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“Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta 
olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muha-
faza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir 
hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafri-
yat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır.” 

21 Şubat 1931-Konya
Gazi Mustafa Kemal
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
TARİHÇESİ

Arkeologlar Derneği 1975 yılında kurulduktan sonra ilk Genel Kurul 
Toplantısını 24 Şubat 1977 tarihinde yapar. Derneğin yaptığı ilk kapsamlı 
çalışma 23-24 Aralık 1978 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye Arkeolojisi ve 
Arkeologların Sorunları” adlı paneldir. Dernek panel ile adından söz ettirir-
ken ilk manifestosunu da bu sayede yayınlamış olur. Panele dönemin baş-
bakanı Bülent ECEVİT ve Kültür Bakanı Ahmet Taner KIŞLALI da kutlama 
mesajları göndererek desteklerini gösterirler. Dernek 12 Eylül 1980 tarihin-
de diğer meslek kuruluşları ile birlikte askeri darbe sonucunda kapatılır.

1992 yılında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği adıyla yeniden açılır. 
Kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli etkinliklerle adından söz ettiren 
dernek, 1994 yılında “İletişim Bültenleri” çıkarmaya başlar. Aynı yıl derneğin 
İstanbul Şubesi kurulur. 1999 yılında “İDOL” adıyla üç ayda bir yayınlanan 
dergi çıkarılmaya başlanır. 2002 yılında dernek adına Soner ATEŞOĞULLARI 
tarafından yapılan söyleşilerin yer aldığı “Arkeolojik Söyleşiler 1” adlı kitap 
yayınlanır. 2005 yılında Genel Kurul Kararı ile derneğin adı “Arkeologlar 
Derneği” olarak değiştirilir. 2008 yılında derginin basımına ekonomik ne-
denlerden dolayı ara verilir. 2015 yılında 40. kuruluş yıl dönümünü kutla-
yan derneğin aynı yıl Bursa, 2016 yılında da İzmir Şubesi kurulur. Dernek, 
arkeologların özlük haklarının iyileştirilmesi ve ek göstergelerinin 3600’e 
çıkarılması için ilgili mercilerde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. 
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ’NİN 
AMAÇLARI

Arkeologlar Derneği Tüzüğü’nün 3.cü maddesi gereğince;

Amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki uğraşları verir.

a) Meslek onurunu ve üye haklarını korur, mesleki dayanışmada öncü 
görevini üstlenir.

b) Arkeolojinin ve arkeologların ülke düzeyindeki sorunlarını saptar ve 
ülke gündeminde tartışılır hale getirerek, öneriler sunar ve çözümler arar.

c) İlgili Bakanlık ve tüzel kişiliği olan kamu kuruluşları ile ilişki kurarak, 
arkeoloji ile ilgili konularda “Ulusal Politika”nın ve uygulama prensiplerinin be-
lirlenmesine yardımcı olur.

d) Ülkenin arkeolojik mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve ko-
runmasına yardımcı olur.

e) Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları tahribatların ön-
lenebilmesi için girişimlerde bulunur ve bu mirasın korunmasına duyarlı ka-
muoyu oluşturulmasını sağlar. Turizmin ve çevre kirliliğinin arkeolojik alanlara 
verdiği olumsuz etkileri önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda çalışan diğer 
kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.

f) Mesleki alanda resmi ve özel kuruluşlarla eş güdüm içerisinde çalış-
malar yaparak, mesleğin teorik ve pratik alanda gelişmesinin sağlanması için 
çalışır.

g) Mesleki gelişimin sağlanması için kamu kuruluşlarıyla Üniversitelerin 
Arkeoloji Anabilim Dalları arasında eş güdümü sağlamak üzere çaba sarf eder. 
Mesleki eğitimde zorunlu stajların (müze içi çalışmalar ve kazılara katılım vb.) 
getirilmesi için çalışmalar yapar.

h) Meslek elemanlarının yetiştirilmesinde ülkemizdeki diğer uluslara ait 
uzmanlık kurum ve kuruluşlarından (kazı, enstitü, kitaplık vb.) yararlanmaları 
için çaba sarf eder.
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i) Arkeoloji ve arkeologları ilgilendiren meslekler arası iletişimin sağlan-
ması ve diğer kültürel olaylarla dernek üyelerinin iletişimini kurmak için, ilgili 
Bakanlık ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kurs, 
seminer, konferans, panel, sempozyum, sergi, inceleme gezisi ve bilimsel çalış-
ma ekiplerine dernek üyelerinin katılımını sağlar. Belirtilen faaliyetler için ilgili 
Bakanlık, tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının isteği olduğunda 
da üyelerinden yeteri kadarını bu çalışmalara katılmak üzere görevlendirir.

j) Kültür Bakanlığı bünyesi dışında da mesleğin görevi gereği bazı kuru-
luşlarda Başbakanlık (MTA, MİT), İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Karayolları, DSİ), Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Belediyeler vb. benzer kuruluşlarda arke-
ologların istihdam edilmeleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

k) Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak için geleneksel gün, yemek, 
gezi vb. sosyal faaliyetler düzenler.

l) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere sosyal tesisler açar.

m) Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları 
yönünden yakın ilişkide bulunan ilgili bilim dallarındaki meslek grupları ile da-
yanışmayı sağlar.

n) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “Meslek Odası” kurmak 
için çalışır.

o) Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğe gelir sağlayı-
cı finans kaynaklarını araştırır.

p) Uluslararası dernek ve kuruluşlarla ilişki kurar, işbirliği yapar.

r) Dernek yukarıdaki amaçları doğrultusunda yayın çıkarır.

s) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federas-
yon ya da konfederasyon çatısı altında birleşebilir.

t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alan-
larda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak 
bir amacı gerçekleştirmek için girişim ve platformlar oluşturabilir.
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DERNEĞİN 
ÜYELİK KOŞULLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş aşa-
ğıdaki koşullara uyan kişiler derneğe üyelik için başvurabilir.

Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

Her iki türde üyelik için genel kanuni şartlar dışında;

a) Asli üyelik için Arkeolog olmak,

b) Fahri üyelik için: Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve 
uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan meslek grubu mensubu ol-
mak veya benzeri alanlarda öğrenim görüyor olmak, mesleğe ve derneğe ör-
nek hizmetleri bulunmak gereklidir.
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DERNEĞİN
YÖNETİM ve DENETİM KURULU

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI
Genel Başkan

İlkay İVGİN
Başkan Yardımcısı

Umut ALAGÖZ
Genel Sekreter

Pınar TEMELLİ OĞUZ
Sayman

Emre Umut KÖSE
Yönetim Kurulu Üyesi

Gültekin YANBEYİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Nilüfer BABACAN
Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU

Emir ÇAPRAZ
Başkan 

Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN 
Üye 

Doğu MERMERCİ
Üye  
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 
GENEL MERKEZİ

Adres: Kale Mahallesi Kurnaz Sokak No: 5/1-2 Altındağ/ANKARA

Web Sayfası: http://arkeologlardernegi.org/

E-mail: arkeologlardernegi@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/ArkeologlarDer

Facebook: https://www.facebook.com/ArkeologlarDernegiGenelMerkezi

Instagram: https://instagram.com/arkeologlardernegi/

Aidatlar ve Bağışlar İçin Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Ankara Ulus 
Şubesi 36261333-5001 Nolu Arkeologlar Derneği Hesabı 

Şube Kodu: 683-Ulus/Ankara Şubesi

IBAN : TR41 0001 0006 8336 2613 3350 01

Üyeler aidatlarını Raklet Düzenli Aidat Ödeme Platformu ve 

Mobil Aidat Sistemine girerek kolayca ödeyebilirler.

http://arkeologlardernegi.org/mobil-aidat-formu-uyeler-icin/

https://www.raklet.com/arkeologlarder/app/
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 
İSTANBUL ŞUBESİ

Başkan: Yiğit OZAR

Adres: İstiklal Caddesi, İmam Adnan Sokak, No: 24 Kat 3     
Beyoğlu/İSTANBUL

Web Sayfası: http://www.arkeologlardernegist.org/

E-mail: istanbul@arkeologlardernegist.org/

Twitter: https://twitter.com/ArkeoDerIst

Facebook: https://m.facebook.com/ArkeologlarDernegiIstanbulSubesi

Aidatlar ve Bağışlar İçin Banka Hesap No:      
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

Garanti Bankası, İstanbul Laleli Şubesi 

Şube kodu: 601, Hesap No: 6299173

IBAN : TR19 0006 2000 6010 0006 2991 73

Üyeler aidatlarını Mobil Aidat Sistemine girerek kolayca ödeyebilirler.

http://www.arkeologlardernegist.org/mobil.php

Hukuk Danışma Birimi:

http://www.arkeologlardernegist.org/danisma.php
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ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 
BURSA ŞUBESİ

Başkan: Gülten İŞCAN

Adres: Konak Mahallesi, Seçkin Sokak, No: 23/1 Nilüfer/BURSA

E-mail: gulteniscan@gmail.com

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 
İZMİR ŞUBESİ

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet UHRİ

Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak Mahallesi, No: 37/3 Konak/İZMİR

E-mail: ahmet.uhri@due.edu.tr
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ARKEOLOGLAR DAHA FAZLA KADRO İSTİYOR!

ARKEOLOGLAR, EK GÖSTERGELERİNİN 3600’E ÇIKARILMASINI İSTİYOR!

ARKEOLOGLAR NE İSTİYOR?
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ARKEOLOGLAR, MESLEĞİNİN LABORATUVARI GİBİ GÖRDÜĞÜ MÜZE VE 
ÖRENYERLERİNE ÜCRETSİZ GİRMEK İSTİYOR!

ARKEOLOGLAR, EĞİTİM MÜFREDATINDA ARKEOLOJİYE DAHA FAZLA 
YER VERİLMESİNİ İSTİYOR!
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ARKEOLOGLAR, ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASINI YOK EDEN KAÇAK 
KAZILARA ENGEL OLUNMASINI İSTİYOR!

ARKEOLOGLAR, KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI TAHRİP EDEN 
DEDEKTÖRLERİN KULLANIMININ YASAKLANMASINI İSTİYOR!



16

Arkeologlar Derneği

ARKEOLOGLAR, ARKEOLOJİK KAZILARA DAHA FAZLA BÜTÇE 
AYRILMASINI İSTİYOR!

ARKEOLOGLAR, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN 
ARTTIRILMASINI İSTİYOR! (% 1)


