ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
EKİM 2021-NİSAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER
14.10.2021 tarihinde yapılan Şubemiz olağan genel kurulu ardından oy çokluğu ile
seçilen Yönetim Kurulumuz, 26.10.2021’de toplanmış ve aşağıda belirtildiği şekilde görev
dağılımı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu:
Başkan: Gülbahar BARAN ÇELİK; Başkan Yardımcısı: Zeynep KUBAN; Sekreter: Sırrı
ÇÖLMEKÇİ; Sayman: Hasan BİNAY; Üye: Yiğit OZAR.
Denetleme Kurulu: Nezih Başgelen; Müjde Peker ve Emir Son.
Yönetim kurulu görev dağılımı ardından zaman zaman on beş gün zaman zaman ayda
bir olmak üzere düzenli toplantılar yaparak aşağıdaki çalışmalar konusunda kararlar almış ve
bu kararları uygulamaya geçirmeye başlamıştır. Aşağıda, tamamlanan çalışmalar ve yapılması
planlanan işler üst başlıklarıyla anlatılmaktadır.

ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
Derneğimizin amaçları doğrultusunda faaliyet yürütebilmesi için öncelikle
üyelerimizden oluşan gönüllü çalışma grupları oluşturulmasına karar verilmiş verilmiştir.
Başlangıçta bu gruplar aşağıdaki biçimde planlanmıştır:
Çalışma Grubu 1: Derneğin resmi işlerinin yürütülmesi
Grup 2: Yenikapı Müzesi
Grup 3: Kimliklerin yarar getirici hale getirilmesi
Grup 4: Serbest arkeologların çalışma hayatında yaşadıkların sorunların çözümü konusunda
düzenlemeler
Grup 5: Aylık online konuşmalar
Grup 6: Derneğe gelir getirici etkinlikler
Grup 7: Öğrenci sempozyumu
Grup 8: Sosyal medya hesaplarımızın işlevinin arttırılması

Çalışma Gruplarına Dair Gelişmeler
-Bu gruplardan Derneğin resmi işlerinin yürütülmesi, gönüllü üyelerimizin çalışması ile hayata
geçirilmiştir. Çalışma grubumuz Şubemiz üye bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve güncellenmesi
ile çalışmaya başlamış ve çalışmayı tamamlamak üzeredir.

-Dernek kimliklerinin yarar getirici hale getirilmesi konusunda henüz bir çalışma grubu
oluşturulmamış olmakla birlikte yönetim kurulumuz kimlik kartlarımızın müze ve ören
yerlerine girişlerde ücretsiz geçişe uygun hale getirilmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır.
Çalışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri için genel merkezimizle
ortak yürütülmek üzere planlanmıştır. Şubemiz yönetim kurulu ayrıca İstanbul’da bulunan özel
müzelere de konuyla ilgili başvuru hazırlıklar yapmaktadır.
-Bir başka çalışma grubu da sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamızın daha aktif ve yararlı
hale getirilmesi ile ilgili hazırlanmıştır. Çalışma grubumuz instagram hesabımızın açılması ile
çalışmalarına başlamıştır.

Ödemeler
-Önceki dönemden kalan dernek merkezi kira ve web sayfamızla ilgili borçlarımızın büyük
bölümü gelen bağışalar ve yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla ödenmiştir.
-Derneğin yapılandırılmış olan vergi borçlarının da düzenli ödenmesi için çaba harcanmakta
olup ödemede bugüne kadar aksama yaşanmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Derneğe Meslektaşlarımızdan Gelen Talepler ve Yaklaşımlar
-Beşiktaş Kazısı’ndan Kazı Başkanlığı oluru olmaksızın işten çıkarılan dernek üyemiz Olgaç
Oral’ın Derneğimiz’e başvurusu ardından Yönetim Kurulumuz konunun muhataplarından İBB
Raylı Sistemler Daire Başkanı ile telefon görüşmesi yapmış ve toplantı talebinde bulunmuştur.
İlk Toplantı 08.02.2022 tarihinde Bakırköy’de İBB Ek Hizmet Binası Raylı Sistemler Daire
Başkanlığı’nda, ikinci toplantı ise 17.03.2022 tarihinde yüklenici firmanın katılımıyla Raylı
Sistemler proje şantiyelerinin bulunduğu Albeyköy’de gerçekleştirilmiştir. Alanda çalışan
arkeologların muhatabının kazı başkanlığı olduğu onlarla ilgili çözüme kazı başkanlığıyla
birlikte gidileceği yolunda yapılan görüşmeler Derneğimiz talepleri doğrultusunda
sonuçlanmıştır.
-21-24 Aralık tarihleri arasında Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından açılan arkeolog alımı
duyurusuna Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Klasik Arkeoloji mezunlarının
başvurularının kabul edilmediği tarafımıza iletilmiştir. İlgili Daire Başkanlığı ile iletişime
geçilmiş ve kabul edilmeme nedeninin 11.03.2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında
alınan bölüm adlandırmaları kararından kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.1
Bu karar çerçevesinde adı geçen bölümler “arkeoloji” bölümünden bağımsız farklı bölümler
gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla bu bölüm mezunu meslektaşlarımızın benzer iş
başvurularında dezavantaj yaşayacakları görülmektedir. Yönetim kurulumuz konunun çözümü
için dernek üyelerimizden Gonca Dardeniz ile konuyu paylaşmış meslektaşımız konuyu
İstanbul Üniversitesi’nden YÖK mensubu Dekan Hoca’ya iletmiştir. Konu tarafımızdan takip
edilmektedir.

