A R K E O I O Jİ
ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
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Yönetim Kurulu'ndan
Sayın m eslekdaşar.
Geçnn sayımızda arkeolojiyle ilgili içinde bulunduğumun
genei durumu gözden geçirmiş ve "n e yapmalı" so ru sura
ccvao aramaya çalışm ştık. Bu sayımızda a'keolojık k&zuan
konu edindik. M esekUış«ar /»asında çoğit konuda o'duğ».gibi arkeolojik kazıların nasıl ve nice o l r ası konusunda d<?
g ö n işı^ rin 0 ‘d u ğ jr r j bi ıyor ve tu ru ı d o ğa l karşı, lyoru^.
Rı* fa r/J liK İa r bireylerin ö z g ü n g ö rü şle rin e o d u ğ u k a d a r
m e sle k i k o n u m la rın a d a haglteır. £ x 8 c e m ik çevrede, bürn'*rau k K o n u m d a va d a m ü ze d e ç al ş a n m e s le k tü ş la n n g ö r ü ş 
leri b u lu n d u k la rı K o n u m a gö re şö k iU e n e b i « in e kte d ir Ö te
y a n d a n arkeolojinin E ^ recen bir brfim o lu ş u sn m u t ku allar
koym ayı gü çleştirm ekted ir.

U j nedenle; yönetim kurulu olarak basmakalıp. tek boyvjt ıı bir seri kurallar dizisiyle yol göstermek yerine, belirli
konularda oluşm uş farklı görüşten ele al p tart şrn uya açnrra-yı yeğledik* Amacımız bu görüşler arasındaki çeUşfcileri
Deriştirmek değil, sorunlara çöz&m bulma yolunda, düşün
meye yönlendirirken, bir iletişim platformu sağlamaktır.
T a r t ıla n kon u m d a n U irsi ka 2 ılann niceliğiyle idilidir.
Bir görüşe göre; *ne kaoar kusursuz ve iyi uygulanmış olur
sa olsun her kazı bir tahribata ve arkeolojik verilenn yok
oluşuna neden olur. Kazıların başlatıldığı Ğrenyetförl yete
nnce korunamamakta ve yokolma sûrec* hızlanmaktadır.
Öyle ise kazı sayılan oiaoıldrgince aza indîrilmeii ve tahrip
ye yok olmanın on az düzeye indirileceği teknoloji
me*
- todiann tkılunacagj itendeki bir gyn beklenmelidir."
Buna karşın; #Kazı arkeoloji yöntemlennın başlıcasıdır.
Arkeolojik veriler ancak kazılar yoluyla elde edilebilir. Bilmin
temeî k a b u s u bilinmeyene duyular merak! r. Bu merakı
yok saym ak veya ıleriîere ertelemek bılmln özüne rers dö
ver. ayrıca gelişen teknoloji. buna bagl; tanmsal ve bayın*
d iık işleri, nıziı ve düzensiz menleşme, kıyılanda yoğun.'aş a ı ikinci konut ve tu/lstik yap laşrruiar, eski oser kaçafcç»»
»*> içir, yapılan kaça* kazılar ören yerlerini hız^a yok etmek
tedir. Bu yüzden olabildiğince hızirve çok sayıca arkeolojik
kazıyla bu yokoluşun önüne geçirmesinin gerekliliği’ savla
nan ikinci görüştür:
Sıklıkla tartışılan hır ba şka konuda arkeolojik kaz I arın
ızm en ve denetlenmelerini düzenleyen yasa, yönetmelik ve
durallar dizisi ve hurların uygulanması için geliştirilen pol/tl
•çalardır. Aslinde bu konuda g e n iş çaplı bir ilkesizlik Vü pocitakasrzlıgjn var oidugıı en g e riş rlkır birliğinin sağ'andığı b>r
ARKEOLOJİ VE ARKEO LO G LAR D ERN EĞ İ İLET İŞİM BÜLTENİ

gerçektir. Farklı görüş ve düşünceler h J likeferir. ve politika
ların ne olması ve nasıl uygu anm as' noktasında başlam ak
tadır
Yasal olarak ka/ı Izırlorı TC Hükümeti ad na Kültür (ki
kanlıç tarafıncan Bilimsel ve ;jara*al yeterliliği oMft bilim
heyetle'ine veriliri S a k a n ’ık ve bu işie 'l* ıl£l!l Ar ıttar ve M ü
zeler Genel M ju urluğu tüzel <işilikie<d r. Kaz. »zmıCrir in ve
rNmesı için gerekli değerlendirmeyi yapıp Kararı verecek so 
mut bir -.urum beslenm em iştir. Bu yetki genelde bireylere
nağl kalmaktadır. Parasa* yetkin i* niceldir ve bu yüzden
dep.erlerdırifmesı kolaylıkla yapılab lir. Fakal bilimsel değer
lendirmesi çok. göreceli bir kavram olup, nele oe baştan beliflenmiş İlkeler yoksa sa lı yöneticinin yıreysel «anısına
üaglr olarak alınan karariann yanılgı oranı büyük olacakt/r.
Üu « m u genellikte akadem isyen arkeologlarla, bürokrat
m eslektaşlar arasında yaşanan bir ce:işkıdîr. Bürokrat ke
sim yasaların ve düzenleyici olmanın verdiği gûcun karar ve
kontrol Sınıflarım genişletmeye çalışırken, akademik kes^m
gerek bireylerin ve gerekse yapılan kazı ann bilimsel değer
lendirilmesinin bürukraharca yapıimasın ıç.cnne sim gem e*
mekte daha özgür bir çalışm a o'tanvnın yollarını urama^ia
d^r. Her iM kesim inde bu kısa yazıda larbşam ayacagım ız
^ıakl» gerekçeleri vardır
Bir digur üfzennoe durulması gereken konu ise bürokra
tik zorlamalarla ortaya çıkmış bir kazılar sınıflamasıdır Bu
sınsflamaya ftöre dön temel kazı türü vardır: a; Babanlar
Kurulu kararıyla izin venk-*n uzun solukiM kazılar, b) Muzu
tSrtanna kazdan, c) Müzelerle ortaklaşa yapılan katılımlı
kazılar, d) KTVK Kurulları karar arıyla yapılması öngörüler
kazılar. Tartışmalar dana çok h. c vo d grubundaki kazlar
üzerinde yognuiaşmaÂtadıi. Kurtarma kazıları; adından ca*
anlaşılacağı
çeşttli rıenenlerlü errelenmosi olanaksız kı
sa ve sırırlı müdahalelerle bazan brkaç saat çcnsinrle jy
gjlam aya ^ c ik n a ö i gereken k ^ ıla r olması gerekirken -dog*
pj uyfiJİanan örnekleri yanında klasik ryen yerlerini tunsuk
aktlvftey* açmak içir» yapılan termz*U ve dürenion'e çal ş
ma?arı4 bir rnüze rnûdüriûJOnûn sınıflı oianaklanyia gerçekleştinlmesı olanaksız ger iş çanl oron yeri kazırarı bu staicde oeöerlendirj meKtedır. Ya da varsayımsal da o ?$a. bir ve
ya birkaç mü/enin gerekli bilimsel ve parasal kayranla Surdureceklen ger iş Kapsamlı, uzun vadeli ^azı arın kurtamıa
kazısı atdtiiBu d»ş*na çıkma şa n sı olmamaktadır. Ka.ıiırri
kazılan statüsünde ise gerçekte müze ile Dır bilırr heyeti
arasında bilimsel ve yönetme» bir işbir'iğl o»mas gerekirken

