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  Bültenin ilk sayısından bugüne, arkeoloji için 
gündemin pek değişmediği, dört aylık süre geride 
kaldı. Bu dönem içerisinde özellikle İstanbul’da 
kent hareketlerinin doruk noktasına ulaştığı; 
toplumun farklı kesimlerinin hak arayışları 
içerisinde kent ve kültürel mirası sahiplenmek 
konusunun önceki dönemlere oranla daha fazla 
yer bulduğu ve bunun özellikle mitinglerde 
yüksek sesle dile getirildiği bir süreç yaşandı. 
Arkeologların da katılımıyla gerçekleşen kent 
mitingi ya da Yedikule Bostanları ile ilgili 
etkinlikler bunun en iyi örnekleri oldu.
 Ne yazık ki bu süre içerisinde Türkiye’nin hemen 
hemen her noktasında kültürel miras ve doğal 
çevreye zarar veren olayların haberleri gelmeye 
devam etti. Neolitk Çağ’a tarihlenen ve aşina 
olduğumuz savaş ve av sahnelerinden farklı 
olarak insan ve ona dair betimleri ile farklılaşan; 
tarihöncesi insanın bir noktayı değil bir dağı tual 
olarak kullandığı Latmos Kaya resimleri yok 
olma tehtidi yaşıyor. Barajlar ve hidro elektrik 
santralleri ile geri dönüşü olmayan tahribata 
uğrayan coğrafyamız; Yedikule Bostanları’nın 
bir benzeri talan ile, hızla büyüyen Diyarbakır’ın 
tehdit ettiği Hewsel Bahçeleri’nde karşı karşıya.
  Mesleki sorunların da giderek büyüdüğü son 
yıllarda yanlış eğitim anlayışı ve sürdürülebilir 
kültür politikalarının olmayışı işsiz arkeolog 
sayısının ciddi boyutlara ulaşmasına sebep oldu. 
Atamalarda kurumlar arası eşitsizlik kadar ücret 
politikaları ve özellikle artan arazi işlerinin altında 
ezilen müze çalışanları gibi ardısıra düzenlenen 
yönetmeliklerle giderek bir bilimsel çalışma için 
kaçınılmaz olan özgür ortamım merkezi bir 
sorgulamaya tabi tutulması Türkiye arkeolojisinin 
ana sorunlarını oluşturdu. Ortak akıl ve mesleki 
dayanışmanın daha da önem kazandığı bu 
günlerde arkeologları itibarsızlaştıran haberler, 
sorunların çözümünde taşeronlaşmayı bir çözüm 
olarak gören arkeologlar gibi bazıları tanıdık 
bazıları ise ilk kez duymaya başladığımız konular  
gündemde yer alan diğer konular oldu.

Saygılarımızla

LATMOS - Beşparmak Dağları Milli Park Olmalı

Beşparmak (Latmos) Dağları’nın Milli Park ilan edilmesi için 
Maindros Platformu tarafından hazırlanan ortak bildiriye 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak imza atıldı.

Maiandros Platformu tarafından imzaya açılan bildiri:

LATMOS MİLLİ PARK OLMALI!

   Aydın  ve  Muğla  sınırları  içinde  bulunan  Beşparmak Dağları 
(Latmos), Batı Anadolu’nun, doğal güzellikleri açısından en 
etkileyici ve arkeolojik bulgular açısından en zengin yerlerinden 
biridir. Bu coğrafyada 8000 yıldır devam eden insanlık  izleri, 
Neolitik  Çağ’dan Osmanlı Dönemine ve günümüze  kadar  uzanır.
   Latmos’un  benzersiz kayalık arazisi, sayısız mağaraları burada 
yaşayan insanları çok etkilediğinden  kutsal  bir  dağ  olarak 
tanımlanmıştır. Başka hiçbir  yerde  görülmeyen  ilginç  kayalık       
arazi özelliği, tarihöncesinden, antikçağ, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerine kadar özgün bir mimari peysaj yaratmıştır.
   Beşparmak Dağları’nda yer alan tarihöncesi dönemlere                   
tarihlenen Kaya Resimleri, son on yılların en büyük keşifleri 
arasında yer almaktadır. Alman Arkeoloji Enstitüsü bilim 
insanlarından Dr. Anneliese PESCHLOW tarafından, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın izni ve temsilcileriyle birlikte 1994 Yılından 
bu yana yapılan Tarihöncesi Kaya Resimleri araştırmalarında 
172 resim bölgesi tespit edilmiştir. Kaya resimlerinin konusu ve 
resim dili, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak savaş ve av 
sahnelerini değil; insan topluluğu, aile, erkek-kadın ilişkisi, anne 
ve çocuk konularını işlemektedir. Bu özelliğiyle de kaya resimleri 
içinde tek olma özelliğine sahiptir. Beşparmak Dağları Türkiye’de 
oldukça mahallî bir yayılış gösteren fıstık çamı ormanlarının 
en geniş örneğine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgenin botanik 
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KARACAHAYIT  KÖYÜ  MUHTARLIĞI/ KOÇARLI/ AYDIN
BAĞARCIK  KÖYÜ  MUHTARLIĞI/ KOÇARLI/ AYDIN

