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Bültenimizin üçüncü sayısı, Nisan 2014’ten bu yana 
şubemizin gündemindeki konuları kapsıyor. Gündemimiz, 
kültürel mirasın korunması üzerinden kent hareketleri ile 
kurduğumuz ilişkinin güçlenerek devam etmesinin yan 
sıra, arkeoloji dünyasında “diploma kiralama” ve “mobbing” 
vakaları gibi ciddi mesleki sorunların da yaşandığını 
belgeleyen bir içeriğe sahip. Tam da bu noktada, mesleki 
haklarımız ve sorunlarımız üzerine hukuğun üretebileceği 
çözümleri, meslektaşlarımıza en doğru bilgilerle 
ulaştırmak için geçtiğimiz dönem kurulan “hukuk danışma 
birimi”nin varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. 
Meslektaşlarımız, çalışma koşullarından kaynaklı sorunları 
için hukuk@arkeologlardernegist.org adresinden Hukuk 
Danışma Birimimize ulaşabilirler.

2013-2015 çalışma dönemimizin ürünlerinden biri olarak 
ortaya çıkan bu periyodik bülten ilk iki sayısıyla, geride 
bıraktığımız dönemin raporu işlevini de görmüştür. Bu 
nedenle önümüzdeki dönemde de bültenin periyodik olarak 
varlığını sürdürebilmesi hedeflerimizden biridir.

Açık Radyo programımız Radyoda Arkeoloji ise, hem 
üyelerimize sesimizi duyurmamızı hem de üyelerimiz 
dışında geniş bir kitleye arkeoloji ve arkeologların gündemi 
kapsamında ulaşabilmemizi sağlayan keyifli bir araç 
oldu. Ancak, ne yazık ki 13 Nisan 2015 tarihinde Yoros 
Kalesi üzerine yaptığımız programımız ile sona erdi. 
Bununla birllikte yeni dönemimizde meslektaşlarımızı 
daha sık bir araya getirip sorunları tespit edebilmek için 
söyleşiler düzenlemeye başlıyoruz. Bu etkinliklerin ilki, 
özellikle İstanbul’da artan devasa inşaat, altyapı vb. projeler 
kapsamında çalıştırılan ve sayıları ciddi bir miktara ulaşan 
“serbest arkeolog”lar daha doğru bir deyişle güvencesiz 
arkeologların sorunları üzerine olacak. 

Üye meslektaşlarımızın şubemiz çalışmalarında yer alabilme 
imkânlarını artırmak, dahası karar alma süreçlerine 
katılımlarını sağlayarak şubemizi birlikte çalıştırabilmek 
için de yönetim kurulu toplantılarımızı tüm üyelerimizin 
katılımına açık olarak yapacağız. 

Umut veren bir gelişme olarak 2 Nisan 2015 itibariyle 
derneğimizin Hatay şubesi kuruldu. Jozef NASEH’in kurucu 
başkanlığında oluşturulan derneğimizin Hatay şubesinin 
geçici yönetim kurulu,  Y. Kenan YURTTAGÜL ve Aslı 
TÜTÜNCÜOĞLU TUNCER’den oluşuyor. Hatay şubesinin 
kuruluşunda emeği geçen meslektaşlarımızı tebrik ediyor, 
daha güçlü bir meslek örgütü olabilmenin fırsatı olarak 
gördüğümüz bu gelişmeden duyduğumuz mutluluğu ifade 
etmek istiyoruz.

   BÜLTENİ

Arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerin diploma-
larını kiraya verme haberlerinin basında yer alması 
üzerine Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi açıkla-
masıdır:
21.01.2015 tarihinde Ömer Erbil imzalı, “Restorasyon 
Skandalı: Kiralık Diploma” başlıklı haberde dile getiri-
len konu, mesleki liyakat kadar etik sorumlulukları da 
hiçe sayan ve sadece söz konusu alanlarda değil diğer 
birçok meslek için de geçerli bir durumdur. Söz konu-
su haberde bu sorunun açığa çıkması ve kamuoyuyla 
paylaşılması son derece önemli ve olumludur. 
Bugünün Türkiye’sinde diploma kiralama sorunu ne 
yazık ki sadece arkeologları değil toplumun tümü-
nü, korunması gereken geçmiş ve gelecek değerleri 
de ilgilendiren bir kapsamdadır. Kuşkusuz bu sorun 
bir yeterlilik belgesinin kiralanmasından çok daha 
karmaşık ve büyüktür. Bu konuda bireylerin ahlakını 
ve vicdanını sorgularken, kültür mirasının korunma-
sının, ticari anlayıştan, kâr amacı güden şirketlerden 
beklenmesi eşyamın doğasına aykırı olduğu gibi, mev-
cut yasalara rağmen, giderek yaygınlaşan uygulamala-
rı görmezden gelmek, sorunu eksik teşhis etmek anla-
mına da gelecektir.
“Arkeoloji ve Taşeronlaşma” başlığıyla 30 Mayıs 2014 
tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizi 
(http://bit.ly/15KkmF7) burada tekrar etmenin yerin-
de olacağı düşüncesindeyiz: 

“… Burada öne çıkarılan yasa maddelerinden de anlaşılacağı 
gibi arkeolojik “kanlığı’nın asli işidir. Bu tanım gereği, Anayasa 
ve İş Kanunu asli işin kurum dışında bir kurumun, şahsın, olu-
şumun yürütmesini mümkün değildir. Aksi uygulamalar söz ko-
nusu alanların kamu yararı gözetmeksizin kar amacıyla kurulan 
şirketlere havale edilmesi riskini ortaya çıkaracaktır. 
Bu, aynı zamanda kurumsallaşmış, dünya arkeolojisinde yer 
edinmiş ve yeterli tecrübeye sahip üniversite ve bakanlığa bağlı 
kurumların yok sayılması anlamına gelmektedir. Halen ülke-
mizde yürütülmekte olan otoyol, boru hattı gibi kapsamlı proje-
lerde arkeolojik yüzey araştırma ve kazı çalışmalarının ne yazık 
ki özel şirketler tarafından yürütüldüğü örnekler bulunmakta-
dır. Söz konusu çalışmaların üniversite ve müze çalışmalarından 
beklenen