çoğu uygulamamada müzeler. tozan bilgileri ve istemleri oc
dışınna yainzua bürokratik uygulamada bir basam ak o‘*arak
kullanılmaktadırlar. K ÎV K Kuru) lâfı Kararlar» doğrultusunda
yaıvlan (yapılmaya ÇakŞılanl) kar.lar so n ın u Uatfd ÇOk ola
naklarla belirlenebilir. Çelişen kentleşme sahilimdeki yapı
laşmanın. buna bağı, ortaya çıkan rantın zorlamalar». buna
karcın müzelorinyzln yeterli uzm ar kaorolarıyid donat
m ası bu kazıları bilimse i içeriğinden soyutlanmış teknik bir
forrrainenm uygulanması bıçirrıne sokmuştur.
Arkeo*nji bilimin kaz yapm ak* fcuıgulan b d g ^ o m c k ve
yorumlamak gıo» :emp.< ilkelerine ka?ş>n, uygulama yöntanv
Icn: farklı bilim se1 disiplmıofe ve hatta te r ka/ı yapman ala
na pare gelişbrılmtş yöntemleri vardır. Arkeolojiyi görecek
kıları da bu yapısıdır. Bu noktada faîkfı disiplinlerden yetiş
m iş va n disiplinin cğıetıslni benim senıış gru pa* sail doğru
. yöntemin kcrvdı uvpjulariıklan olduğu usancıyla, kenefi dış'annöaKi yöntemleri tumoyJe yadsımaktadırlar. Her grubun
kendi kubugjnu k*rp, diğer görüş vç yOntemlen arlam aya
çalışmacı arkeoloji btfmlnin gel ^m e şin e Katkı saghyacakbr.
Bütün bilimsel çol-smOförda o^ou^ı gibi tutarlı bir rüku
bet ortam. ilerlemece Önemli bir unsurdur, Bu bağlamda:
ülkemizce k a r yapan çeşitli Üniversite, Enstitü. bilimsel
kurumlara hağlı Turk ve yabancı uluslu heyetlerin arasında

kİ rekabet ve iletişimin olumlu yansımalarını görüntün. bu
yanşmamn oiiım dı>ı çwKin zeminlere çekilmesinden kavp.ı
duyuyoruz.
Arköolc^i yeryüzünde kalmış insanoğlunun geçmişiyle il
gili her tfırtO maddi kalıntıyı ka/ıp ortaya çıkanp. ü cl^ uyıo.
değerlendirerek yaralLgı bor turlu kültüre: değerleri ve n«;na
bağlı oluşan uygarlıkların günümüze Kadar gösterdiği geli
şim çizgisini ortaya koymaya çal^arı Oır Dilim QaiıCiır. trsan
ve insan doga ihşkilenn» yansıtan tüm geçmişle İlgili kalnt*
lar onvn konusu ıçirdedu. Arkeotoji bu ooglamda felsefenin
ta kend'sıdır. Arkoolo|ık kozılor bilimin amacma ulaşması
İçin kullanılan bir araçtır.
Ya-'isu ola'ûk yarsıtmaya çalışt^mı/ arkeolojik kullarıa Hgill sonır.lan ele alan bu ya/ıda. taraftı olacağımız tek
konu arkeoloji tanımının göz ard. edilmesidir. Arkeolojinin
temci amacı şjbz a^dı edilerek yapılan lıer türlü kazı ar^eolo
lik ka?» tan'mmın dışındadır.
Bu noktada yönetim kurulu olarak arkeoloi?k ka/ılar, say.laıı, parasal ve bilimsel >-eterl»hklen. uygjlüma:ûn. tzmleri,
denetlenmeleri vb. kortutarında geurebilece£irmz tek örten;
noksan.arıyla da.o:sa 0»r ilkeler ve politikalar DutûnünOr.
saflanması *«e bunların uygulanmasındaki kınım ve yön
temlerin belirlenmesidir.

Ç i' Demeğimiz Etkinlikleri
• T C . Karayolları Genel M üdûrlüğu'nun «ordınasyonlâ
nndü oluşturulan •Türkiye Yollar Milli Kom.İtesi Tarihi vr
K ültürel Çevre Kom isyonu "nur. toplantılarına durııegımiz

Gelen baskılara dlrûrınvck m üm kün olmamıştır.*' sözleriyle

adına katılmak jrere yönetim kurulumuz üyesi Ozgûr ÇavRa
goreviendMımıştir. 2 3 Ocuk 1 9 9 6 günü yapı’an ilk toplantı

grup envartûfii esenn özel mü/elere devredildiği konusun»
dakı duyumlar üzerine; 2 9 Ocak 1$*96 gün ve 96/7 sayılı

da. üyemiz tarafından; *6ocek> karayolu yapımlarında yapı
lan yun fiv uygulamalar ve tohributlaı dile getmlerek, yem