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ, AYTESKON SİVİL İNSİYATİFİ,  
AYDIN BAROSU,  SERBEST MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBECİLER 
ODASI,  ZİRAAT   MÜHENDİSLERİ  ODASI  AYDIN  ŞUBESİ, AYGİAD, 
AYDIN TİCARET  ODASI, AYDIN TABİP  ODASI, AYDIN  SANAYİİ  ODASI, 
AYDIN  TİCARET  BORSASI,  İNŞAAT  MÜHENDİSLERİ  ODASI  AYDIN  
ŞB. MİMARLAR ODASI AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ,  AYDIN MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİLİĞİ,  ELEKTRİK  MÜHENDİSLERİ  
ODASI  TEMSİLCİLİĞİ. ,JEOLOJİ  MÜH. ODASI  AYDIN  İL  TEMSİLCİLİĞİ., 
HARİTA  MÜH.  ODASI  AYDIN  İL TEMSİLCİLİĞİ., JEOFİZİK  MÜH. ODASI  
AYDIN  İL  TEMSİLCİLİĞİ., ŞEHİR  PLANCILAR  ODASI,  DİŞ HEKİMLERİ  
ODASI, VETERİNER  HEKİMLER  ODASI,  ATATÜRKÇÜ  DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ, AYDIN  GAZETECİLERİ  DERNEĞİ, UMUT  ARAMA  KURTARMA 
DERNEĞİ,  ASTİM  ORGANİZE  SANAYİİ  BÖLGESİ, UMURLU  ORGANİZE 
SANAYİİ  BÖLGESİ,  ECZACILAR  ODASI, ASİAD, KİMYA  MÜHENDİSLERİ  
ODASI, AYDIN  KENT  KONSEYİ, METEOROLOJİ  MÜHENDİSLERİ ODASI, 
AYDIN  ESKİ  ESERLERİ  SEVERLER  DERNEĞİ,  ÇEVRE  MÜHENDİSLERİ  
ODASI, AYKARYAY  AYDIN  TİYATRO  DERNEĞİ,  AYDIN  DOĞA  SPORLARI  
KULÜBÜ,  , TEMA  VAKFI  AYDIN TEMSİLCİLİĞİ, AYDIN  DOĞA  SPORLARI  
DERNEĞİ, TÜKETİCİ  HAKLARI  DERNEĞİ,  ÇİNE  DOĞA  DERNEĞİ,  ZİRVE  
DAĞCILIK,  ZEYBEK  DAĞCILIK, GENÇ   GİRİŞİMCİLER  KURULU,  ADÜ  
ÖĞRENCİLERİNE  YARDIM  DERNEĞİ, AYDIN  DOĞA  SPORLARI,  AYDIN  
DAĞCILIK  KULÜBÜ,  AKTİF  EMEKLİ KADINLAR  DERNEĞİ,  ENERJİ  
SANAYİ  MADEN  KAMU  EMEKÇİLERİ SENDİKASI  AYDIN  ŞUBESİ, S.S. 
ESKO  AYDIN  ESNAF  KOOPERATİFİ,  EĞİTİM  İŞ AYDIN  ŞUBESİ,  AYDIN  
KENT  KONSEYİ  GENÇLİK  MECLİSİ,  AYDIN  KENT KONSEYİ  KADIN  
MECLİSİ  (3 parti, 26  sivil  toplum  kuruluşu),  AYDIN  SİGORTA  ACENTELERİ  
DERNEĞİ, AYDIN  LOKANTACILAR  ODASI, AYDIN  BAROSU  ÇEVRE  VE  
KÜLTÜR  KOMİSYONU,  AYDIN  LİSESİ  MEZUNLAR DERNEĞİ,  AYDIN  
GAZETECİLERİ  DAYANIŞMA  DERNEĞİ, AYDIN  ZİRAAT ODASI,  AYDIN  
BAŞAK  KOLEJİ,  AY TV, DENGE  GAZETESİ, HEDEF  GAZETESİ, ASTO  ( 
Aydın  Sivil  Toplum : 117  kuruluş ), AYDIN  ÇEVRE  PLATFORMU (21 kuruluş), 
AYDIN  GÖNÜLLÜLER  DERNEĞİ, MUHTARLAR  DERNEĞİ  AYDIN  ŞUBESİ, 
TÜRKİYE  KADIN  MUHTARLAR  DERNEĞİ  AYDIN  ŞUBESİ, AYDIN  
DÜNYA  KADIN  PLATFORMU,  TÜRK  KADINLAR  KONSEYİ  AYDIN  İL  
TEMSİLCİLİĞİ, KADIN  HAKLARINI  KORUMA  DERNEĞİ  AYDIN  ŞUBESİ, 
AYDIN  BAROSU  KADIN  HAKLARI  KOMİSYONU, İŞ  KADINLARI  DERNEĞİ, 
BİZ  SANAT  TİYATROSU (Söke), SÖKE  ŞEHİR  TİYATROSU, GÜNEY  EFE  
DANS  OKULU(Söke), EKODOSD (Kuşadası)…

http://www.change.org/tr/kampanyalar/do%C4%9Fa-
koruma-ve-milli-parklar-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl
%C3%BC%C4%9F%C3%BC-latmos-be%C5%9Fparmak-
da%C4%9Flar%C4%B1-milli-park-olmal%C4%B1

bilimi açısından çok önemli olan florasında yedisi endemik 
toplam 22 adet tehlike altında bitki taksonu yer almaktadır. 
Bunlardan iki tanesi “küresel”, altısı “Avrupa ölçeğinde”, 14’ü 
ise ulusal ölçekte tehlike altındadır. Cyclamen mirabile ve 
Comperia comperiana Bern Sözleşmesi Ek Liste 1 türüdür.
   1960’lı  yıllara  kadar  Beşparmak  Dağları’nda yoğun olarak 
yaşayan ve neslinin  bittiği  düşünülen  Anadolu  Parsı  gibi  
birçok  nadir türü bu coğrafyada  görmek  mümkündür. 
Çizgili Sırtlan, Karakulak, Saz Kedisi, Oklu Kirpi bu önemli 
hayvanlardan bazıları olup, nesli tehlike altında bulunan 
Akkuyruklu Kartal gibi yırtıcı kuşların en yoğun görüldüğü 
alanlardan biridir.
   Tarihöncesinden günümüze kadar burada  yaşayan  insanlar, 
doğal  yapıya hiç  zarar  vermemiş, tahrip  etmemiş, tam  
aksine  doğayla  uyum içinde binlerce  yıl  yaşamışlardır.
Ancak, Türkiye’nin  bu  eşsiz  doğa ve kültür hazinesi şu anda 
yok olma tehlikesi  ile  karşı  karşıyadır.
   Son yıllarda Latmos’un benzersiz doğasında, maden ocakları 
nedeniyle geri dönülmez tahribatlar yaşanıyor. Dünyada 
örneği olmayan doğa ve kültüre sahip Latmos’taki kaya re- 
simlerinin bulunduğu çekirdek bölgesi tahrip olmak üzeredir. 
İnsanlığın ortak geçmişini oluşturan çok önemli değerleri 
barındıran Beşparmak Dağları, UNESCO’nun Doğal ve 
Kültürel Miras Listesi’ne girebilecek özelliklere sahip bir doğa 
ve kültür alanı konumundadır. 
Tüm bu özellikleri nedeniyle ‘‘Latmos Milli Park Olmalıdır.”

Duyarlı tüm dünya insanlarını, Latmos’a sahip çıkmaya ve 
Milli Park yapılması için katkı koymaya çağırıyoruz.

MAIANDROS  PLATFORMU – AYDIN
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) – İSTANBUL
DR. Anneliese PESCHLOW – ALMANYA
LATMOS  PLATFORMU  Adına  Ahmet  BALKAN – İSTANBUL
KARAKAYA  KÖYÜ  MUHTARLIĞI/ SÖKE/ AYDIN
KİSİR  KÖYÜ  MUHTARLIĞI / SÖKE / AYDIN
ÇAVDAR  KÖYÜ  MUHTARLIĞI/ SÖKE/ AYDIN
GÜNEYYAKA  KÖYÜ  MUHTARLIĞI/ SÖKE/ AYDIN
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Kent Mitingi

Kent Hareketleri, Kuzey Ormanları Savunması ve Forumlar 
Arası Kentsel Dönüşümle Mücadele Grubu’nun girişi- 
miyle kentimizi, doğamızı, kültür varlıklarımızı korumak 
için düzenlenen Kent Mitingi’nin çağrıcıları arasından yer 
alarak, 22 Aralık’ta  “Arkeoloji Geciktirmez!” pankartı ile 
mitinge katıldık. Dernek olarak üyelerimiz, meslektaşlarımız 
ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Sanat Tarihi, Taşınabilir 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğrencileri, 
M.S.G.S.Ü Sanat Tarihi Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tarihi 
Yedikule Bostanları’nı Koruma Girişimi ile birlikte yürüdük.
Derneğimiz mitinge katılırken kent ve meslek alanımıza 
ilişkin taleplerini de dile getirdi;

*Kültürel mirasımız turistik birer sermaye kaynağı olarak 
kent sakinlerinden yabancılaştırılarak değil, kent sakinleriyle 
birlikte yaşayan erişilebilir  kültür varlıkları olarak 
korunmalıdır.

