
Pazar
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin içinde 
bulunduğu pazarı mikro bir yaklaşımla, 21. yüzyıl 
başı itibarıyla ülkemizde sektörleşme sürecine giren 
kültür ve sanatın özel müzecilik bölümü; makro 
bir yaklaşımla ise insanın iş ve ev yaşamı dışındaki 
zamanını ve ilgisini hedefleyen, yaratıcı endüstrilerin 
bir parçası olarak tanımlayabiliriz. 
 İlk yaklaşımla bakıldığında, ülkemizde tohumları 
1980’lerde atılan özel müzeciliğin 1990’lardaki 
alçakgönüllü gelişimi, 2000’lerde, genelde büyük 
sermaye sahibi ailelerin kurduğu sanat müzeleriyle 
ivme kazandı, Pera Müzesi de bu süreçte kuruldu. 
Haziran 2005’te kapılarını ziyaretçilere açan Pera 
Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın “Kütahya Çini 
ve Seramikleri”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri”, 
“Osmanlı odaklı Oryantalist Resim ve Fotoğraf” 
koleksiyonlarından sergiler düzenleyen, ülkemiz 
ve dünya sanatının önemli sanatçılarını ve 
koleksiyonlarını ziyaretçileriyle buluşturan film, 
müzik, eğitim, özel ziyaret programlarıyla, sözlü 
etkinlikleriyle ve yayınlarıyla, geniş açılımlı kültür ve 
sanat hizmetleri veren bir yapıya sahip. 
 Daha geniş, makro bir yaklaşımla Pera Müzesi, 
diğer müzeler, sinemalar, gösteri - dinleti 
etkinlikleri, spor etkinlikleri ve hatta alışveriş 
merkezleri dahil, insanın iş ve ev yaşamı dışındaki 
zamanından pay almaya aday tüm sektör ve 
kuruluşların içinde bulunduğu dev bir pazarın, 
İstanbul’daki yerleşik oyuncularından biri.

Başarılar
Kuruluşundan bu yana pek çok etkinliğini dünya 
ölçeğindeki kurumlarla birlikte gerçekleştiren Pera 
Müzesi, Fondation Dubuffet, Fondation Maeght, 
JPMorgan Chase, Fundacio Mapfre, Gelman 
Foundation, Nordiska Museet, Tate Britain, Victoria 
and Albert Museum, Louvre Museum, Benaki 
Museum, Oxford University, Cambridge University, 
Pennslyvania University gibi uluslararası müze ve 
koleksiyonların yanı sıra İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Resim Heykel 
Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk İslam 
Eserleri Müzesi gibi kurumlarla da işbirliği içerisinde. 
 Ayrıca Pera Müzesi, 2007’de ve 2008’de Skal 
Türkiye tarafından “Kültürel Değerlerin Korunması” 
alanında verilen Skalite Ödülü ve Çağsav Onur 
Ödülü, 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Akademi Özel Ödülü, 2011’de 
Tüyap Sanatsever Kurum Ödülü ve Uluslararası 
Altın Çınar Özel Ödülü, 2014’de Türkiye’nin 

Süpermarkalar’ı Ödülü’ne layık görüldü. İstanbul 
Rotary, TEGV, TUREB, Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, WPO, YPO, JSI gibi kuruluşlar 
tarafından verilen onlarca teşekkür plaketinin de 
sahibi oldu.

Tarihçe
5 Haziran 2005’te açılan Pera Müzesi, Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı’nın, nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat 
hizmeti vermek amacıyla kurduğu özel bir müze.
 Müze, 2003 - 2005 döneminde restoratör 
mimar Sinan Genim’in hazırladığı proje 
çerçevesinde, Tepebaşı’ndaki tarihi Bristol Oteli’nin 
cephesi korunarak, çağdaş ve donanımlı bir müze 
olarak inşa edilen binada faaliyet gösteriyor.
 Kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği 
etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve sevilen 
müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi, kentin 
canlı bir bölgesinde, çağdaş bir müze - kültür 
merkezi olarak hizmet veriyor.
 Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait 
“Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” 
ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarını 
ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri sergiler, 
yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, eğitim etkinlikleri 
ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşarak 
gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.
 Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. 
Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP Morgan Chase 
Koleksiyonu, New York School of Visual Arts, 
Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, 
koleksiyon ve vakıflarla ortak sanat projeleri üreten 
Pera Müzesi, düzenlediği dönemli sergilerle, “Jean 
Dubuffet”, “Henri Cartier-Bresson”, “Rembrandt”, 
“Niko Pirosmani”, “Josef Koudelka” “Joan Miró”, 
“Akira Kurosawa”, “Marc Chagall”, “Pablo Picasso”, 
“Fernando Botero”, “Frida Kahlo”, “Diego 
Rivera”, “Goya”, “Giacometti” gibi dünyanın usta 
sanatçılarının yapıtlarını, ülkemiz sanatseverleriyle 
buluşturdu. Açıldığından bugüne kadar her yıl ulusal 
ve uluslararası eğitim ve sanat kurumlarıyla işbirliği 
yaparak, genç sanatçıları destekleyen sergiler de 
düzenleyen Pera Müzesi, tüm sergilerini kitaplar, 
sözel etkinlikler ve çocuk eğitim programlarıyla da 
destekliyor. Dönemsel programları ve etkinlikleriyle 
dikkat çeken Pera Film ise ziyaretçilerine ve 
sinema meraklılarına, klasiklerden bağımsız filmlere, 
animasyon ve belgesellere uzanan, kimi zaman 
sergilere paralel kapsamlı gösterimler düzenliyor.