ya7.mi7la *sö z kon usu uygulam anın ileride yaygınlaşarak

uygulamalarda yol gûzorganian üzerinde bıılunar kültürel
ve çoğal varlıkların konınm ası için rıo gibi önlemler aMnma£«** konusu gündem e getirilmiş, korumaya ve kurtarmuya
yönelik çal»şnuılor İçin tıygıılamacı ve yatınmc. kjruluşlâr
taralından proje bı'ıt çelen •iden ödenek aynlm ası önerilmiş
t»r ftnGmüzdeki gjrle rö e süregelecek bu toplanUlarda SÖ*
kon usu düşünceler naha o lg u n la ş ıla r a k kom isyon içeri
sinde ırygulanabilir som ut kurallara dönüştürülmesi için çabaıar surdû'ülccektlr.
• 24 .1.1 99 H gûnıı TRT Türkiye'nin S e si kanalında ya
yınlanan " Antik Yapıların Tahsisi ve Yanlış Kulluıvm ıan' ko
mjlu söyleşiye dem ecim i/ yönetim kumlu üyesi Özgür Çav*
fta kati imiş, bu fırsuüa kon uca ılgjli derneğimizin görüşleri
ni yansıtmıştır.
• “M üze ve Orenyertcrfnln r ansı sı "n e ilişkin yûrıetgcrvc
karşın Eplntsos antik Kenti hipodrumuYlün Kultör B a k a n a
ğı'nca neve göriişieri için (ansısı dernegimiz.ee kınanmış ve
bir basın bildinsr/e beürrilen bu kınama, pek çok yazıl» ba
sın organı kanalıyla kamuoyuna yansıtılmıştır. Bunun üzeri
ne, yapılan uygulamanın carpıklığ*. dönemin Kültür Bakanı
Sn. fikri Sa ğla r'm basına yansıyan "B u kez son olacakbr.

de doğrulanmıştır.
• Bodrum Sualtı ve Afyon Arkeoloji M üzeieri’nde bir

doğuracağı problemler, müzelerimizde uzun yıUar sonn
oluştunılm uş koleksiyonların z a h m e tsiz e özel müzelere
aktar lmasınır. sakıncalarr Kültür BakiîiılığıTıd bildirilerek
bu ı^yfylamanın durdurulması istenmiştir.

Antlar vo Müzeler Genel Mûdürtüğü'nden ücn'eğınve
göncerüen cevabi yazıda "Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzosl'ndinı Rutunl Koç Sanai Mûzesı'ne verilen oserlenn an*
varterti oimay.p. etütlük nitelikte oidugu *^e geçici olarak.
serg)lı»nmek amacıyla vçnicıif1
,!!* bildirilmiştir.
•
Mayıs 1990 tarıhien aras rda kutlanacak "Mü
zeler Hafth si ' nda yaplöcak etkinliklenn prnfironıianınaS' V©
uygulamalannı yüretecek olan Ankara Valiliğince kumlan
komisyonun i:k toolantısına dernegiı'ilz yörebm kurulu üye
si İnci Baş-bunluoglu katılmıştır.
• Kültür Bakanîıgı'nda çalışmayan Demek üyelerimizin
de. Devlet Ooera. Bale ve Ttyarrosu v.b. etkinliklerinden in
dirimli yararlanma için "sanatçı incKrifp kartı’ edinmeleri ko
nusunda Güzel Sanatlar Geııel MCıdürlügû’ne başvuruda
bulunulmuştur.
• 2S.12.1996 tarınınde Başbakanlık. Toplu Konut Ida
resinin-"Habltat II Ulusal Eylem Raporu'nö son biçimim
vermek üzere düzenlenen toplantr/a Demeğim iz adı'ki Na
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an AkyûfCK Vardar ve Özgür Çavp.a k«r ImıçtK. Bu toplantı

da “U lu sa 1 Fylem Raporu Hazırlama Kom itesi’ne Derneği
miz ad»na sunuları gorü$lCr Kisa baştirilana aşağıda veni
moktcdlf:
— Ulusa! Raporun

6 . Bölümünde

"Öncelikli Konulur** al

tında. i l . Sırada yer İlan,
rT»ınhı Değerlerin Korunması vo Varolan Buıu ve Konut
Stokunun B a k ım ve Sıhhileş tın im esı
ÇOK Aktörlü Örflfrlenm e'

iç ip

Finansm an ve

boylıgrvn
“Tanhset Öze'lı'kleh ffarınd ran Alanlar n. Yaoılann Konınması ve Varolan Duku İle Bma/Konut Siûkunun Bakımı
vc Onanmı için Gerekli Yasa* Düzenlemeli, Finansman
Kaynaklan Cok Aktörlü Örgütlenme"
ve biçiminde dogıŞUriln<cSı.

BOLÜM C Ü ZERİNİ
ÖNERİLER VE GEREKÇELER
UOtum C: Ulusal Lvlem Planı'n*n ?.. alt t a ş ıd ı olan "Ön-

r.elıkli Konular-* bötûmûrde 11 konunun kapsamına afırv
m usı gurekii hususlar:
— Sadece kentlerimi? degıl, kasaba, köy fiihi daha kü
çük ölçekl> yorfeşimlehıı dc dahil edilebilmesi İçin "kenueri
m ı r yenne "tüm insan y e 'ie şm ^ e n * tarenii,
(Kîsahalarım ızda nüfus artışmın, rant sağlam a kaygısı
nın. modem yapılar iyinde yaşam ak rstej^mn etkisiyle om e
ffjr Bergama. tanbsel nokusunu yitirmiştir.)

