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Altan AKAT 
Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü 

Sayın Konuklar, 

Anadolu'nun kültürel değerlerinin zenginliği ve 
çeşitliliği, ülkemizin prestiji açısından son 
derece değerli ve onurludur. Ancak bu 
zenginliğin araştırılması, korunması ve 
değerlendirilmesi de bizlere aynı oranda büyük 
sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, . 
sadece günümüz insanının kültürel gelişimi, 
tar ih bi l incinin kökleşmesi, yeni ve çağdaş 
tasarımlarda kendinden önceki kültür 
değerlerinden yararlanma gibi hususlarla sınırlı 
kalmamakta, bu mirası bizden sonraki nesillere 
aktarma görevini de kapsamaktadır. 

Bu mirasın içinde yer alan arkeolojik alanlar ve 
içerdikleri yapılar, Anadolu sanatında kendine 
özgü bir yere sahiptir. Nitelikleri, araştırma ve 
değerlendirme yöntemleri, bu değerlerin ele 
alınmasında özel yaklaşımlar gerektirir. Bu 
nedenle, bu mirasın açığa çıkartılması, 
yorumlanması, korunması ve değerlendirilmesi 
birçok sektörü ilgilendirmekte, değişik meslek 
gruplarının ilgilendiği bir konu olmaktadır. 

Arkeoloj ik değerlerin açığa çıkartılması, bir 
başka deyişle bilimsel kazı ve araştırmalar, 
100 yıldan fazla bir süredir, yerl i ve yabancı 
b i l im kurulları tarafından sürdürülmektedir. 



Kazı geleneği böylesine köklü olan ülkemizde, 
bu değerleri koruma ve değerlendirme 
geleneğinin maalesef aynı düzeyde olmadığını 
söylemek durumundayız. Bunun nedenleri 
arasında, mevcut yerleşmeler içinde bulunan 
arkeolojik alanların plansız veya planlı, ancak 
duyarsız hızlı kentleşme sonucu yanlış 
değerlendirilmesi, (turizm, alt-yapı, ikinci 
konut, sanayi ve benzeri vb.) çeşitli sektör 
kullanımlarının özellikle kırsal alanlardaki 
arkeolojik değerlere yaptıkları olumsuz etki, 
koruma konusundaki yetişmiş uzman sayısı ile 
parasal kaynaklardaki yetersizlikler sayılabilir. 
Bir başka önemli husus da, geniş halk 
kitlelerinde hatta kamu kesimi görevlilerinde 
koruma bilincinin istenen düzeyde yerleşmemiş 
olması, bu konudaki çabaları yetersiz 
kılmaktadır. 

Değerli Konuklar, 

Değinmek istediğim bir başka önemli husus, 
bu konuda kendi mevzuatları çerçevesinde 
sorumluluk üstlenen kamu kuruluşları 
arasındaki işbirliğinin yeterli düzeyde 
olmamasıdır. Bu husus, bazı hallerde, karar 
alma ve uygulama süreçlerinde çatışmalara ve 
gecikmelere yol açabilmektedir. Özellikle yerel 
yönetimlerin, arkeolojik alanların ele 
alınmasında daha önemli görevler üstlenmesi, 
hizmetlerin daha çabuk ve etkin olarak 
yürütülmesini sağlayacaktır. 

Arkeolojik alanlara bakışımızı ve tavrımızı 
sadece katı "koruma" kavramıyla sınırlamanın 
ve kısıtlamanın gerçekçi olmadığı 
inancındayım. Korumanın, değerlendirme ve 
doğru kullanımlarla bütünleşmesi halinde bu 

alanlar çağımız insanına katkıda 
bulunabileceklerdir. Bu bütünleşmiş koruma 
ise bir planlama süreci içinde ele alınmak 
durumundadır. Program kitapçığında sizlere 
sunduğumuz konu başlıkları da bu yöndeki 
tartışmaların başlatılması amacıyla 
hazırlatılmıştır. 

Bu toplantının bir başka önemli yönü ise, 
1992 yılında yine ülkemizde arkeoloji ve 
turizm konusunda düzenlenecek olan 
uluslararası bir toplantı için ülke düzeyinde 
bilgi birikimi oluşturmaktır. 

Arkeolojik sit alanlarının korunması ve 
değerlendirilmesi ile ilgili sorunların ve bu 
sorunların çözümlenmesi için gerekli fiziksel, 
yasal, parasal ve örgütsel araçların tartışılacağı 
bu toplantının düzenlenmesinde katkıda 
bulunan, başta Sayın Antalya Valimiz olmak 
üzere tüm ilgililere ve toplantıya değerli 
vakitlerini ayırarak katılan siz konuklarımıza 
teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar 
dilerim. 



Saffet Arıkan BEDÜK 
Antalya Valisi 

Sayın Konuklar, 

Kültür Bakanlığı ve Valiliğimizin birlikte 
düzenlemiş oldukları "Arkeoloj ik Sit Alanlarının 
Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal 
Sempozyumunu açmak, doğal ve arkeolojik 
zenginlikleriyle ünlü Antalya'mızda sizleri 
ağırlamaktan mutluluk duymaktayım. 

Ayrıca sit alanlarının ve kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilimsel 
bir toplantının ilk defa ilimizde yapılması da 
memnuniyet verici olup bu tür toplantıların 
önümüzdeki yıllarda uluslararası nitelikte 
yapılabilmesini de arzu etmekteyiz. 

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle gelişmiş 
ülkelerde ileri seviyede koruma sistemlerinin 
uygulandığını görüyor, duyuyor ve bil iyoruz. 

Yurdumuzda da tarihi ve kültürel mirasların 
korunması, değerlendirilmesi ve gelecek 
nesillere aktarılması hususunda yerli ve 
yabancı b i l im kuruluşları ile kamu 
kuruluşlarının yüzyılı aşkın bir süredir 
sarfettikleri çabalar gözardı edilemeyecek 
boyutlardadır. Bu çaba beraberinde kültür 
turizmi denilen olguyu da gündeme getirmiştir. 



Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist 
tarafından heyecanla gezilen ve hayranlık 
uyandıran örenyerlerimizde ikl im, turizm ve 
çevre sorunlarının koruma ilkeleri açısından 
büyük tehlikeler de yarattığının gözardı 
edilmemesi gerekir. Ancak turizmin yıpratıcı 
değil de koruyucu olmasını sağlayabilmek bu 
nedenle de sit alanlarında hizmet, bakım ve 
onarım konusunda gerekli yatırımları 
yapabilmek için 1989 yılından önce yeterli 
ödenek ayrılamazken 1989 yılından itibaren 
Kültür Bakanlığı ile Valiliğimiz arasında yapılan 
protokol sonucunda örenyerleri gelirleri İl Özel 
İdare bütçesine aktarılmıştır. Yaratılan bu 
kaynak Antalya ilimiz içinde yer alan 
örenyerlerimizde kazı ve rehabilitasyon, altyapı 
hizmetleri, (yol, su, elektrik, haberleşme) ve 
hizmet üniteleri, kazı ve bekçi evleri yapımı, 
örenyerleri genel temizlikleri, kamulaştırma, 
restorasyon ve hizmet binası onarım çalışması, 
örenyerine tel çit yapımı giderleri olarak 
değerlendirilmektedir. 

Örenyerlerinde altyapı ve hizmet ünitelerinin 
bitmek üzere olduğu, önümüzdeki yıllarda 
örenyerlerindeki kültür varlıklarımızın kazı ve 
restorasyon projelerine daha fazla destek 
sağlayarak bizden sonraki nesillere 
aktarılmasını sağlamak en büyük uğraşımız 
olacaktır. Örenyerlerimiz ile bu altyapı 
hizmetleri sonuçlandıktan sonra daha iyi 
imkânlarla ziyarete açmak böylece hem 
örenyeri gelirlerimizi artırmak hem de çağdaş 
müzecilik ve korumacılık anlayışı içinde bu 
kültür varlıklarımızı tüm insanlığın hizmetine 
sunmak amaçlarımız arasındadır. 

Sempozyumu" nun yurdumuzdaki korumacılık 
çalışmalarına ve prensiplerine yapacağı yararın 
büyük olacağı inancıyla Kültür Bakanlığımıza, 
tüm katılımcılara ve Sempozyuma emeği 
geçenlere teşekkür eder, başarılı geçmesini 
dilerim. 

Bugün başlayan "Arkeolojik Sit Alanlarının 
Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal 



13 

GENEL SUNUŞ 



14 



Güzin A R S L A N 
Arkeolog 

Tespit ve Arşiv Daire Başkanı 

ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARININ 

BELGELEME (Tespit-Tescil) 
SORUNLARI 

Bilindiği gibi ülkemiz doğal ve kültürel değerler 
bakımından büyük bir zenginlik ve çeşitlilik 
arzetmektedir. Kültürel ve doğal miras olarak 
adlandırılan bu değerlerin korunması 
günümüzde insanlığın ortak bir sorunu haline 
gelmiştir. Koruma ise ancak geliştirme ve 
değerlendirme olguları ile bütünleştiğinde 
hayatiyet kazanmaktadır. Koruma 
planlamasında i lk aşama tespit ve tescildir. 
Ülkemizdeki doğal ve kültürel değerlerin tespiti 
ile kimliklerine ilişkin belgelerin hazırlanması 
ülke kültür envanterinin çıkarılması için bir 
zorunluluk taşımaktadır. Doğal ve kültürel 
varlıklara ilişkin olarak çıkarılan bilgiler hızla 
bozulan, nitelik değiştiren ve yok olan 
korunması gerekli çevreye ait belgesel 
değerlerdir. Bu değerlerin halka tanıtılmasında, 
benimsetilmesinde ve buna dayalı olarak 
koruma kültürünün oluşturulmasında tespit 
çalışmaları sonucunda hazırlanan belgeler 
önemli bir görevi üstlenirler. Korumada 
uygulama önceliğini gözönünde tutarak; 
maddi, teknik ve personel olanaklarının en 
rasyonel bir biçimde kullanılması önemli bir 
husustur. 

Koruma planı aracılığı ile korunması, 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanan 
çevrede planlanacak alana ilişkin tar ih i , işlevsel 



ve mimari değerleri doğru saptamak, 
uygulanabilir koruma planları yapabilmenin ana 
koşullarındandır. "Korunması gerekli kültür 
veya tabiat varlığı" olarak nitelendirilecek yapı, 
yapı grubu veya alanların tanımının 
yapılmasında ve sunulmasında herkes 
tarafından benimsenmiş ortak dilin kullanılması 
bugün karşımıza önemli bir sorun olarak 
çıkmaktadır. Korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarına ilişkin hazırlanan belgelerde ortak 
bir terminolojinin henüz tam anlamıyla 
oluşmamış olması, ayrıca kültür varlığını 
değerlendirmede kullanılan kriterlerdeki 
doğruluk ve objektiflik oranının istenen 
seviyeye ulaşamamış olmasının somut 
örnekleri Koruma Yüksek Kurulu ve koruma 
kurullarında konuların değerlendirilmesi 
esnasında görülmektedir. 
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin 
olarak tescilden düşme istekleri, sit alanlarının 
daraltılması veya kaldırılması ile kurullar 
tarafından alınan grup kararlarının 
değiştirilmesine ilişkin talepler, bugün kurul 
gündemlerini yoğun biçimde işgal etmektedir. 
Tespiti yapılarak koruma kurulları tarafından 
tescil edilen taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarına ilişkin kararların değişmesi, ancak o 
taşınmazın veya sit alanının ilk tespitinde esas 
alınan faktörlerde köklü değişmeler meydana 
gelmişse söz konusu olabilir. Bunun tersi bir 
uygulama halkın korumacılığa olan inancının, 
sevginin ve konuyla ilgili kurum ile uzman 
personele olan güveninin yitip gitmesiyle 
doğru orantılıdır. Emsal teşkil etme bakımından 
ise, bu tür isteklerde ki tırmanma meselenin bir 
başka tehlikeli boyutunu oluşturmaktadır. 
Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili olarak 
yargıya intikal etmiş konularda sunulan 

