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DR. SONER ATEŞOĞULLARI
GÜNÜMÜZDE ARKEOLOJİ, AVRUPA İLE BOY 
ÖLÇÜŞEBİLECEĞİMİZ BİLİM DALLARINDAN BİRİDİR

IN OUR DAY, ARCHAEOLOGY IS ONE OF THE SCIENTIFIC FIELDS IN 
WHICH WE CAN COMPETE WITH EUROPE
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ BAŞKANI DR. 
SONER ATEŞOĞULLARI, 80’Lİ YILLARDAN 
BERİ KENDİSİNİ ARKEOLOJİYE ADAMIŞ 
BİR ARKEOLOG. 2013’TE DERNEK 
BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ATEŞOĞULLARI, 
ARKEOLOJİNİN HALKLA BULUŞABİLMESİ 
İÇİN DAHA KOLAY ANLAŞILABİLEN VE 
İLGİ ÇEKİCİ KONULARIN ELE ALINDIĞI 
POPÜLER YAYINLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU 
BELİRTİYOR.

PRESIDENT OF THE TURKISH ARCHAEOLOGISTS 
ASSOCIATION DR. SONER ATEŞOĞULLARI IS AN 
ARCHAEOLOGIST DEVOTED TO ARCHAEOLOGY 
SINCE THE 80’S. CHOSEN PRESIDENT OF 
THE ASSOCIATION IN 2013, ATEŞOĞULLARI 
STATES THAT IN ORDER FOR ARCHAEOLOGY 
TO MEET WITH THE PUBLIC, THERE IS A NEED 
FOR POPULAR PUBLICATIONS IN WHICH EASILY 
UNDERSTANDABLE AND ATTRACTIVE SUBJECT 
ARE TREATED.
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When and with which aims was the Turkish Archae-
ologists Association, of which you are the President 
since 2013, was founded? 

Our association, which was established in 1975, continued 
its works at full speed until 12 September 1980 and, as a 
result of the coup d’état, was closed down, just like other 
professional associations and unions. Reopening in 1992 and 
continuing its activities to the present day, our association at 
first operated under the name of Archaeology and Archae-
ologists Association, and then changed its name to Archae-
ologists Association. The head office of our association is 
located in Ankara. We have branches in İstanbul, Hatay and 
Bursa. We are currently carrying out works for the launching 
of our İzmir branch. 

Among the fundamental aims of our association is the uncov-
ering and protection of the national and global cultural heri-
tage of our country, which occupies privileged position in the 
world with its rich history and culture; to promote it and thus 
to enhance social awareness. To ensure that archaeologists, 
who work with great devotion in this field, are in solidarity; 

2013 yılından bu yana başkanlığını yürüttüğünüz 
Arkeologlar Derneği ne zaman ve hangi amaçlarla 
kurulmuştur?

1975 yılında kurulan derneğimiz, 12 Eylül 1980 tarihi-
ne kadar çalışmalarına hızla devam etmiş, diğer meslek 
kuruluşları ve sendikalar gibi askerî darbe sonucunda 
kapatılmıştır. 1992 yılında tekrar açılıp günümüze kadar 
faaliyetlerini devam ettiren derneğimiz, önceleri Arkeoloji 
ve Arkeologlar Derneği adıyla faaliyet göstermiş, daha sonra 
adını Arkeologlar Derneği olarak değiştirmiştir. Derneği-
mizin genel merkezi Ankara’da bulunuyor. İstanbul, Hatay 
ve Bursa’da şubelerimiz var. Şu sıralar İzmir şubemizin 
açılması için çalışmalar yürütüyoruz. 

