
Dünyanın
Müzesi

Türkiye, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel 
değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların merkezidir. Efes 
Müzesi’nden Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne, Antalya Müzesi’nden 
Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne ve daha nicesine buradanburadan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki cami, türbe, saray, hamam, kule ve kalelerin yanı 
sıra dünyadakileri de görmek isterseniz  bu sitebu site  tam size göre.

Dünya çok büyük ve görülecek birçok şehir, gezilecek Dünya çok büyük ve görülecek birçok şehir, gezilecek 
binlerce müze var. Seyahat edemediğimiz bu günlerde binlerce müze var. Seyahat edemediğimiz bu günlerde 
dünyanın farklı noktalarında bulunan şehirleri ve müzeleri dünyanın farklı noktalarında bulunan şehirleri ve müzeleri 
sanal olarak ziyaret edebilirsiniz. Hem zaman kısıtlaması sanal olarak ziyaret edebilirsiniz. Hem zaman kısıtlaması 
olmadan hem de para harcamadan. Şimdi dünya olmadan hem de para harcamadan. Şimdi dünya 
parmağınızın ucunda.parmağınızın ucunda.

Ülkemizdeki Müzeler

Farklı Koleksiyonlar ve Şehir Turları
Daha fazla sanat ve kültürle iç içe olmak isterseniz dünyanın 
en ünlü müzelerine ve sanat eserlerine tek tıkla buradanburadan 
ulaşabilirsiniz. 

İşte size dünyanın en çok merak edilip gezilen şehirlerini ve tarihî 
mekânlarını yerinizden kalkmadan gezme şansı. BuyurunBuyurun.

http://kizilay.org.tr/evde-kal/
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://sanalmuze.gov.tr/
http://www.3dmekanlar.com/
https://artsandculture.google.com/partner
https://360stories.com/


Avrupa’daki Dünyaca Ünlü Müzeler
Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre’da sergilenen her bir 
eseri bir dakika kadar inceleyecek olsanız tüm eserleri görmeniz 73 gün 
sürecektir. 73 gün zamanınız yoksa Louvre MüzesiLouvre Müzesi’ni istediğiniz kadar, 
istediğiniz zaman gezebilirsiniz.

İtalya’nın Vatikan Sarayı’nda Bernini, Michelangelo, Boticelli gibi değerli 
ustaların binlerce eseri bulunmaktadır. Bu eserleri görmek, 
Vatikan MüzesiVatikan Müzesi’ni bir günde gezmek isteyenler için bile zor olabilir. 
İşte size sınırsız, zamansız gezme imkânı. BuyurunBuyurun.

İspanya’nın ve hatta dünyanın en büyük, en önemli müzelerinden 
Madrid’deki Prado MüzesiPrado Müzesi, sınırları aşıyor ve herkesin görmesi için internet 
üzerinden koleksiyonunu sunuyor. Sanatseverler, Rubens ve Goya’nın 
eşsiz eserleri arasında kendilerini rahatlıkla kaybedebilirler.

Fransa’dan İtalya’ya geçelim. 1809 yılında Napolyon Bonapart 
sayesinde açılan, en iyi sanat eserleri koleksiyonuna sahip 
Pinacoteca MüzesiPinacoteca Müzesi  size sadece bir tıktık uzaklıkta.

BuradanBuradan II. Dünya Savaşı sırasında çok büyük hasara uğramış, 
Almanya’nın Dresden şehrinde Avrupa’nın en büyük hazine ve porselen 
koleksiyonuna sahip müzelerine ulaşabilirsiniz. Aynı  adresadresten Türckische 
Cammer Müzesi’ni de gezebilirsiniz. Müzede birbirinden ilginç 16. yüzyıla 
ait Osmanlı mirası eşyalar, sadrazam çadırları, günlük kıyafetler, silahlar ve 
kılıçlar sergilenmektedir. 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html
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https://www.skd.museum/en/special-pages/panoramic-tours/
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