*Arkeologlar, Sanat Tarihçileri, Restoratör ve Konservatör- 
ler, İstanbul gibi geçmişi köklü ve çok zengin kentlerde, 
proje yapımından önce plânlama sürecine en baştan dahil 
edilmelidir. Proje devam ederken veya proje bitiminde “günah 
keçisi” ilan edilmemelidirler.

*Keyfi ugulamalar ve rant için kültür varlıklarımızın geri 
dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesine son verilmelidir.
*Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları aldığı kararlarda 
evrensel koruma ilkelerini ve yerel değerleri dikkate almalıdır. 
Kurullar üzerindeki politik baskı ve merkezi yönlendirme 
yasal yollarla yeniden düzenlenerek kaldırılmalı ve kurullar 
özerk birer bilimsel yapı haline getirilmelidir.

Kent mitingi hakkında detaylı bilgi için; 
http://www.istanbulkentmitingi.org/

Duyarlı tüm Dünya insanlarını, Latmos’a sahip çıkmaya ve Milli Park yapılması için katkı koymaya çağırıyoruz.

22 Aralık’ta  “Arkeoloji Geciktirmez!” pankartı ile Kent Mitingi’ndeydik.



Kartal - Cevizli Tekel Fabrikası Kampüsü
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İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu, Cevizli-Tekel alanında Şehir Üniversitesi projesi 
bağlamında yapılacak temel kazılarının müze denetiminde 
yapılması başvurumuzu reddeden kararını tepkiler üzerine 
yeniden değerlendirerek müze denetiminde kazı yapılmasını 
karara bağladı. 
Bir önceki bültende detayları ile aktardığımız gibi, Cevizli-
Tekel alanı (237 parsel) Bilim ve Sanat Vakfı tarafından Şehir 
Üniversitesi yerleşkesine dönüştürülecektir.  Derneğimiz, 
Kartal Belediyesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin bu alanın arkeolojik, endüstriyel miras bağlamında 
özelliklerine ilişkin V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’na ayrı ayrı başvuruları olmuştur. Derneğimizin 
başvurusunda çevre parsellerde İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
denetiminde yürütülen kazılarda açığa çıkan kalıntıların 
devamının 236 ve 237 parselde de bulunma ihtimali olduğu 
bu nedenle 237 parselde Şehir Üniversitesi yerleşkesi için 
yapılacak inşaat çalışmalarının da müze denetiminde 
yapılması gerektiği talep edilmiştir. Kurul bu talebimizi, kültür 
varlığıyla karşılaşılması halinde müze müdürlüğüne haber 
verilmesi diyerek reddetmişti. Söz konusu alan hakkında 
alınan kararların basında yer edinmesi üzerine kurul konuyu 
tekrar değerlendirmiş ve kararını düzelterek Cevizli–Tekel 
alanında yapılacak temel kazılarının müze denetiminde 
gerçekleştirilmesi kararını almıştır. Bununla birlikte, müze 
denetiminde kazılan 207 parselde açığa çıkarılan kalıntıların 
236 parselde de devam ettiği net olarak görünmesine rağmen 
ilgili kurul bu parselin sadece 10 metrelik bir bölümünü 
sit alanına dahil etmiştir. Basında yer alan haberlerden 236 
parselin de yakın zamanda Şehir Üniversitesi’ne verildiği 
öğrenilmiştir.

http://birgun.net/haber/bizans-universitenin-altinda-kaldi-12651.html
http://www.yapi.com.tr/Haberler/bizans-muteahhite-emanet_114587.
html

Küçükçekmece’de TOKİ Tehtidi

İstanbul Üniversitesi’nin Küçükçekmece’deki arazilerinin 
TOKİ’ye devri ve bu alanlardaki yapılaşma tehlikesine ilişkin 
görüşlerimizi 14 Mart 2014 tarihli bildirimiz ile açıkladık. 
Ayrıca ilgili kurullardan bu alanla ilgili kararlar ve mevcut 
başvurular hakkında bilgilendirilmemizi istedik.

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nün güney kıyılarında, 2009 
yılından bu yana yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları 
ve kazılarla ortaya çıkarılan, Neolitik dönemden Osmanlı 
dönemine kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan arkeolojik 
bulgular, İstanbul’un geçmişine yeni boyutlar katacak 
keşiflerdendir. ‘Bathonea’ olarak adlandırılan kazıların 
yürütüldüğü yerleşmede, Roma dönemine tarihlendirilen 
antik liman, yol, sur, büyük bir sarnıç vb. anıtsal yapı kalıntıları 
da açığa çıkarılmıştır. Yerleşmedeki mimari kalıntıların 
arkeolojik öneminin yanı sıra, oldukça iyi durumda 
korunagelmiş olmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, alanın 
ören yeri olarak düzenlenerek ziyarete açılması yönündeki 
girişimlerine de vesile olmuştur. Bu bağlamda, yerleşmenin 
mimari kalıntılarının yerinde korunması kadar, ziyarete 
açılması da son derece önemlidir.