görüşlerdeki farklılıklar da gözönüne 
alındığında en başta tanımlar ve terminolojide 
yeni düzenlemeler yapılması fikri artık 
vazgeçilmez olmaktadır. 
Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin yasal 
düzenlemelerin tarihçesini incelediğimizde 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan i lk 
iki Asar-ı At ika Nizamnamesi'nde "eski eser" 
eskiden kalan her türlü eşya olarak 
nitelenmiştir. Türk-İslam Çağı öncesini 
kapsayan bu tanım yeterli olmadığından 1884 
yılında üçüncü nizamname çıkarılmıştır. Bu 
nizamnamede nelerin eski eser olduğu 
sayılmıştır. Ancak tanımın başında yer alan 
"Ülkede eskiden yaşamış kişilerin terk etmiş 
oldukları..." şeklindeki ifade tarih boyutu 
bakımından yeterli olamamıştır. Tüm kültürlere 
ait değerlerin eski eser kapsamına alınması, 
1906 tarihinde çıkarılan nizamname ile 
sağlanmıştır. 
Tek yapı ölçeğinden başka çevre ölçeğine de 
yer verilmesi ilk kez 1973 yılında çıkarılan 
1710 sayılı Eski Eserler Yasası ile 
gerçekleşmiştir. Ancak bu yasada da bulunan 
bazı noksanlar, örneğin "kentsel sit" tanımının 
bulunmaması epey sorun yaratmıştır. 1983 ve 
1987 yıllarında çıkarılan koruma yasalarında 
ise eserin korunması için sadece "eski" 
olmanın gerekmediği, başka kriterlerin de 
varolduğu ortaya konmuştur. 
Daha önce de belirtildiği gibi, ülkemizin doğal 
ve kültürel değerlerinin tanımları ile koruma 
terminolojisinin tekrar ele alınarak, sonucunda 
ortak bir dil oluşturulması büyük önem 
taşımaktadır. Bunun yanında korunması 
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit 
alanlarının tespitinde gözönünde tutulması 
gereken kriterlerin de çok yeterli olduğunu 



söylemek maalesef pek mümkün değildir. 
Örneğin "tarih öncesi ve tarihi devirlere ait 
olmak" şeklinde tanımlanan tarih boyutu çok 
geniş bir zaman di l imini içermektedir. Aynı 
şekilde "nitel ik boyutu" b i l im, din ve güzel 
sanatlarla ilgili olmayı esas alır. Mekân boyutu 
ise "yer üstünde, yer altında ve su altındaki 
tüm taşınmazları" yani yeryüzündeki tüm 
taşınmazları içerir. 
Yasalarımızda yer alan korunması gerekli tabiat 
varlıklarının tespitinde esas alınacak kriterler de 
tarih, nitelik ve mekân boyutları olarak 
sıralandırılabilir. Ancak nitelik boyutunda 
gözönünde tutulan ender bulunma, özelliği ve 
güzelliği olan varlıklar dendiğinde güzellik 
kavramının kişiye göre değişken oluşu da bu 
kavramda bazı kargaşaları beraberinde 
getirmektedir. 
Aynı sorun sit alanlarında da karşımıza 
çıkmaktadır. Bir alanın sit alanı olma niteliğini 
taşıması için yasada yer alan koşullardan 
"nitelik boyutu", "yaşadıkları devirlerin sosyal, 
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini 
yansıtmak, tarihi hadiselerin cereyan etmiş 
olması" gibi çok geniş tanımları içermektedir. 
Tek yapı ölçeğinde yapılacak tespitlerde tar ih, 
sanat, bölge ve diğer özelliklerin gözönüne 
alınacağı yasada belirtilmiş, ayrıca Koruma 
Yüksek Kuru lunun ilke kararları ile yasada 
belirtilen niteliklere ek olarak 
- Üstün değerli yapılar, 
- Çevresel nitelikleri önemli yapılar, 
- Tek başına koruma şansını kaybetmiş veya 
kamu yararına kaldırılması gerekli yapılar, 
- Tümü ile yenilenmiş, tek başına korunma 
şansını kaybetmiş, mimar i özelliğini tümü ile 
yitirmiş, kamu yararına kaldırılması gerekli 
yapılar olarak bir gruplandırmaya gidilmiştir. 
Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere tek yapı 

veya çevre ölçeğinde korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlıklarının 
değerlendirilmesinde esas alınacak kriterler 
yasa ve ilke kararlarında net olarak yer 
almamaktadır. Oysa ki tespit safhasında 
gözönünde tutulacak ortak değerlendirme 
kriterleri her bakımdan daha doğru tespit 
yapmayı sağlayacaktır. 
Bunun sonucunda da koruma kurullarında 
benzer konulara ilişkin alınan kararlar 
arasındaki çelişkiler kalkacaktır. 
Tek yapı ve sit ölçeğinde yapılan tespitlerde 
baz almak üzere ortak kriterler belirlenmesinde 
gereklilik vardır. Büyük bir bölümü hem tek 
yapı, hem de sit ölçeğinde geçerli bu 
değerlerden bazıları; 

Kültürel değerler: 
- Tarihsel, belgesel, simgesel, sanat değeri 

Morfoloj ik değerler: 
- Özgünlük, benzersizlik, nadirlik, homojenlik, 

denge değerleri 
Duygusal değerler: 

- İzlenim, hatıra değeri 
Kullanım değeri; 

- Maddesel, işlevsel değer, onarılabilme 
potansiyeli gibidir. 

Bu ölçütlerin doğru kullanılmasının sadece 
ülkemiz kültür mirasının envanterinin 
yapılmasında değil, o yapı veya alanın 
değerlendirme ve ona yapılacak müdahale 
biçiminde de önemli katkı sağlayacağı açıktır. 
Ayrıca grup ve koruma derecesi belirlemede 
ülkemizin çok değişik uygarlıkların ürün verdiği 
bir yer olması düşüncesinden hareketle anıtsal 
yapıları, sivil mimarlık örneklerini ve sit 
alanlarını bulundukları yörenin topografyası, 
ik l imi , yörede yaşayanların yaşam biçimi, 
ilişkileri, yörede hakim malzeme, yapım 
teknolojisi gibi birçok faktör açısından 
düşünerek belirlemek gerekmektedir. 



Arkeoloj ik sit alanlarında karşılaşılan 
sorunların başında endüstrileşme, hızlı 
kentleşme, turizm hareketlerinin arkeolojik 
alanlar üzerindeki olumsuz etkileri sayılabilir. 
Bugün birçok kent merkezi eski kent 
dokularının üzerinde yer almaktadır. 
Geçmişten günümüze tarihi coğrafyası pek 
değişmeyen ülkemizde turizm alanlarındaki 
arsa spekülasyonu antik kentlerimizi bir turizm 
metaı haline dönüştürmüştür. Ant ik 
kentlerimizin üzerinde çok yıldızlı oteller 
zinciri, ikinci konutlar ve sanayi tesisleri yer 
almaktadır. Yakın geçmişte hiçbir tehlikeye 
maruz kalmayan, tamamiyle bakir birçok antik 
kentimiz yukarıda değindiğimiz nedenler 
yüzünden büyük ölçüde tahrip görmüş ve 
birçoğu tanınmaz hale gelmiştir. Bir tarım 
ülkesi olan yurdumuzda mekanik tarım 
aletlerinin bilinçsizce kullanımı sonucunda 
Anadolu ve Trakya'daki höyük ve 
tümülüslerimiz hızla tahribe uğramaktadır. 
Çevre kirliliği, kaçak kazılar ise bir başka 
tahrip biçimini oluşturmaktadır. 
Günümüzde arkeoloji bi l imi geleneksel 
arkeoloji tanımının dışına çıkmıştır. Daha 
önceleri kazı yaparak, kazıdan çıkan 
buluntuları stil kritik yöntemiyle, varsa filolojik 
belgelerle yorumlayarak tarihlendiren bu bi l im, 
şimdilerde çok değişik bil im disiplinleriyle 
ortak çalışma içerisine girmektedir. 
Örneğin arkeometri, fizik, kimya, botanik, 
biyoloji, zooloji, genetik, antropoloji, tıp, 
astronomi, astroloji gibi bilimlerin de 
arkeolojik çalışmalarda yer aldığını 
görmekteyiz. Hatta batı dünyası içerisinde bir 
nesnenin yapım safhasında nesneyi yapan 
kişinin duygu ve düşüncelerini araştıran ve 
yorum getiren bir bil im dalı olan psiko 
arkeoloji doğmuştur. 
Batı dünyası arkeolojiye bu denli önem 

verirken, arkeoloji açısından son derece 
zengin olan ülkemizde bu mirasın tahribi , 
nitelik değiştirmesi ve yok olmasının giderek 
hızlanan bir sürece girdiğini üzülerek 
görüyoruz. Durum böyle olunca da bu hızı 
yakalayacak hatta onu geçecek bir tespit ve 
belgeleme hızı oluşturmak gereği ortaya 
çıkıyor. 
Antik kaynaklarda yeri belirtilen, antik ismi 
bilinen ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmış 
alanlar yanında, antik kaynaklarda ismi bilinen 
ancak bugün yeri saptanıp, lokalize 
edilemeyen arkeolojik alanlar vardır. Bu 
alanlara ilişkin çalışmalarda değerli bi l im 
adamlarının ve araştırmacıların bilgi aktarımı 
çalışmalara ışık tutacaktır. Baraj, yol, sulama 
kanalları, toprak hafriyatı gibi işlemler 
sırasında ortaya çıkan ve daha önceleri 
bilinmeyen alanlarda ise belgelemenin 
ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Tespit ve belgeleme çalışmaları sonucunda 
elde edilecek verilerin merkezi bir belgelikte 
toplanması ve belgelerin herkesin 
yararlanabileceği hale getirilmesi uygun 
olacaktır. 

Bütün bu amaçlara ulaşmada araştıran, doğru 
sentezlere varabilen ve kendini yenileyebilen 
bir kadronun gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Kamu kurumları, akademik kurumlar, yerel 
yönetimler ve koruma konusunda üstüne 
görev düşecek diğer kuruluşlar arasında etkin 
işbirliği ve finans oluşturulması, belgeleme 
çalışmalarının hızlı ve düzenli yürümesinde 
büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin doğal ve 
kültürel mirasının bu şekilde ortaya çıkarılıp, 
koruma ve değerlendirilmesinin sağlanacağına 
olan inancımı belirterek, hepinize saygılar 
sunuyorum. 
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İnsanlık tarihini izleyebilmek, şehir yaşamına 
zenginlik getirmek, kentsel profil i 
özgünleştirmek, kentsel imgeleri vurgulamak 
ve toplumsal kimliği güçlendirmek kuşkusuz 
tartışılmaz hedefler olmalıdır. Bu da özel bir 
kent modeli öngörmektedir. Anıları olan bir 
kent, belleği hissedilen bir kent. 

Tarihsel ve arkeolojik mirasın varlığını 
sürdürmesi ve şehirlerin gelişmesine uyum 
sağlaması son 5-6 yılda Avrupa Konseyi 'nin 
gündeminde olan bir konudur. 
(1986-87-88-89-90-91-92 toplantıları) 

Genede denilebilir ki kentsel arkeolojinin 
gündeme gelişi göreceli olarak yenidir. 
Avrupa'nın savaş sonrası yıkılan şehirlerinin 
yeniden yapımında modernleşme için değişim, 
günlük pratik sorunlara yanıt verme çabaları 
çeşitli yeni düşüncelere yol açtığı gibi kentsel 
arkeolojiyi de göz önüne itmiştir. Aradan 
geçen 30 yıl içinde bu yönde yapılan iş ancak 
planlamanın arazi kullanımının politika ve 
stratejileri ile yer üstü, yer altı arkeolojik 
alanların kentle bütünleşme bil incinin 
doğabilmesini sağlamıştır. Bu bil incin yol açtığı 
bir dizi kent içi kazı da zengin bilgi üretmiştir. 
Marsilya'daki kentsel geçmişin fiziksel çevresi 



ile ortaçağdaki diğer bir liman kentinden farklı 
olduğu görülmüştür. Paris ile aynı krallığın 
diğer bir nehir kenti olan Reins'ten de 
farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
farklılıklar yapı tekniği, kullanılan malzeme, 
plan, sokak sistemi, günlük yaşam, cenaze 
törenlerinin farklı öğeleri ile vurgulanmış olup 
bizi kolaylıkla genel geçer modeller, açıklamalar 
üretmede uyarmaktadır. 

Kentsel arkeolojik alan araştırmalarında 
İngiltere öncüdür. Bunu 1970 - 80 arası 
çalışmalar ile Fransa izler. Tours' da açılan 
kentsel arkeoloji merkezi çok önemlidir. 
İskandinav şehirlerinin planlarında ise kentsel 
arkeoloji ve kent planlaması bütünleşmiştir. 
İspanya'da 1985 yılında yasal taban 
hazırlanmıştır. 

Yukarıdaki bilgiden görülebileceği gibi 30 yıllık 
bir geçmişe rağmen arkeolojik alan çalışmaları 
hâlâ istenilen noktaya gelmemiştir. 

1. Tanımlar 

En genel tanım Avrupa Konseyi tarafından 
yapılmıştır. Buna göre arkeolojik miras 
Avrupa'nın ve Avrupa Birliğinin ortak belleği 
olup tarihsel ve bilimsel araştırmalar için temel 
koşuldur. Söz konusu arkeolojik mirasın içeriği 
de şöyle dökümlenmektedir: Yapı parçaları, 
yapılar grubu, sit bütünü ve taşınır objeler. 

