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tarihi ile
hazır mısın?

Şanlı Türk

tanışmaya





Biz ülkemizi, milletimizi, insanımızı seviyoruz. Sevdiklerimiz için her 
alanda gece gündüz çalışıyoruz.
Yapısal projelerle insanımızın yaşam kalitelerini artırırken bizi bir 
arada tutan, bizi biz yapan, tarihi ve kültürel ortak değerlerimizi 
unutmuyor, onlara sahip çıkıyoruz.
Birliğimizin ortak değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü yaşamaktan, 
yaşatmaktan ve en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarmaktan 
geçtiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bunu da kendimize misyon 
ediniyoruz.
İşte Türk Tarih Müzesi ve Parkı da  üstlendiğimiz misyonun 
bir ürünüdür, Büyük Türk milletine, geleceğimizin teminatı 
çocuklarımıza, gençlerimize, 7’den 77’e tüm insanımıza en güzel, en 
anlamlı hediyemizdir.
İstiyoruz ki insanımız, tarihini yalan yanlış, doğruluğu teyide 
muhtaç kaynaklardan değil; doğru kaynağından; gezerek, görerek, 
dinleyerek, hissederek öğrensin. Müzemiz, tarihini öğrenmek, 
yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak isteyen herkes için 
büyük bir fırsattır.
Müzemizin her bir noktasında doğru bir planlama vardır, emek 
vardır, alın teri vardır. Tarihi zaferlerle dolu olan şanlı Türk milletine 
hizmet etme aşkı vardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha 
büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünün somut 
karşılığını bulma heyecanı vardır.
Aynı aşk ve heyecanı müzemizin her bir ziyaretçisinin yaşayacağına 
inanıyor, müzemizin ilçemize, Ankara’mıza, ülkemize ve Büyük Türk 
Dünyası’na hayırlı olmasını diliyorum.

Enver Demirel
Etimesgut Belediye Başkanı



Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde yer alan Türk Tarih Müzesi ve Parkı 
60 bin metre kare alan üzerine inşa edilmiştir. 6 bin metre kare kapalı 54 bin metre 
kare açık müze alanına sahiptir.
Müzenin fikirsel alt yapısı bundan beş yıl önce Etimesgut Belediyesi Başkanı Enver 
Demirel tarafından ortaya atılmış olup, müzede sergilenen tüm heykeller üç yıl 
süresince Etimesgut Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde Türk ve yabancı 
sanatçılar tarafından yapılmıştır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sanat projelerinden biri olan Türk Tarih Müzesi 
ve Parkı’nın yapımı için sanatçılar, akademisyenler, araştırmacılar ve siyasetçiler 
Enver Demirel tarafından bir araya getirilmiş; bu ekipten etkin, disiplinli, bilimsel ve 
sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 
Müzenin yapılmasındaki temel neden gençlerin eğitilmesi, gelecek kuşaklara milli 
değerlerimizin öğretilmesi, sağlıklı, huzurlu, mutlu, erdemli bir kuşağın önünün 
açılmasıdır.
Türk çocuğunun ve Türk gencinin, tarihini dizilerden ya da gerçek olmayan 
kaynaklardan değil de doğru kaynaktan, görerek, dokunarak, hissederek bilinçli bir 
şekilde öğrenmesini amaçlamaktadır.
Türk Tarih Müzesi ve Parkı; 206 heykeli, 7 kompozisyonu, 8 Türk yazıtı replikası, 4 dev 
panoramik resmi, 3 Frig kabartması/ortostatı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve 
Atatürk Araştırma Merkezi gibi kurumlardan elde edilen kitaplarla kurulmuş 40.000 
kitaplık kütüphanesi, 650 kişilik konferans/tiyatro salonu, çok amaçlı sergi/eğitim 
salonu, restoran/kafesi, 1500 kişilik amfi tiyatrosu, 120 metrekarelik otağı, Ankara 
Mimarisi Maketi, Türk Havacılık Panosu, Türk Denizcilik Panosu, Türk Mimarlık Panosu, 
Türk Arkeoloji Panosu, Türkologlar Panosu, Türk Bilim Tarihi Panosu ve interaktif 
öğrenme donanımı ile yalnızca bir heykel müzesi olarak değil, aynı zamanda bir 
eğitim yuvası, bir kültür kompleksi olarak da Türk milletine hizmet vermektedir.