Ürün
Pera Müzesi yalnızca bir müze değil aynı zamanda 
geniş bir yelpazedeki etkinliklerle, kültür ve sanat 
alanında, farklı beğeniye sahip kitleleri bir araya 
getiren bir platform. Nitelikli iş üretmeye çalışan, 
enerjik, genç, çok çalışkan bir kadroya, geniş 
vizyona sahip olan Pera Müzesi, en iyi kültürel ve 
sanatsal hizmeti vermeye çalışan bir yapı.
 Müze katlarından ilkinin büyük bir bölümünde 
yer alan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu 
sergisinde, eski çağlardan 20. yüzyıl başına 
bu topraklarda kullanılagelmiş ağırlık ve ölçü 
birimleriyle, çeşitli malzeme ve tekniklerde üretilmiş 
tartı ve ölçü aygıtlarının seçkin örnekleri yer alıyor. 
Uzun süreli sergilerle bölümler halinde sergilenen 
ve yaklaşık 10 bin eserden oluşan Anadolu Ağırlık 

ve Ölçüleri Koleksiyonu, özellikle tarih ve arkeoloji 
tutkunlarına hitap eden, alanında dünyanın en 
önemli koleksiyonlarından biri. 
 Aynı katın diğer bölümünde yer alan ve 18. 
yüzyıl ortasından 20. yüzyıl başına uzanan bir zaman 
dilimi içinde, Osmanlı zanaat ve sanat mozaiğinin 
önemli bir bölümünü oluşturan Kütahya Çini ve 
Seramikleri Koleksiyonu ise çarpıcı güzellikteki 
parçalarıyla kültür tarihimizin çok iyi tanınmayan bir 
yaratı alanına ve o dönemin çok renkli, çok kültürlü 
yaşamına yeni ışıklar tutmayı amaçlıyor. Uzun süreli 
tematik sergiler ziyaretçilere sunuluyor.
 Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın 300’ü aşkın tablodan 
oluşan Oryantalist Resim Koleksiyonu, Osmanlı 
dünyasından ve coğrafyasından esinlenmiş Avrupalı 
“oryantalist” ressamların ve Osmanlı sanatçılarının 
eserlerinden oluşan kapsamlı bir koleksiyon. 
İmparatorluğun 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başına 
uzanan döneminden çok geniş bir görsel panorama 
sunan bu koleksiyonda, ünlü ressam Osman Hamdi 
Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı tablosu da 
yer alıyor. Koleksiyon, Pera Müzesi’nin Sevgi ve 
Erdoğan Gönül Galerisi’nde uzun dönemli tematik 
sergilerle sunuluyor.
 Bu koleksiyonlardan derlenen sergilerden ilki, 
Haziran 2005’te Pera Müzesi’nin açılışıyla birlikte 
ziyaretçilerle buluşan ve 2008 yılına kadar devam 
eden “İmparatorluktan Portreler” sergisiydi. 
Sergi, portre ve insan figürü temasına odaklanan 
padişah, şehzade, sultan, büyükelçi portreleriyle 
ve değişik dönemlerden, değişik sınıflardan 
insanları betimleyen resimlerle, Osmanlı dünyasını 
günümüze taşıdı.
 Koleksiyonun 2008’de yenilenen ikinci 
sergisi “Düşlerin Kenti: İstanbul”, sanatseverleri 
Osmanlı’nın özel mekanlardaki ve kamusal 