— İr san y«rl*şmei«rine lıiınwt gOlcrotrilmOk amacıyla,
çevrede gerçekteştmien otoyol ba^aj, havaalanı, su'amş
Kana'ı, ait yapı tesisleri v.b. etkinliklerin tarihsel ve tanhsel
donemleroe yaratılan va'lıktara. yapıtlara, kalıntılara çevre
oluştukmuş tarihsel - doğal peyzaja da verdiği tahribat.
I tarihsel cogal fpevzao Çevre, tarchaeologıcei land
scape) bir kavram olarak gurzieme alınmak /orundadır. Bu
güne kadurki çugu uygulamada bir orcr.yvılm ku^uUıu do
ğal çevre gözerdi edilmiştir. Oysa pek çnk antik yerleşimde
kulCamlan malzemeler - ağaç, kaya. !aş. kıl <:oprak}. yarı
üogertt ta^iar - obsldyer. çû km oktaşk skJk v.d. çevreden
sağlanmıştır. Aynca bu ma zemeler tarihlendirmede ve a r 
lık dönemi canlandırmada. çeşıtf kestirlmleroe de bJ ın*seı
ven Olarak bjyük öre«r ta şırla r Artik donem de kullanılan
malzemenin kökenini çovrudc Oelirtuycbileeck dokuların ko
runmasının önemi bu noktalardan yemektedir.)
— Ilgiii konularda Türkiye'nin taraf olarak imza attığı
uJuslururus» am aşınalana pratikteki ulusal uygulamalar ara
s.ndakl çelişkiler ortadan kaldırılmalı,
— Korumacılığa yönelik rnalı kaynaklatın gûçtertolrlime
sinde; 1 6 .1 .1 9 9 2 tarihinde rarat olunan -Avnıpa Arkeolojik
M irasın Korunm ası" sûzleşm esm ln getirdiği zorunljluklar
ıs.108. satır 7) hayata p.eçwıimeK,
— Tarinsel m irasın korunması ekonom ik ve yasal duzomomoıe'in yam sıra korumacı bir öttncin oluşturulmasına
bağlıdır. Bu yüzden; örgün ve daha ileri eğitim aşamaların
da bu biHncin oluşturu'mas» iç h gerekli konular müfredata
a'ınmaiıdır. Aynca kamu kuzinisianods rîa hu bilincin olun
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ması «cin gerekli çaba gösterilmelidir.
•
Dvr/ıegınızco 1996 yılında bir süyleşı/^onferans dizisl dOzememıs, bu etkinlik: i l . Ocak 1996 günü. ür. Oa
vıd Shakiand |ln£ıüz Arkeoloji Enstitüsü Fski Mûdûnıltr;
'Türkiye'de Arkeolog Ensbtükın. Yapılanmaları vo Soruman* konulu söyleşisiyle başlamışr^r.
♦kinci soyie>l: 2 Şuüul 1Î)‘JÖ Ş im i Kriıç (ODTÜ. Mimar*
hk Fakültesi, Yerse* fotof.rametn Laboratuar* Uzmanı) tara
tından: "Yersal Fotograrretn'nın Arkeoloji Alanında Kullanı
mı. Fotoğrafla 8eip,eiemeoc Hidrojen Balonu* konusunda
olmuştur. Konferansta kurulan lletrşimls. konferansı İTle
yen aıkeoloj» öğiuncrlerlrvu, y«u ay’un «Ja Sn. Kıhç tarafın
dan Fotoıp.ıametn yoluyla ^ölöve çıkartma mımûtı çızıın vt».
konulan içeren b»r seminer dûzenfftnmesi karan'aşrırJmiS
Ur. ’ ’
lvi Şubat 199Ö tarimndfs ODTÜ. Edeh*ya: Fakültesi. Fel
sele Bolumu Başkanı prol. Dr Atımcı Irıaın la rafkkî veri
len 'Antik Ça?^ia r.san ve Bif.ı“ başlımdaki 3. söylesimız
öncesinde, organizasyonun uksayacug'. konforarvsçırnıza
ve dir.lcîyıoi’erimlze karşı bizi nfttû dun ima dû^Ore»^.! açı
tından, bizi leiaşlandwan ve Ozon bir yaz.yfa Kurş»ldş:ık. Bu
tarihe kadar RerçeHestırifen konuşmalar sövleşılerln ama
c*nu Uy^un samimi bir ortama s^hıp. demegımi^ce daha
önceden ızm alınan ve ılar. edilen -Kûıiur Evi' (Caınü
Kö^k)mn ait sakıntında yaptlmaktaydt. 3. söylesmın iki gür.
öncesi. KTVK üunu! Müdû*lûgu taralından yoMaran bu yazı
dan; yen» yumr'û^e «iren; "Kültür Cvi Kullanım Yönerge
sl’nin, "Kültür Evi'nin ancak sosyal amaKîlada kuKanı ahileceğı. denıckier. mesıenı kuruluşlar, ve sendikalar Kültü/
Evini kullanamazlar ve hiçbir 'aaîıyatte bulunamazlar" hük
münü içeren b. maddesine go»c soyleçucrlmûjr. anık üu
salonda ^.erçekleştinlemey'er.e^ini ani arık. Neyseki yine ay
ııı yazıda; konlerans larilıinin ilaıı edildiği *çirı "bir defaya
mahsus olmak Özere ve 25 kıpıyı f.eçmemek.üzere- konfe
ransımız içir KTVK Genel Müdnrlûftı". Toplantı Salonu'nıjn
talısis odılctMleuuği belirtilmektendi.
Açıkçası snz konusu yörrf»^#enin, **nılf»» çapA ’ ayrtm an
ma ça^ı* gibi soytemlenn Bakanlığı boyunca gündemde Jtu*
tuJcugu Sayın hkn Sagîar taraîmdaa imzalarmış o mas vc
i:gilı maddenin uygulanmasındaki sürat vr gayre:. derneği
mizse na-yret ve üzüntüyle kanlandı.
Soz konusu salonda, sınrlanan kişi say^sr/la söyleşm.n
gervekle^Urıiebl meiurin elı»ı olumuyucugı gozönunde bulundunjlarak. ıkl günlük kısa sûrede, »maca uygun hir $*•
lor. bulmak içib yoğun bir çaba harcandı. Yapılan ^oru^melet sonunda; S^ytn Ahmet İnam ın sö/estsl önerilen salon
da, fakat GO kişiyi aşan bir izleyicinin huzurunda başarıyla
gerçekleştirildi.
1-1G Mart 1996 tanhlenndek; DTCF. Eski Çag Tarihi
Başkanı Prol. Dr. Ömre Çapa^' n "Anadolıi'nun Yerli Öir
Tanrıçası Ma4 ve DTCF, Klasik Arkeoloji Bolümü öğretim
ü^tîsi Doç. Dr. Eııdar Vünııhüglu'r:un "'Yunan Vilobisi Dede
Korkut* konularındaki mart ay» seyleçıten Anıtlar ve Müze
ler Genel MüdCrlOgü. "Osman Özbek Kanforuns Sulunu'nda gorçckicştJrildl. Vcn» bir gücükle karsıias*imadıp.
sürece ilerikı söyleşi-enmizde bu salonda yapılacaktır.

İstanbul Şubemizden...
Bir yıldan kısa oir sürede kuruluş ve örgütlenme

mfdıgı dönem ve tahsis aşamalarım yansıtan ve der

aşamaianntn tamamlayan İstanbul Şubemizin, yetmi

neğimizce hatalı bulunan uygulamaları ortaya koyan
belgeler, konuya açıklık getirmek ve mümkünse bu

şi aşkın üyesiyle sürdürdüğü etkinlikler

derneğlmt2

çalınmalarına buyuk katkı sağlamıştır.

yanlış uygulamayı durdurmak üzere, ziyaret işlemimi
zi kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir.

Basında üzerinde farklı görüşlerin ilen sürüldüğü

1 7 Şubat 1 9 9 6 günü gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz
de konu sözlü olarak da ifade edilmiş ve konuyla il

ve bir bağlamda demeğimizin de taraf olduğu Darp
hane Binadan konusundaki tartışmalara açıklık getir

gili hazırlanan dosya kendisine takdim edilmiştir.

mek üzere. İstanbul Şubemizce hazırlanan ve genel
merkezimizce de desteklenen metni aşağıda sunuyo
ruz.