Sunuş



Tema olarak bakıldığında ise Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden 
başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 17 Türk devleti kurucularını, Selçuklu 
sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk 
düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri kurucularını, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden 
fikir adamlarını ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil 
eden heykellerin yanı sıra Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, 
Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı 
kompozisyonları yer almaktadır. Ayrıca 5 farklı Mustafa Kemal Atatürk heykeli müzeyi 
onurlandırmaktadır.
Ergenekon Destanı, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un Fethi ve Kurtuluş Savaşı 
temalı dev panoramik resimler, Türkiye’de ilk kez olmak üzere Göktürk dönemine ait 
Kül Tigin ve Tonyukuk, Uygur dönemine ait Moyun Çor, Terkin ve Dolodoy anıtlarının 
replikaları, tüm Türk tarihinin yansıtıldığı 17 tablodan ve Türk tarihi kronolojisinden 
oluşan Türk Tarih Cetveli, Türk dilinin 5 bin yıllık gelişimini kaya resimleriyle, 
tamgalarıyla, alfabeleriyle, tamgalarıyla, replika kitaplarıyla ve Türk Dil Haritası ile 
anlatan Türk Dili Panosu ve geçmişinden günümüze tüm Ankara tarihini anlatan 
Ankara Tarihi Köşesi müzede yer almaktadır. Göktürk ve Uygur yazıtları, toprağa 
dikilişlerinden 1300 yıl sonra ilk kez Türk Tarih Müzesi’nde sergilenmektedir. Dünyanın 
farklı yerlerine dağılmış ve Türk kültürü açısından son derece büyük öneme sahip 
eserler, tek ve ortak bir mekanda Türk milletinin ilgisine sunulmuş olmaktadır. 
Müzede yer alan tüm heykellerin bilgi panosu bulunmakta olup, ziyaretçi bu 
panolardan heykeli yapılan kişi ve olay hakkında doğru bilgiyi elde edebilmektedir. 
Bunun yanında, bilgi panolarına yerleştirilmiş QR kodlar yardımıyla profesyonel 
seslendirme sanatçılarının aktardığı bilgiler de sesli olarak dinlenebilmektedir. 
Müze mimarisi, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılmış olup, 
engelli vatandaşlarımız müzenin her noktasına kendileri için belirlenen rotalardan 
kolaylıkla ulaşabilmektedir.
Türk Tarih Müzesi sanat eserlerinin ortaya konmasında Türk ve yabancı sanatçılar 
görev almıştır. Müze binası içinde yer alan 4 dev panoramik resim ressam Yaşar 
Zeynalov tarafından resmedilmiştir.
Türk Tarih Müzesi ve Parkı, ziyaret eden kişilerden tam not alan, Ankara’nın ve 
ülkemizin turizm potansiyelini ciddi ölçüde artırma özelliğine sahip kült bir yapıdır. 
Müze 29 Ağustos tarihinde hizmete girmiştir.





Türk  Tarih Müzesi ve Parkı,  
Etimesgut Belediye Başkanı 

Sayın Enver Demirel’in 
talimatları doğrultusunda 

Etimesgut Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılmıştır.

AMAÇ

Çocuklarımız ve gençlerimiz 
başta olmak üzere insanımızın 

şanlı tarihimizi doğru 
kaynağından, gezerek, 

görerek, dinleyerek, hissederek, 
yaşayarak öğrenmeleri 

amacıyla inşa edilmiştir.
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Gelecek 
Nesillere 
Armağanımız...