İstanbul Üniversitesi’nin Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp 
Fakülteleri binalarının yenilenmesi karşılığında TOKİ’ye 
devrettiği araziler, Avcılar İlçesi 4440, 4441, 4450, 4434, 4435, 
5951 ve 5955 numaralı parsellerden oluşmaktadır. 4440, 4441 
ve 4450 numaralı parseller I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır 
ve Kültür Bakanlığı bu alanı “Bathonea 1. Etap Ören Yeri” 
olarak önermiştir. 4434, 4435, 5951 ve 5955 nolu parseller ise 
2010 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanından, III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanına düşürülmüş ve ardından da İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’nin uyguladığı çok sayıda arkeolojik 
sondajda herhangi bir kültür varlığına rastlanmaması üzerine 
ilgili kurul tarafından Sit Kararı kaldırılmıştır.
Arkeolojik yerleşmenin bulunduğu parselleri de içeren 
taşınmazın İstanbul Üniversitesi tarafından TOKİ’ye 
devredilmesi, bu alanın inşaata açılması tehlikesini 
doğurmuştur. Yukarıda özetlendiği üzere, arkeolojik önemi ve 
bir ören yeri olarak düzenlenmesi konusunda hiç bir akademik 
çevrenin kuşku duymadığı özgün arkeolojik kalıntıların 
bulunduğu bu yerde inşaat yapılması kabul edilemez. Alanın 
mülkiyetinin kime ait olduğuna bakılmaksızın, 2863 sayılı 
yasa ile güvence altına alındığı gibi, I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanlarında inşaa faaliyetleri kesinlikle yasaktır. Ayrıca 
mülkiyet sahibi kurumun üniversite olması bu konuda daha 
duyarlı davranılması yönünde kamuoyunun beklentisini de 
yükseltmektedir.
Söz konusu parsellerden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan 
edilmiş olanlarda bir yapılaşma teorik olarak mümkün 
değildir. III. Dereceden kurul kararı ile düşürülmüş parseller 
ise 1. Derece arkeolojik site yakınlığından dolayı koruma 
ilkeleri gereği yapılaşmaya açılamaz. Nitekim, arkeolojik 
sitlerin çevreleri ile birlikte korunması gerekir ve bu alanlarda 
yapılaşmaya gidildiği takdirde ortaya çıkacak rant baskısı, 
alt yapı, yol vb. gereksinimlerin karşılanması, hiç kuşkusuz 
hemen yakınında bulunan Arkeolojik Siti de olumsuz 
etkileyecektir.
Söz konusu antik yerleşim, artık batıya doğru genişleyen kent 
içinde kalmıştır. Böylesine önemli ve iyi korunmuş bir antik 
yerleşmenin arkeolojik kalıntılarının sergilenmesine yönelik 
projelerin geliştirilerek şehir yaşamına kazandırılması, 
İstanbul için büyük bir şanstır. Ülkemizin ilk arkeoloji 
bölümlerinden birini bünyesinde barındıran, köklü ve pek 
çok konuda öncü İstanbul Üniversitesi’nin, sahip olduğu 
arazide yer alan bu arkeolojik sit alanının bilimsel olduğu 
kadar toplumsal olarak da değerlendirilmesinde daha 
korumacı ve destekleyici davranması; burada yürütülen çok 
disiplinli bilimsel çalışmaları destekleyerek ve kent yaşamına 
entegre ederek bilimin toplumsallaşmasına da katkı sağlaması 
beklenmektedir.
      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi 

Yedikule Bostanları

Tophane 50 numaralı parselin 1. Derece arkeolojik sit alanı 
ilan edilmesi için başvuru yaptık.

Tophane’de MS 6-7. yüzyıla tarihlenen kalıntıları içeren 
alanda  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yönetimi 
tarafından bir 19. yüzyıl yapısı olan İmalat-ı Harbiye Usta 
Mektebi’nin ihya edilmesine ilişkin projesini takip etmeye 
devam ediyoruz. 
Bu kapsamda change.org üzerinden başlattığımız bir imza 
kampanyası ile projeden vazgeçilmesi ve alanın arkeolojik 
park olarak düzenlenerek açığa çıkan arkeolojik kalıntıların 
çitlerin ardından kurtarılıp, gündelik yaşamı zenginleştiren bir 
unsur haline gelmesini talep ediyoruz. İmza kampanyasının 
yaygınlaştırılması için üyelerimizin katkı ve görüşlerini 
bekliyoruz.
https://www.change.org/tr/kampanyalar/tophane-de-
arkeolojik-park

Ayrıca, söz konusu alan hakkında İstanbul 1 Numaralı 
Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’ndan alanın 1. Derece Arkeolojik Sit ilân edilerek 
koruma altına alınması ve ihya projesindeki son gelişmeler 
hakkında bilgi istedik. Kurulun derneğimize verdiği yanıtta 
göre, henüz onaylanmış bir proje bulunmadığı, alanın 1. 

İBB tarafından Müze’ye gönderilen yazının yeterli olmadığı, 
alanın müze denetiminde kazılabilmesi için istenen belgelerin 
tamamlanmadığı dolayısıyla söz konusu kazının Müze’den 
habersiz ve denetim dışı yapıldığının kurul verdiği yanıtlarla 
da belgelendiği, dolayısıyla sorumluları hakkında yasal işlem 
yapılması gerektiği kurula iletildi.

İstanbul Kara Surları Koruma Sorunları İzleme Raporu

Yedikule Bostanları’nın koruma sorunlarından ve 
mücadelesinden hareketle Kara Surları ve sur koruma 
bandındaki ihlâllerin, sorunların saptanması, bostanların 
surların kültürel peyzajının bir parçası olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini    ifade eden bir rapor UNESCO’ya gönderilmek 
üzere arkeolog Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci, mimar 
Figen Kıvılcım Çorakbaş ve Doç.Dr. Asu Aksoy tarafından 
hazırlanmaktadır. Derneğimiz raporun hazırlık sürecine 
katkıda bulunmuş ve raporu imzalayan kuruluş arasında 
yer almıştır. Önümüzdeki günlerde raporun tanıtımı için bir 
toplantı düzenlenecektir.

Yaklaşık 1500 yıldır bostan olarak kullanılan Yedikule 
Bostanları da gündemimizdeki yerini koruyor. Bostanların 
kara surları ile birlikte bir bütün olarak korunması 
gerektiğini savunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayı kısmen 
molozla doldurulan, kısmen de iş makinaleri ile kazılan bu 
alandaki tahribat çalışmaları şubemizin, Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin ve Yedikule Bostanları’nı Koruma 
Girişimi’nin 
çabaları ile şimdilik durduruldu. 
Derneğimiz, temmuz ayında bostanların doldurulması 
sürecinde sur dibinde iş makinaları ile yapılan kazı hakkında 
ilgili kurumlardan yeterli yanıtların alınamaması üzerine 
konuyu II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu 
ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tekrar 
sordu. Gelen yanıtta sur dibinde kazı yapıldığı kabul edilerek, 
söz konusu kazı için İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne İBB Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından Ocak 2013’de bir yazı yazıldığı, 
taşeron firma Efor Yapı’nın ise bünyesinde bir serbest arkeolog 
çalıştırarak alanda denetim sağladığı ileri sürüldü. Yaptığımız 
araştırmalar ve Kurul’dan gelen yanıtın ekleri incelendiğinde, 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak korunması talebimiz 
için de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden görüş 
istendiği iletilmiştir.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/o_lahitten_her_dag_basinda_var-
1166347
http://www.bianet.org/bianet/kent/148685-imalat-i-harbiye-usta-
mektebi-nin-yeri-arkeolojik-park
http://www.bianet.org/system/uploads/1/files/
attachments/000/000/902/original/Bas%C4%B1na_ve_Kamuoyuna-
I%CC%87malat-%C4%B1_Harbiye_Usta_Mektebi.pdf?1374588929



