
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ GEZİ PLANI 
Bu rehber metin, öğrenci gruplarınızın müze deneyimlerini planlı ve verimli kılmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 
 
Rezervasyon 
İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin okul programları rezervasyon önceliğine göre sunulmaktadır. Müze 
ziyaretinizin ertelenmesi ya da iptal olması durumunda lütfen (212) 334 73 41 numaralı telefondan 
bize bildirerek, başka öğrencilerin de bu programdan yararlanmasına olanak tanıyınız.  
 
Müzeye Ulaşım 
Adres: Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No:4 Karaköy – İSTANBUL 
Müze, Nusretiye Camisi’nin arkasındaki rıhtımda, Tophane ve Salıpazarı durakları arasında yer 
almaktadır. 
 
Müze Giriş ve Otopark Ücretleri 
Giriş ücretleri ve otopark ücretleri için; www.istanbulmodern.org adresine ya da (212) 334 73 41 
numaralı telefona başvurabilirsiniz.  

İstanbul Modern Üyeleri, Engelli Ziyaretçiler, 12 Yaşından Küçük Çocuklar, ICOM ve CIMAM Kart 

Sahipleri: Ücretsiz 

Perşembe günleri ücretsizdir.  

Salı günleri saat 14.00 - 18.00 arası, 18 - 25 yaşındaki gençlere ücretsizdir. 
 
Karşılama 
Okul programlarına rezervasyon yaptırmış olan okul grupları, önce müzenin güvenlik ekibi tarafından 
karşılanır. Okulların, etkinlik gününden önce doldurmaları beklenen “Öğrenci Listesi” adlı dosyayı 
etkinlik gününde müze güvenliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
Güvenlik ekibi tarafından karşılanan öğrenciler eğitim ekibine yönlendirilir. Eğitim görevlisi kendini 
tanıttıktan sonra, İstanbul Modern Sanat Müzesi, müze kuralları ve program ayrıntıları hakkında bilgi 
verir. 
 
Katılacağınız program, rezervasyon için bildirilen saatlerde başlayıp bitecektir. Geç gelenler için 
etkinlik süresinin uzatılması mümkün olamamaktadır.  

 
Eğitim programları, ziyaretçilerimizin kullanımına açık olan herhangi bir alanda 
uygulanabilir,  rezervasyon sırasında size bildirilmiş olan mekân değiştirilebilir. 
 
Kendi öğretmenlerinin rehberliğinde sergi gezisi (serbest gezi) için rezervasyon yaptırmış olan okul 
grupları, okulların etkinlik gününden önce doldurmaları beklenen “Öğrenci Listesi” adlı dosyayı teslim 
ettikten sonra müzenin güvenlik ekibi tarafından sergi salonlarına yönlendirilir. Grubu karşılayan eğitim 
görevlisi, müze kuralları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptar ve gruptan ayrılır. 
 
Gezi Planınız İçin Önerilerimiz 
Rezervasyon  yaptırırken, öğrencilerinizin katılacakları okul programının adı, konusu, gezecekleri 
müze sergisi ve eğitim programının süresi hakkında sunduğumuz bilgileri lütfen öğrencilerinizle de 
paylaşınız. 
 
Müze gezisinden önce, öğrencilerinizle müze kavramı üzerine konuşabilirsiniz; 
 
“Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık 
eden malzemelerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, belgeleyen, bilgiyi paylaşan ve sonunda 
inceleme, eğitim ve zevk alama doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan 
bir kurumdur.”  

(Uluslararası Müzeler Konseyi, 2007) 
 
Müzede dikkat edilmesi gereken kuralları, gezi öncesinde nedenleriyle açıklamanızı öneriyoruz: 
- Müzeler genellikle sessiz ortamlardır. İzleyiciler sergi salonlarında yapıtları anlamaya ve 
yorumlamaya çalışırlar. Bu nedenle müzelerde yüksek sesle konuşulmaz. 
 - Müzede sergilenen yapıtlara dokunmak, yapıtlara zarar verir. 
 - Sergi salonlarında koşmak tehlikeli ve yasaktır. 

http://www.istanbulmodern.org/


- Öğrencilerin sırt çantası, su şişesi gibi malzemelerini inmeden önce servislerinin içerisinde 
bırakmaları gerekmektedir. Müzeye bu ve benzeri eşyalarla girilmesine izin verilmemektedir. 
- Öğrencilerin okul programını, onlara eşlik eden tüm öğretmenler ve diğer refakatçiler gözetiminde 
tamamlamaları gerekir. 
 
Okul programı tamamlandığında, gruptan sorumlu öğretmene kısa değerlendirme formunu verilmesi 
durumunda öğretmenin bu formu doldurarak, izlenimlerini ve önerilerini bizlerle paylaşmasını rica ederiz. 
 
Aşağıdaki etkinlik örnekleriyle, öğrencilerinizin müze deneyimini okula döndüklerinde pekiştirebilirsiniz: 
 - Müze gezisinden önce gerçekleştirdiğiniz tartışma konularını yeniden gündeme getirerek farklılıkları 
gözlemleyebilirsiniz. 
 - Müzede onları en çok etkileyen sanat çalışması hakkındaki görüşlerini öğrenebilirsiniz. Etkilendikleri 
çalışmaların sanatçılarıyla ilgili araştırma yapmalarını önerebilirsiniz. 
 - Gözlemlerinden yola çıkarak, bir sanat çalışması yapması için onları teşvik edebilirsiniz. 
 
İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen sergilere ve eğitim programlarına ilişkin 
ayrıntılı bilgiye www.istanbulmodern.org internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

http://www.istanbulmodern.org/