Diploma Kiralama!
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denetimden uzak oldukları, raporların ilgili kurum ve kamuoyu ile yeterince ve doğru zamanda paylaşılmadıkları anlaşılmaktadır. 
Sağlıklı bir çalışma yürütüleceği varsayılsa bile, kamu kurumlarının etkisizleştirilerek, müzelerin asli işinin yetkisiz ve hesap sor-
ulabilir olmaktan uzak, ticari amaçla kurulmuş özel bir şirkete devredilmesi, kültürel mirasın korunmasında önüne geçilemez bir 
tahribata neden olacağı açıktır.
Bu durum, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumlarında yeterince arkeolog, sanat tarihi vb. uzmanları istihdam etmek 
yerine arkeolojik miras ile ilgili tasarrufun özel sektöre terk edilme niyetini ortaya koymakta, diğer taraftan istihdam sorununun 
çözümü olarak da taşeronlaşma dayatılmaktadır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
26 Ocak 2015

http://www.radikal.com.tr/turkiye/arkeologlar_derneginden_kiralik_diploma_aciklamasi-1280352

Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu bir süredir maruz 
kaldığı mobbing sonucu 16.09.2014 tarihinde Mar-
din Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan-
lığı görevi sonlanmıştır. Yerine, önce aynı üniversit-
enin tarih bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ercan Gümüş, 
ardında da ilahiyatçı Doç. Dr. Mehmet Akbaş atan-
mıştır. Şubemiz, 26.09.2014 tarihinde bu konuda 
bir açıklama yayımlamış, söz konusu açıklamayı 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve Edebi-
yat Fakültesi Dekanlığı’na yollayarak tepkisini dile 
getirmiştir.14.01.2015 Artuklu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça sosyal medya üzerinden, 
Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu’nun görevine iade 
edileceğini açıklamıştır.

BASINA ve KAMUOYUNA

Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu’nun uzun 
bir süredir mobbinge maruz kaldığını ve bu neden-
le Mardin Savcılığı’na da suç duyurusunda bulun-
duğunu bilmekteyiz. 

Meslektaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için
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yargıya gitmesi, itirazını dillendirmesi en doğal hak-
kıdır. Ancak yargı süreci devam ederken, üyemizin,
16.09.2014 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi 
Arkeoloji Bölüm Başkanlığı görevinin uzatılmayarak 
görevinden alındığı basında yer almıştır. Bir arkeolog 
ve akademisyen olmanın verdiği sorumlulukla hareket 
eden Coşkunsu’nun ceza gibi bir işlemle görevden alın-
ması, kamuoyu vicdanını yaralamaktadır.

Bununla birlikte Arkeoloji Bölüm Başkanlığı’nın bilim 
etiği açısından da kabul edilemeyecek biçimde, arke-
olog olmayan akademisyenlere devredilmesi bizleri 
ayrıca endişelendirmektedir.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, Yrd. Doç. 
Dr. Güner Coşkunsu’dan haksız bir biçimde alınan 
bölüm başkanlığı görevinin geri verilmesini bekliy-
oruz. Kendisine yönelik baskı ve tehditlerin son bul-
ması için sonuna kadar yanında olacağımızı bir daha 
ve ısrarla vurgularız.

Saygılarımızla,
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 Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı
Yrd.Doç.Dr. Güner CoşkunsuMardin Artuklu Üniversitesi
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Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (HATSU) alt yapı güçlendirme çalışmaları kapsamında 1. derece arke-
olojik sit alanında kurul kararı olmaksızın müze denetimi dışında yaptığı kazıyı, Hatay Arkeoloji Müzesi 
arkeologlarından Demet Kara’nın durdurması üzerine, HATSU resmi sosyal medya hesabı üzerinden meslek-
taşımızı ve kurumunu hedef göstererek, kendisini Hatay’ın su sorununun sorumlusu ilan etmiştir. Şubemiz, bu 
konuda bir yazı hazırlayarak HATSU’yu ve Hatay Büyükşehir Belediye-si’ni uyarmış, konuyu takibe almıştır.
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Sayı: 2014/47       
                                                  20.10.2014
 
Konu: HATSU Genel Müdürlüğü Alt Yapı 
Güçlendirme Çalışmaları ve Meslektaşımız Demet 
Kara hk. 

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BAŞKANLIĞI’NA

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel 
Müdürlüğü, geçtiğimiz Eylül ayında  1. Derece Arke-
olojik Sit Alanı sınırları içinde kalan Küçükdalyan’da 
ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun izni dışında alt yapı 
çalışmaları başlatmıştır. Bilindiği üzere arkeolojik al-
anlarda ilgili kurulların izni ve müze denetimi dışın-
da kazı yapmak 2863 sayılı yasa kapsamında suçtur. 
Hatay Müze Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız 
Demet Kara da bu bağlamda görevini yerine ge-
tirmiş ve HATSU’nun alt yapı güçlendirme çalışma-
ları kapsamında yaptığı kaçak kazıyı durdurmuştur. 
Ancak, kendisinin bu müdahalesi ardından HAT-
SU resmi sosyal medya hesabı üzerinden meslek-
taşımız hakkında “Vatandaşın İçme Suyu Sorununun 
Çözülmesine Müze Arkeologu Demet K. Engel Oluy-
or” başlığıyla bir paylaşımda bulunulmuş ve kendisi 

Hatay’ın su sorununun sorumlusu ilan edilmiştir. 
Şüphesiz kent içi arkeolojik alanlarda arkeolo-
ji ve çağdaş yaşamın gereklilikleri birbirine engel 
değildir; HATSU yetkililerinin de bilmesi gerek-
tiği gibi kent içi arkeolojik alanlarda yürütülecek 
çalışmalar için ilgili koruma kurullarının kararı ve 
müze denetiminin sağlanması yeterlidir. Bu bağlam-
da dezenformasyon ve manipülasyonun yerine ku-
rumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemini 
hatırlatmak isteriz.