alanlardaki gündelik yaşamıyla, İstanbul’un 
panoramik görünümleriyle buluştururken, o 
dönemin İstanbulu’nu topografyası, mimarisi, 
insanları ve yaşam biçimleriyle, bir bütün olarak 
yeniden canlandırdı. Koleksiyonun Eylül 2011’de 
açılan “Kesişen Dünyalar : Elçiler ve Ressamlar” 
sergisi ise o dönemin elçileri ve ressamlarından 
yola çıkarak ziyaretçileri, bürokrasi ve sanat 
ilişkisine odaklanarak, sanatın rehberliğinde eserler 
üzerinden diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında 
gezdirdi. Osman Hamdi Bey’e ayrılan özel bir 
bölüm ile sergi, sanatçının Vakıf koleksiyonunda yer 
alan eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor.
 Pera Müzesi, bir yandan Vakıf koleksiyonları 
ekseninde gerçekleştirdiği sergi ve müzecilik 
etkinlikleriyle ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş 
kültürel ve sanatsal değerlerine ışık tutmaya 
çalışırken, diğer taraftan da düzenlediği kısa 
dönemli sergilerle usta sanatçıların yapıtlarını 
ülkemiz sanatseverleriyle buluşturuyor. Müze pek 
çok önemli sanatçıyı ilk kez Türkiye’ye getirmenin 
yanı sıra, bilimsel eksenli proje sergilerine yer 
veriyor. Bazı yurtdışı sergilerle uluslararası alanda da 
Vakıf koleksiyonlarını tanıtıyor. 
 Pera Müzesi ayrıca her yaz döneminde 
ülkemizin ve dünyanın sanat eğitimi veren nitelikli 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sergiler açıyor, sanata 
ve genç sanatçılara destek veriyor.
 Artshop, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın yayınlarını, 
kataloglarını ve Pera Müzesi’nin anısını yaşatacak 
hediyelik eşyaları ziyaretçilere sunarak, keyifli bir 
alışveriş imkanı sunuyor. Pera Müzesi, sergilerini 
özenle hazırlanan nitelikli kataloglarla destekliyor. 
Her katalog, uzun araştırmalardan sonra en yetkin 
kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanıyor. 
Hazırlanan kataloglar araştırmacıların, öğrencilerin 
ve sanatseverlerin ihtiyaçlarına cevap verecek 
bilimsel başvuru kaynağı haline geliyor. Pera Müzesi, 
sergilerini, koleksiyonlarını, yayınlarıyla kalıcı hale 
getirmeye büyük önem veriyor.
 Müzede eğitim çocuklar ve gençleri sanatla 
buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı 
ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler 
arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmaları 
kapsıyor.
 Etkinliklerine Ekim 2008’de başlayan Pera 
Müzesi’nin Film ve Video Bölümü “Pera Film”, 
dönemler halinde düzenlediği programlarında, 
sinema klasiklerinden Alain Resnais, Eric Rohmer, 
Federico Fellini, Roman Polanski’den, Igmar 
Bergman’a, deneysel film - video örneklerine 
animasyon, belgesel ve kısa film türlerine kadar 
uzanan kapsamlı seçkiler sunuyor.
 Pera Müzesi, genç kitlelere yönelik “Genç 
Çarşamba” ve “Uzun Cuma Konserleri” ile klasik 
müziğin özü olan oda müziği konserleri düzenliyor. 

Türk Müziği konserleri serisi günümüzün usta 
yorumcuları ve sazendelerinin, büyük bestecilerin 
seçme eserlerini seslendirecekleri programlardan 
oluşuyor.

En Son Gelişmeler
2015 yılında 10. yılını geride bırakan Pera Müzesi, 
Vakıf koleksiyonlarını sergilemeye yönelik “özel 
müze” işlevinin yanı sıra, ülkemizin ve dünyanın 
önde gelen sanat kuruluşlarıyla, koleksiyonlarıyla, 
müzeleriyle ve bilim kurumlarıyla işbirliği yaparak 
gerçekleştirdiği sergi projeleriyle, düzenlediği sözlü 
etkinliklerle, yayınladığı kitap ve kataloglarla, video 
- film etkinlikleriyle, eğitim programları ve diğer 
mekanlarıyla, kentin bu çok canlı bölgesinde çağdaş 
bir kültür merkezi işlevi kazanarak, geniş kapsamlı 
bir kültür hizmeti vermenin yanı sıra önemli bir 
iletişim mekanı oldu. Türkiye’nin dünyaca tanınan, 
nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline 
geldi.