Derneğimizin temel amaçları arasında, zengin tarihi ve 
kültürel dokusuyla dünyada seçkin bir konuma sahip ülke-
mizin evrensel ve ulusal kültürel mirasının açığa çıkarılıp 
korunması, tanıtılması ve bu yolla toplumsal bilincin geliş-
tirilmesi bulunuyor. Bu alanda büyük bir özveriyle çalışan 
arkeologların dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak, 
arkeologların sosyal ve ekonomik haklarını koruyup geliştir-
mek, arkeolog istihdamını artırmak Arkeologlar Derneği’nin 
öncelikli amaçlarını oluşturmaktadır.

Derneğinizin kaç üyesi bulunuyor? Arkeologlar dı-
şında arkeoloji alanında çalışan diğer mesleklerden 
kişiler de örneğin restoratörler veya mimarlar da 
derneğinize üye olabiliyorlar mı?

Derneğimizin şu anda 1300’e yakın üyesi bulunuyor. Bu 
üyelerin 850 kadarı Ankara’da bulunan genel merkezimize 
bağlı. Geri kalan üyelerimiz, çoğunluğu İstanbul olmak 
üzere diğer illerdeki şubelerimize bağlıdır. Derneğimize 
asil üye olabilmek için arkeolog olmak, yani üniversitelerin 
arkeoloji bölümlerinden alınmış diplomaya sahip olmak ge-
rekiyor. Asil üyelerimizin büyük bir çoğunluğunu Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzelerde ve koruma kurulla-
rında çalışan arkeologlar oluşturuyor. Üniversite öğretim 
üyesi ve serbest arkeolog üyelerimiz de var. Bunun yanında 
derneğimizin tüzüğünde fahri üyelik kavramı da bulunuyor. 
Arkeolog olmayıp, arkeoloji bilimine ve mesleğimize önemli 
katkılarda bulunmuş kişileri de yönetim kurulu kararıyla 
fahri üyeliğe alabiliyoruz. 100 civarında da fahri üyemiz 
bulunmaktadır.
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Derneğinizin amaçları doğrultusunda ne gibi faaliyet-
ler yürütüyorsunuz?

Çalıştığımız kurumlarda hepimizin ağır sorumlulukları 
var. İş hayatımızdan fırsat buldukça ve yeri geldiğinde özel 
yaşantımızdan da fedakarlık ederek, büyük bir özveri ile 
dernek faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Çeşitli kültürel 
aktiviteler, eğitim gezileri ve konferanslar düzenlemenin 
yanı sıra arkeolojinin ve arkeologların güncel sorunları 
hakkında hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel 
basında görüş bildirip kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. 
Mesleğimizle ilgili tespit ettiğimiz sorunlar hakkında yetkili 
mercilerle iletişime geçip bu sorunları dile getiriyor ve çözü-
mü için çaba gösteriyoruz. 

Derneğinizin gündeminde şu sıralar hangi konular 
var?

Önemsediğimiz ve değişmesi için çaba gösterdiğimiz konu-
lardan biri müzelere giriş kuralları. Arkeoloji öğrencileri-
nin, arkeologların ve akademisyenlerin müzelere girişlerinin 
Müzekart’a ya da ücrete tâbi olmaması gerektiğini düşünü-
yoruz. Derneğimize bu konuyla ilgili meslektaşlarımızdan 
ve üniversitelerden çok sayıda talep geliyor. Müzelerde gör-
düğümüz eserleri çok zor şartlar altında gün yüzüne çıkarıp 
sergilenmesini sağlayan arkeologların bu eserleri görmek 
için kapıda ödeme yapmalarının ne kadar doğru olduğunu 
takdirinize bırakıyorum. Bunun yanında müzeler, mesleği 
icra eden arkeologlar ve daha da önemlisi bu bilimi öğrenen 
öğrenciler için birer ev gibi olmalıdır. Onların müzelere 
rahatça girip çıkabilmelerini sağlamamız bilimin gelişmesi 
dolayısıyla, ülke menfaatlerimiz için de bir gerekliliktir. 
Bu konuyla ilgili görüşlerimizi yetkililere ilettik. Büyük bir 
içtenlik ve umutla gerekli düzenlemelerin hayata geçirilme-
sini bekliyoruz. 