HATSU’nun arkeolojik alandaki izinsiz alt yapı 
çalışmalarının yanı sıra, sosyal medya üzerinden 
meslektaşımız hakkında başlattığı karalama kam-
panyasının, etiğin ve hukuğun sınırlarını zorladığı 
açıktır. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak 
mes-lektaşımız Demet Kara’nın yanında, sürecin 
takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca, 
Hatay gibi arkeolojik olarak çok katmanlı kentlerde 
yapılacak alt yapı çalışmalarında yasaların ve arkeo-
loji biliminin gerekliliklerinin göz ardı edilmemesi-
ni temenni ederiz.
(imza)

http://www.radikal.com.tr/hayat/antakyada_gorevi-
ni_yapan_arkeolog_hedef_gosterildi-1225090

Arkeolog Demet Kara’nın Hedef Gösterilmesi
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Arkeologların ve ilgili bölümlerin öğrencilerinin Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerine 
ücretsiz giriş yapabilmelerini sağlamak için Arkeolojik 
Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu sırasında  imza top-
lanıp, dilekçeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili 
birimlerine iletilmiştir. Ancak DÖSİM, kültür alanı-
nın çok geniş olduğunu ve böyle bir ayrıcalığın başka 
mesleklere de hak doğuracağını öne sürerek talebimizi 
redetmiştir.  Arkeologların müze ve ören yerlerine üc-
retsiz girebilmesi için özel müzelerle de yazışmalarımız 
devam etmektedir. Sadberk Hanım Müzesi ve Sabancı 
Müzesi idaresi bu talebimizi olumlu karşılayarak üye-
lerimizin ücretsiz giriş hakkını tanıdıklarını ifade et-
mişlerdir. Bunun için, Sayın Hülya Bilgili ve Dr. Nazan 
Ölçer’e teşekkür ederiz. Rahmi Koç Müzesi yönetimi 
ise, müzeleri ile ilgili uzmanlık alanları içerisinde arke-
olojinin olmadığını belirterek  talebimizi reddetmiştir. 
Kampanya Metni:
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yer-
lerine ücretsiz girişleri düzen-leyen yönergeye göre reh-
ber, seyahat acentası sahipleri, er ve erbaşlar gibi geniş 
bir grup müzelere ücretsiz girebilmektedir. Ancak, ören 
yerlerinin açığa çıkarılmasında, teşhire uygun hale ge-
tirilmesinde emeği yadsınamaz arkeologlar ve arkeolo-
ji öğren-cileri müze ve ören yerlerine girişte müzekart 
uygulamasına tabi tutulmaktadır. Kuşkusuz mesleki 
etik ve toplum yararı gözetildiğinde bu sorun meslek-
taşlarımız açısından girişlerde talep edilen ücretin mik-
tarından daha fazlasını ifade etmektedir.  

Öğrenciler açısından ele alındığında ise, bilginin 
öncelikli olarak paylaşılması ve bu konudaki ilginin 
teşvik edilmesi gereken grubu oluşturdukları dikka-
te alınmalıdır. Bu nedenle;
- öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, 
-meslektaşlarımızın Arkeologlar Derneği üyeliği ya 
da kurum kartlarını ibraz etmeleri halinde müze 
ve ören yerlerine ücretsiz olarak girebilmelerinin 
sağlanması için gereğini arz ederiz.

    İstanbul Boğazı’nın kuzeyindeki 3. köprü ve bağ-
lantı yolları inşaatı için gerekli arkeolojik araştırma-
lar özel bir şirket tarafından yürütülmektedir. Arke-
olojik çalışma-ların özelleştirme ve taşeronlaşmaya 
açılması anlamına gelecek böyle bir uygulama hak-
kında kaygılarımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.
Bir ülkenin tarihi ve tabiat varlıkları o ülkenin ve 
insanlığın ortak değerleridir ve bu değerleri ilgilen-
diren çalışmalar her hangi bir imar / yapı çalışma-
sı olmayıp kamusal hizmet niteliğindedir. Nitekim 
aşağıda sıralanan yasalarımız da söz konusu değer-
leri koruma altına almakta ve bu alanda yürütülecek 
çalışmaların nasıl ve kimler tarafından gerçekleştiri-
leceğini tanımlamaktadır.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nunu’nun 35. maddesi: ”Bu kanun hükümlerine

www.istanbularkeoloji.gov.tr

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İMZA KAMPANYASI: MÜZE GİRİŞLERİ

BASIN AÇIKLAMASI: Arkeoloji ve Taşeron-
laşma
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tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını 
meydana çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı 
yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına ait-
tir.”
Anayasa’nın 128. maddesi: “Devletin, kamu iktisadî te-
şebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, me-
murlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” 4857 
Sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi: “İşletmenin ve işin ge-
reği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler 
dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”
 Yukarıda belirtilen yasa maddelerinden de anlaşılaca-
ğı gibi arkeolojik yüzey araştırması, kazı vb. çalışmalar 
2863 nolu yasaya göre Kültür Bakanlığı’nın asli işidir. 
Bu tanım gereği, Anayasa ve İş Kanunu, asli işin, ku-
rum dışında bir kurumun, şahsın, oluşumun yürütme-
sini mümkün görmemektedir. Aksi uygulamalar söz 
konusu alan-ların kamu yararı gözetmeksizin kâr ama-
cıyla kurulan şirketlere havale edilmesi riskini ortaya 
çıkaracaktır. 
Bu, aynı zamanda kurumsallaşmış, dünya arkeoloji-
sinde yer edinmiş ve yeterli tecrübeye sahip üniversite 
ve bakanlığa bağlı kurumların yok sayılması anlamı-
na gelmektedir. Halen ülkemizde yürütülmekte olan 
otoyol, boru hattı gibi kapsamlı pro-jelerde arkeolojik 
yüzey araştırma ve kazı çalışmalarının ne yazık ki özel 
şirketler tarafından yürütüldüğü örnekler bulunmakta-
dır. Söz konusu çalışmaların üniversite ve müze çalış-
malarından beklenen denetimden uzak oldukları, ra-
porların ilgili kurum ve kamuoyu ile yeterince ve doğru 
zamanda paylaşılmadıkları anlaşılmaktadır. Sağlıklı bir 
çalışma yürütüleceği varsayılsa bile, kamu kurumları-
nın etkisizleştirilerek, müzelerin asli işinin yetkisiz ve 
hesap sorulabilir olmaktan uzak, ticari amaçla kurul-
muş özel bir şirkete devredilmesi, kültürel mirasın ko-
runmasında önüne geçilemez bir tahribata neden ola-
cağı açıktır.
Bu durum, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere, kamu 
kurumlarında yeterince arkeolog, sanat tarihi vb. uz-
manları istihdam etmek yerine arkeolojik miras ile il-
gili tasarrufun özel sektöre terk edilme niyetini ortaya 
koymakta, diğer taraftan istihdam sorununun çözümü 
olarak da taşeronlaşma dayatılmaktadır.
Ülkemizde arkeoloji çalışmaların hangi kurumlar tara-
fından ve ne şekilde yürütüleceği yasalarla açıkça ta-
nımlı olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Hal böy-ley-
ken geçici çözüm arayışları yerine Kültür Bakanlığı 
ve diğer tüm kamu ku-rumlarında arkeolog kadrosu 
arttırılarak, kültürel mirasın korunmasında kamunun 
etkinliğinin güçlendirilmesi bir an önce sağlanmalıdır.
       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
30 Mayıs 2014

Basında çıkan haberler 3. Köprü inşaatının arkeolo-
jik alanlar için de tehdit oluşturduğunu bir kez daha 
gündeme getirmiştir.