Halet Çambel; arkeoloji eğitimine karar vermesinde, 
lise yıllarında seçmeli olarak aldığı sanat tarihi 
derslerinin etkili olduğunu söyler. Liseyi bitirmesinin 
ardından Fransa Hükümeti’nin bursu ile Sorbonne 
Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimine başlar. 1935 
yılının yaz aylarında Kurt Bittel başkanlığında 
sürdürülen Boğazköy kazılarına katılır. Lisans 
eğitimini 1938 yılında tamamlayan Halet Çambel  yine 
Sorbonne Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlar. 
1939 yazında Fransız Arkeoloji Enstitüsü projesiyle 
Frigya bölgesinde Pişmiş Kale kazısını gerçekleştirir. 
Çocukluğu ve gençliği insanoğlunu dünya savaşları 
yapmakla meşgul olduğu çetin zamanlarda geçen 
Halet Çambel, Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı 
doktora eğitimine de 2. Dünya Savaşı nedeniyle ara 
vermek zorunda kalır. Savaş nedeniyle Fransa’ya 
dönemeyen Halet Çambel, Prof. Dr. Bossert’in asistanı 
olarak İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya başlar. 
Prof. Bossert ile Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 
araştırmalar gerçekleştiren Halet Çambel 1943 yılında 
Has Höyük kazı çalışmalarını yürütür. 1946 yılında 
Karatepe’nin bulunması ile yeni ve uzun soluklu bir 
araştırma başlar ve 1952 yılına kadar Prof. Bossert 
ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalara bu tarihten 
sonra başkanlık eder. 1952-54 yılları arasında ise Kurt 
Bittel ile birlikte İstanbul Fikirtepe yerleşmesinin kazı 
çalışmalarını üstlenir. 
Karatepe’de 1952 yılında başlayan restorasyon 
çalışmaları ile Anadolu için oldukça yeni bir 
uygulamanın temelleri atılır ve 1961 yılına 
gelindiğinde özgün bir tasarım ve uygulama sonucu 
Karatepe Açıkhava Müzesi tamamlanır. 1960 yılında 
üniversiteden uzaklaştırılan Halet Çambel iki yıl 
Saarbrücken Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi 
olarak görev yapar ve ülkesine döndüğünde Kurt 

Bittel ile birlikte Prehistorya Kürsü’sünü ve bugün 
zengin bir koleksiyona sahip olan Prehistorya 
Laboratuvarı’nın kurar. 1963 yılına gelindiğinde 
Chicago Üniversitesi’nden Robert J. Braidwood ile 
birlikte ‘İstanbul Chicago Üniversitesi Güneydoğu 
Anadolu Karma Tarihöncesi Projesi’ ile bölgede geniş 
kapsamlı yüzey araştırmaları gerçekleştirir ve 1964 
yılında Bozova’da Söğüt Tarlası ve Biris Mezarlığı 
kazılarını gerçekleştirir, aynı yıl yine uzun soluklu 
bir proje olan Çayönü kazılarını başlatır. 1968–
1970 yıllarında ise yine Diyarbakır’da Grikihacıyan 
kazısını gerçekleştirir. 1965 - 66 yıllarında Çukurova 
Bölge planlama teşkilatı için bölgede sistemli 
yüzey araştırmaları yürüterek kültür envanterinin 
oluşturulmasını sağlar. 1967 yılında başlayan 
‘ODTÜ Keban Bölgesi Tarihi Eserleri Kurtarma ve 
Değerlendirme Projesi’ ile 1974 yılında başlayan ‘Aşağı 
Fırat Projesi’ Anadolu kültür tarihi açısından ilerici 
uygulamalar olarak hayata geçer. 1975 ve 76 yıllarında 
Aslantaş Barajı göl alanında gerçekleştirdiği envanter 
tarama çalışmalarını ve Kumkale’de bir kurtarma 
kazısı gerçekleştirir. Yine 1976 yılında TÜBİTAK 
bünyesinde bir Arkeometri ünitesi kurulmasına 
öncülük eder. 1981 yılında Domuztepe kurtarma 
kazılarını başlatan Halet Çambel 1984 yılında 
emekli olmasının ardından Karatepe’de çalışmalarını 
sürdürmeye devam eder. 
Halet Çambel’i saygıyla anıyoruz.

Karatepe, yazıtların çözümü, 1951  Kurt. Marek (C.W. Ceram), H. Çambel

Eskrim ve Olimpiyatlarda 
İlk Türk Kadın Sporcu.

Frig Yaylası, Hashöyük, Fikirtepe, Karatepe, 
Domuztepe, Kumkale, Çayönü Kazıları.

Arkeometri Ünitesi, Güneydoğu 
Anadolu Tarihöncesi Projesi.

Karatepe Etnoğrafyası, Halk Kültürü Belgelemeleri.
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- İlk Koruma Çatısı ve Yerinde Sergileme: Karatepe 
- Karatepe-Aslantaş Milli Parkı

Prehistorya Anabilim Dalı ve EğitimKolleksiyonu.
İstanbul Üniversitesi 

Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuvarı

Halet Çambel



Boğazköy-Hattuşa kazıları eski başkanı Peter Neve 25 Ocak’ta 
vefat etti.  3 Nisan 1929’da Almanya’nın Malente kentinde 
doğan Neve, 1951’ de Hannover Üniversitesi’nde mimarlık 
öğrenimine başladı. 1954 yılında mimarlık öğrencisi 
olarak Boğazköy-Hattuşa kazılarına katıldı. 1957 yılında 
Hattuşa’daki yağmur kültüyle ilgili yapılar üzerine hazırladığı 
doktora tezini tamamladı. Adana’da Kadirli Karatepe ve 
Güney Irak’ta Uruk–Varka kazılarına da katılan Neve, 1978 
-1993 yılları arasında Hattuşa kazılarının başkanlığı, 1974 
-1993 yılları arasında ise Alman Arkeoloji Enstitüsü Ankara 
Şubesi müdürlüğü görevini yürüttü. Hattuşa’nın bir açık hava 
müzesine dönüştürülmesi ve UNESCO dünya mirası listesine 
alınması için büyük çaba sarf etti.
Türk meslektaşlarıyla çok sağlam dostluklar kuran Dr. Peter 
Neve, girdiği yere neşe getiren kişiliğiyle de sayılır ve sevilirdi. 
Peter Neve’yi Hitit Arkeolojisi ve Hattuşa’ya kazandırdıklarının 
yanı sıra  mimar arkeologlar kuşağının da bir temsilcisi olarak 
hatırlayacağız. Yaşamının ve ürettiklerinin gelecek kuşaklara 
örnek olması dileğiyle..

Sosyal medya üzerinden yayılarak, kamuoyunda büyük
tepki toplayan Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda arkeolojik 
kazıların projeyi geciktirdiğini iddia eden tabelaya ilişkin bir 
basın açıklaması yayınladık. Tabela tepkiler üzerine kaldırıldı.