Heykeller üç yıl süresince 
Etimesgut Belediyesi Heykel ve 
Seramik Atölyesi’nde Türk ve 
yabancı sanatçılar tarafından 
yapılmıştır.
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Kadına
Verdiği Değer

Türklerin

Müzenin girişinde yer alan Bilge Kağan ve eşi 
İl-İtmiş Bilge Hatun heykelleri Türklerin çağlar 

boyunca kadına verdikleri önemi göstermektir. 
Türk tarihinde kadın her zaman erkek ile eşit 

sayılmış, hatunlar kağanlar kadar devlet 
yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.
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Işık Tutan Yazıtlar
Tarihe

Uygur dönemine ait Moyun Çor, 
Terkin ve Dolodoy anıtlarının 
replikaları müzede yer alıyor.



Türk Esıṙ 
Edıl̇emez: 
Kürşad ve
40 Çeri

Türk’ün asla esaret altına 
alınamayacağını ve Türklerin özgürlükleri 
olmadan yaşamaktansa ölmeyi 
yeğleyeceklerini gösteren Kürşad ve          
40 Çerisi Kompozisyonu müzede yer alıyor.
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Türk’ün
Destanı:
Ergenekon

Demir Dağları Eriten

Türk’ün dünya ve tarih 
sahnesine çıkış destanı olan 
Ergenekon...
Bozkurt liderliğinde demir dağı 
eriten Türk’ün destanı müzede 
kompozisyonla anlatılıyor.
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Yazıtlardaki 
Mesajları

Atalarımızın

Müzede sergilenen yazıtlar 
üzerindeki tüm yazıların orjinal 
dili ve Türkçe açıklaması yer 
alıyor. Akıllı telefonlar aracılğıyla 
yazıt üzerlerindeki karekod 
okutularak bilgiler sesli de 
dinlenebiliyor.
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Sultan 
Sencer

Büyük Selçuklu Sultanı

Müzedeki heykeller,  İskit/Saka 
döneminden başlayarak, tarihi 

akış içerisinde sıralanıyor. Her 
bir heykelin altındaki bilgi 

panosunda Türkçe ve İngilizce 
bilgiler veriliyor. Müzede 

Büyük Selçuklu Sultanı Sultan 
Sencer’in de heykeli yer alıyor.
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Çağ Kapatıp 
Çağ Açan Fatih

Müzenin önemli 
kompozisyonlardan biri de 

İstanbul’un Fethi Kompozisyonu. 
Fatih Sultan Mehmet’in fetih 

dönemindeki yaş fiziki özellikleri 
dikkate alınarak yapılmış at 
üzerindeki heykeli yer alıyor .
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Osmanlı  
İmparatorluğu

600 yıl, 3 kıtada at koşturan 
Osmanlı İmparatorluğunun 
önemli padişahlarından 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni 
Sultan Süleyman, 4. Murat’ın 
heykelleri sergileniyor.
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Çanakkale 
Savaşı

Türk tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından olan Çanakkale Savaşları 
özenle yapılşım bir kompozisyonla 
müzede yer alıyor.
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Türk Devlet 
Kurucuları 
Meydanı

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk 
ve 16 Türk Devletinin kurucularının 
at üzerindeki heykellerinden oluşan 
meydanın etrafında hilal şeklinde bir 
havuz ve ‘Orhun Şelalesi’ adı verilen yapay 
çağlayan yer alıyor.
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Türk Dünyası 
Yazarları 

Türk dünyasının ünlü yazarları 
Özbek Süleyman Çolpan, Kazak 
Abay Kuranbayev, Kırgız Cengiz 
Aytmatov, Türkmen Mahtumkulu 
Fıraki ve Kırımlı yazar İsmail 
Gaspıralı’nın heykelleri yer alıyor.
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Bu Yol 
Tasavvuf Yolu

Mevlana, Yunus Emre, Hoca 
Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli 
heykellerinin yer aldığı bu bölüm 
Tasavvuf Yolu olarak adlandırılıyor.





www.turktarihmuzesiveparki.com 43

İstanbul’un Fethi 
Panoraması

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 



Kurtuluş  
  Savaşı

Kurtuluş Savaşı, birçok heykelin bir arada 
kullanıldığı ve arkasında 1. Meclis Binası, 
İzmir Hükümet Konağı ile Bandırma  Vapuru 
rölyeflerinin yer aldığı kompozisyonla anlatılıyor.
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Bizim
Sanatçılarımız

Müzede Türk müziğinin temsilen 
Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, 
halk ozanı Aşık Veysel ve Barış 
Manço heykelleri yer alıyor.
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Türk Bilim 
İnsanları

Onlar, bilime, sanata, felseyefe 
yön veren Türkler: Ali Kuşçu, 
İbn-i Sina, Mimar Sinan, Katip 
Çelebi, Harezmi, Piri Reis...