İstanbul’un kuzeyindeki ekosistemi bütüncül olarak 
tahrip eden 3. Köprü ve bağlantı yolları güzergahında, 
tespit edilen arkeolojik veriler hakkında ilgili koruma 
kurullarının İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni denetimi-
nin sağlanması yönünde karar alması, alanda detaylı 
arkeolojik çalışmaların yapılması ve özel bir şirket ta-
rafından yapıldığı anlaşılan tespitlerin gözden geçiril-
mesi ve tüm bu çalışmalar tamamlanana kadar ilgili 
alanlarda çalışmaların durdurulması, projenin tespit 
edilen bulgulara göre yeniden değerlendirilmesi bek-
lenmektedir. Ayrıca projenin söz konusu arkeolojik 
bulgulara etkisinin açıklanması, bu çalışmaların so-
nuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
30 Mayıs 2014
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BASIN AÇIKLAMASI: 3. Köprü Güzergâhında 
Tespit Edilen Arkeolojik Bulgular

5



6

        
Erzincan İli, Kemah İlçesi sınırları içerisinde AK-EL 
Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması plan-
lanan Kemah Barajı ve HES (HES I-II) Projesi’nden 
etkilenen bölgede üyemiz Arkeolog Hasan Binay, ar-
keoloji öğrencesi Mertcan Hepgoncalı, Mimar Aynur 
Işık ve Gizem Demirci’den oluşan bir ekip tarafından 
proje alanındaki kültür varlıkları yerinde incelenerek 
raporlandı. Rapora göre, proje alanda bulunan kültür 
varlıklarının bölgenin bilinmeyen tarihinin araştırıl-
masına önemli katkılar sağlayacağı, bölgede yapılacak 
kapsamlı araştırmaların bilinmeyen kültür varlıkla-
rının tespitine de vesile olacağı açıktır. Bu çalışmalar 
kapsamında; Mak-sutuşağı, Alp, Esimli (Brastik), Dere 
(Dereşoran), Konuksever (Gamarik), Sürek, Gökka-
ya (Garni), Beşikli (Ardos), Cebesoy, Mezre, Aksakal 
(Apuşta), İnsor, Küplü, Dumanlı, Doğanköy (Tortan), 
İncedere, Sarıyazı, Olukpınar, Yağca köylerinde incele-
meler yapılmış ve bu köylerde  26 ayrı noktada kültür 
varlığı tespit edilmiştir. Baraj inşaat firması tarafından 
hazırlatılan, Kemah Barajı ve Deliçay HES projelerinin 
bölge insanı üzerindeki  sosyolojik, ekonomik etkileri-
nin tespiti; yine bu projelerin kültür varlıkları ve doğal 
yaşam üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin tespiti-
ni kapsayan ÇED (Çevre Etkileme ve Değerlendirme) 
raporunun  arkeolog Engin Coşar tarafından hazırla-
nan kültür varlıkları ile ilgili kısımları incelendiğinde, 
bölgede gözlemlerde bulunan ekibimiz tarafından tes-
pit edilen kültür varlıklarının yer almadığı görülmekte-
dir. Bu nedenle şubemiz  bünyesinde  Arkeolog Hasan 
Binay, arkeoloji öğrencesi Mertcan Hepgoncalı, Mimar 
Aynur Işık ve Gizem Demirci tarafından hazırlanan 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Er-
zurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 
iletildi. AK-EL Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 

hazırlatılan ÇED raporunun yeniden değerlendi- 
rilmesi gerektiği vurgulandı ve ekibimiz tarafından 
tespit edilen kültür varlıklarının tescil durumu 
soruldu. 
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’ndan gelen yanıtta şubemiz tarafından kendileri-
ne iletilen raporda tespit edilen yol kalıntısı ve proje 
alanı dışındaki Sağıroğulları Konutu’nun  başvu-
rumuz üzerine tescillenmesine karar verildiği, Ko-
nuksever Köyü ve Alp Köyü yakınlarında HES proje 
alanı içinde kalan kalıntıların tescil durumunun be-
lirlenmesi için ise kurul üyeleri  Sanat Tarihçisi Prof. 
Dr. Hüseyin Yurttaş, Arkeolog Yrd. Doç. Dr. Ali Yal-
çın Tavukçu ve Mimar Arzu Sırmacı’dan oluşturu-
lan komisyon tarafından yerinde yapılacak inceleme 
sonucu karar verileceği aktarılmıştır.  Raporumuz-
da belgelenen Aksakal Köyü, Beşikli Köyü, Sürek 
Köyü yakınlarındaki kalıntılar ile, Yağca Köyü Seyit 
Mahmut Dede Mezarı ve Maksutuşağı Köyü’ndeki 
değirmen yapısının tescillenmesi için ise 2863 sayılı 
kanun kapsamında tesciline gerek olmadığı kararı 
alınmıştır. Şubemiz konuyu taikip etmeye devam et-
mektedir.