Derneğimizin gündemindeki en önemli konulardan biri de 
kamuda çalışan arkeologların ek göstergelerinin 2200’den 
3600’e çıkarılmasıdır. Şu anda arkeologlar 2200 ek gös-
tergeyle 2 yıllık yüksekokul mezunları gibi maaş alıyor ve 
emeklilik haklarından da onlar gibi yararlanıyorlar. Oysa 
arkeologlar fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun 
oluyorlar ve son derece teknik bir iş yapıyorlar. Öte yandan 
arkeologlar bakanlığın büyük projelerinde ve müzelerde bü-
yük sorumluluklar almaktadırlar. Paha biçilemez değerdeki 
tarihî eserler arkeologlara zimmetlenirken, ciddi yasal so-
rumluluklar taşıyan pek çok belgeye imza atmaktadırlar. Bu 

to protect and enhance the social and economic rights of 
archaeologists, to increase the employment of archaeologists 
constitutes the primary aims of the Turkish Archaeologists 
Association.

How many members does your association have? Can 
people who work in the field of archaeology oth-
er than archaeologists, for instance restorators or 
architects, become members of your association, as 
well?

Our association currently has around 1300 members. About 
850 of these members are affiliated with the head office 
in Ankara. The rest of our members are affiliated with our 
branches in other cities, mostly the one in İstanbul. In order 
to become a full member of our association, one needs to be 
an archaeologist, namely to hold a diploma from the archae-
ology department of a university. Constituting the majority 
of our full members are archaeologists working in museums 
or protection boards of the Directorate-General for Cultural 
Assets and Museums within the body of the Ministry of Cul-
ture and Tourism. We also have members who are university 
associates and freelance archaeologists. Additionally, in the 
charter of our association there is the concept of honorary 
membership. We can take persons who are not archaeolo-
gists, but have contributed greatly to the science of archae-
ology and our profession, as honorary members following a 
board decision. We have around 100 honorary members. 

What kind of activities do you carry out in accor-
dance with the aims of your association?

We all have heavy responsibilities in the institutions we 
work. We try to carry out the activities of the association 
whenever we get a chance from our professional lives and at 
times by sacrificing our private lives. We organize various 
cultural activities, educational excursions and conferences 
and try to build public opinion by expressing views on both 
social media and printed and visual media on the current is-
sues of archaeology. We contact the lawful authorities on the 
problems we have detected regarding our profession, express 
these problems and work for their resolution.  

What is currently on the agenda of your association?

One of the subjects we attribute importance to and work 
towards the change of is regulations regarding museum en-
trances. We think that students of archeology, archaeologists 
and academicians should not be subject to Museum Pass or 
fee when entering museums. We receive a lot of requests at 



57SÖYLEŞİ /// INTERVIEW

durum meslektaşlarımızda iş riskini ve stresini artırmakta-
dır. Biz bu nedenlerle arkeologların da mimar ve mühendis-
ler gibi 3600 ek gösterge alması gerektiğini düşünüyoruz. 
Yönetim Kurulu olarak bu konuyla ilgili TBMM’de çeşitli 
girişimlerimiz oldu. Bu olumsuzluğun giderilmesi için bir 
Ankara Milletvekili tarafından kanun değişikliği teklifi 
verildi. Henüz başarıya ulaşamadık ama çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden de destek bekliyoruz.