Yukarıdaki tanıma ek olarak bir çerçeve tanım 
vermek gerekirse bu da şöyle yapılabilir: 
Bugünkü şehrin belediye sınırları içinde kalan 
arkeolojik alanlar kentsel arkeolojiyi oluşturur 
(gönderme yapılan sınırlar zaman zaman, 
arkeolojik alanın öğelerine göre mücavir alana, 

hatta il sınırlarına kadar uzanabilmektedir). 

1.1. Kronoloj ik Tanımlar 

- prehistoria 

- eski çağlar - Hi t i t , Frig... 

- antik dönem - Helenistik, Roma 

- Ortaçağ - Bizans, Selçuk, Erken Osmanlı 

Avrupa'da kentsel arkeolojinin zaman 
perspektifi ortaçağı içerdiği gibi, Rönesans ve 
Endüstri Devrimine kadar uzanmaktadır. Hatta 
"Endüstri Arkeolojisi" kavramı ile 20 . yy'a 
kadar çıkmaktadır. 

1.2. Fiziksel Açıdan Tanımlar 

Bu açıdan yapıları tanımlar iki büyük gruba 
ayrılmaktadır: 1. Yer üstü arkeolojik veriler: 
Yüzeysel mimari kalıntı, tek yapı parçaları, 
mezar, yapılar grubu, su yolları, köprü ve 
liman yapıları (bu veriler iyi ve kötü durumda 
olabilirler) 2. Yer altı arkeolojik veriler: Rezerv 
alanlar. (Bu alanlar literatür ve yüzey 
araştırmaları ile belirlenip, haritası çıkarılıp, 
açılması geleceğe bırakılacaktır). Bu verilerin 
en önemlisi höyük ve tümülüsler olup bunlar 
belirgindir. 

1.3. Mekânsal Konum Açısından Tanımlar 

Şehir merkezi içinde, (ticaret yapıları, 
dükkanlar, yönetsel merkez, kamu yapıları), 
yoğun konut mahallesi içinde ve kent 
periferisindeki arkeolojik alanlar. 

Arkeolojik alanlar bir şehrin belleği, kentsel 
kimliğin önemli bir girdisidir. Arkeolojik 
alanların diğer önemli bir yönü de kentin 
geçmişinin bilimsel olarak incelenebilmesi için 



kaynak oluşturmasıdır. 

2. Kentsel Arkeoloj ik Alanların Korunması ve 
Kentle Bütünleşme Sorunları 

Buradaki temel fikir sadece kentin içindeki 
arkeolojik buluntuları korumak olmayıp 
günümüz kentinin içindeki eski kenti yeniden 
yakalayıp korumaktır. 

2 . 1 . Koruma Nedenleri 

Şehir merkezleri, kentlerin genişleme ve 
büzülme dönemlerindeki rol değişimini 
mekânda en belirgin biçimde yansıtan şehir 
kesimleridir. Burada belirli bir zaman 
kesitindeki ekonomik, polit ik ve kültürel verileri 
okumak olanaklıdır. Giderek arkeolojik alanlar 
kentin gerçekleri olmaktadır. Kentsel gelişme 
ve ona ilişkin araştırmalar arkeolojiyi de 
içerecektir. Çünkü o da kentsel bir girdi ve 
önemli bir veridir. Diğer taraftan şehrin 
yaşayan ve değişen bir organizma olduğunu 
unutmamalıdır. Demek ki şehrin gelişmesi ve 
arkeolojik geçmişinin bir optimizasyonu söz 
konusudur. 

Yöneticilerin kentsel arkeolojiden öğreneceği 
çok şey vardır. Örneğin: Bazı şehirler 
kalabalıktan nasıl öldüler? Gelişme nasıl 
kontrolden çıktı, ya da sektörler arası 
dengesizlikler ne öldürücü sorunlar yarattı? 
Tersine uyumlu ve denetli büyüme nasıl 
olabildi? 

2.2. Koruma Sorunları 

- Bu sorunların başında yer alan kaçak kazı ve 
kaçakçılık önlenmelidir. Kazıların bilimselliğini 
güvenceye almak, denetsiz kazıya izin 
vermemek ön koşullardır. 

- Yapılacak kazılarda, kazı sonrası bakım ve 
işletme modelleri belirlenmeden, kazı 
yapılmamalıdır. 

- Yeni yapılaşmalarda, tek yapı ya da yapılar 
grubuna ilişkin temel kazılarında ortaya 
çıkabilecek buluntular olanak verdiğince, 
" insitu" (yerinde) korunmalıdır. Bunun 
sağlanabilmesi için de en uygun yaratıcı 
çözümler üretilmelidir. 

- Herhangi bir hafriyatta buluntuların 
(beklenmeyen) ortaya çıkması halinde devletin 
el koyma önceliği olmalıdır. 

2.3. Bütünleşme Sorunları 

Bütünleşmeyi iki aşamada düşünmek gerekir. 
Arkeolojik alanların planlama eylemindeki 
entegrasyonu ile bunun sonucu fiziksel 
kentsel çevre ile bütünleşmesi. Bir şehirin 
tarihini bilmek yapılacak tüm gelişme planları 
için temeldir. Güncel gerçekler tarihsel verilerle 
bütünleşirse geleceğin hedefleri de doğru 
belirlenmiş, büyüme ve değişme de doğru 
yönlendirilmiş olacaktır. Planlama politikaları 
arkeolojik alanların yok olması ya da zarara 
uğramasını önleyecek, onları koruyacak 
(yapılaşma girişimleri, kimyasal müdahaleler) 
ilkeleri içermelidir. 

Şehir ve bölge plancıları grupları içinde 
arkeolog danışmanlar olmalı, gelişme planları 
arkeolojik mirasa zarar verici etkiler 
yaratacaksa değiştirilebilmelidir. 

Arkeoloj i ve kentsel gelişme ikilisinde 
arkeologun aktif rolü, plancı, arkeolog ye 
uygulamacı etkileşimin altı çizilmelidir. Özellikle 
plan değişikliklerinde bu üçlü etkileşim 
dışlanmamalıdır. 



Diğer bir bütünleşme de arkeolojik alanların 
kentlilerle bütünleşmesi olup bu açıdan optimal 
bir erişirliğin sağlanması gereklidir. Ancak 
halka bu özgül kentsel hizmet verilirken 
arkeolojik alanların ve yakın çevresinin 
özgünlüğünün bozulmamasına özen 
gösterilmeli, hava kirliliği, kötü denetlenmiş 
turizm, yapılaşmanın kötü etkilerine karşı 
korunmalıdır. Bu amaçla kamu bilinci ve 
oyunda etki yaratarak halkın bu mirasa sahip 
çıkması sağlanmalıdır. 

2.4. Koruma Eylemi 

Birinci adım korunacak alanları belirleyerek ilan 
etmektir. Böyle bir belirlemenin yanı sıra, 
alanın kendine özgü verilerinin saptanması, 
komşu parsellerdeki, yakın çevredeki 
yapılaşma ve arazi kullanımına ilişkin görüşler 
geliştirmek de gerekecektir. Bu ön bilgiler 
plancıya aktarılacak ya da bu süreç beraber 
geliştirilecektir. 

Yüzeyde hiç bir şeyin görünmemesi 
durumunda, literatürden yararlanarak, yüzey 
araştırması yaparak ya da sondaj kazısı 
gerçekleştirerek arkeolojik alan belirlemesi 
yapılacaktır. 

Arkeolojik alanlar üzerindeki mülkiyet 
sorunlarını çözmek ve bu yerleri olanak 
verdiğince kamu denetimine geçirmek gerekir. 

Koruma eyleminin sistemli bir biçimde 
gerçekleşebilmesi için komple bir arkeolojik 
harita çıkarılmalıdır. Bu harita, bilgi ve bulgular 
artıkça, kentin tüm arkeolojik dönemlerini 
içeren, şehrin tarihsel gelişme profilini 
gösteren, bir kent bütünü haritası kimliğini ve 
niteliğini kazanacaktır. 

3. "Çevre Etki Değerlendirmesi" ile Arkeolojik 
Alan Değerlendirmesi 

Günümüzde planlamanın gerektirdiği çevre etki 
analizlerinde arkeolojik alanlar tüm özellikleri ile 
dikkate alınmalıdır. Bu işlemjer planlama 
kararlarından önce yorumlanarak, sonrada 
diğer planlama verileri ile optimizasyona 
gidilmelidir. Bu tür bir yaklaşımı, devlet, il 
yönetimi ve yerel yönetimler desteklemelidir. 
Şehirci, mimar, müteahhit ve yerel yönetici 
şunu anlamalıdır ki , yukarıdaki noktaları 
gözetmeden verilecek bazı kararlar önemli bir 
kentsel bilgi kaynağını yok edebilir. Bu 
kaynağın ekonomik, sosyal, psikolojik ve 
kültürel değeri güncel yaşam için gerekli 
ulaşım, ya da yeşil alan sistemi kadar 
önemlidir, daha az değil. 

4. Post Modernist Yaklaşım 

1960'h yıllarda Avrupa kentlerinin bir kısmının 
merkezlerinin radikal ve büyük ölçüde 
değişimleri kentsel arkeolojiyi yüze çıkardı. Bu 
yeni buluntulardan elde edilen yeni bilgiler de 
şehirlerin kökenleri ve büyümelerine ilişkin 
yeni konseptler getirdi. Aynı yıllarda dünyada 
farklı arayışlar başladı. Örneğin, aydınlanma 
çağından bu yana süregelen rasyonel 
düşünce, fonksiyonel yaşam ve herkes için 
geçerli ideal toplumsal hedefler üçlüsüne 
tepkiler ve eleştiriler başladı ki bu akıma 
yumuşak bir çerçeve içinde post modernizm 

diyoruz.( ) Başka bir deyişle İkinci Dünya 
Savaşının yaralarını saran endüstrileşmede 
sıçrama yapan batı dünyası fiziksel çevresini 

(*) 1960 ' larda Avrupa'da oluşan aşırı kapita l b i r i k im i 1970' lerde 
doruğa erişirken bil imsel ve mora l yargılar bağlantısı iflas etmiş, 
estetik de eriğin üstüne çıkmıştı. 



sorgulamaya başlamıştı. Büyük sosyal konut 
gelişmelerinin sergilediği tek düze, monoton 
mimari anlatıma tepkiler artıyordu. Bu arada 
20 . yy'a damgasını vuran modernist düşünce 
ve davranışın tarihselliği yadsıyan yaklaşımı da 
gündeme gelerek tarihsel bağlantıları yeniden 
kurmak, tarihle yeniden buluşmak ve giderek 
tarihi yeni yorumlara sokmak çabaları 
modemizm ötesi (post modernizm) bir akım 
olarak şekillenmeye başladı. 

Bu akımın farklı iki yönü ise şöyledir: Tarihe 
sahip çıkarak onu bir evin kaynağı olarak 
görerek, tarihsel çevreleri yeni fonksiyonlarla 
donatmak. İkinci yön ise, tar ih i , ticari 
amaçlarla, yeniden üretmektir. Bunlardan 
birincisine iyi örnekler Amerika'da üretilmiştir. 
Örneğin kullanılmayan bir eski limanın tarihsel 
yapılarının onarılarak bir eğlence merkezine 
dönüşmesi, ya da boşalmış fabrikaların ilginç 
kentsel fonksiyonlarla yeniden şehir için 
kazanılması başvurulan yöntemlerdir. İkinci 
grup için örnek ise İngiltere'de görülen "Miras 
Endüstrisi" kapsamına girmektedir. Örneği 
Kraliçe Viktoria dönemine ait bir mahallenin 
yeniden ve fantazi desteği ile yaratılarak ticari 
ve kâr güden amaçlarla kullanıma açılması 
miras endüstrisi diye tanımlanmaktadır. 

Post modernizmin tarihi benimsemek eğilimi, 
şehirlerinin % 90'nında kültür varlıkları olan 
ülkemizde, yankı görmesi gereken bir 
eğilimdir. Umudumuz odur ki kentsel arkeoloji 
de burada en doğru ve en uygun yerini 
bulsun. 

Sonuç 

Yorumlar: 

1. Yapılan incelemelerin en önemli bulgusu 

kolektif bir bilinç düzeyine erişmek için her 
türlü çabayı göstermek zorunluluğudur. Bu 
bilinç çeşitli yöneticilerin, girişimcilerin, 
taşınmaz sahiplerinin, yargı organlarının, 
teknisyenlerin ve kentlilerin yaklaşım ve 
davranışlarına yansımadıkça başarı beklentisi 
yoktur. Zira arkeolojik alanlara ilişkin tüm 
eylemler kamu desteği kazanmalıdır. Bu 
destek için kapsamlı, planlı ve programlı bir 
kampanya gerekecektir. Örneğin, açık oturum, 
basın, T .V. f i lmleri, yarışma, sergi gibi bil inen 
araçlarla bilgisayar oyunları gibi daha yeni 
olanakların hepsinden yararlanılmalıdır. 