Derneğim&'ce de büyük önem erdiğimiz Habitat
il etkinlikleri gibi, ülkemizin pek çok seçkin insanım
içinde barındıran, bugüne dek gerçekleştirdiği *İs 

"Eski S u m Sultam içinde kafur Darphane Binala
n'nı Maliye Bakanlığı ’ndan Kültür Hakanlığı'na devre

tanbul Ansiklopedisi", Müzecilik Atölye Programı" £«
bı pek çok çalışmalarıyla kültür hayatımız katkılar
sağlayan Türkiye Ekonojnik ve Toplumsal Tarih Vak-

dilmişken. Daha sonra 'llabit.ıt fl Sergisi* düzenle
mek ve ''İstanbul M üzesi" oluşumunu da heyecanla

fı ’ntn "İstanbul M üzesimkurma girişimini de İçtenlik

desteklememize karşın, mekan olarak Kültür Bakan-

le desteklemekteyiz. Ancak Derneğımizce kabui gör

Ifğrntn yıllarca önce kunjimuş ve çalışmalarını sürdü

m adiği kad.ıt. gerek Vakıflarının, gerekse Habitat
irnin genci amaçlarına da ters düşen ve seçiminde

ren Restorasyon ve Konsevasvon Merkezi ite Istan
buf Rölöve ve Anıtlar Mütîürlüğu’nön bulunduğu bu

ki karara itiraz etmekteyiz

yapılann seçilmesi, ülkemizde halen konulara gerek
li derinlik ve kurumlar arası eşgüdümden w k$un ba
kıldığını göstermektedir.
•

Türkiye'de tek ofon her ikt kurumun yoğunlaşan

gereksinimler çerçevesinde ileriye dönük genişleme
zorunluluklar/ gözardı edilmiştir. Oysa bu kurumlann
ileriye dönük gelişim program ve projelen yapılmış
ve 19&3 yılından uygulamalara bağlanmıştır, anılan
projede Eski Darphane Rinaları, Kultnr Hakanlığı Hih
runtiarının bir arada bulunduğu hir olan içerisinde oy

Bu arada; kamuoyuna da yansıyan söz konusu
binaların tahsisiyle ilgili ortaya çıkan açmazda, Kül
tür Hakanlığı’ntn uygulamalarındaki tutarsızlığın da
rotu yadsınamaz. Hızla gelişmek gereksinim ve arzu
sunda olduğumuz ülkemizde, özellikle kültürel ve ta
rihsel değerlerin korunmasına yönelik plan, program
ve projelerin; günübirlik, dünden bugüne değişen, b.
reyseI kararlardan anndrnlmış. akılcı, uzun vadeli po
ılhkaiarla yürütülmesi gereklidir.*

m ası nedeniyle, özellikle seçilmiş. hom bütünlük

- Habitat II etkinliklerine İstanbul Şubemiz de Aya

hem de onanm için müzelerden laboratuvara ıcslım
edilecek eserlerin güvenliği, onanm aşamasının izle

Irone'de düzenlenecek "Anadolu'da Dinsel M ekan

nebilmesi v.b. kolaylıklar gözönüne alınmıştır.

nşimde bulunmuş ve gerekli çalışmalara başlamıştır.

1 9 9 2 yılından bu yana hız kazanan ve etaplarla
tamamlanmaya çah$ıian projenin, 1 9 95 yılı bütçesi

- Ayrıca sokak »simlerinin sıklıkla değiştirilmesi
nin sakıncaları dile getirilerek.bundan böyle değiştiril-

ne onarım teklifleri venimış ve kabul gönrıüş iken,

memeleri için bir imza kampanyası başlatılmıştır.

lar" konulu bir saydam gösterisiyle kat-lmak üzere g\

alınan ani bir karada anılan yapıların T.E.TJ.V.na 4 9
yıllığına devredilmesi projeyi kesintiye uğratmıştır.
Yani; halen çalışmakta olan ve var olan gelişim pro

İstanbul Şubem izin A dres ve Telefonları:

jeleri yürütülmekte Olan Restorasyon ve Konservasyon Latooratuvarı, henüz bir projesi olmayan, alt yapı

İstiklal C addesi Bûyûkparmakkapı Sokak 1/4 A Ö 200

sı tamamlanmamış, olumlu bir istemden öte gitme

ücyoglu / IS1ANÜUL

yen "İstanbul M üzesi" rfı/şûnces/ için feda edilmiş

Tel 0 21? / f>20 77 40 / 1 Far 0212 / 221 48 11

Ur.
Darphane Bmaları'nın Kültür Bakanlığınca kulla•
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Bize Yansıyanlar

Etkinlikler

Müzeciler Derneğinin 1. Olağan Genel Ku
rulu 11.02.1996 gönü yapıldı. Genel Kurul
sonucu Yönetim Kurulu’na Füsun ERSOY. Koray OLŞEN. Gökçe GÜNEL. Yavuz AÇIK8AŞ. Ahmet DAL. Nurhan ÜLGFN, Cenap IŞIK; Denetleme Kumlu'na ise H<-

Demeğimiz İstanbul Şubesi Etkinlikleri
Atatürk Kültür Merkezi
15.04.1996 Saat: 18.00
Oda Tiyatrosu Barok Müzik Topluluğu Konsen
•• •

dır ANBAR, Sevim GÜLDOGAN vo Erol ÖZEN seçilmiş
lerdir.
Yapılan görev dağılımı sonucunda Füsun ERSOY

2 0.0 4 .1 9 9 6 İstanbul ili. Çatalca llçesi'ne doğa
yürüşüyû, Incegiz Mağarası. Nekropol alanları ve
Anastasius Surlan da gezilecek.

Genel Başkanlık. Koray OLŞEN Başkan Yardımcılığı,

•••

Gökçe GÜNEL Genel Sekreterlik. Yavuz AÇIKBAŞ Say
manlık, Ahmet BAL. Nurhan ÜLGEN, Cenap l$IK sek
reter üyelik görevlerini yüklenmişlerdir.
Yeni oluşan Yönetim Kurulu'nu ve Denetleme Kurulu'nu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Konferanslar
Müzeciler Demeği
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Osman Ö2BEK Konferans Salonu
Saat: 17.30

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzolor Genel
Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçek
leştiren Müze Kurtarma Kazılan Semineri bu yıldan
itibaren (VII.) Müze Çahşmalan Semineri adı altında
Aydın. Kuşadası. Kuştur tesislennde 8-10 Nisan tarih
leri arasında yapılacak.