Promosyon
Pera Müzesi, her çarşamba “Genç Çarşamba” 
uygulaması kapsamında öğrencileri sergiler ve film 
gösterimlerinde ücretsiz ağırlıyor. “Uzun Cuma” 
kapsamında ise müze, 18:00 - 22:00 saatleri arasında 
herkese açık ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.
 Pera Müzesi ziyaretçilerinin farklı ihtiyaçları için 
de çeşitli servisler sunuyor. Müze girişi, engelli 
ziyaretçiler için uygun, tüm katlara asansörle 
ulaşılabiliyor. Tuvaletler engelli ziyaretçilerin 
kullanımına uygun biçimde tasarlanmış, ayrıca 
engelli ziyaretçilerden ve onlara eşlik eden bir 
kişiden giriş ücreti alınmıyor.
 Pera Müzesi, Google Cultural Institute işbirliğiyle, 
tüm dünyaya koleksiyonlarını açtı. Sanatseverler 
sadece birkaç tıkla Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera 
Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’nun yanı sıra 
Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve 
Ölçüleri, Eski İstanbul Fotoğrafları koleksiyonlarını 
da keşfediyorlar. Kullanıcılar bu geniş 
koleksiyonlardaki eserleri en ince detaylarına kadar 
inceleme fırsatı bulurken, kendi koleksiyonlarını 
oluşturma ve paylaşma şansını da yakalıyorlar. 
 Pera Müzesi, yapısını gelecek on yılların 
gereksinimlerine göre yenileyerek, kaliteden ödün 
vermeden yeni stratejiler geliştirerek, her zaman 
yeniliklere yolculuk yapmaya ve öğrenen bir yapı 
olmaya devam edecek.

Marka Değerleri
Pera Müzesi’nde eğitim, çocuklar ve gençleri 
sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, 
sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen 
eserler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan 
çalışmaları kapsıyor. Yorum ve yaratıcılığa dayanan 
bu etkinliklerde, eserler üzerinde değerlendirmeler 
yapılırken yaratıcılık da destekleniyor. Atölyede 

uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen eğitim programı, 
müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da 
amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan   
“Pera Eğitim” programları, koleksiyon sergilerinin 
yanı sıra, süreli sergiler için de farklı yaş grupları 
ve engelliler için hazırlanan birbirinden renkli 
etkinliklerle yıl boyunca sürdürülüyor. “Pera 
Eğitim” bünyesinde gerçekleştirilen “Alzheimer 
Projesi”, yaşlılar için sanatı zevkle, ilgiyle keşfetme 
ve ulaşılabilir kılma olanağı tanıyarak, onları müze 
ortamında sanatla buluşturuyor. Yaşlı ziyaretçilerin 
görsel uyarılara olan duyarlılıkları ve farklı algılama 
şekillerinden hareketle, “Pera Eğitim - Alzheimer 
Vakfı” işbirliğiyle ayda bir kez düzenlenen bu sanat 
buluşmalarında, katılımcılar Pera Müzesi’ndeki 
sergilerden seçilmiş sanat eserlerine odaklı bir sergi 
turunun ardından, Pera Café’de sosyalleşme imkanı 
buluyorlar.

www.peramuzesi.org.tr 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Pera Müzesi
›	Pera Müzesi, 2005 yılından beri 1 milyon 
 100 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

›	23 Aralık 2010 - 27 Mart 2011 tarihleri 
 arasında düzenlenen Gelman 
 Koleksiyonu’ndan “Frida Kahlo ve Diego 
 “Rivera” müzenin en çok gezilen sergisi oldu

›	2009 yılından bugüne bini aşkın okul ile
 30 bin öğrenci, Pera Eğitim’in düzenlediği 
 atölyelere katıldı.

›	2008 yılında kurulan Pera Film, düzenlediği 
 film programları kapsamında bine yakın 
 film gösterdi.  

›	İsveç Kralı XVI Carl Gustav ve eşi, İspanya 
 Prensesi İnfanta Elena, Frida Kahlo’nun 
 yeğeni Cristina Kahlo, Marc Chagall’ın 
 torunu Meret Meyer, Andy Warhol’un 
 yeğeni James Warhol, besteci Krzysztof 
 Penderecki ile Michael Nyman, orkestra 
 şefi Daniel Barenboim, yazar Hanif Kureishi, 
 oyuncular John Malkovich, Rupert Everett 
 ve Tilda Swinton, yönetmen Terry Gilliam, 
 sanatçı ve yönetmen Sam Taylor-Wood ve 
 eşi oyuncu Aaron Johnson, müzisyen 
 Michael Stipe (R.E.M), Courtney Love ve 
 Shirley Manson (Garbage) Pera Müzesi’ni 
 ziyaret eden isimlerden sadece birkaçı...
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