2. Bir planlama ilkesi olarak şunu kabul etmek 
gerekir ki sağlıklı bir kentsel gelişmenin 
planlama ve uygulaması geçmişin parçalarının 
bir mozayiğe bütünleşmesi ile güçlenecektir. 
Bu nedenle de şehirlerimizin tarihlerini iyi 
bilmemiz ve iyi belgelememiz, giderek şehir 
tarihi haritalarımızı tamamlamamız bir ön 
koşuldur. 

3. Kentsel arkeoloji kentsel bir gerçektir. 
Arkeoloj ik alanları statik bir kent elemanı olarak 
almak değil de onları dinamik bir veriye 
çevirmek becerisini göstermeliyiz. 

4. 1990'lı yıllarda yeniden yapılanma 
beklentileri, sosyal ve ekonomik değişimler söz 
konusudur. Yeni göç dalgaları beklenmektedir, 
şehir merkezleri ve yakın çevreleri yeniden 
yorumlanacaktır. Bunlar için de yeni politikalar 
oluşturulurken, yer üstü ve yer altı arkeolojik 
fiziksel arşiv de etkilenecektir Olası tehlikeleri 
aşmak için, koruma, araştırma ve sergileme 
güvenceye alınmalıdır. 

5. Kent içi arkeolojik alanların korunması için 
gerekli yasal çerçeve oluşturulmalıdır. 



6. Arkeolojik rezerv alanlar (yer altında) daha 
gelişkin araştırma ve kazı teknik ve yöntemleri 
ve gelecek kuşaklar için saklanacaktır. Bu 
alanlar belirlenirken ne çok küçük ne de çok 
büyük tutulmamalıdır. 

7. Arkeolog ve şehir plancısı kent tarihi bilgisi 
ile donatılacak ve birbirleri ile etkileşim içinde 
olacaklardır. 

8. Kentsel arkeoloji alanların halk için erişirliği 
sağlanmalıdır. Ancak geniş kitle ziyaretlerinin 
yaratabileceği ters etkiler için de önlemler 
alınmalı, halk yeterli derecede 
bilgilendirilmelidir. 

9. Yerel yönetimlerin imar müdürlüklerine 
bağlı koruma müdürlükleri, kentsel arkeolojiyi 
de içermelidir. 

10. Büyük kentsel projelerin finansmanı içinde 
arkeolojik alanlar için pay öngörülmelidir. 
Örneğin toplu konut, imar ıslah planı, koruma 
planları, sanayi sitesi gibi büyük ölçülü ve 
kompleks projelendirme ve uygulamalarda 
arkeolojik alana rastlama olasılığı önceden 
gözetilmelidir. Ayrılacak akçalı kaynaklar, 
çevre değerlendirme analizi, yüzey araştırması, 
sondaj, kazı ve literatür incelemesi ve 
sonuçların yayınına kadarki süreç bütününü 
kapsamalıdır. Kısaca, yerel yönetim, özel 
sektör ve kamu oyu bu tür çalışmalara hem 
parasal hem zamansal hem de profesyonel 
destek vermelidir. Örneğin: Arkeolojik gerçeği 
değerlendirmede, müteahhidin ne kadrosu, ne 
laboratuvarı, ne zamanı, ne de bilgisi vardır. 
Duruma müdahalesi beklenen yerel yönetim ve 
müze yetkilileri için ise diğer çeşitli kısıtlamalar 
söz konusu olabilmektedir. 

11. Kentsel arkeoloji bir kent gerçeğidir, 
kentle bütünleşmesi, kent yaşamına katılması, 
kentsel verilere katkıda bulunması ve 
kentlilerce benimsenip sahip çıkılması 
gerekmektedir. 



Gürkan ERTAŞ 
Turizm Bakanlığı 

Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı 

YENİ GELİŞME ALANLARINDA 
(TURİZM, SANAYİ, TARIM v.b.) 
YER ALAN ÖRENYERLERİNİN 

VE ARKEOLOJİK DEĞERLERİN 
SORUNLARI 

Sunuş: 

Bir yanda asırlar önce yaşamış insanların 
yaptığı, kullandığı, içinde yaşadığı ve onların 
tarih sahnesinden çekilip gitmeleri ile 
günümüze kadar kalabilmiş bizim örenyeri ya 
da arkeolojik değer dediğimiz eserler, diğer 
yanda da bu eserleri gezmek, görmek, 
incelemek, araştırmak hatta onların içinde yatıp 
kalkmak ve onlardan para kazanmak isteyen 
günümüz insanları. 

İşte sorunların temelinde yatan gerçek. 

Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları da 
vaktiyle birçok medeniyetin ve insan 
topluluklarının yaşamına sahne olmuş ve 
bunun doğal sonucu olarak da çok fazla 
örenyeri, höyük ve arkeolojik değerin 
günümüze kadar gelebildiği oldukça zengin bir 
hazinedir. Bu hazinenin varlığı gerek iç 
gerekse dış turizmi harekete geçiren nedenlerin 
başında gelmektedir. 

Ülkemizi ziyaret eden ve geçen yıl 5.5 milyon 



olan yabancıların ilk iki ziyaret amacını 
değerlendirdiğimizde bunların % 60'ının 
kültürel amaçlı ziyaretler olduğunu görürüz. 
Yani gelişler, bu arkeolojik değerlerimizi ve 
örenyerlerimizi ziyarete yöneliktir. Ayrıca 
dinlenme ve iş amacı ile gelenlerin de büyük 
bir bölümü örenyerlerini ziyaret etmektedir. 
Bunlara aynı amaçla seyahat eden yerel 
insanlarımız da eklendiğinde, her yıl 
örenyerlerinin ve arkeolojik değerlere sahip 
alanların ne kadar çok insanın ziyaretine 
uğradığını görürüz. 

Sorunlar ve nedenleri: 

Büyük kitlelerin ziyaretgâhı olan bu alanların 
bu ziyaretlerden zarar görmemesi imkansızdır. 

Bunları tespit edebildiğim kadarıyla nedenleri 
ile birlikte sıralamak istiyorum: 

1. Eserlerin aşınması birinci sırada geliyor. Bu 
kadar çok insanın gerek yürüyerek gerek 
dokunarak eserleri aşındırdığı bir gerçek. Bu 
aşınmaya en belirgin örnek olarak 
Kapadokya'yı gösterebiliriz. Kiliseler ve yeraltı 
şehirleri bu tür aşınmadan gerekli payı 
almaktadır. 

2. Diğer bir zarar ziyaretçilerin nefesinden 
oluşan nemden kaynaklanmakta ve bu nem 
özellikle fresklerin bozulmasına sebebiyet 
vermektedir. 

3. Ziyaretçilerin özellikle yabancı turistlerin 
taşınır eski eserlere fazlaca para vermek 
suretiyle dolaylı olarak sebebiyet verdikleri 

zararlar var. Bu durum, eski eser 
kaçakçılarının ören yerlerimize tasallutunu 
ortaya çıkarmakta ve dolayısı ile bilinçsiz kazı 
ve yıkımlarla örenyerleri tahrip edilmektedir. 

4. Benzer bir tasallut da kendilerini defineci 
olarak isimlendiren kişilerden 
kaynaklanmaktadır. Özde eski eser 
kaçakçılarından hiçbir farkları yoktur. 

5. Ya bizzat kazı yapan yabancıların kazı 
sorumlularının ülke dışına çıkardıkları eserler. 
Bi l im adına yapılan bu tahribat yabana atılabilir 
mi? 

6. Sadece turistler mi sorun yaratıyor? Hayır, 
örenyerlerinden taş, sütun çalarak kendi 
inşaatında kullanan insanımız, daha az mı 
tahribat yapıyor? 

7. Yine aynı şekilde antik taşların parçalanıp 
yol ya da inşaat malzemesi olarak kullanılışına 
az mı şahit oluyoruz? Bunlar hergün 
karşılaştığımız ve devamlı şikayetçi olduğumuz 
konulardır. 

8. Örenyerlerimizin başına gelenler sadece 
bunlar mı? Yasal ya da kaçak birçok 
yapılaşmanın özellikle turistik tesis ve 2. 
konutlar olarak örenyeri sınırları içinde yer 
aldığını, yer alabildiğini maalesef üzülerek 
görüyoruz. Kaçak yapılaşmayı şimdilik bir 
kenara bırakıp örenyerlerinde yasal 
yapılaşmanın nasıl meydana geldiğine bir göz 
atalım: 

a- Yasal olarak planlanmış ve bu planlara göre 
yapılaşmış bir alanın sonradan bir arkeolojik 



alan içinde kaldığını görüyoruz. Akbük'teki 
TEICHIUSSA bunun en belirgin örneğidir. 
Seferihisar da, Karaköse de iyi bir örnektir. 

b- Örenyerinin varlığının bilinmesine rağmen 
plan yapan ilgili yerel idarelerin koruma 
kurullarının görüşünü almadan yapıp 
onayladıkları imar planlarına göre yapılan 
yapılar. Patara'daki 2. konut yapıları bunun en 
güzel örnekleridir. 

c- Örenyeri sınırları içinde bizzat Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca 
verilen imar hakları. Pamukkale-Hierapolis ve 
Kuşadası - Phygela bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. 

d- Örenyeri sınırlarının zaman içinde 
değiştirilmesi daha doğrusu küçültülmesi ve 
dışarı çıkartılan alanların yapılaşmaya açılması. 
Seferihisar'da Teos, Kemer'de İdyros bunlara 
örnektir. 

Kaçak yapılaşmalara gelince, bunlar elbetteki 
kamunun denetimsizliğinin bir ürünü. Ama 
Türkiye'nin bir gerçeği. Örenyerleri de bu 
gerçekten payını almakta. Burada bir hususu 
hatırlatmak istiyorum. 2 9 8 1 sayılı İmar Affı 
Kanunu gerçekte 2 8 6 3 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca 
belirlenen alanlardaki kaçak yapıları 
affetmemiştir. Tersine, istisna kalmıştır. Ancak 
2 yıl içinde tüm sit sınırlarının yeniden tespit 
ve ilanını şart koşmuştur. Bu çerçevede 
yapılan uygulamalarda da hep sit sınırlarının 
daraltıldığını görüyoruz. Elbetteki kentsel alan ve 
2. konut baskısı bunda önemli ve etkin rol 
oynamıştır. Bütün bu anlattıklarımla, yasal 

olarak yani kamu eliyle örenyerlerimizin başına 
ne sorunlar açtığımızı vurgulamaya çalıştım. 

9- Örenyerlerimizin yanlış kullanımından 
doğan tahribatlar da var. Örneğin Hierapolis 
bir p iknik alanı olarak kullanılmaktadır ve bu 
mesire kullanımı ne yazık ki geleneksel bir hal 
almaya başlamıştır. 

10- Örenyerlerini gezenlerin taşlara, duvarlara 
isim ve tarih kazımak suretiyle bir anlamda 
kendilerini ebedileştirmek arzusu ile bir kısım 
tahribata sebep olduklarını da görmekteyiz. 

1 1 - Yine dinsel farklılıklar nedeni ile hâlâ 
birçok örenyerinde fresklerin koparıldığına, 
resimlerin özellikle gözlerinin oyulduğuna şahit 
oluyoruz. Bu ve bir önceki maddede 
söylediğim durumu, insanoğlunun ayağının 
ulaştığı her örenyerinde görmek mümkündür. 

12- Örenyerlerinde bakımsızlık, başıboşluk, 
kontrolsüzlük diğer bir sorun olarak çıkıyor 
karşımıza. Giren çıkan belli değil, hayvanlar 
hem otluyor, hem pisliyor. Pislik ve çöp her 
tarafa yayılmış. Kayaköy'deki kilisenin 
bahçesindeki küçük bir müştemilat yapısı 
ağzına kadar insan kemikleri ile dolu. 

13- Buraya kadar sıralamaya çalıştığım 
sorunlar hep insan faktörüne dayalı olarak 
ortaya çıkan sorunlardır. Bir de doğal 
tahribata değinmek lazım. Kar, yağmur, don 
olayı, deniz dalgaları ve rüzgarın bu tür alanlar 
üzerindeki menfi etkisi inkâr edilemez 
boyutlardadır. Kapadokya ve Sümela 
Manastırı doğal tahribata en çok uğrayan 
örenyerlerinin başında gelmektedir. 



Koruma Kavramının Algılanışı: 

Bütün bu tahribattan en büyük zararı 
kıyılarımızdaki ya da kıyılara yakın yörelerdeki 
örenyerleri görmektedir. Çünkü turizmin en 
yoğun biçimde yaşandığı ve 2. konutların en 
çok olduğu alanlar bu alanlardır. Ege ve 
Akdeniz sahillerimizdir. 