Türk Devlet 
Kurucuları

Müzenin bu bölümünde Türkiye, 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan, Kazakistan Devletlerinin 
kurucularının heykelleri ve bayrakları yer 
alıyor.
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Türk Otağı
Orijinal keçeden yapılan, içerisi Türk 
motifleriyle süslü 120 metrekarelik Türk 
Otağı, orta oyunu, meddah gibi geleneksel 
Türk oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. 
Sözlü Türk edebiyatının tanıtılmasında 
önemli rol üstleniyor



Kapalı 
Müze Alanı

128 metre uzunluğu, monoblok tavan yapısı, 
33 metre iz açıklığa sahip müze binasında 
65 kişilik çok amaçlı salon, 40 bin kitaplık 
kütüphane, hediyelik eşya satış alanı ve 
kafetarya yer alıyor.
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Neler var?

206 Heykel

7 Kompozisyon

8 Türk Yazıtı Replikası

4 Dev Panoramik Resim

3 Frig Kabartması

45 Bin Kitaplık Kütüphane

650 Kişilik Çok Amaçlı Salon,

1500 Kişilik Amfi Tiyatro,

120 Metrekarelik Türk Otağı,

Kompozisyonlar

Ergenekon Destanı

Kürşat Ve 40 Çerisi

Göktürk Okçuları

Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları

İstanbul’un Fethi

Kurtuluş Savaşı

Çanakkale Savaşı

Panaromik Resimler

Ergenekon Destanı

1071 Malazgirt Zaferi

1453 İstanbul’un Fethi

Kurtuluş Savaşı

Replikalar

Göktürk Dönemine Ait;  Kül Tigin ve 

Tonyukuk,

Uygur Dönemine Ait Moyun Çor, 

Terkin ve Dolodoy

Projenin Özellikleri



Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük sanat müzesi

Ülkemizde en çok heykelin bulunduğu tarih-sanat müzesi

En çok Türk abidesi/anıtı replikası bulunan müze

8 Türk abidesi/anıtının 1300 yıl sonra ilk kez sergilendiği müze 

En uzun Çanakkale Savaşı kompozisyonunun (44 m) bulunduğu müze

Ülkemizde en çok yeşil alana sahip müzelerden biri

Ülkemizdeki en büyük otağlardan (120 metrekare) birine sahip müze

Kütüphanesi, konferans salonu ve çok amaçlı sergi salonu ile birlikte bir kültür 
kompleksi olarak tasarlanan, ülkemizdeki ender müzelerden biri

Sanat eserleri, tarihsel ve arkeolojik veriler referans alınarak tasarlanan 
ülkemizdeki ender müzelerden biri

Ülkemizde, en çok görsel alana sahip panoramik resimlerin bulunduğu 
müzelerden biri

Ülkemizde, en uzun Kürşat ve 40 Çerisi kompozisyonuna sahip müzelerden biri

Ülkemizde, en uzun Kurtuluş Savaşı kompozisyonuna sahip müzelerden biri

Ülkemizde, en uzun İstanbul’un Fethi kompozisyonuna sahip müzelerden biri

Projenin Enleri











Türk çocuğu 
atalarını tanıdıkça 
daha büyük işler 

yapmak için 
kendinde kuvvet 

bulacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk

www.turktarihmuzesiveparki.com

Bağlıca, Kepir Cd.  No:1 Etimesgut/Ankara
Tel: 0312 939 98 21
turktarihmuzesiveparki

@turk_park Türk Tarih Müzesi Parkı

Türk Tarih Müzesi ve Parkı


