” “Gezici Müze
Projesini” tanıtmak üzere atölye çalışmasıyla katılım sağlanacaktır.



TEŞEKKÜRLER…