Şimdi burada herkesin aklına şu klasik soru 
gelebilir. Turizm insanlığın geçmişinden beri 
gelen anıtsal kalıtların dostu mudur? Düşmanı 
mı? 

Teorik içerikli bu soru birkaç yıldır ve 
günümüzde daha belirgin bir ifadeyle ortaya 
konulmaktadır. Sorunu, olumlu olduğu kadar 
olumsuz yanıtlayanlar da çok açık karşılıklar 
vermektedirler. Bir yanda kesinkes, turizmin 
tarihsel kalıtları, örenyerlerini, arkeolojik 
değerleri bozarak, yıkarak ve ticari amaçlarla 
ayaklar altına alarak yok edeceği ileri 
sürülmekte, diğer yanda bu eserlerin kendi 
başlarına kaldıklarında bir değer taşımadıkları, 
insanoğlunun işine yaradıkları sürece var 
olabilecekleri ve bu eserlerin turistik amaçlarla 
kullanılmalarının dünyanın en mantıklı ve 
sağlıklı bir şeyi olduğu savunulmaktadır. 

Ben ikinci görüşü savunanlardanım. Belki 
Turizm Bakanlığı temsilcisi olduğum için böyle 
düşündüğüm ileri sürülebilir. Fakat inancım 
bu. 

Örenyerlerini yalın anlamda korumak, buraları 
sadece bil im adamlarının laboratuvarı olarak 
görmek, yine bu alanları herşeye, herkese 
yasaklayarak bizden sonra gelecek nesillere 

bırakmak fikrine doğrusu katılamıyorum. Bu 
kapalılık ve koruma anlayışı ile gerçekten 
koruma yapılabileceğine inanamıyorum. 

Gelin, olaya sıradan bir insanın mantığı ile 
bakalım. Yukarıda sıraladığım ve bizlere göre 
sorun olan şeyler gerçekte bu sorunları 
yaratanlara, bu zararları verenlere hiçte sorun 
olarak görünmemektedir. Zira insanoğlu ve 
canlılar dünya üzerinde yeraldıkları günden bu 
yana yaşamlarını sürdürebilmek için devamlı 
doğanın nimetlerinden yararlanmışlar, onu 
kendi amaçlan doğrultusunda işlemişlerdir. 
Örenyerlerinde yapılan da bundan farklı bir 
şey değil. Bu eserleri doğanın bir parçası 
olarak görüyor ve ondan menfaat sağlamanın 
yollarını arıyor. 

- Taşını söküp kullanıyor, 

- Madenini, kap-kacağını, heykelini, sikkesini 
bulup satıyor, 

- Örenyerindeki toprağı ekip biçiyor, 

- Hayvanlar buradaki otları yiyor, karnını 
doyurmaya çalışıyor. 

Bütün bu kullanım şekilleri hep insanımızın 
örenyerlerini doğanın birer parçası olarak 
görmelerinden kaynaklanmıyor mu? 

Bizler, "yapma", "yasak" deyince de bunun 
sebebini kendi mantığına oturtamıyor. 

Yine aynı mantıkla örenyeri içindeki özel 
mülkiyete tabi alanların durumuna bir bakalım. 



- Örenyeri içinde bir özel mülkiyetiniz var. Bu 
bir tarla, bir çayır, ya da bir meyve bahçesi 
olabilir. 

Anayasaya göre özel mülkünüzden tasarruf 
etme hakkınız da var. 

Bu mülkünüz üzerinde birşey yapmaya 
kalktığınızda izin yok, çünkü kurul kararı var. 

İşte bunun doğurduğu darboğaz çok 
önemlidir. Bunu sıradan bir insana 
anlatamazsınız ve onu ikna edemezsiniz. Onun 
tarlasında yapı yapma hakkını bir planlama ile 
tahdit edebilirsiniz. Ancak yok edemezsiniz. 

2863 sayılı Kanun ile buna bir çözüm 
getirilmiştir. (Yani örenyeri ya da sit alanları 
içindeki özel mülklerin başka yerlerdeki kamu 
arazileri ile değiştirilmesi prensibi). A m a 
nedense bu konu pek işletilemedi. İşletilmesi 
de zor. Zira kişilere ancak imarlı arsa 
verebilirseniz bu değiş-tokuşa razı olurlar. 
Bunu vermek için de planı yapan ve 
onaylayan kuruluşun siz olmanız gerekir. Bu 
da mümkün değil. Çünkü ülkemizdeki imar 
kaosu hepimizin malumu. 

Bunları sıraladıktan sonra en doğru ve en 
sağlıklı korumanın kullanarak koruma 
olduğunu söylüyor mantığım bana. 

Bunun en güçlü motoru da yadsınamayacak 
biçimde turizmdir. 

Neler yapılabilir? 

Neler yapılabilir sorusunu kendime çok 

sordum. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak 
ist iyorum. 

Madem ülkemizde çok sayıda örenyeri ve 
arkeolojik değer var bunları bir gruplamaya 
tabi tutalım. 

- Turizm açısından değerlendirilebilecekler. 

- Arkeoloj ik araştırmalar ve bilimsel çalışmalar 
için ayrılacaklar. 

- İlerideki yıllarda ele alınacaklar gibi. 

Bu üç gruplama aynı örenyeri içinde de 
yapılabilir. Yapılmalıdır da. Bir anlamda 
önceliklerin belirlenmesini öneriyorum. 

Sonra iyi bir ekip çalışması ile bu alanlar 
planlanmalı. Ne tür fonksiyonların yer alacağı, 
hangi kalıtların restore edilip fonksiyon 
verilebileceği saptanmalı, iç yol düzeni 
belirlenmeli. Yani bu alanlar planlı ve organize 
bir biçimde kısmen yaşayan, eğlenilen, vakit 
geçirilen alanlar haline getirilmeli. Bir anlamda 
kendi kendini finanse eden bir model 
oluşturulmalı. Bu şekilde elde edilecek finans 
kaynağı ile kazı, restorasyon, planlama, 
bakım, temizlik ve kolluk hizmetleri rahatlıkla 
gerçekleştirilebilir. Yoksa devlet bütçesinden 
ayrılacak ödeneklerle bu işlerin üstesinden 
gelinmesi olanaksızdır. 

Daha sonra kamuoyunu bu çerçevede 
bilinçlendirmek gerekiyor. İnsanımıza 
kendisinin dolaylı ya da doğrudan bu tür 
alanlardan kazanç sağladığı veya 
sağlayabileceği gösterilmeli, öğretilmelidir. İşte 



o zaman o insanlar örenyerlerine ve arkeolojik 
değerlere sahip çıkar ve gerçek koruma da 
halkın sahip çıkması ile mümkün olabilir ancak. 

Değerli arkeolog dostlarımı üzmediğimi umarak 
sözlerime son verir, hepinize saygılarımı 
sunarım. 



Prof.Dr. Manfred K O R F M A N N 
Tübingen Üniversitesi 

Ön ve Erken Tar ih Enstitüsü 

ANITKENT VE TURİZM 
- TROIA'NIN BUGÜNKÜ 

DURUMUNDAN ÖRNEKLER 

Sayın Müsteşar, Sayın Genel Müdür, Sayın 
Meslektaşlarım, 

Burada bir kazı yöneticisi olarak sunacağım 
Troia' dan gelen örnekleri ve önerileri aynı 
biçimde başka bir yere de uyarlamak olasıdır. 
Başka bakış açılarına göre, bu farklı biçimlere 
sokulabilir. Umarım aşağıda bahsedeceğim 
konular bu sempozyum içinde tartışmaya 
açılarak, aydınlatılacaktır. 

-Ziyaretçilerin Bekledikleri: 

Yaz aylarında Troia ' ya günde yaklaşık 2 0 0 0 
ziyaretçi gelmektedir. Diğer harabelerin aksine 
ziyaretçiler Troia ' ya büyük beklentiler içinde 
gelmektedirler. 

T ro ia/ Ilios kutsal kentlerden biridir. (Roma, 
Kudüs, Mekke gibi). An t ik devirlerde de 
bugünkü anlamda bir tur izm olayının 
varolduğu bu yer, çevresine bağlı olarak 
böyle tanınmıştır. 

An t ik devirde de her kent doğal çevresi içinde 
ve ondan yararlanarak yaşamış, bu düzen, 



bağlı olduğu ekonomi ve güç merkeziyle 
beraber onun gelişmesini sağlamıştır. Bu 
bağlaşık durum Troia' da ve Troas bölgesinde 
açıkça görülmektedir. 

Bu bölge, İlyada, Odysseia ve bunlardan 
esinlenerek hazırlanmış diğer kaynaklarda 
ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. M .0 . 8 . binden bu 
yana; Helenistik ve Roma devirlerinde, 
Ortaçağ'da, yakın geçmişte ve bugün, Troas 
bölgesi tekrar tekrar ilgi odağı haline gelmiştir. 
Dünyanın pek az yeri Troas gibi sürekli dikkati 
çekmiş, tanınmış ve değerlendirilmiştir. 

Sorumluluk: 

"Tarihsel ve doğal çevresi içinde duran kültür 
anıtı" bence dünyanın birçok yerinde olması 
gereklidir. Örneğin bir tümülüs sadece bir 
mezar tepesi olarak değerlendirilmemeli, onu 
bilerek uzaklardan görülebilecek şekilde belirli 
yerlere kurulmuş anıtlar oldukları ve 
planlanmış bir işaret yeri gibi sonsuza kadar 
kalacakları unutulmamalıdır. Eğer bu 
sorumluluğu görmezlikten gelirsek, belkide 
bizden sonra gelenler bunu hiç 
affetmeyeceklerdir. 

Troas'da çok sayıda tümülüs ve başka önemli 
antik kentler gibi Osmanlı'ya ve yakın geçmişe 
ait yerleşimler de vardır. Ayrıca burada göz 
kamaştıran manzaralarla temiz, el değmemiş 
sahillere sıkça rastlanır. 

Troia ziyaretçisinin sadece Troia harabelerini 
değil, Troia'nın içinde yer aldığı doğal çevreyi, 
anıtlarını ve doğal güzelliklerini de görmeye 
gelmesi arzu edilmektedir. Bu çevrenin 
korunması için büyük bir çalışma daha önce 
başlatılmıştır. O devrin hükümetinin ya da 

Orman Genel Müdürlüğünün girişimleriyle bir 
Türk ekibin tüm ayrıntılarıyla hazırlamış olduğu 
ve "Troia Tarihi Millî Parkı" olarak sunduğu 
(baskı 1971) mükemmel planlama artık 
uygulanmaya başlayabilir. Üzerinde sadece 
küçük değişiklikler yapılabilecek bu çalışma, 
bence bir an önce atılması gereken ilk adım 
için temel alınmalıdır. 

Bölgenin kültür kalıntılarının bugüne 
gelmesinde, doğal güzelliklerinin korunmuş 
olmasında, tahribattan ve talandan uzak 
kalmasında, buranın kısa bir süre öncesine 
kadar askeri alan olmasının büyük payı vardır. 
Dünya tarihindeki barış zamanları fırsat 
bilinerek, bu şans, görülüp iyi 
değerlendirilmelidir. Bir taraftan İstanbul 
yönünden, diğer taraftan İzmir yönünden 
yayılmakta olan sahil yerleşimleri Troas'ı tehdit 
etmeye başlamıştır. Tehditten daha da öteye 
giderek, Troia'ya saldıran Akhalar'ın gemilerini 
çektikleri koyun hemen güneyine bir çimento 
fabrikası kurulmasına izin verilmiştir. 

Troia, Asya ile Avrupa Arasında 
Kültürel-Tarihsel Bir Ulusal Park: 

Boğazın Avrupa yakasında Çanakkale 
Savaşları sırasında ölenlerin anısına kurulmuş 
olan "Gelibolu Yarımadası Ulusal Parkı" 
bulunmaktadır. Asya yakasında da artık böyle 
bir park kurmak yararlı olacaktır. Beşbin yıl 
boyunca bu bölgedeki "Troia Savaşları" 
birbirini kanıtlarcasına hep yinelenmiştir. Artık 
Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya burada 
barışın hakim olduğunu gösterebilir. 

Çanakkale bölgesinden başka hem Türk ulusal 
tarih anlayışının ve hem de uluslararası tar ih 



anlayışının bütünleşebileceği bir yer daha 
yoktur. Türkiye Cumhuriyet i kurulduğundan 
beri buraya ayırıcı değil, birleştirici bir işlev 
kazandırmıştır. 

Danışma: 

Ziyaretçiler bilgilendirilmelidir. Seyahat 
gruplarının bunun için bir rehberi vardır. 
Burayı sadece görmek için gelmeyen küçük 
gruplar ya da tek gelen ziyaretçiler ise Troia'yı 
tanımak için kendi başlarına bir yol 
bulmaktadırlar. 