1

Karar linki: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/lisans-onlisans-programadlari/2021/2020-2021-lisans-bolum-program-isimleri.pdf

Derneğin Davet Edildiği ve Katılım Sağlanan Toplantı ve Projeler
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama
Müdürlüğü tarafından başlatılmış olan “Koru İstanbul” projesinin ilk toplantısına davet edilen
Derneğimiz toplantıya katılım sağlamış ve toplantıda, benzer projelerde arkeolog istihdamının
önemine vurgu yapmıştır.
-İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Strateji Çalıştayları kapsamında düzenlenen “Köklü,
Yenilikçi ve Güvenli Mekânlar Çalıştayı”na katılım sağlanmış, kentin arkeolojik mirasının
değerlendirilmesi konusunda görüş sunulmuştur.
- Büyükşehir Kent Konseyi ile Adalar Kent Konseyi genel kurullarına katılım sağlanmıştır.
-İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
-Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Danışma Kurulu toplantısına katılım
sağlanmıştır.
-Beyoğlu Strateji Belgesi ve Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planı katılım çalışmaları kapsamında
İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan ortak etkinlikte Dernek yönetim kurulu
üyemiz Zeynep Kuban rehberliğinde bir grup 4 Aralık tarihinde Galata gezisi gerçekleştirmiştir.

Basından İzlenen İstanbul Arkeolojisi ve Kültürel Mirasına Dair Konularla İlgili
Açıklamalar
-Süleymaniye Camii çevresinde yapılmakta olan ve Camiin silüetini bozan inşai faaliyet
hakkında basın açıklaması hazırlanarak paylaşılmıştır.
-İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarının taşınması konusu hakkında basın açıklaması yapılarak
açıklama sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmış, konuya dair basından gelen röportaj
taleplerine de katılım sağlanmıştır.
-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzelerin yönetiminin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na
devredilebilmesine ilişkin kararname değişikliği hakkında basın açıklaması yapılarak
açıklama sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır.

ALINAN KARARLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR
-Derneğimiz tarafından kullanılacak kurumsal ve günümüz anlayışına uygun bir logo ihtiyacı
gündemdedir. Bu konuda yapılan girişimlerimizde önemli tasarımcılarımızdan Korhan
Akbaytogan tarafından tasarlanan iki logo derneğimize ulaşmıştır. Genel Merkez ve
gönüllülerimiz tarafından da çeşitli logo tasarımlarına başlanmış olup konunun yakın bir
dönemde sonuçlandırılması planlanmaktadır.
-Derneğe gelir getirecek etkinlikler yapılması için girişimler yapılması
-İlköğretim okulları ile kültürel miras konulu eğitim programlarının hazırlanması

-Yenikapı kazı alanının, bir müzeye kavuşmasının önemi ve bunun için farkındalık yaratacak
etkinliklerin yapılması
-Türkiye’deki alt yapı projelerinde Avrupa fonları ile yapılan çalışmalarda, arkeolog
istihdamının mecburi olma koşulunu kendi yasalarımıza adapte etme konusunda çalışma
yapılması
-Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi çatısı altında gerçekleştirilen öğrenci sempozyumlarının
sürdürülmesi.

