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HARBivE
ASKERi MOZE VE KOLTOR SiTESi KOMUTANLIGI

EylOl2016

ISTANBUL ONlvERSITESI REKTORLOGONE

Sahip oldugu askeri kaltOr varhklanmn saYlsl ve essiz zenginlikleri ile dOnyanm onde gelen
mOzelerinden biri olan Askeri MOze ve KOItOrSitesi, TOrk Ulusu ve Ordusunun sosyal tarihi ve
teknik geli$imini, TOrk ulusal tarihinin dOnya tarihindeki etkinligini. kahramanltgml donemlere gore
yansltmak, kendi sahasmdaki tanh ve askeri tarih ile ilgili bilimsel arasurmalar ve incelemeler i~in
bir ortam baztrlamek. bu konulan belgeleyen "Askeri KOltOr Varhklan"nm kcrunmasmr,
sergilenmesini sa~lamak amaclyla kurulmustur.

Askeri Maze, kurulu§ amacma yonelik ~alt§malannl bilimsel ve ~~da§ mOzeeilik anlaY',1 ile
sOrdOrmesinin yam sira: tom ogretim kurumlanna yonelik sanatsal ve kOItOrel etkinlikleri ile de
e~itime katkl saglama ~basl ~indedir.

Askeri MOzede kOltOrelve sanatsal faaliyetlerin yarunda dOnyanin en eski askeri bandosu
alan Mehteran Birligi de gerek anlam gerekse iera yonOnden oldukca fark" mOzik konserleri
vererek yurt i~inde ve yurt dl,lnda dOnyanm ilgisini ~kmektedir.

MOzemizde;
~ehit ve gazi yaklnlanndan,
Resmi yazl ile bildirilen resmi heyetlerden,
Okul MOdOrlOklerince yazlh izin talebini mOteakip yapllacak toplu ogrenei ziyaretlerinde,

gorevli ogretmen ve ogrencilerden,
Oniversitelerin lisans, yOksek lisans ve doktora ogreneileri dahil turn ogrencilerden,
18 va, altl tOm ziyaret~ilerden,
15-22 Nisan Turizm Hattasmda ogretmen ve ogrencilerden,
18-24 Kasrrn Ogretmenler Haftaslnda ogretmenlerden,
16-26 Nisan Uluslararasl 23 Nisan <;ocuk ~enlikleri Haftasmda ilkogretim ogrencileri dahil

~oeuklardan,
18-24 MaYls MOzeler Haftaslnda tOm ziyaret~ilerden,
UNESCO, ICOM, ICOMS Avrupa Konseyi kartl ve basin kart Isahiplerinden,
Harp malulO ve Gazi kartl sahiplerinden,
60 va, Ozerindeki ya§"'ardan ve OzOrlOlerden,
30 Agustos, 29 Ekim ve 10 Kaslm gOnlerinde bOtOnziyaret~ilerden,
03-11 Nisan tarihleri araslnda Emniyet te,kilatl personelinden, giri§ Oereti

ahnmamaktadlr.

Askeri MOzemiz pazartesi ve sail gOnleri dl~,"da haftanln di~er gOnleri 09.00-17.00 saatleri
araslnda ziyarete a~lktlr. MOzenin aC;lk oldugu gOnlerde 15.00-16.00 saatlen araslnda Mehter
Konseri verilmektedir. Aynca mOzemize arac;lan ile gelenler il(in geni§ bir otopark alam da
bulunmaktadlr.

Askeri MOzemizde belirli arahklarla ge~iei sergiler de dOzenlenmektedir. Bu kapsamda 29
Nisan 2016 tarihinde "KuW'1 Amare Zaferi'nin 100'OncO YlldonOmO" mOnasebetiyle doneme ait
arihi eser, fotograf, harita ve krokilerden olu,an bir sergi a~llml~tlr. Soz konusu serginin bitmesini
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mOteakip "1'inei Dunya Sava~I'nda Osman" Devleti'nin sava~tlgi cephelerden birisi ol~~ Avrupa
Cephelerinin (Romanya. Gali~ya ve Makedonya) 100'Oneu YlidonumO"nO konu alan tanhl eser ve

fotograflardan olusan sergi a~llaeaktlr.

Aynea tarih boyunca zafere ko~an, bulundugu her yere uygarhk izleri blrakan; baglmslzhgl.
azgurlOgu ve ~erefi i~in camrn ortaya koymaktan asia ctekinmeyen aziz milletimiz. yurdumuz ve
dunvarnn dart bir kOfiesinde yOz binlerce evladrru ,ehit vermi,tir. BugOnebedi istirahatgAhlannda
kutsal nobetlerini sayglyla tutmaya devam eden azjz ~ehitlerimizin; cesaret ve fedakarhklanm
anmak. hatlralanm yallatmak maksadlylaGenelkurmayBa~kanhglnca;MTOrkiye~ehitlerini Anlyor"
projesi Askeri MOzemizdeba§laml~tlr.

Bu kapsamda; iki haftada bir ~a~amba gOnO14.00-15.00saatleri arasmda iki §ehidimizin
amldlgl bu etkinlige !jehitlerimizin hayatta olan yakmlanndan irtibat kurulabilenler Genelkurmay
Ba§kan.hg.~~adl~adavet edilmekte, ula§lmlan ve konaklamalan saQlanmaktadlr,~ehidimiz, torene
katuan IIkogretlmve ortaogretimagrencileri ile bir kez daha anurnaktadir.

A ..TO~.iye ~umhuriyeti'nin kurueusu ve ebedi Bal}komutanlmlz Gazl Mustafa Kemal
oj; ~,Us~K.~~vee~zsozOnde.bel~rttigi;"Kendi benligini bilmeyen milletler balka milletl.rin aVI
ord~sun~~~:~ra~~~~~=r~~~~r~~~g~~nCile~niz~ ,!,ozem,izdeaglrlamaktan ve TOrktarihini, TOrk
duyacaglz. Ziyaretleri esnasmda okulla~I~:~sl~:h:~~r~, anl~t.maktanbOyOk~ir ~utluluk
edllmeyecek, gelen tom gruplara da birer rehber ,I, Ir ~ln!1 ve otop~rk ucretl talep
esnasmdayapaeaglnlzdegerlendirmeler bundan :orevk~ndlmlecektJr,Ge~~le!1t1receginizziyaret
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