Maalesef arkeologların en büyük sorunlarından biri de is-
tihdam. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden her yıl binlerce 
genç mezun oluyor ve büyük bir çoğunluğu işsiz kalıyor. Ar-
keolog istihdamı konusunda bazı adımların atılması gerekti-
ği de bir gerçek. Kamuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
başka Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik, Gümrük ve 
Ticaret ile İçişleri Bakanlıklarında da arkeologlar çalıştırı-
labilir. Bunun dışında arkeologların özel sektörde de çalışa-
bilmesi için yasal düzenlemeler yapılabilir. Yabancı kazılara 
Türk arkeolog çalıştırma kotası getirmek gibi uygulamalarla 
işsiz arkeologların sorunu hafifletilebilir. 

our association from our colleagues or universities about this 
subject. I leave it to your own consideration whether it is right 
for the archeologists, who in very difficult circumstances un-
earth the works you see in the museums, make sure they are 
exhibited, have to pay to see those works. Additionally, muse-
ums should be like a home to the archaeologists performing 
the profession and more importantly, for the students who are 
learning about this science. Their easy access to the muse-
ums is a requirement for the progress of science, thus for the 
good of our country. We have conveyed our opinions on the 
subject to the authorities. We are waiting with great sincerity 
and hope that the necessary regulation will be introduced.

One of the most important subjects on the agenda of our 
association is that the additional index of the archaeolo-
gists working in the public sector is increased from 2200 to 
3600. As of now, archaeologists, with the additional index 
of 2200, receive salaries and benefit from pension rights 
just as a 2-year graduate school graduate does. However, 
archaeologists graduate from the 4-year programs of the 
faculty and carry out highly technical work. On the other 
hand, archaeologists shoulder great responsibilities in the 
major projects of the Ministry and in museums. As historical 
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Yurt dışında birlikte hareket ettiğiniz veya fikir alış-
verişinde bulunduğunuz, derneğinize benzer kuruluş-
lar var mı?

Derneğimiz ne yazık ki bu konuda yeterince etkin değil. 
Avrupa Arkeologlar Birliği (The European Association of 
Archaeologists) ve Europe Nostra gibi kuruluşlara henüz 
üye değiliz. Bu konuda yaşadığımız zorlukların en büyüğü 
ekonomik temelli. Bu büyük kuruluşların üyelik aidatları, 
sadece düşük üyelik aidatlarıyla ve bağışlarla ayakta kal-
maya çalışan bizim gibi dernekler için karşılayamayacağı-
mız miktarlarda. Ancak üye olma ve bu kuruluşlarla birlikte 
çeşitli organizasyonlarda yer alma konusunda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Dernek olarak geçtiğimiz yıl 10-14 Eylül 
günlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 20. Avrupa Arkeo-
loglar Birliği Kongresi’ne katıldık. Kongre ile ilgili oluştur-
duğumuz haberlere web sayfamızda yer verdik. 

Türkiye’de arkeolojinin ve müzeciliğin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

artifacts beyond value are debited on the archaeologists, they 
sign many documents that introduce serious legal respon-
sibility. This situation increases the professional risk and 
stress of our colleagues. We, because of this reason, think 
that archaeologists too, just like architects and engineers, 
should receive an additional index of 3600. As the Board of 
Directors, we undertook certain initiatives on the subject at 
the Grand National Assembly of Turkey. In order to eliminate 
this negative situation, the Ankara Deputy of a party offered 
an amendment to the law. We have not succeeded yet, but our 
efforts continue. We also expect the support of the officials 
of the Ministry of Culture and Tourism and the Ministry of 
Finance on this issue. 

Unfortunately, one of the most significant problems of ar-
chaeologists is employment. Each year, thousands of young 
people graduate from the related university departments and 
most of them end up unemployed. It is a fact that certain 
steps need to be taken on the subject of the employment of 
archaeologists. In the public sectors, the Ministry of Trans-
port, Maritime Affairs and Communications, the Ministry 
of Customs and Trade and the Ministry of the Interior, in 
addition to the Ministry of Culture and Tourism, can employ 
archaeologists. Additionally, legal regulations can be made 
so that archaeologists can work in the private sector, as well. 
With practices such as introducing a Turkish archeologist 
quota for foreign excavations, the problems of unemployed 
archaeologists can be eased.  