       
Marmaray’ın Tek Suçlusu Arkeoloji

Marmaray Yenikapı istasyonundaki bir tabelada arkeolojik 
kazıların projenin 5 yıl gecikmesine neden olduğu iddia 
edilmektedir. Tepkiler üzerine tabela kısa sürede yerinden 
kaldırıldıysa da devletin farklı kademelerinden daha önce 
defalarca dile getirilen bu söylemin tekrarlanması yeniden bir 
açıklama yapmamızı gerektirmiştir.
Marmaray Projesi kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik 
kazılar için, yeterli etütlerin yapılmamış olmasına bağlı 
olarak, 3 ila 6 aylık bir sürenin yeterli görülmesi sorunun 
kaynağıdır. İstanbul’un Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı gibi tarihsel 
birikiminin zenginliği bilinen semtlerinde, 3-6 aylık sürenin 
aşılması kaçınılmaz olmuştur. Öngörülen süre aşıldığı için 
arkeologların suçlanması yerine, çalışmaların kültürel mirasa 
katkısından bahsedilmesinin daha anlamlı olacağını 
düşünmekteyiz.
İstasyon alanlarında inşaat çalışmaları için aynı alandaki 
arkeolojik çalışmaların bitmesinin beklendiği doğrudur. 
Ancak, arkeolojik kazıların hiç yapılmadığı alanlarda 
dahi Marmaray Projesinin halen tamamlanmadığı da 
unutulmamalıdır.
Marmaray Projesi’nin hayata geçmesinde bir müteahhit 
için çalışmayan tek meslek grubu arkeologlardır. Son 
yılların en başarılı arkeolojik kazı çalışmalarından birinin 
gerçekleştirildiği projede arkeologlar uzun bir süre üç vardiya 
çalışarak görevlerini eksiksiz yapmışlardır. Bu kazılarda 
görev alanlar ve bu görevi onlara verenler (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı) görevlerini Türkiye Cumhuriyeti anayasasının, 
yasalarının belirlediği çerçevede yürütmüşlerdir. Nitekim, 
Anayasanın 63. maddesinde “Devlet, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” ifadeleri ile 
sorumluluğun tanımı açıkça yapılmıştır. Çalışmalar 
neticesinde ortaya çıkartılan kültürel mirasın Marmaray 
Projesini zenginleştiren övünç kaynağı olması beklenirken, 
Yenikapı istasyonuna yerleştirilen TCDD, AYGEM ve 
Ulaştırma Bakanlığı logolu tabela ile arkeologların, istasyonu 
kullanan herkese suç işlemiş insanlar olarak yansıtılması 
‘günah keçisi’ ilan edilmesi ve bu şekilde toplumun yanlış 
bilgilendirilmesi anlaşılır değildir. 
Arkeoloji kazıları İstanbul’u daha iyi tanımamıza ve daha 
iyi tanıtmamıza olanak sağlarken, bizlere bu kentte yaşamın 
anlamını ve sorumluluklarımızı hatırlatırken Marmaray 
Projesi’nin, sadece İstanbulluların günlük yaşamın 
kolaylaştırmasıyla değil aynı zamanda arkeolojik çalışmalara 
vesile olmasıyla, kültürel mirasa büyük bir katkı sağlamasıyla 
da anılması, Projenin toplumsal bellekteki yerini daha da 
anlamlı kılacağı açıktır.

başkanlığında yürütülen “Myra ve Limanı Andriake Kazıları” 
ile Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen’in bilimsel danışmanlığını 
ve yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Adramytteion” kazıları 
gelmektedir. Bunların yanı sıra, Dr. Hüseyin Sami Öztürk ile 
birlikte “İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazıtlar Corpus”u 
adlı bir projeyi ortak yürütmekteydi. 
Dr. Filiz Dönmez Öztürk aynı zamanda yurtdışı bağlantılı 
olarak birçok çalışmanın içinde yer almıştır: Ludwig 
Maximilian Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Martin 
Zimmermann başkanlığındaki Atterneus Antik Kenti Yüzey 
Araştırması’na 2010–2011 yıllarında heyet üyesi olarak görev 
yapmıştır. Dr. Filiz Dönmez Öztürk doktora sırasında aldığı 
burslarla uzun bir süre Münih’te kalması nedeniyle Alman 
Arkeoloji Enstitüsü Münih Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Ko-   
misyonu Müdürü Prof. Dr. Ch. Schuler’i yakından tanıma 
fırsatı bulmuş; Prof. Dr. Schuler ve Dr. Hüseyin Sami Öztürk 
ile birlikte çalıştığı Myra antik kentinin yazıtlarını yayına
 hazırlamaktaydı.
Dr. Filiz Dönmez Öztürk’ün hem Eskiçağ Tarihi, hem epigrafi, 
hem de nümizmatik konuları üzerine birçok uluslararası 
ve ulusal makalesi bulunmaktadır (yayınlarına academia.
edu’daki Filiz Dönmez-Öztürk adıyla ulaşmak mümkündür). 
Bizler için kısa ömründe yılmadan mesleğinin bütün 
gerekliliklerini titizlikle yerine getiren Filiz Dönmez 
Öztürk’ün kaybı, eskiçağ tarihçisi, epigrafist ve nümizmat 
olarak örnek bir bilim insanını kaybetmenin ötesinde, 
yardımseverliği, dürüstlüğü, neşesi ve her zaman uyumlu 
karakteri ile örnek bir insan ve çok değerli bir arkadaşımızı 
kaybetmek anlamına gelmektedir. Bizler O’nu tanımanın 
mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz, anısı önünde saygıyla ve 
sevgiyle eğiliyoruz.
Sevgili Filiz sen hep buradasın ve bizimlesin…