ÇED raporunda olmayan kültür varlıkları

 KEMAH BARAJI – HES RAPORU 



        
Tarihi Yedikule Bostanları’nda uygulamasına geçen 
yıl başlanan ve tepkiler üzerine duraklatılan “Yediku-
le-Belgradkapı Arası Sur Koruma Bandı Rekreasyon 
Projesi” nin yeniden başlaması üzerine, alanda iş maki-
naları ile tekrar kazıya başlandı. Taşeron firma Efor Ya-
pı’nın işe aldığı bir arkeoloğun gözetiminde yapıldığını 
öğrendiğimiz çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzele-
ri Müdürlüğü’ne bildirdik. İhbarımızı değerlendiren 
Müze Müdürlüğü, çalışmaların bilgileri ve denetimleri 
dahilinde olmadığı gerekçesi ile uygulamayı durdurdu. 
İstanbul kara surlarının ayrılmaz bir parçası olan tarihi 
bostanların korunması ve günümüz şartlarında değer-
lendirilmesi için Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlı-
ğı aracılığıyla Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sorumluları ile yapılan toplantılara katıldık. 
Toplantılarda bostanların bir kültür varlığı olarak ko-
runmasının gerekliliği, bölgedeki çevre düzenleme ça-
lışma-larında dikkat edilmesi gereken değerler ve sur 
çevresindeki her türlü kazıda müze denetiminin önemi 
üzerinde duruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen 
“Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadiatı” ile Ye-
dikule bostanlarını yeşil alan çevresini de imara açan 
düzenleme CHP ve MHP’li üyelerin red oyuna rağmen 
geçti. Şubemiz basın üzerinden Mimarlar Odası İstan-
bul Büyükkent Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ile birlikte tepkilerini dile getirdi. 25 
Kasım tarihinde İBB Başkanı Kadir Topbaş, plan ta-
dilatının geri çekildiğini, taraflarla bir çalıştay yapıla-
cağını ve mahallenin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak 
konunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı. İtiraz 
konusu imar düzenlemesi önce İBB Meclisi’ne, ardın-
dan da Fatih Belediye Meclisi’ne iade edildi.

http://www.gercekgundem.com/istanbul/83685/tari-
hi-bostana-sus-havuzu-insaati-durdu#
http://www.birgun.net/news/view/tarihi-yediku-
le-bostanlarina-havuz-kepcesi/8395
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27612614.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27567505.asp
https://www.facebook.com/video.php?v=75004100839
8096&set=vb.200060316729504&type=2&theate
http://bianet.org/bianet/toplum/160216-yedikule-bos-
tanlari-plani-iade-edildi-taraflar-temkinkli
http://starhaber.tv/ibb-den-flas-yedikule-kara-
ri/39764/

         
Derneğimize e-posta yoluyla gelen bir ihbar üzerine 
Kağıthane’de DAP Yapı- Bumerang projesine komşu 
parsellerde bulunan tonozlu yapıları İstanbul Arke-
oloji Müzeleri ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu’na bildirdik.  İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri uzmanlarının alanda yaptıkları 
incelemede tonozlu yapıları belgelenmesi üzerine 
ilgili kurul yapıları tescilleyerek rölövesinin çıkartıl-
masını ve çevredeki inşaat çalışmalarından etkilen-
memesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi

Tescil edilen tonozlu yapılar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

   
YEDİKULE BOSTANLARI 

   
İHBAR: KAĞITHANE
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Kadıköy Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yılı planlama-
ya yönelik, çevredeki fırsat ve tehditleri tespit etmek, 
zayıf ve güçlü yönleri belirlemek üzere organize etti-
ği stratejik plan çalıştayına katıldık. 12-13 Temmuz 
tarihinde Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kok-
teyl Salonu’nda  yapılan çalıştayda, Kadıköy’e ilişkin 
arkeolojik verilerin görünür hale getirilerek kent 
yaşantısına kazandırılmasını ve Kadıköy çarşısı, Yel-
değirmeni, Rasimpaşa, Caferağa, Osmanağa mahal-
lerinin antik Khalkedon’un üzerinde kurulu olması 
nedeniyle bölgedeki temel kazılarında arkeolojik 
bulguların tahrip edildiği, bu nedenle 2011 yılından 
başlayarak ilgili koruma bölge kuruluna yaptığımız 
başvurularda bu bölgenin 3. derece arkeolojik sit ala-
nı ilan edilerek temel kazılarının müze denetiminde 
yapılmasının sağlanması talep ettiğimizi ifade ettik. 
Kadıköy’de arkeolojik veri kaybının engellenmesi ve 
Kadıköy tarihinin araştırılması için çok önemli olan 
bu talebimizin 5 yıllık stratejik plana dahil edilerek 
yerel yöne-timin de gündemine girmesi gerektiğini 
dile getirdik.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, İstan-
bul Dünya Miras Alanlarının Korunmasına Dair 
Periyodik Raporlama Toplantısı’na katıldık. “Dün-
ya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme” uyarınca 6 yılda bir düzenlenen periyodik 
raporlama toplantısı  5 ve 12 Haziran tarihlerinde İs-
tanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı mode-
ratörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda şubemizin 
yanı sıra Kültür Bakanlığı yetkilileri, İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri Müdürlüğü, TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıla-
rı Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası, ICOMOS Türkiye, TURSAB, İstanbul Ticaret 
Odası, Alan Yönetim Başkanlığı  Danışma Kurulu 
üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Be-
lediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri de ka-
tıldı.

Toplantıda kara surlarının kültürel peyzajı ile birlik-
te korunması bağlamında tarihi Yedikule Bostanla-
rı’nın durumu ve inşai faaliyetlerdeki kaçak kazılara 
dikkat çektik.

Arkeologların kent içindeki etkinliğini arttırabilmek 
ve ilgili konulara doğrudan müdahil olabilmemizi 
sağlamak amacıyla İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim 
Başkanlığı Danışma Kurulu’na katılımımızı talep ettik. 
Başvurumuzda İstanbul’un Dünya Miras Alanları’nın 
kentsel arkeoloji bağlamında önemli katmanlar içerdi-
ğini bu nedenle arkeologların meslek örgütü düzeyinde 
bu alanlarla ilgili konulara katkı sunmasının önemine 
dikkat çektik. Söz konusu kurul, “Alan Yönetimi ile 
Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik”in 15.maddesine göre; “Alan yöneti-
mine ilişkin yönetim plan taslağının karara bağlanması 
ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak ama-
cıyla” oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu Üyeleri:
• İstanbul Valiliği
• İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı
• Fatih Belediye Başkanlığı 
• Eyüp Belediye Başkanlığı
• Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
• Bayrampaşa Belediye Başkanlığı
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi
• ICOMOS Türkiye
• Mimarlar Odası
• Şehir Plancıları Odası
• İstanbul Ticaret Odası
• Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği
• Süleymaniye Mahalle Muhtarlığı
• Uzman Üyeler

KADIKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK 
PLAN ÇALIŞTAYI

UNESCO DMA PERİYODİK 
RAPORLAMA TOPLANTISI

İSTANBUL SİT ALANLARI ALAN YÖNE-
TİM BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU
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İSTANBUL UNESCO DÜNYA MİRAS 
ALANLARI ALAN YÖNETİM PLANI RE-

VİZYON TOPLANTILARI

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, İstanbul 
UNESCO Dünya Miras Alanları Alan Yönetim Planı 
Revizyon Toplantılarına katıldık  ve konuya ilişkin şu 
düşüncelerimizi aktardık:
-Sultanahmet, Saraçhane gibi kent içi arkeolojik alanla-
rın bir an önce kent yaşamına kazandırılması,
- İnşaat, çevre düzenleme gibi projelerin geliştirildiği 
alanlarda arkeolojik bulguları gösteren envanterin imar 
planıyla birlikte kullanılması, proje hazırlandıktan son-
ra uygulama süreci başında değil proje hazırlanmadan 
önce gerçekleştirilen kazılarla projelerin değerlendiril-
mesi gerektiği, arkeolojik katmanların zarar görmeme-
si fakat aynı zamanda arkeolojik katmanların sergilen-
mesinin de bu projelerin amaçlarından biri olması,
-Kent içinde ruhsat amaçlı, mevzuat gereği yapılan ka-
zıların dışında bilimsel amaçlı kazıların da 
yapılabilmesi için proje paketlerinin hazırlanması ve 
araştırmacılara kolaylık gösterilmesine dair 
düzenlemeler yapılması,
- Tüm bunların organizasyonundan sorumlu bir Kent 
Arkeolojisi Teşkilatı kurulması gerektiği.



 
 Elde ettiğimiz görüntülerle kentin önemli arkeolojik 
alanlarından Beyazıt Mey-danı’nda gerçekleştirilen 
çevre düzenleme çalışmalarının sebep olduğu tahri-
bata dikkat çektik. Çalışmalara dair 15 şubat tarihinde 
sosyal medya hesaplarımızdaki notumuz şöyledir:

“Beyazıt Meydanı Darulfünun alt geçiti yenileme çalışmaları 
sırasında önce lahit kapakları bulundu. İş makinaları ile tah-
rip edilerek çıkarılan lahit kapakları müzeye kaldırıldı. Ardın-
dan açığa çıkan bir sarnıç yapısı ise moloz ve betona gömülerek 
gizlenmeye çalışılırken vatandaşların ihbarı üzerine fark edildi. 
İstanbul Üniversitesinin tarihi kapısı ile meydan arasında ilişki 
kuran Turgut Cansever tasarımı merdivenler yıkıldı. Bugün elde 
ettiğimiz görüntülerde ise bir kamyona yüklenerek meydandan 
götürülen mermer bloklar görülmekte. Beyazıt Meydanı gibi ar-
keolojik önemi bilinen bir alanda yapılan inşaat çalışmalarının 
arkeoloji biliminin gerekliliklerine göre yapılmasını bir kez daha 
vurguluyor. Bu alanlara yapılacak müdahaleler öncesi karar ve 
tasarım sürecinde arkeolojik katmanların göz önüne alınması 
gerektiğini ve Beyazıt Meydanı’ndaki çalışmaları takip etmeye 
devam ettiğimizi bildiriyoruz.”

Çevre düzenleme çalışmaları için ilgili kurumlara 
resmi olarak ilettiğimiz yazıda yönelttiğimiz sorular;

1) Beyazıt Meydanı Darulfunun Alt Geçiti Yenileme Çalışmala-
rı kurulunuzun bilgisi ve İizni dahilinde midir? izin dahilinde 
ise karara teşkil eden bilimsel raporun tarafımızla paylaşıl-ma-
sı, kararda yıkım ve kazı çalışmları için “müze denetimi” ifadesi 
kullanılmış mıdır?

2) Müteahit tarafından açığa çıkarılan lahit kapakları ve gizlen-
meye çalışılırken belgelenen sarnıç yapısı için sorumlular hak-
kında yasal işlem yapılmış mıdır?

3) 15.02.2015 günü şantiyeden çıkarılan mermer bloklar kuru-
munuz/kurulunuz bilgisi ve izni dahilinde midir? Değilse so-
rumlular hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

4) 15.02.2015 günü şantiyeden çıkarılan mermer blokların tanı-
mı ve niteliği hakkında bir çalışma yapılmış mıdır?  Yapıldıysa 
çalışmayı yapan yetkililerin uzmanlıklarınedir?

5) Beyazıt Meydanı çevre düzenlemesi hakkındaki proje, ilgili 
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış mıdır?

6)  Söz konusu projede Beyazıt Meydanı’nın kent tarihi için son 
derece önemli arkeolojik katmanları göz önüne alınmış mıdır? 
Proje, arkeolojik katmanların tahribinin önlenmesi zorunlulu-
ğunun dışında bu katmanların, bilgi ve bulguların gündelik ya-
şantımızı zenginleştirecek biçimde açığa çıkarılması ve sergilen-
mesine yönelik tasarım, ilke kararları var mıdır? İlgili kurul bu 
yönde bir tavsiye kararı almış mıdır?

7) Güncel projede, yarışma ile seçilen ve uygulanabilmiş bölüm-
leri alanın tarihsel kim-liğinin bir parçası olmuş, tarihi dokuyla 
uyumlu çözümler üreten Turgut Cansever projesi ile ne kadar 
ilişkilenilmiştir? 

BEYAZIT MEYDANI’NDA NELER 
OLUYOR?
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TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL 
BÜYÜKKENT ŞUBESİ ÇED DANIŞMA KURU-
LU

İstanbul’u bir bütün olarak korumak için mesleki da-
yanışmaların ve kenti savunan platformların bileşeni 
olmaya ve katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu bağ-
lamda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nin Çevre Etiği Danışma Kurulu’na dahil ol-
duk. Üyelerinin çoğunluğunu, koruma alanında uz-
manlaşmış mimarların oluşturduğu kurulda, şehir 
plancısı ve avukat üyeler de bulunmaktadır. Kurulun 
başkanlığını Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, sekreterliği-
ni ise Mimar Mücella Yapıcı yürütmektedir. Kurulda, 
başkan yardımcımız Prof. Dr. Sevil Gülçur ve yönetim 
kurulu üyemiz Yiğit Ozar şubemizi temsil etmektedir. 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Cevat Erder 
de kurulun diğer arkeolog üyeleridir.