Harabeyi gezmeden önce bilgilenmek için bir 
sergi salonu ziyaretçilerin hizmetine 
sunulmuştur. Böyle bir salon kesinlikle gerekli 
olduğundan kazı evinin bir bölümü kazı 
yönetimi tarafından bu amaç için ayrılmış ve 
burası kazı süresince açık tutulmuştur. 

Tarihsel bilgilerin verildiği Türkçe, Almanca, 
İngilizce hazırlanmış ve resimlerle bezenmiş 
bilgi panosunda; Troia mitolojisi ve etkileri, 
arkeolojik çalışmaların tarihçesi ve sonuçları 
anlatılmaktadır. Burada bir harabe modeli ile 
bir kesit yer almaktadır. Bunlarla yerleşimin 
karmaşık yapısına açıklık getirilmektedir. 
Troianın her devrinden birkaç kap f o rmu 
örneğini gösteren seramik kap kopyaları ise 
zaman içindeki farklı kültür öğelerini 
göstermektedir. 

Yaşlılar ve gerek duyanlar bu salonda 
dinlenebilirler. Bu salonun hemen yanındaki 
"Troia atı" özellikle çocukların ilgisini çekmekte, 
devamlı onlar tarafından "teslim alınmaktadır" 
ve büyükler tarafından da fotoğrafları 
çekilmektedir. Vazgeçilmez bir gereksinim olan 
içme suyu da işaretli olarak hemen yakında 

yer almaktadır. 

Farklı kazı mevsimlerine ait arkeolojik 
çalışmaları anlatan bilimsel video filmleri belli 
saatlerde ya da istendiğinde ziyaretçilere 
gösterilmektedir. Şu anda daha kısa filmler ve 
ayrıca 3 dakikalık sessiz bir videoklip de 
hazırlanmaktadır. 

Gezi: 

Tro ia gelecekte de ziyaretçiler için bir "yerleşim 
tepesi" olarak görülmelidir. Genelde bir 
örenyerinin nereden gezilmeye başlanılacağı 
önemlidir. Bu nedenle eğer ana giriş ova 
tarafına alınırsa daha iyi olacaktır. 

Troia harabelerinin karmaşık yapısı içinde 
gelen ziyaretçiler için belli bir gezi yolu 
düzenleme gereği ortaya çıkmaktadır. Bu yol 
iplerle basit bir biçimde sınırlandırılmıştır. Bu 
sınırlama ziyaretçiler tarafından genellikle kabul 
edilmektedir. Bir çok yere dinlenmek için 
oturma yerleri konmuştur. 

Ziyaretçiler gezi yolunun 12 yerinde durarak 
buralara yerleştirilmiş olan 12 bilgi 
panosundan bilgi alabilirler. Bu panolardan 
her bir i on dakikalık bir sürede okunabilir. Üç 
dilde yeni hazırlanmış bu panolar ziyaretçiler 
tarafından memnunlukla karşılanmış, dikkatle 
okunmuş ve fotoğraflanmıştır. En azından t ip ik 
bir Tro ia ziyaretçisinin burasıyla ilgili daha çok 
bilgi edinmek istediği böylece anlaşılmaktadır. 
Panolar açık kahverengi zeminlidir. Panolarda 
hem bir hava fotoğrafı, hem de bir plan 
üzerinde bulunulan yer belirtilmiştir. Ayrıca 
görülen kalıntıların Troia'nın hangi devrine ya 
da hangi zaman aralığına ait olduğu bir zaman 
cetvelinde gösterilmiştir. Her bir Tro ia devrinin 



belli bir rengi vardır. 

Yağışlı mevsimlerde bu panolar yerlerinden 
sökülmektedir. Böyle zamanlarda yazılı bir 
rehberden yararlanılmalıdır. Bu tekstler şu 
anda baskıdadır. Ziyaretçiler kendilerine 
Türkçe, Almanca ya da İngilizce olarak bu 
rehberi satın alabileceklerdir. 

Bekçiler: 

Her şeye karşın harabe içindeki gezi yolunda 
bekçilere gerek vardır. Yaklaşık her yarım 
saatte bir ziyaretçilerden biri yolun sınırını 
atlayıp çalıştığımız yere gelmektedir. Uyarılar 
sonucu genellikle fazla sorun çıkarmadan geri 
dönmektedirler. Harabe her gün sabah 8.00 
den akşam karanlığına, yani Temmuz ayında 
saat 21.30'a kadar ziyaretçilere açıktır. 
Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi, 
burada da bekçilerin yetmediği bilinmektedir. 

Satıcılar: 

Dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek askıntı 
satıcıların Troia'da yıllardan beri harabeliğin 
dışında tutulmaları, çok yönlü yorumlarda da 
belirtildiği gibi yararlı olmuştur. Genellikle 
rahatsızlık verici bu eylem, hemen her zaman 
ziyaretçilerin çoğunun geçmiş bir devrin mirası 
üzerindeki konsantrasyonunu bozmaktadır. 
Sonuç olarak cips ya da dondurma kağıtları, 
kola kutuları ve benzer artıklarla harabe çöplük 
haline getirilmektedir. Böyle işlerin "kamu 
yaran" olarak düşünülmemesi ve genellikle 
görüldüğü üzere "Arkeoloji Müzelerini 
Sevenler Derneği" gibi kurumlarca 
desteklenmemesi de gerekmektedir. Bu 
kurumlar arkeolojik ve tarihsel yerlerle ilgili 

rehber ve diğer basılı bilgi gibi satışlarını doğa 
ve yöre ile sınırlamak, gerektiğinde kartpostal 
satışlarının da belli ölçüler içinde yapılmasını 
sağlamalıdırlar. Harabe dışındaki satış 
yerlerinin bir benzeri harabe içine kesinlikle 
sokulmamalıdır. Burada ziyaretçilerin beklentisi 
satıcı hücumuna uğramadan rahat bir gezi 
yapmaktır. 

Sıcak ülkelerde harabe içinde içecek sunmak 
halen önemli bir konudur. Kalitesi sık sık 
devlet tarafından kontrol edilen iyi bir içme 
suyu sunmak, tabi iki , anlayışla 
karşılanabilecek bir durumdur. Ayrıca böyle 
bir durumda çay gibi içecekler de 
düşünülebilir. Söylendiği gibi, "eksiklikler" 
giderildikçe turistler tarafından minnetle 
karşılanacaktır. 

Rehber Metinleri: 

Kazı yapılan yerlerde rehber metinleri her 
zaman kazı yönetimi tarafından belirlenmeli ve 
düzenlenmelidir. Böyle bir şey yararlı 
olacaktır. Bu konuda yeni sonuçlarla ilgili 
bilgilerin ve yeni çalışmaların durumunun 
bildirilmesi için sadece kazı yönetimleri görevli 
olmalıdır. Kazı olmayan yerlerde ise bu iş 
sorumlu müze tarafından yürütülmelidir. 
Benzer ya da kopya metinlerin önünü almak 
için kesinlikle kişisel çıkarlar bu satışlar içine 
sokulmamalıdır. Aksine bu tür satışlardan 
edinilen kazanç, ilgili harabe için ya da daha 
sonra Türkiye'deki arkeoloji çalışmalarında 
kullanılabilir. 

Parasal Kaynaklar: 

Bir harabede çalışma yapan ya da 
sorumluluğu olan bi l im adamları ve 



yöneticilerin, yani hafir ve müzecinin para 
kaynağı sorunları şimdiye değin olduğundan 
daha tutarlı düzenlenerek, ziyaretçiler 
tarafından ödenen paralar ilgili yerde yapılan 
çalışmalar için harcanmalıdır. Bu , ziyaretçileri 
memnun edecek olan tuvaletler, çöp temizliği, 
gezi yolları, tabelalar, rekonstrüksiyonlar, 
bekçi tutulması ve bölgenin yıllık bakımı vb. 
gibi giderler için yeterli olacaktır. Özellikle 
Avrupa ve Amerika'dan gelen turistler 
ödedikleri giriş ücretinin sadece bu tür işler 
için kullanılmasına alışmışlardır. 

Ziyaretçilerin İlgilisini Çeken Kazı: 

Ziyaretçilerin ödedikleri paralarla yapılmasını 
istedikleri işler arasında kazı çalışmaları da 
vardır. Troia gibi birkaç yerde hafirler, 
yaptıkları işlerle bir çekicilik kazanmaktadırlar. 
Ziyaretçileri, onlar için özellikle ilginç gelen 
şeylerden uzak tutmayı ya da kazı ekibinden 
tamamen soyutlamayı doğru bulmuyoruz. 
Fotoğraf ya da video çekimlerine arkeologlar 
hoşgörü göstermektedirler. Troia'da hergün 
binlerce fotoğraf çekilmektedir. Hangi hafir 
kişisel olarak, örneğin örenyeri ile ilgili yayın 
hakları üzerine ilgilenmek istemez. Ancak 
hiçkimse ziyaretçileri de kırmak, onlarla bu 
konular üzerine tartışmaya da girmeyi arzu 
etmez. 

Çöp Sorunu: 

Turistlerin özellikle park yerinde bıraktıkları 
büyük çöp yığınları gerçekten sorun 
oluşturmaktadır. Benim gördüğüm kadarıyla 
Troia'da da genellikle köylük yerlerde bulunan 
diğer turistik yerler gibi çöp imhası sorunu 
tamamen çözümlenememiştir. 

Yıllık Bakım: 

Bir harabenin bilimsel yönlerden sadece yaz 
aylarında değil, bütün bir yıl boyunca bakımı 
yapılmalıdır. Bu özellikle harabelerde, küçük 
boyutlardaki harçsız yapılmış taş duvarlar için 
de geçerli ve önemlidir. Kazı yapılan yerlerde, 
mutlaka kazı yönetimince görevlendirilmiş olan 
(Artık telefonla direkt ilişki sağlanmaktadır) 
güvenilir bir mimar i restoratörün herhangi bir 
tahribata karşı önlem alması (örneğin sağanak 
yağışlarda) ya da tahribatın büyümesini 
önlemesi önemle gereklidir. Basit koruma 
önlemlerinin alınmasına ve onarım 
çalışmalarına aynı eğitimli kişilerce kazı zamanı 
dışında da devam edilebilir. Her zaman, işi 
bilen bir inin ya da teknik elemanın yanında 
sorumlu bir b i l im adamının bulunması şart 
değildir. 

Kazı Evleri: 

Çok yönlü ve uzun yıllar sonucu edinilen 
deneyimler göstermiştir k i , kazı evleri, kazı 
elemanlarının barınma yerleri ve bunlara bağlı 
herşeyin gişe, müze, satış yeri , ziyaretçi 
tuvaleti ve benzeri yerlerden kesinlikle ayrı 
olması gerekmektedir. 

Müze ve kazı elemanları arasındaki 
sorumluluklar açık-seçik birbirlerinden 
ayrılmalıdır. Örneğin müze görevleri ya da 
satış yerlerine ait işler, kazı evi bekçisine 
yaptırılmaz. Aynı şekilde, harabe ve müze 
bekçilerine de projeye ait tesisatların ve kazı 
evi demirbaşlarının sorumluluğu yüklenemez. 

Etüdlük buluntular çalışma depolarında 
bulundurulmamalıdır. Troia'da buna özellikle 
dikkat edilmekte, depolar ayrı bir yerde, 
kapıları mühürlü olarak durmaktadır. Kazı 
zamanı dışında bunlardan bölgedeki müze 



sorumludur. Troia'da çözüm sağlanmıştır. 
Bunlar kazı evinden tamamen ayrılmışlardır. 
Önemli bir nokta da bu depoların metalden 
yapılmaları, küçük kemirgenlere ve toza karşı 
korunaklı olmalarıdır. Görsel olarak bunların 
çardak ve bitkilerle örtülmesi zor değildir. 
Ayrıca gerekirse kazılar ilerledikçe yeni depolar 
bunların yanına eklenir. Aynı şekilde prefabrik 
bir mutfak ve yemekhane, ayrıca ekibin 
barındığı tahta kulübeler inşa edilmiştir. Tabiiki 
antik yerlerde temel çukuru açmak sakıncalı 
olduğundan böyle hazır yapıların kullanılması 
daha uygundur. 

Sevgili meslektaşlarım, bu açıklamalarını verimli 
bir tartışma ortamı sağlayacağını sanıyorum. 
İlginize çok teşekkür ederim. 