İstanbul’da uzunca bir süre Girişimciler
Grubu olarak etkinliklerini sürdüren arkeo
loglar.

kendi

içinde organize olarak;

1 2.1 2 .1 9 9 4 tarihinde yasal prosedürü tamamladı.
Merkezi Ankara’da olan Arkeoloji ve Arkeologlar Der*
reği’nin İstanbul Şubesi; Şeniz ATİK, Ahmet YARAŞ.
Sabrı KIZILTAN ve Emin BAŞARANBİLEK tarafından
kuruldu.
Şube zorlu bir kuruluş sürecini yaşadıktan sonra;
0 9.06.1995 tarihinde seçime gitti. İstanbul Tabibler
Odası’nda yapılan seçimde yeni Yönetim Kurulu; Şe
niz ATİK (Başkan). Ahmet YARAŞ (Bşk Yard.). İpek
AKYEL (Sekreter), Sümer ATA50Y (Sayman) ve Güzin
KIR AL (Üye) seçildi. Guzın Kıral, sağlık nedenleriyle.
0 2.01 .1 9 9 6 'd a Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılarak
yenni. ilk Asil Üye olan Turan GÖKYILDIRIM’a bıraktı*
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21 Mart 1996. Prof. Dr. İlker ORTAYLI "Türkiye’de
Arkeoloji".
3 Nisan 1996, Ord. Prof. Dr. Sedat ALP "Hititoloji
Araştı mı alan”.
10 Nisan 1996. Prof. Dr. Ilhan TEKELİ "Mimar
Kemalettin’e Yeni Bakış Açıları"
19 Nisan 1996. Prof. Dr. Cevat GERAY "Kültü/
Varlıklarının Korunm asında Yönetsel ve Yasal
Boyutlar."
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Konferans Salonu,
Saat: 16.00
2 8 Mart 1 9 9 6 M. Tovfık GÖ KTÜRK T r o a s
Bölgesinde Sikke B asa n Kentler Üzerine Yeni
Araştırmalar"
4 N ısar 1996. Prof Dr. Berna ALPAGUT "AnkaraSinap Kazıları ve Önemi"
• 1 8 Nisan 1996, Prof. Dr. Aygül SÜEL “Şaplnuva
Arşivleri"
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği
Anıtlar ve Müzeler Gene! Müdürlüğü
Osman ÖZBEK Konferans Salonu
Saat: 17.30
2 2 . Nisan 1996. Kenan BİLİCİ "Moğolistan: Bir
Arkeolojik Seyahatten izlenimler"
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2 5 N isa n 1 9 9 6 , H ü se yin K A R A D U M A N
"Yasalarda Koruma Bilincinin Gelişimi, Özel Müzeler
Koleksiyonculuk ve Müzayedeler

R

Mektuplarınız
• M üze Araştirm acısı Sn. E lm a s Kaya. Trabzon’da

KVTVKK'nun bir Karanın D ön eğimizi» bildirerek, Kültü' Bo
kanıığı mensuplan olarak kültü' vsrfMjrm ı korum aca önce-

Seminerler
Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü Araştırma Seminerleri
Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü
S a a t 1 6 .3 0 1 8 3 0

2 Nisan 1996. Catherine Alexander "Fabricating
the stale (Devleti Kurmak)"
9 Nisan 1996. Susanno CRSÖZ (Pltriyglan Religious Monu m ents" (Frig Dtrn Anrtlan)
16 Nisan 199 6 Kemal SERTOK "Isauria Bölgesin
de Eski Madencilik"
» 7 Mayıs 1996 Zafer KARACA "İstanbul'da Osman
lı Dönemi Rum Kiliseleri"

likJe bizl^nn daha bilineli ve duyar!» utm ası ge'ekt;p/m nu
KOZ daha anrnısatm ışt*. S r. Kaya’va teseskur odıyvr, çalı*malar.nöa basaiiidr dileyerek. mektubunu özetliyoruz
Trabzon İli, Ayasofya M analissi, 2 pofta, 24 ad*. 16 pa*
sclöo yuf alan Traozor. Ayasofya M üzesi ÇOVfCSinduk: biîiç'k
parseller, lr 8b 200 KVTVKK*nun 2 1 .6 .1 9 8 9 flün ve 444 sayıf
lı Karar’ı He koruma alant 9 .1 .1 9 8 9 tarihi» reviryon imar
planında ise ya *# alan olarak itan edilmiş vc yauıfa>ma ya
sağı kapsam ına alınmtşbr.
Bu k a r a r t ve Iraozon İdare M ah ke m esi’nce 1 9 9 2 / 9 4 ?
e sa s, 1993/1289 karar no.au He ılp.ılı alanda "İn şa a t yap»lamayacağTna dalı karar alınmasına karşın, aynı kurul lata
fmdan ge çin ruhsatla HALI SA H A yapılm asına irin ventmis*
Ur. Gerekçesi ise 3194 sayılı İm a ' K anunu 'ru rı 33. madde-

*ıi olara* belırülmışUr. Yarıi 'kam ulaştırm a İşlemleri tamam
lamncaya kadar ve ilp«ıllrin m ağdur Olmamağı v n * hal» sa
hanın işletilmesine karar verilmiştir. Ancak 3 X 9 4 sayıl» Kan u n'un aynı m addesinde, *kara< tarihinden itibaren

10 yıl

14 Mayıs Melih ASLAN "Sinop Müzesındokı Koîyra (Ordu) Definesi ve Numl/matige Kazandırdıkları"

içinde kam-jiaştınimayan gv^ici ruhsail: bina yada tesislerin

21 Mayıs 1 9 9 6 Dr. Geoffrey Sum m crs "Kerkenes
Dag Survey"

O larak arınm göz dnüne aitnmartıfrn» (hatta ooy*e bıı ıtaocy

bedelleri oe ödenecektir* İfadesi yet alır. B j da Bakanlığın
le belki de oazı uygulamaları olanaklı kılma isteğinin karş»
lanm as düşünülm üş olabilir) ortaya koymaktadır.
Trabzon K VT V KK 'nun bu kararının 28(53 Sayılı Y a sa ’.ya
aykırı Wr uyglriarrta olduğu. halı sahanın ve »es»sierintn Aya
snfy8 M ûzesi'nın anıtsa^ görüntüsünü bozacağı Sn. Kaya ta
rafından ifade edilmektedir. Ayrıca aynı kon>m8 alan İçinde,
b a şka bir p a 'S d d e iki göz bir ev yapmak isteyen bir kişinin
başvurusu Oıkkate bile alınmazkun. halı sa b a işleticisinin
mağduriyeti, KıjruTca kültürei/tanfcsol vattıkiureaıı daha

Ödüllü Resim Yarışması

ûrernlı bu:urıara^. Türkiye'ye özgü çelişkilere yem OK Örnek
dana kazandırmıştır.