     
Sorulara cevaben İstanbul Arkeoloji Müzeleri, mer-
mer blokların taşınmasının denetim ve bilgileri da-
hilinde yapılmadığını; 1 numaralı yenileme alanlarını 
Koruma Bölge Kurulu mermer blokların merdiven 
basamağı olduğu ve temizlik üzere taşındığı ancak la-
hit kapakları ve sarnıçta gerçekleşen tahribata dair suç 
duyurusunda bulunduklarını belirtti. İBB’nin, Beyazıt 
Meydanı Çevre Düzenleme Çalışması’nın mükellefi 
olarak lanse ettiği Urb.Ar Kentleşme ve Mimarlık 
Ofisi ise, sözkonusu projenin sadece bir fikir projesi 
olduğunu ve insiyatifleri dışında kullanıdığını şube-
mize gönderdiği bir e-posta ile bildirdi. İstanbul IV 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve İs-
tanbul 1 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu denetimindeki Beyazıt Meyda-
nı’ndaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.



22 Aralık 2013’de Kadıköy’de düzenlenen Kent Mitin-
gi’nden sonra mitingin bileşen-leri bir araya gelerek İs-
tanbul Kent Savunması’nı (İKS) kurmuşlardır. İstanbul 
Kent Savunması’nın kuruluşunun ilan edildiği 27 Hazi-
ran 2014 tarihindeki basın açıkla-masında derneğimizin 
İKS’ye katılımı da deklere edilmiştir.

 

http://www.sendika.org/2014/06/istanbulu-sonuna-ka-
dar-savunmak-icin-bir-araya-gelenler-kent-savunmasi-
ni-kurdu/
https://direnisteyiz.org/haber/istanbul-kent-savunma-
si-kuruldu-ortak-mucadele-yukselerek-surecek/
http://www.diken.com.tr/istanbul-kent-savunmasi-ku-
ruldu-gezide-birlestik-calinan-degerlerimizin-hesabi-
ni-soracagiz
http : / /bi anet .org/bi anet /ce v re/156799- i s t an-
bul-kent-savunmasi-kuruldu
http://www.yeniyol.org/istanbul-kent-savunmasi-kuru-
lusunu-ilan-etti/

İstanbul Kent Savunması ile birlikte eylül ayında başla-
yan Oruçbaba Parkı mücadelesine destek verdik. Gey-
lani İlim Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından tekke, cami, 
yurt inşa edilmek istenen Oruçbaba Parkı’nı savunan 
mahalle sakinleri tarafından parkın Geylani Vakfı’na 
tahsisinin iptali için dava açıldı. Mahalle sakinlerinin, 
müze denetimi olmadan başlayan inşaat çalışmalarını 
ihbar ederek durdurması üzerine, resmi başvurularını 
tamamlayan Geylani Vakfı bu sefer Türk İslam Eserleri 
Müzesi denetiminde arkeolojik kazı yapılacaktır diye-
rek parkın kapılarını kilitledi ve zeminini sökmeye baş-
ladı. Ancak, tepkiler üzerine Fatih Belediyesi ekipleri 
çalışmaları durdurup parkı eski haline getirdi. İstanbul 
Kent Savunması bileşeni olarak durumdan haberdar 
edilmemiz üzerine 26-27 eylül tarihlerinde parka gi-
derek destek olduk. Burada yaptığımız açıklamalarda 
tarihi yarımadanın neresinde bir inşaat yapılacaksa

bunun temel kazısının müze denetiminde yapılma-
sı gereğinin arkeolojik veri kaybının engellenmesi 
açısından çok önemli olduğunu, ancak bu kazıların 
park gibi kamusal alanlarımızın yok edilmesi ve ya-
pılaşmaya açılması için bahane olamayacağını, bu 
bağlamda meslek alanımızın araçsallaştırılmasına 
izin vermeyeceğimizi belirterek mahalle sakinlerinin 
yanında yer aldık. Mücadelenin sonunda mahalle sa-
kinlerinin, Oruçbaba Parkı için gösterdiği azim so-
nuç verdi ve Fatih Belediyesi vakfın inşaata devam 
etmesine izin vermediğini, buranın park olarak ka-
lacağını açıkladı. İmar planında da bu yönde yapılan 
tadilatlar Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Meclisi’nden geçti.

İstanbul Kent Savunması ve Validebağ Gönüllüle-
ri’nin çağrısıyla Üsküdar’da Valide-bağ Korusu bi-
tişiğindeki parsellerde bir cami inşaatı ile başlayıp 
Validebağ Korusu’nun da tehlikeye girmesine yol 
açacak rant projelerine karşı mücadeleye desteğimizi 
vererek, çağrılarını imzaladık.

Oruçbaba Parkı Direnişi, Video: http://www.you-
tube.com/watch?v=2Wmp9qYG9PY&feature=you-
tu.be

http://www.sendika.org/2014/09/oruc-baba-parkin-
da-insaat-durdu-nefes-alacagimiz-yer-burasi/
http://www.kizilbayrak.net/rss/oruc-baba-parkin-
da-aciklama/
http://www.kuzeyormanlari.org/2014/09/28/
oruc-baba-parkinda-senlik-zamani/
http://www.dha.com.tr/oruc-baba-davasinin-gali-
bi-belli-oldu_781856.html

Topkapı Oruçbaba park eylemi

İSTANBUL KENT SAVUNMASI(İKS)

ORUÇBABA PARKI - VALİDEBAĞ
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29 Aralık 2014’te dernek ofisimizdeki buluşmada 
yeni yılı meslektaşlarımız, öğrencilerimiz ve dostla-
rımızla birlikte kutladık.

Marmara Üniversitesi’nde “öğrenci olaylarına ka-
rışmak” iddiasıyla beş akademisyen hakkında açı-
lan soruşturma sonucunda araştırma görevlisi Eren 
Paydaş ve Tolga Şirin için hazırlanan dosya “kamu 
görevine son verme” istemiyle YÖK’e gönderildi. 
Ara-larında şubemizin de bulunduğu 62 kurum 
YÖK’e soruşturmayı red çağrısı yaptı. YÖK, rektör-
lüğün talebini reddetti.

http://www.bianet.org/bianet/emek/155851-iki-ak-
ademisyen-isten-atilma-tehlikesinde
www.milliyet.com.tr/-ihrac-talebine-yok-ten-ret-
karari-gundem-1929974/

Açık Radyo programımız “Radyoda Arkeoloji” 
ikinci yayın dönemi sonununda sona erdi.