Doç.Dr. Mimar Friedmund HUEBER 
Ludwig Boltzmann Arkeoloj i , 
Yapı Araştırmaları ve Anıtları 

Koruma Merkezi Müdürü 

ARKEOLOJİK YAPILARIN VE 
ALANLARIN KORUMA VE 

RESTORASYON SORUNLARI 

Türkiye Cumhuriyeti arkeolojik anıtlar ve 
kalıntılar yönünden çok zengin bir ülkedir. 
Binlerce yıllık tarihsel geçmişin gerçek tanıkları 
olan kalıntılar bu ülkenin olduğu kadar, tüm 
dünyanın tarihine mal olmuş uygarlıklara ait 
izler taşır. Bunlardan bazıları bilinmesine 
karşın, birçoğu da keşfedilmeyi beklemektedir. 

Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmaların çok 
yoğun olduğu bir ülke olmasına karşın, ancak 
şimdiye kadar eski çağın en önemli 
merkezlerinden sadece birkaçı ortaya 
çıkarılabilmiştir. 

Bazı merkezlerde ise geç döneme ait büyük iç 
mekânlara sahip yapılar hep ayakta kalabilmiş, 
toprakla örtülmemiştir. 

Yakın zamana kadar arkeolojik kalıntılar için en 
büyük tehlike gizli kazılardı. Bugün ise aşırı 
nüfus artışı ve yükselen yaşam standartına 
paralel olarak, mükemmel topografik 
avantajlarından dolayı eski kültürler tarafından 
kullanılan güzel yerlerin tekrar yapılaşmaya 
açılması tehlikesi söz konusudur. 



Devasa greyder ve kepçeler dağlan 
devirmekte ve farkına varılmadan kültür 
varlıkları tahrip olmaktadır. Bunun yanısıra 
arkeologlar neredeyse iğne ile kuyu 
kazarcasına antik kentleri ortaya çıkarmakta ve 
arkeolojik buluntular bütün dünyada heyecan 
uyandırmaktadır. Turizm endüstrisi örenyeri ve 
müze gezilerini tur programına almakta, konu 
böylece ekonomik bir boyut kazanmaktadır. 

Yabancıların giderek artan ilgisi yerli halkın 
dikkatini çekmekte, kazı arkeologlarının da 
hoşuna gitmektedir. Böylece turizm, ekonomi 
ve arkeoloji arasında tehlikeli bir işbirliğinin 
tohumları atılmaktadır. 

Arkeolojik kazı alanları doğal olarak öncelikle 
arkeolojik araştırmaya hizmet ederler. Kazılar 
tarihsel kalıntıların bilimsel metotlarla ortaya 
çıkarılması ve yayınlanmasını hedefler. 

Bütün bu bildiğiniz konularla vaktinizi aldığım 
için affınızı rica ediyorum. Ancak benim 
dikkatimi çeken önemli bir nokta var: Bir çok 
kazı alanından edindiğim izlenim, hatta 
bazılarında saptadığım gibi, kazı sorumluları 
öncelikle, toplumun geniş kesimlerine hitap 
edecek show, sansasyon peşindeler!! 

Bu saptama ve provokasyondan sonra şunu 
vurgulamak isterim. Eğer tarihsel araştırma ve 
çağdaş isteklere dayalı tanıtım çalışmaları iyi 
dengelenebildiği takdirde kabul edilebilir. 

Tarihsel kaynakları ve kazı sonuçlarını etkili bir 
biçimde yayınlamak, elbette meşru bir 
davranıştır. Çünkü öğrenme merakı ve hırsı 
bilimsel gelişmenin başlıca itici gücünü teşkil 
ederler. 

Kültür varlıklarının araştırılması, tarihsel 

kalıntıların geri dönüşü olmayan bir şekilde 
tahribatı tehlikesini de beraberinde 
getirdiğinden, korumacılık ayrıcalıklı bir anlam 
kazanmaktadır. 

Toprak altındaki her türlü kalıntı, yapı katları 
en üst düzeyde belge ve anıt değerine 
sahiptir. Bu nedenle en özenli biçimde 
korunmaları gerekir. 

Arkeolojik çalışmaların doğası gereği, 
kalıntıların ortaya çıkarılması bazı kısımların yok 
edilmesiyle mümkündür. Arkeologun kazıp 
bıraktığı kazı çukuru tarihsel bir olgu değildir. 
Onun kararıyla oluşmuş "yapay" bir 
konumdur. Korumacılık ise ancak orijinal 
tarihsel konumun bilinmesinden sonra 
mümkün olabilir. 

Burada öncelikli olan, kazı alanının tesadüfi 
olarak oluşmuş durumunu korumak değildir. 
Asıl görev, konservasyon, restorasyon gibi 
önlemlerle, kazılmış evrelere ait, belge 
değerine sahip kalıntıları güvenlik altına 
almakür. 

Prehistorik kazıların en büyük sorunu ise kötü 
durumdaki duvar ve tabanların 
korunamamasıdır. Böyle durumlarda, eski 
duvarları kaldırıp, yerine çağdaş teknikte 
rekonstrüksiyon yapmak korumacılığın 
esaslarına uymaz. Çünkü yeni duvar, hiçbir 
belge değeri olmayan, tahrip edilmiş orijinal 
duvarın sadece kopyasıdır. 

Her kazıcı, planlama sırasında, ortaya 
çıkaracağı kültür varlıklarını nasıl koruyacağını 
da hesaba katmalı, bu yönde duyarlı olmalıdır. 
Kazı planlaması ve bütçe hazırlanması 
sırasında, konservasyon, restorasyon 
uzmanları ve gerekli teknik donanım mutlaka 



düşünülmelidir. 

Artık büyük müze ajanlarının, yalnız müzelik 
eser bulmak için örenyerlerini delik deşik ettiği 
günler geride kalmıştır. 

Örenyerinin kazı sonrası korunması özenli bir 
işlem gerektirir. Bildiğiniz gibi, kazı başkanı 
aynı zamanda koruma uzmanı olan kaç kazı 
vardır? Bunu bırakın, kaç kazıda koruma ve 
restorasyondan anlayan uzman 
bulunmaktadır? 

Arkeolojinin dünya çapında ilgi uyandırması 
her sınıftan insanın uluslararası tur izm yoluyla 
antik kentlere ulaşmasını sağlamıştır. 
Gösterecek ve gezilecek çok şey vardır. Bir 
de keşfedildikten, ortaya çıkarıldıktan sonra 
bozulup tahrip olanları düşünün.. 

Bu bakımdan her arkeolojik kazı alanının, hem 
ziyaretçisine, hem de kazı sorumlusuna 
korumacılığın uluslararası boyutu, kuramı iyice 
anlatılmalıdır. 

Riegl, 1903 tarihli "Çağdaş Koruma Kültürü" 
adlı eserinde, anıtların "değer" ve "etk i " 
kavramlarını ve nedenlerini araştırmıştır. Riegl 
"değer" kavramını, 

- Tarihsel 

- Eskilik 

- Sanat 

- Kullanım 

değerleri olarak belirlemektedir. Kullanım 
değeri bir anıtın korunması için en önemli 
koşul olarak ortaya çıkar. Riegl'in çağdaşı olan 
L. Baltrami, restorasyonun temel koşulu 
olarak yapı analizini gösterir, metot lu 

çalışmaları başlatır. M. Dvorak yapıcı 
eleştirileriyle Riegl'in gruplandırması üzerine 
tartışma ortamını zenginleştirmiştir. Bir 
uygulamacı ve akademisyen W. Frodl objektif 
değerlere dayalı bir gösterge belirler. Böylece 
sübjektif kriterlere daha az yer veril ip, 
uygulayıcı mimara somut seçim önerileri 
sağlanır. 

Disiplinlerarası analiz edilmiş değer içerikleri ve 
saptanmış değer kategorilerinin niceliği her 
restorasyon çalışmasının ön koşuludur. 
Değişik değer içerikleri, değişik yöntemlerin 
uygulanmasını gerektirir. Eğer bir anıtın belge 
değeri büyük ise, yani anıtın değeri tarihsel bir 
belge niteliği taşıyorsa, restoratörün yapacağı 
eklemeler çağdaş yapı olarak 
farkedilebilmelidir. 

Eğer anıtın yüksek bir sanat değeri varsa, 
yapılacak işlemler, alınacak restorasyon 
önlemleri anıtın genel sanatsal ifadesini 
bozmayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Bir örnek vermek gerekirse, çılgın bir Japon 
tarafından parçalanan Michelangelo'nun 
Pieta'sı öyle restore edilmiştir k i , tahribattan 
hiç iz kalmamış, eserin sanatsal bütünlüğü 
sağlanmıştır. 

Kazı alanlarında en yüksek değer kategorileri 
A. Riegl'in da belirttiği gibi "belgesel" ve 
"eskilik" değerleridir. Eğer Riegl'in sözlerini 
tekrar edersek: 

- Bir sanat eserinin yüzeyi, insanın derisi 
gibidir. Her türlü yaralanmaya ve yaşlanma 
sürecine hassas şekilde karşı koyar. A m a o, 
kırışıklarıyla, yara beresiyle, insanın kişiliğini 
ve kaderini yansıtır!' 



Bu sözler özellikle örenyerlerindeki anıtların 
restorasyonu için örnek teşkil etmelidir. İster 
anastiloz, ister restorasyon olsun, eserin 
sonraları yeni yapı gibi durmaması esastır. 
Restorasyon ancak değer analizlerinin ayrıntılı 
tespitinden sonra planlanır. 

1964 yılında uluslararası Venedik Tüzüğü 
imzalandı. Bu tüzük Icomos ve Unesco'nun 
tavsiye ettiği bir çerçevedir. Aradan uzun 
zaman geçmiş olmasına rağmen, tüzük 
maddeleri her restorasyon çalışmasında 
"uygulanabilir" olma özelliğini kanıtlamıştır. 
Venedik Tüzüğü, anıtların sürekli bakıma 
ihtiyacı olduğunu, ona yeni bir işlev vermenin 
ise bu süreci güvence altına alacağını belirtir. 

Anıt restorasyonunda, iş sonrası bakımı en 
aza, minimuma indirecek bir yöntemin 
seçilmesi yararlı olacaktır. Diğer bir deyimle 
anıtın sürekli bakımı "kolay" olmalıdır. 

Her restorasyon önleminde anıtın yaşlanacağı, 
değişeceği hep gözönünde tutulmalıdır. 
Sözgelimi, kullandığınız arabanın hurda 
olmaması için sürekli bakım yaptırmanız 
gerekir. Aynı şekilde her anıt ve tarihi yapının 
da, arabanız gibi, servise, bakıma ihtiyacı 
vardır. 

Arabalarda ve evlerde bozuk olan parçalar 
yenileriyle değiştirilir. Anıtlarda ise parça 
değiştirme işleminde bazı sınırlamalar vardır. 
Anıtın parçalarını sürekli değiştirirsek, orijinali 
yok edip, yerine sahtesini koymuş oluruz. 
Dolayısıyla hem orijinalin, hem de restore 
edilmiş yapı elemanlarının uyum içinde 
sürekliliğini sağlayacak yöntemler 
uygulanmalıdır. 

Bugün koruyamadığımız, kerpiç duvar gibi 

kalıntıları tekrar toprak ile örtüp gelecek 
kuşaklara bırakmak zorundayız. Belki onlar 
yeni bir teknik geliştirerek, bizim bugün 
koruyamadığımız kalıntıları kurtaracaklardır. 
Unutmayalım k i , toprak en iyi koruyucudur. 

Kazılmış ve hava koşullarına açık arkeolojik 
alanlarda en iyi koruma yöntemi bunları 
koruyacak yapı ya da çatıların yapılmasıdır. 
Böyle bir strüktürde: 

- Emniyet 

- İşlevsellik 

- Kolay bakım 

- İşleve uygun estetik 

ilkelerine uyulmalıdır. Ben böyle bir koruyucu 
yapıyı Efes'te yamaç evler üzerine planladım. 
Daha önce yapımına başlanan koruyucu yapı 
amacına ulaşmadığı için hazırladığım bu yeni 
proje Avusturya'da açılan bir konkuru 
kazandı. 

Mermer blokların dağınık bulunduğu arkeolojik 
alanlarda bakım ve temizlik oldukça zor bir 
iştir. Yangına karşı da pek bir şey 
yapılamamaktadır. Böyle bir durumda anastiloz 
yöntemiyle dağınık elemanları bütünleştirmek 
gerek araştırma, gerek koruma ve gerekse 
prezantasyon açısından büyük yarar sağlar. 

Anastiloz ciddi olarak ele alındığında, bir anıtın 
yapı birimlerinin tanınmasını sağlayan bilimsel 
bir yöntem olarak karşımıza çıkar. 

Kağıt üzerindeki teorik rekonstrüksiyonda 
sadece harabenin ve ondan düşerek dağılmış 
mimari elemanların ölçümlerinden 
yararlanabiliyoruz. Anastiloz'da ise yapıdaki 



özgün iş evrelerini izleyebiliyor, kırıkları 
birbirine yapıştırıyor ve yapı bloklarını orijinal 
yerlerine koyarak gözlemleyebiliyoruz. 