Müze okul işbirliğinin güzel bir örneği olarak

Sn. Kaya'nm mektubu "Kültür ve l&Oiat Vadıkiarımfi Ku-

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdür

rrihniast", "KVTV Koruma Kun.llan'm n Vapi'anm ası. OÖTCV,

lügü'nce Ankara’daki Özel Liseler arasında "Ata

va da Sorumluluklarının Tanım lanm ası* ve ’KVTYK Y a sa ve
Yönetmeliklerle llışkiıen oe GOZOnüne Alınarak Yemden

türk İlke ve İnkılapları" konulu ödüllü bir resim

O luşturulm ası" gibi konular üzerinde ciddi Oir t a n ı m a vc

yarışması düzenlendi.

çalışmaya gereksinimi bir kez daha vurgulanmaktadır,
• it i., eoebryat Fakültesi, Prolıistoıya Ar tabi Rm Oa

ilk on dereceye giren resimlerin müze ziyaret

lıV/daıı Sn. Oğuz Tartındı, blzlen çok mutlu eden o«r mektup

çilerinin oyları ile belirleneceği yarışmaya katılan

göndermiş. Yayın ekibin» kuU adı$ mektubuyla ayrıca önemti

eserler, 2.04.1996-6.05.1996 tarihleri arasın

bir katkıda da bulunmaktadır. Goyun sayımımda "Açı" köşe
mizde yer verilen "İM TFRN FT" konulu yazımıza dîton bu say»

da Cumhuriyet Müzesi Sergi Salonunda müze

rıuzda "Türkiye'de Internet'e N asıl B a ğ la m la ?’ benzen bir

ziyaretçilerinin ilgisine sunulacak.

başlığı ertan ve servis v^run kuruluşlar. donanım yazılın-, g*.
reksimmien. ücretler v.s. gibi som ut noktalar» a çıh lg a ka-
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vuçturacak bir yazı bakırlanması önerilmiştir. Ancak yayın
ekibimizin içinde oır safciı* sorunundan dolayı twj Konuda
kibıtak'ta bize yardımcı olacak kişileri*? '.«ırtcjs kuruLıııamamı$tır. Bağışlanmamız dileğiyle. Sn. TanıOCi'nın Ou önerisi
doğrultusunda gc'c*iı Ç8 ışmatan gelecek sayıya bırakmak
zorunda kaldığımız» beü*tmek isteriz.
Sn. Tanındı ayrıca,
undu İr temci*e ulaşabilen yâ OD
yanın gelmekle bagoııûcok olan ûyateftflMz için, kendisinde
mevcut arkeoloji, ûntropoioıı, paieon©loj« vb.'nin web yede
şımiennden b«7i stilm iş örneklen ve içerikleriyle ilgili Kısa
açmamaları liste halinde laf atımıza iletmiştir. Sn. Tartin
d.’ya içtim teşekkürlerimizle. anılan listevı fıyeierimizin dik
katine sunanz:

SO N DAKİKA...
•

Oemeğımizin Ephesos Antik Stadıon'unda dü

zenlenen deve güreşlerine İlişkin görüşlerine daya
narak, Yunanistan Kültür Bakanlığı*nın başlattığı
olumsuz kampanyaya karşı yönetim kurulumuzun
hazırlayıp Kültür. Dışişleri Bananlı# ve basın kuru*
luşlanna gönderdiği metni aşağıda sunuyoruz:
21.Ocak.1 9 9 6 tarihinde, Ep hesos antik kenti
Stadıon'unda dû/enlenen deve güreşleri ile ilgili
demeğimiz göruşion ılgın kuruluşlara bildirilmiş ve
olayı takip eden günlerdeki çeşitli günlük gazetelerde yayınlanmıştı. Derneğimizin amacı bu tür etkiıv

Archacology Ptaces (Internet’deki arkeolojik sayfaların
bir indeksi)
“hîtp://£rı«2tır| .2rdı.sao,ı.DUU^1'*clSUıff/firernHaccs.inn’.'
Orlental Instftu (Chicago Üni. Yakın Doğu Ark. üolû

likiere tahsis edilen kültür varlıklarında ortaya çıka
cak onarılması imkansız tahribatlara dikkat çek
mekti.
Bu konudan hareketle Yunanistan Ankara Bû

m ü'nün sayfası}

yük Elçiliği. Basın Ateşeüğl ve Yunanistan Kültür

*Tıtirr // csmlab'AW.uclufrî^0.e<lu/OI/OI.ANF.WWW.html

Bakanlığı’nın başlattığı ve Avrupa'da yayınlanan çe
şitti günlük gazete ve dergilere yansıyan kampan

Anadolu K la sik Arkeolojisi yle ı-pjlı bir yerleşim

•frttD://rtl)e^s.anj.<ylu.aj/tur<ev »nc^^c.T^.trro rm :
Sm ithsonian E n stitusu'n an Internet sayfası
"tıüp://www.sı edu/"
C tassic Language (CMcagO Oftl.’nin ktasik oillene ilgili

sayfası)
’Mtp://hi:mnn iues.udıicago.cdu /bumaritios/glassics/*’
R ob otlc* A rchaelogoy (Bilgisayara b s g ı b i' robotla

yayı üzülerek izliyoruz.
Kampanyada konu edilen görüşlerle demeğimi
zin konuya yaklaşımı tümüyle farklıdır. Aynca ileri
sürüldüğü gibi demeğimizin ne bu. ne de başka bir
kortuyla ilgili Yunanistan sivil veya resmi kuruluşlanyia bilgi alışverişi ya da toplantı yaptığı gorûşu tû
mûyle gerçek dışıdır.

A B D ’de ka;ı yapabilirsiniz)

' http://*w*.usc.edu/ ılopt/ralder 8*
Archnet (Arkeolojik '.ürtışmalann yapıldığı bir yerleşimi
’,httu://spirit.lib.uconn.edu/HTML/fl'chrvît.h*>mi"

Gerek demeğimiz, gerek ülkemizdeki arkeolojiy
le ilgili bilim ve kültür kuruluşları kültür varlıklarını
iletiye taşınacak insanlığın ortak mirası olarak de
ganendlrmekto. Anadolu gibi bereketli bir coğrafya

Fransız Kuttur Bak. (Öıcl.lklc so n Palecıltık mağara b j
luııtular-yia ılgUll
*http://w *w cuiture.fr’

da b.nlcrcû yıldan günümüze geten bu değerlen
aralannda hiçbir fark gözetn>eden bir butiın olarak
ele almaktadır.