Açık Radyo, İstanbul ve çevresinde 94.9 FM 
frekasından yayın yapmaktadır. Ayrıca, http://
acikradyo.com.tr/ adresinden sol üst köşedeki Can-
lı Yayın bağlantısına tıklayarak canlı yayını dinleye-
bilirsiniz.

Geçmiş programlarımızı Açık Radyo podcast 
kanalımızdan ya da http://acikradyo.com.tr/i/rss/
Radyoda_Arkeoloji.xml adresinden dinleyebilir-
siniz.

13 Nisan 2015: Yoros Kalesi
Konuk: Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın
30 Mart 2015: Fotoğrafçının Gözünden Arkeoloji
Konuk: Bünyad Dinç
2 Şubat 2015: Kent Arkeolojisi
Konuk: Doç. Dr. Ahmet Yaraş, Arkeolog
19 Ocak 2015: Siyanüre Karşı Son Kale Fatsa – Kayatepe
Konuk: Alp Tekin Ocak, Avukat
5 Ocak 2015: Orta Anadolu’dan Yeni Bulgular – Güver-
cinkayası.   Konuk: Prof. Dr. Sevil Gülçur, Arkeolog
22 Aralık 2014: Marmara’yı Savunuyoruz
Konuk: Seçkin Ulaş Barbaros, İstanbul Kent Savunması
Hakan Karademir, TMMOB Bursa Şehir Plancıları Oda-
sı Başkanı 
8 Aralık 2014: Beyazıt Maydanı’nın Mekânsal ve Sosyal 
Tarihi.  Konuk: Dr. Emre Yalçın, Tarihçi
24 Kasım 2014: Medya ve Arkeoloji 2. Konuk: Kemal 
Tayfur, Magma Dergisi Yazı İşleri Müdürü 
10 Kasım 2014: Myrleia – Antik Kent Üstü Süpermarket
Konuk: Hakan Karademir TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi Başkanı 
27 Ekim 2014: Araştırma Görevlileri
Konuk: Arş. Gör. Berkay Dinçer, Arkeolog
13 Ekim 2014: Restoratör ve Konservatörler
Konuk: Nazım Can Cihan, Tüm Restoratörler ve Kon-
servatörler Derneği Başkanı 
29 Eylül 2014: Arkeoloji Alanında Mimarlık
Konuk: Sinan Omacan, Mimar
15 Eylül 2014: Ortadoğu’da Arkeolojik Savaşlar (prog-
ram tekrarı).   Konuk: Doç. Dr. Gül Pulhan, Arkeolog
1 Eylül 2014: Antik Gemiler.
Konuk: Orkan Köyağasıoğlu, Arkeolog
18 Ağustos 2014: Arkeoloji ve Taşeronlaşma
Konuk: Bekir Köşker, Arkeolog
4 Ağustos 2014: İstYA Projesi
Konuk: Yrd. Doç. Dr. Emre Güldoğan, Arkeolog
21 Temmuz 2014: İstanbul’un Tarımsal Mirası
Konuk: Aleksandar Shopov, Tarihçi
7 Temmuz 2014: Kentsel Arkeoloji ve Küçükyalı Örneği
Konuk: Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci, Arkeolog ve Ba-
rış Altan, Mimar
23 Haziran 2014: Ortadoğu’da Arkeolojik Savaşlar
Konuk: Doç. Dr. Gül Pulhan, Arkeolog
9 Haziran 2014: Venedik Kolonisi
Konuk: Doç. Dr. Aygül Ağar, Mimarlık Tarihçisi
26 Mayıs 2014: Bir Başkentin Mirası
Konuk: Prof. Dr. Engin Akyürek, Sanat Tarihçisi
12 Mayıs 2014: Satılık Geçmiş
Konuk: Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, Arkeolog
27 Nisan 2014: Arkeoloji ve Medya
Konuk: Gökhan Tan, Gazeteci

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Sa-
vunması’nın çağrısıyla ilk defa geçen yıl 22 Aralık’ta 
organize edilen İstanbul Kent Mitingi bu sene 28 
Aralık’ta Marmara Kent ve Doğa Buluşma adı ile 
tekrarlandı. Şubemiz, İstanbul Üniversitesi ve Mi-
mar Sinan Üniversitesi’nin ilgili Arkeoloji, Sanat 
Tarihi ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım bölümlerinden öğrencilerle birlikte Mar-
mara Kent ve Doğa Buluşması’na katılarak yaşam 
alanlarımızın ve kültürel mirasımızın tahribatına 
dikkat çektik. 

Konuklar:MARMARA KENT VE DOĞA 
BULUŞMASI KADIKÖY

YENİ YIL KUTLAMASI

TOLGA ve EREN İÇİN İMZA METNİ

RADYODA ARKEOLOJİ
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Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin 7 Nisan 2015 tarihli olağan genel kurulunda seçilen Yönetim ve 
Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerini bilginize sunarız. Yöne-tim Kurulu’nun 14 Nisan 2015 tarihli ilk 
toplantısında görev dağılımını yapılmıştır. 

    YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ:
     1. Yiğit OZAR (Başkan)
     2. Zeynep KUBAN (Başkan Yardımcısı)
     3. İlknur TÜRKOĞLU (Sekreter)
     4. Erkan ILDIZ (Sayman)
     5. Bekir KÖŞKER(Üye)

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
     1. Necmi KARUL 
     2. Sevil GÜLÇUR
     3. Müjde PEKER
     4. Mehmet ALTUN
     5. Betül AÇIKTEPE

    DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
     1. Sırrı ÇÖLMEKÇİ
     2. Dicle KAYA
     3. Okan ASLANER

               DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
     1. Sinan YİĞİT
     2. Orkun Hamza KAYCI
     3. Ozan ÖZBUDAK
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GENEL KURUL SONUÇLARI



Tarkan Özal
Prof.Dr. Kutlu Emre

Werner H. Schnuchel
Prof.Dr. Klaus Schmidt

Prof.Dr.  Sencer Şahin

Prof.Dr. Rolf Hachmann

 Prof.Dr. Metin Ahunbay Faruk Kılınç
Yrd. Doç. Dr. 

Barış SALMAN

ARAMIZDAN AYRILANLAR
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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
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