Are there any associations abroad, with which you 
operate or exchange opinions; associations similar to 
yours?

Our association, unfortunately, is not active enough on this 
matter. We are not yet a member of associations such as the 
European Association of Archaeologists and Europe Nostra. 
The biggest problem we encounter in this subject is originat-
ed in economy. The membership fees of these grand associ-
ations are too high to meet for associations like ours that try 
to stand firm solely on low membership fees and donations. 
However, we continue our efforts about becoming members 
and taking part in various organizations together with these 
associations. Our Association participated in the European 
Association of Archaeologists 20th Annual Meeting realized 
in İstanbul on 10-14 September. We featured the news we 
drafted on the congress on our website. 

How do you evaluate the point Turkey has reached in 
terms of archaeology and museology?
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Arkeoloji konusunda son derece olumlu gelişmeler yaşanı-
yor. Önemli kazı çalışmalarından iyi sonuçlar alınıyor. Ar-
keoloji sadece arkeologların gerçekleştirdiği bir iş olmaktan 
çıktı. Arkeolojik kazılar artık farklı dallardan pek çok bilim 
insanının katıldığı bir faaliyet haline geldi. Günümüzde 
arkeoloji, Avrupa ile boy ölçüşebildiğimiz bilim dalların-
dan biridir. Cumhuriyetin erken dönemlerinde Atatürk’ün 
başlattığı tarih ve arkeoloji atılımının bugün ulaştığımız bu 
seviyede çok büyük payı vardır. Bunun yanında arkeolojinin 
halkla buluşmasında bazı sorunlar yaşamaktayız. Halkımı-
za arkeolojik kalıntıları neden koruması gerektiğini yeterin-
ce anlatamıyoruz. Bunda arkeolojik yayınlarda kullanılan 
bilimsel dilin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Arkeoloji 
alanında daha kolay anlaşılabilen ve daha ilgi çekici ko-
nuların ele alındığı popüler yayınların halka ulaştırılması 
gerekiyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çağdaş müzecilik konu-
sunda attığı adımları, yeni müzelerin açılmasını ve mevcut 
müzelerin iyileştirilmesi faaliyetlerini Arkeologlar Der-
neği olarak mutluluk ve takdirle karşılıyoruz. Açılan yeni 
müzelerin yurt içinde ve yurt dışında daha çok duyurulup 
tanıtılması gerektiğine inanıyoruz. Müzelerimizin hak ettiği 
ilgiyi ulusal ve uluslararası boyutta görmesi için gerçek-
leşecek tanıtım çalışmalarına Arkeologlar Derneği olarak 
elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim. KT 

Quite positive developments are taking place in terms of 
archaeology. Good results are obtained from significant 
excavations. Archaeology is no longer a job carried out by 
archaeologists. Archaeological excavations have now become 
an activity in which many scientists from different fields 
participate. In our day, archaeology is one of the scientific 
fields in which we can compete with Europe. The leap in 
history and archaeology taken by Atatürk during the early 
years of the Republic plays a huge part in the level we have 
achieved today. That being said, we are experiencing certain 
problems in uniting archeology with the public. We cannot 
adequately convey to our people why archaeological remains 
should be protected. I think that the scientific language used 
in archaeological publications have an influence in this fact. 
In the field of archaeology, there is a need for popular publi-
cations in which easily understandable and attractive subject 
are treated, to be conveyed to the public.

As the Turkish Archaeologists Association, we meet with 
happiness and appreciation the steps taken by the Ministry 
of Culture and Tourism in terms of contemporary museology, 
the opening of new museums and the improvement works on 
the current museums. We believe that the museums that are 
newly opened need to be better introduced and promoted 
both within and outside the country. I would like to state that 
as the Turkish Archaeologists Association, we are ready to 
provide all kinds of support we can to the promotional efforts 
that will be realized so that our museums receive the atten-
tion they deserve on the national and international scale. KT 