YAZI: YRD. DOÇ. DR. KENAN EREN - 
YRD. DOÇ. DR. MURAT ÖZGEN

FİLİZ DÖNMEZ ÖZTÜRK
2 Mart 1978- 21 0cak 2014

VEDA 

Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji camiası, 21 Ocak 2014 tarihinde, 
kısacık ömrüne çok şey sığdırmış genç bir bilim insanını,  bu 
dünyadan uğurlamak zorunda kalmıştır. MSGSÜ Arkeoloji 
Bölümü’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Filiz Dönmez Öztürk, 
yaklaşık 3 yıldır yılmadan, derslerini ve bilimsel çalışmalarını 
bir gün bile aksatmadan mücadele ettiği amansız hastalık 
nedeniyle aramızdan ayrılmıştır.
Filiz Dönmez Öztürk, 1998 yılında Marmara Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nden mezun olurken, Eskiçağ Tarihi ve ilgili 
disiplinlerde kendini yetiştirmek üzere bir tercihte bulunmuş, 
devam eden süreçte 2005 yılında aynı üniversitenin Eskiçağ 
Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2010 yılında ise 
doktorasını tamamlamıştır. 
Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu’nun 
danışmanlığında Roma Çağı Küçükasya Kentleri Arasında 
Homonoia Anlaşmaları adlı bir Yüksek Lisans tezi yazmaya 
başlayan Filiz Dönmez Öztürk DAAD’den aldığı bir dil 
bursuyla 1 Kasım–31 Aralık 2003 tarihlerinde Göttingen 
kentinde bulunmuştur. 1 Ocak-31 Mayıs 2004 tarihlerinde 
ise Yüksek Lisans tezi için Köln Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
çalışmıştır. 2004 yılında başarıyla tezini veren Filiz Dönmez 
Öztürk’ün bu tezi Arkeoloji ve Sanat Yayınları’ndan Roma 
Çağı Küçükasya Kentleri Arasında Homonoia Anlaşmaları 
adıyla yayımlanmıştır. 
Doktora eğitimine yine Marmara Üniversitesi’nde devam 
eden Filiz Dönmez Öztürk, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu’nun 
danışmanlığında Lykia Bölgesi’nde Roma Vatandaşlık 
Hakkı Verme Politikası (Principatus’un Başlangıcından MS. 
212’ye Kadar adlı bir tezini 2011 yılının Ocak ayında verdi. 
Söz konusu tez Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
yayımlanmaya kabul görmüş olup yayına hazırlanmaktadır. 
Doktora çalışması sırasında biri Alman Arkeoloji Enstitüsü 
Münih Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Komisyonu JACOBI Bursu 
(1 Mart – 30 Haziran 2008); diğeri DAAD Araştırma Bursu (1 
Ekim 2008 – 31 Ağustos 2009) olmak üzere Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Münih Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Komisyonu’nda 
çalışmak üzere Münih’te bulunmuştur.
Dr. Filiz Dönmez Öztürk 2000 yılında MSGSÜ Arkeoloji 
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak işe başlamıştır ve 
2011 yılından itibaren aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak 
çalışmaya devam etmiştir. Bu dönemde, 2012 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nden izinle “Bolu İli Göynük ve Mudurnu İlçe- 
leri Epigrafik Tarihi-Coğrafi Yüzey Araştırması” başlatmış 
olup, bu çalışmalara ilişkin yazılarını çeşitli dergilerde 
yayımlamıştır.
Dr. Filiz Dönmez Öztürk aynı zamanda hem asistanlığı 
sırasında birçok kazı ve yüzey araştırmasına katılmış; hem 
de Doktora sonrası birçok kazıda epigraf olarak heyet 
üyeliği yapmıştır: Bunların başında Prof. Dr. Nevzat Çevik 

PETER NEVE
3 Nisan 1929 - Ocak 2014

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ



Dicle Nehri, Hewsel Bahçeleri ve Diyarbakır Surları bir bütün 
olarak önemli bir kültürel peyzaj alanı oluşturmaktadır. 
Nitekim, Diyarbakır Surları ile ilgili UNESCO başvurusunda 
bu bütünlük vurgulanmaktadır. Ancak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Hewsel Bahçeleri’ni konut rezerv alanı ilân 
etmesinin ortaya çıkması ve devamında Dicle Üniversitesi’nin 
arazisinde yapılan ağaç kesimlerine tepki gösterilmiş, 7 Mart 
Cuma günü İstanbul’da yapılan ortak basın açıklamasına 
destek olunmuştur.  

Açık Radyo’ da derneğimizin hazırlayıp sunduğu Radyoda 
Arkeoloji programı yayınlanmaya başladı. Program 15 gün 
ara ile pazartesi günleri saat 14:00’de, 94.9 MHz frekansından 
yayın yapan Açık Radyo’ da yayınlanmaya devam edecek. İlk 
programda gazeteci Gökhan Tan ile medya ve arkeoloji; ikinci 
programda ise Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar ile ülkemizde 
tarihi eser kaçakçılığı konuları konuşuldu.

yerleştirildiği noktaların Marcianus Sütunu (Kıztaşı), Valens 
Su Kemeri gibi anıtların yanı başında bulunmasından 
kaynaklı endişelerimizi ilgili kurul ve belediyeye ileterek 
konuyu gündemimize aldık.

Son günlerde tüm tarihi yarımadada  Fatih Belediyesi 
tarafından derinlikleri 3 metreyi bulan yeraltı çöp 
konteynerleri yerleştirildi. Konteynerler için yapılan kazılarda 
arkeolojik dolgu ile karşılaşılma ihtimali ve konteynerlerin 

YERALTI ÇÖP KONTEYNERLERİ

Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı

15 Şubat Cumartesi günü, dernek ofisimizde Yaşar Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu 
tarafından “Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı” başlıklı 
bir konferans verildi.
Arkeolojik buluntu üzerinde bilimsel yayım yapılması 
hakkında kamu kurumları ve kişiler arasında yaşanan 
ihtilâfların vurgulandığı konferansta, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili 43. maddesi incelendi 
ve bu madde üzerindeki değişiklik önerileri sunuldu.
Yürürlükteki KTVKK 43
Madde 43 - Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak 
olan varlıkların yayım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu hükümleri gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni 
alan heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı 
fiilen idare edenlere aittir. Kazı başkanları, her kazı dönemi 
sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bilimsel bir rapor 
vermekle yükümlüdürler. Kazının bitiminden itibaren, kazı 
dönemi çalışmalarına ait bilimsel raporlarını en geç iki yıl, 
nihai bilimsel raporlarını ise beş yıl içinde yayımlamayan kazı 
heyetlerinin kazı, sondaj ve araştırmalarda buldukları kültür 
ve tabiat varlıkları üzerindeki her türlü yayım hakkı Kültür ve 
Turizm Bakanlığına geçer.
Cumalıoğlu tarafından önerilen KTVKK 43
Madde 43 - Kazı, sondaj veya araştırmalarda, çıkarılan 
buluntuyla ilgili ilk bilimsel yayımı yapma hakkı, buluntunun 
ortaya çıkarıldığı dönemi takip eden yılın başlangıcından 
itibaren beş yıl süre ile o çalışmanın başkanına aittir. 
Kurtarma kazıları ve diğer acele hallerde, çalışmanın başkanı, 
buluntuları bilimsel yayım amacıyla ve uzmanlıklarına göre 
heyetteki diğer kişiler arasında paylaştırır.
Bildirinin detaylarına Cumalıoğlu’nun “Kişisel Bir Değer 
Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı” 
isimli makalesinden ulaşabilirsiniz, makale için;

http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/20-
Emre-CUMALI 

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi,  Cihangir Park Forumu,  
Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Eko-Jin 
Kolektifi, HDK İstanbul Gençlik Meclisi, HDK Ekoloji 
Komisyonu, Hevi LGBT İnisiyatifi, İMECE Toplumun 
Şehircilik Hareketi Karadeniz İsyandarı Platformu, Kent 
Hareketleri, Kuzey Ormanları Savunması, Müşterekler, 
Pangea Ekoloji, Pangea Kültür, Tarlataban Kolektifi, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası, Üsküdar Doğancılar Forumu, 
Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi, Yeldeğirmeni 
Dayanışması, Yeryüzüne Özgürlük Derneği,  Yeşil Öfke

13-15 Şubat tarihleri arasında vadilerimizi, ormanlarımızı, 
kültürel varlıklarımızı tahrip eden HES ve Baraj şirketlerinin, 
İstanbul Fuar Merkezi’ndeki Barajlar ve HES Yapım 
Teknolojileri Fuarı’na karşı 13 Şubat’ta fuar açılışında 
düzenlenen eyleme katıldık.