M ısır Arkeolojisi

" http://wvcw.newron .cam. ac.uk/eg> pl/'
Yakın D oğu Dilleri ve Kültürleri

"htîp://humanıtıes.uchıcago.CClu/humanıtles/nelc/,,
G IS iCoftrafİ Biigi Sistemleri ı h ilgili yerleşim)
" http: //ınfo .er.j*g s. gev /rc>fccarc*Vgı$/tıtle. Mm»"
Berkeley M u se u m of Paleontology (Calil./BCfkClev Ûnı.

Halbuki söz konusu kampanyada konu şovence
bir yaklaşımla günlük politika ve diplomatik ilişki
lerde polemik konusu yapılmaktad'r. Konuyu kültü
re! ve bi*imsel özünden soyutlayan bu anlayış derneğımizce onaylanmamakta ve adımızınt böyle bir
polemikte kullanılması büyük üzüntüyle karşılar,
maktadır.

Paleontoloji Müzesi)

* htUı://ucmpl.berV.eley.enu ;80/w«leorr.e.ht.ml*
V ikıng Arkeolojisi
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Danşa. dostluğa, kardeşliğe gereksinim duyu
lan şu günlerde; yaratılmak İstenen yapay düşman
Itklara kültür vartıklannın alet edilmesini kınıyoruz.
Saygılarımla.

ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ

A R K E O L O Jİ f L
ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
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DUYURULAR
Aramıza Katılanlar
De'negırrizir» 2ö.l.iy£K>/60 ite 3.2.1996/62 tarih
ve sayılı kararlan i!e 'Asi Dyo" sayıma 3 4 2 'yd ulaşmış
tr. Aşağıda kjmkkletfnı yayınlaöığur^ ûyeierimiri sev#
ve saygıyla kucaklıyor. çalışmalarında başarılar diliyoruz.
20.1.1196 tarih ve 60 Sayılı Yönetim Kutulu
Karan ile
302- Mustafa Dursun Çağlar- Eskışeh r Müzesi
3 0 3 M Fuat ö/çatal * Eskişehir Müzesi
304- Moluk
a ? Serbest
305- N jruttah Aydın - A/ıadoiu Ünıv. Edb. Fak.
3 0 6 Mehmet Katka* - Eskişehir Müzesi

307•
308309
310
3 1 i312
313314'
31E>
316317
31831£-

3.2*1996 tarih ve 62 saytU Yönetim Kurulu K a
ran İte
Figen Çakal T Emlak Be &S1 / Mer: n
Sultar K ır Bahadır - Anıtlar v b M û t Gön. Mud.
Cengiz Cevt/oğlu Doktora öğrencisi İpek Akyel - Öğretmen
Şafak Erooğan - Y. Lisans Ög/encisı
Sabflye Kor3han Parlak •Ayasofya Müzesi
İslam Tanrkut Doktora Oğf.
M . Yasem tn Solak - Se^nest
Sema Baykan Mol anda fanti ve Ark. Lns*.
Ahmet M erteş - Topkapı Sarayı Mûî- Müd.
Alı K Içkaya * Ayasofya Muz.
Alpay Pusinlı Istar bul Ar*. Muz. Müd.
Gû can Kongaz - İst. Ark. Muz.

320
321322
323
324325
326327328
329330*
331332333334*
335
336-

Sevinç Pas<nll İst. ArK. M üz.
Gılzin Kra - Masteı Öğr.
rerahnur Güven İst. A/k Muz.
Oya Yavuz - Is;. Üni. İktisat
Sebahattm TCrkoğl j * Vıidt? Sarayı Md.
Bayram Gökçe Seroest
Calide Aymetek Karasu * Serbest
May Ertekin - Serbest
AiaeddbvAksel Tibet Fransa An. Araş: t o s t
Me isu Omun - Serbest
Güneş Tokcan - Serbes:
Veli Köse • Doktora Öğrencisi
Nihal Temuçln Serbest
Sebahat Yüz ci - Mısır Hava Yol. Sat. Mud.
Bilgi Altıno* - Serbest
Cm m Biga Serbest
lş:l Aklaş - IsL Ark. Muz.
14.2.1996 tarih ve 6 3 taytfı Yönetim Kurulu Ka
ran İle
337- Fılı/ Ayan - Anıt ve M j z . Ger. Mel.
338.- Sevi Erçiıv Serbest
25.3.1996 tarih ve 64 sayılr Yönetim Kurulu Ka
rarı /*e
3 3 9 Yusuf Yavaş Sorbust Solçuk/bniır
340- A.H. Ind De'erren - İst. Üniv. Klasik Ark Bl.
341- Selma Bulguru İs t ÛWv Klasik Ark. &*.
3*2- Nalaıı Fırat - İst. Üııiv. Klasik Ark. ö!.
Oerreğim»ze katkı arından dolayı Sanat Tarihçisi
Sn. I. Günay PAKSOY ise fahri üveliğu *abU: edil
di.

Katılmıyoruz

KÜLTÜR

1 2 -1 3 Şu b a t 1 9 9 6 günlü Yoniyüzyıl.
Global, Zaman, Siyah-Beyaz gazetelerinde
Dem eğim iz B a şk a n ı Doç. Dr. Ahm et Tırpan'ın Türkiye'de yabancı bilim heyetlerin
ce yapılan arkeolojik kazılarla ilgili görüşle
ri yayınlandı.
Söz konusu görüşler Yönetim Kurulumu
zun ve Derneğimizin değil kendi düşüncele
rini yansıtmaktadır. Konuyu üyelerimize du
yurmayı uygun bulduk.

VARLIKLARIM IZIN
"T İC A R İ MAL" GİBİ A LIN IP
SATILM ALARINA İZİN
VERMEYELİM, ONLARI
MÜZELERİMİZE
KAZANDIRALIM .
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Yazjşma Adr»*l

Telefon «fctesokrctcM: 103121 31C 08 76
fak»

: T M to n la a>*r»ıdır Ancak tek numara
okluğundan taka çekmek tefjedı£lnl2e il^kln
telesek/eîere nor bıraktığınızda sizinle
bağlantı kurulacak':!.'.

Aidatlar icln

: l.C. Ziraat Bankası / Ulus Şu& csf
33440-2033 Numaralı Â/l*colojı vü
• ArkeoloR-sr Demeği H e s » ı
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