İmzacılar
Artvin Çevre Platformu; Alakır Nehri Kardeşliği, Arhavi 
Doğa Koruma Platformu(İstanbul), AKA-Der Ekoloji; 
Akkaya Dayanışması; Akdeniz Yeşilleri Derneği, Ankar 
Hayvan Özgürlüğü Forumları, Arkeologlar Derneği İstanbul 
Şubesi, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri; Bakırtepe 
Çevre Platformu, Dayanışma Evleri; Diren Üniversite; 
Ergene İnisiyatifi; Güneysu Çevre Platformu, Halkevleri, 
Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği (HYHKD), 
Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG), 
Hemşin; Çamlıtepe, Hilal, Kantarlı Köyleri Yardımlaşma 
Derneği, İstanbul Kent ve Barınma Hakkı Meclisi, İstanbul 
Anarşi İnisiyatifi; Kamusal Sanat Laboratuvarı, Kaldıraç; 
Karadeniz İsyandadır Platformu; Karakok Otonomu, 
Kedi Kolektif(Yalova), Kent Hareketleri, Kuzey Ormanları 
Savunması; Köknar ve Karaçam Köyleri, Loç Vadisi Koruma 
Platformu; Maçka Forumu; Munzur Çevre Derneği, Ordu 
Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu, Pangea Ekoloji; 
Patika Ekoloji Kolektifi; Politeknik, Senoz Vadisi Koruma 
Platformu , Solaklı Vadisi Koruma Platformu; Su Politik, 
Tonya Çevre Platformu, Toplumcu Mühendisler Ve Mimarlar 
Meclisi; Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi TÖPG, Yeniköy 
Forumu; Yeryüzüne Özgürlük Derneği; Yeşil Gerze Çevre 
Platformu, Yeşil Direniş Gazetesi; Yeşil Öfke, Yeşil Ve Sol 
Ekoloji; Emekçi Hareket Partisi (EHP); Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP).

HEWSEL BAHÇELERİ ARKEOLOGLAR DERNEĞİ KONFERANSLARIBARAJLAR VE HES YAPIM TEKNOLOJİLERİ FUARI

RADYODA ARKEOLOJİ



Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
http://www.arkeologlardernegist.org/
Facebook: ArkeologlarDernegiIstanbulSubesi 
Twitter:     @ArkeoDerIst
Arkeologlar Derneği Genel Merkezi
http://www.arkeologlardernegi.org/
Facebook: ArkeologlarDernegiGenelMerkezi
Twitter: @ArkeologlarDer
Arkeologlar Derneği Konya Şubesi
Facebook: konya.arkeologlar.dernegİ

Değerli üyelerimiz,
Derneğimiz aidatlarının düzenli tahsil edilmesini 
kolaylaştırmak için mobil aidat sistemine geçmiş 
bulunmaktayız. Sisteme dahil olabilmeniz için cep 
telefonlarınıza gelen mesajı “EVET” diye yanıtlamanız 
gerekmektedir. Ayrıca, internet sitemizdeki formu doldurarak 
da sisteme giriş yapabilirsiniz. 
http://www.arkeologlardernegist.org/index.php/item/41-
mobil-aidat-formu

Üyelerimizin, çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar 
karşısında destek sağlayabilmek amacıyla şubemiz 
bünyesinde uzman avukatlardan oluşan “Hukuk Danışma 
Birimi” kurulmuştur.
“Hukuk Danışma Birimi” ile, farklı alanlarda benzer 
sorunlarla karşılaşan, çözüm arayışındaki üyeler arasındaki 
dayanışmanın, birlikte hareket edebilme ortamının 
yaratılması hedeflenmektedir.
Meslektaşlarımız çalışma koşullarından kaynaklı sorunları 
için hukuk@arkeologlardernegist.org adresinden Hukuk 
Danışma Birimimize ulaşabilirler.
Bununla birlikte, Hukuk Danışma Birimi rehberliğinde, yasal 
haklarımızın hatırlatıldığı, beklentilerin ve sorunların tespit 
edildiği bir başvuru kitapçığı hazırlanması için oluşturulacak 
komisyon çalışmalarına üyelerimizin de katılımını 
bekliyoruz.

Dernek üye kartlarını yeniliyoruz. Çeşitli kurumlarla 
anlaşmalar yapılarak kart ile indirimli hizmet alımı sağlanması 
konusunda çalışmalara başlanmıştır. Üyelerimiz duyurusunu 
yaptığımız kurumlarda kimlik kartlarını göstererek indirim 
ya da ücretsiz giriş hakkından faydalanabileceklerdir.

İNDİRİM YAPILAN KURUMLAR 

Arkeoloji ve Sanat Yayınları    % 40
Ege Yayınları                           % 40
Homer Kitabevi                       % 40

ÜCRETSİZ GİRİŞ HAKKI

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
Adres : Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sadberk Hanım Müzesi
Adres: Büyükdere Piyasa Cad. No: 27- 29 Sarıyer/İstanbul

Bilindiği gibi, Müze ve ören yerlerine giriş konusunda yapılan 
düzenlemeler söz konusu alanlara arkeolog ve öğrencilerin 
ücretsiz girişi kaldırılmıştır. Söz konusu alanların açığa 
çıkarılmasında, teşhire uygun hale getirilmesinde ya da 
hepsinden önemlisi bu yerler hakkında bilgiyi üreten 
arkeologlar ve kamu yararı gözetildiğinde bu alanlardan en 
çok faydalanması gereken öğrenciler müze ve ören yerlerine 
girişte ücret ödemek zorunda kalmaktadırlar.
Kuşkusuz mesleki etik ve toplum yararı gözetildiğinde bu 
sorun meslektaşlarımız açısından girişlerde talep edilen 
ücretin miktarından daha fazlasını ifade etmektedir.

Bu hedefle Bakanlık nezdinde girişimde bulunulmuş, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden olumlu 
görüş alınmasına rağmen talebimiz DÖSİM tarafından 
onaylanmamıştır. Bu konudaki girişimlerimiz sürecektir.

NOT: Üyelik kartı, geçmiş dönem aidat borcu bulunmayan 
üyelerimize ulaştırılacaktır.

HUKUK DANIŞMA BİRİMİ KURULDU

BİZİ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

HATIRLATMA: MOBİL AİDAT

ÜYE KİMLİK KARTLARI

DUYURULAR

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
HUUK DANIŞMA BİRİMİ

hukuk@arkeologlardernegist.org