Anastiloz bitmiş, hazırlanmış bir projenin 
uygulanması değildir. Bunun tersine, yukarıda 
sözünü ettiğimiz gözlemler sonucu planın 
anastilozla birlikte gelişerek sağlıklı biçimde 
ortaya çıkmasıdır. 

Anastiloz gördüğümüz gibi bir araştırma, 
restorasyon ve aynı zamanda bir yapılanma 
yöntemidir. O bakımdan bu üç özelliğin 
kuralları uyum içinde olmalıdır. 

Anastilozun araştırma açısından anlamı çok 
büyüktür. Tekrar ayağa kaldırılmış anıt 
araştırmanın bir yan ürünü olarak 
değerlendirilmelidir. 

Anastiloz araştırması ve dokümantasyona çok 
para harcanmaktadır. Yaptığım hesaplara göre 
bizzat inşaata harcanan paranın 3-4 misli 
araştırma ve dokümantasyona gitmektedir. 

Efes'teki Celsus kitaplığı, Agora güney 
kapısında, yine Aphrodisias'taki tetrapylonun 
anastiloz çalışmaları göstermiştir k i , bu yöntem 
mimari malzemeye en iyi koruma sağlamakla 
kalmıyor, anıtın en kolay biçimde anlaşılmasını 
da sağlamaktadır. Böyle bir çalışmadan sonra 
kazı alanında büyük bir boşalma olduğu, 
serbest alan yaratıldığı da bir vakıadır. 

Anastiloz arkeolojik çalışmanın sebep olduğu 
kaosu, dağınıklığı bir düzene sokmakta, anıtın 
tahrip edilmeden önceki görünümünü gözler 
önüne sermektedir. 

Esasta anastiloz rekonstrüksiyondan çok farklı 
bir uygulamadır. Rekonstrüksiyon en iyi 

koşulda, bir anıtın ancak bire bir (1/1) 
ölçeğinde yapılmış bir maketi olarak 
algılanabilir. Mevcut tarihsel yapı bütünlüğüne 
yeni bir şey katamaz, sırıtır kalır. Bu nedenle 
Venedik Tüzüğün'ce de yasaklanmıştır. 

Rekonstrüksiyonun korumacılıkla en küçük bir 
ilgisi olabileceğini düşünmek büyük bir yanılgı 
olacaktır. 

Son olarak, arkeolojik yapı kalıntıları ve kazı 
alanları için bilimsel olarak yürütülecek koruma 
çalışmalarında uygulanması, uyulması gereken 
maddeleri bir kere daha sıralamak ist iyorum: 

1) Kazıcı, ortaya çıkardığı kültür varlıklarının 
konservasyonuna hemen başlamak 
zorundadır. 

2) Bu amaçla her kazıda bir koruma uzmanı 
bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır k i , 
ehliyetsiz kişilerce yapılan restorasyon 
çalışmaları fayda yerine zarar getirmektedir. 
1968 yılında Paris'te Unesco tarafından 
düzenlenen bir toplantının konusunu "Yanlış 
restorasyon sırasında meydana gelen tahribat" 
teşkil etmiştir. 

3) Her restorasyondan önce, disiplinlerarası 
bir grup anıtın değer analizlerini yapmalıdır. 
Değer analizlerinin sonuçları restorasyona 
yarar sağladığı gibi onun amaçlarını da 
belirler. 

4) Venedik Tüğüzü ruhuna uyulmalıdır. 

5) Her restorasyon anıtı korumak, onu anlaşılır 
biçimde tanıtmak ve prezante etmek amacını 
gütmelidir. 

6) Her kazı alanı ve anıt için sürekli bakım 
sistemi kurulmalıdır. Restorasyonu bitmiş 



yapıyı teslim alacak kurumlara bırakılacak bir 
katalog, kontrol ve bakımların ne zaman ve 
nasıl yapılacağını belirtmelidir. 

7) Kültür varlıklarının korunması için koruma 
yapıları, anastiloz uygulamaları yapılabilir. 
Bunun yanında korunması mümkün olmayan 
kalıntıların tekrar toprakla örtülmesi 
sağlanmalıdır. 

8) Kazı alanlarında, koruma amaçlı yapılar 
dışında her türlü rekonstrüksiyon ve yeni yapı 
yasaklanmalıdır. 

Yukarıda saydığım noktaların bu toplantıda 
tartışılmasını öneriyor, dikkatiniz için de sizlere 
teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 



Emre M A D R A N 
Y. Mimar 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü 

ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARININ KORUNMASI 

VE 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

YASAL, PARASAL VE 
ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE 

OLANAKLAR 

Ülkemizdeki arkeolojik alanların korunması, 
düzenlenmesi, ziyaretçilere sunulması ve bu 
amaçla gerekli alt ve üst yapı tesislerinin 
oluşturulması genellikle parasal kaynak 
yetersizliği, proje hazırlamadaki zorluklar, yerel 
bir imlerin konuyu gerektiği şekilde 
benimsememeleri vb. nedenlerle istenen 
düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bu alanlara 
sadece kazı yapılan, bir bölümü de ziyaret 
edilen yerler olarak bakılmasının da, ihmal 
edilmişliğin bir başka önemli nedeni olduğu 
unutulmamalıdır. 

1.1.1989 tarihinden itibaren, 11 ilimizdeki 
örenyeri gelirlerinin İl Özel İdarelerine 
devredilmesi şu ana hususlarda yarar 
sağlamıştır: 

a. Gerekli parasal kaynağın bulunması, 

b. Bu kaynağın yörede kullanılarak çabuk ve 
etkin hizmet üretilmesinin sağlanması, 

c. Konuyla ilgili yerel bir imlerin ve bu 
birimlerin kadrolarının konuya sahip çıkmaları 
ve hizmetleri izlemelerinin sağlanması, 

d. Genel bütçe olanaklarıyla merkez 
yönetimince gerçekleştirilemeyecek birçok 
hizmetin, yerel yönetimlerin yönetsel yapısı ve 
yerel ilişkiler çerçevesinde çok daha kolay 
yapılabilmesi. 



Alt yapı (ulaşım, su, elektrik vb.) 
hizmetlerinden, kamulaştırmaya, bilimsel 
kazılara katkıdan, eleman istihdamına kadar 
çok geniş bir yelpazede planlanan, 
projelendirilen ve uygulanan hizmetler, 
1989-91 yıllarında projenin uygulandığı illerde 
somut sonuçlar vermiş, birçok sorunun yerel 
mekanizmalar eliyle daha etkin çözülebileceği 
anlaşılmıştır. 

Her yeni programda olduğu gibi, bu 
programda da bazı sorunlar bulunmaktadır. 

Bunları, şu başlıklarda sıralayabiliriz: 

1. İlgili kuruluşlar arasındaki (gerek merkez 
kuruluşları, gerekse merkez ve yerel birimler) 
işbirliği istenen düzeyde değildir. Arkeolojik 
alanlarda beklenen hizmet çabuklukla yerine 
getirilmelidir. K imi hallerde bu husus birkaç 
güne sığdırılmak durumundadır. Bürokratik 
işlemler bu konuda gecikmelere neden 
olmaktadır. Bu nedenle görev tanımlarının 
netleşmesi gerekmektedir. 

2. Programın yeni olması, ilgili kuruluşların 
konuya adapte olmasını gerektirmektedir. Bu 
adaptasyonda, doğal olarak güçlük çekilmiştir 
ve halen de çekilmektedir. 

3. Özellikle örenyerinin korunması ve gerekli 
servislerin verilebilmesi için gerekli hizmet 
üniteleri, doğru yer seçimini, duyarlı mimari 
tasarımları ve kaliteli uygulamaları gerektirir. 
Bu hususun da tümüyle gerçekleştirildiğini 
söylemek mümkün değildir. 

4. Bu projede koruma olgusunun yerel 
yönetimlerce benimsenmesi ve yürütülmesi 
esas alınmış ve Kültür Bakanlığı bu hususu 
benimseyerek yola çıkmıştır. İnancımız odur 

ki , merkez yönetimleri daha ziyade 
koordinasyonu sağlayan anayasal 
düzenlemeleri yapan bir rol üstlenmelidir. Tüm 
hizmetler yerel birimler eliyle yürütülmelidir. 
Ancak, bunun için yeterli uzman personelin 
görevlendirilmesi gereklidir. Bu husus özellikle 
sorun yaratmakta yeterli kadroların yörede 
görevlendirilmesi çözüm bekleyen bir sorun 
olarak beklemektedir. 

5. Bir başka sorun, yeterli sayıda ve nitelikli 
uygulayıcı olmamasıdır. Bugün servis 
yapılarının proje ve uygulama hizmetleri 
nispeten kolay gerçekleştirilmekle beraber, bir 
antik yapının rölöve hizmeti, bir mozayiğin 
taşınması işlemi için eleman bulunamamakta, 
ya da gerektiği an hizmet alınamamaktadır. 

Tüm bu sorunlara rağmen, örenyerlerinin 
korunması ve değerlendirilmesi için, bu 
programın hayati önem taşıdığına inancımız 
tamdır. 

Gerekli parasal destek bir başka kaynaktan 
(bugünkü yasal düzenlemeler için de) 
bulunamayacağı gibi yerinden yönetim ilkesi 
de gözardı edilmiş olacaktır. 

Sunuşuma son verirken, programın 
başlatılması ve yürütülmesinde her türlü 
desteği sağlayan sayın yöneticilerimize, 
özellikle Sayın Genel Müdürüme konuya sahip 
çıkan ve özveriyle hizmet eden kültür 
müdürlerimiz, koruma kurulu müdürlerimiz ve 
müze müdürlüklerimiz ile tüm personeline, ve 
Genel Müdürlüğümüzdeki örenyerleri biriminde 
çalışan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Tüm bu insanlar bir araya 
geldiğinde, güzel işler yapılabileceğini 
göstermişlerdir. 
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I. ÇALIŞMA GRUBUNDA 
TARTIŞILAN ANA 

KONULAR: 

- Belgeleme ve planlama sorunları, arkeolojik 
değerlerin kent hayatına katılımı, korumanın 
fiziksel planlama boyutu. 

- Konunun yasal, örgütsel ve parasal 
boyutları. 

BAŞKANLIK DİVANI 

Başkan: Doç.Dr. Ayşıl Y A V U Z 
Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Raci BADEMLİ 
Raportörler: Bülent BİLGİN 

Ayşen B O Y L U 



I. Çalışma Grubu Katılımcılar Listesi 

Ayhan ALP 

Necip ALTINIŞIK 

Güzin ARSLAN 

Selahattin ASIM 

Gündüz ATAL IK 

Güler ATAMER 

Raci BADEMLİ 

Cevdet BAYBURTLUOĞLU 

Nermin BEŞBAŞ 

Bülent BİLGİN 

Ayşen B O Y L U 

Sevim BULUÇ 

Hürmüz CEYLANİ 

Özgür ÇAVGA 

İbrahim ERİŞ 

Mustafa ERKMEN 

Mehmet ESKİOĞLU 

Seher FIKIRKOCA 

Aki f GAFFAROĞLU 

Güner GEZİM 

Gökçe GÜNEL 

Elmas GÜRSOY 

Emel IŞIK 

Sarpol Başar İZGİZ 

Atıf KARA 

- Emine KEPEKÇİ 

- Ahmet KESKİN 

- Oya K O Z A M A N 

- Saime KÖKÇÜ 

- Abdüllatif K O K S A L 

- İsmail H. KÖSE 

- Fikri KULAKOĞLU 

- Sami Y. ÖLÇER 

- Fatih ÖZDEL 

- Ulvi ÖZEL 

- Gıyasi ÖZTÜRK 

- Salim ÖZYÖN 

- Doğan SERTKAYA 

- Fulya SÖNMEZ 

- Metin SÖZEN 

- Gönül T A N K U T 

- Yıldız TOKER 

- Gürkan T O K L U 

- Tülin T O L U N 

- A. Semih T U L A Y 

- Figen TÜRKİSTAN 

- Erkan UÇKAN 

- Ayşıl Y A V U Z 

- Fatma Y ILMAZER 

- Tülin N. YOĞURTÇUOĞLU 

- Ömer YÖRÜKOĞLU 



ÇALIŞMA GRUBU 
RAPORU 

Çalışma grubumuzda tartışmaların soru-çözüm 
vurgulu olarak ve aşağıdaki başlıklar 
çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir. 

1- Tespit-tescil-değerlendirme ve öncelikler 

2- Mülkiyet 

3- Çok sahiplilik, mevzuat, ilgili kamu kurul ve 
kuruluşları arasındaki eş güdüm eksikliği 

4- Parasal kaynaklar 

5- Arkeoloj ik alanların çevreleri ile birlikte ele 
alınması (optimizasyon) 

6- İnsan kaynakları: bilinç, kültür düzeyi, 
eğitim, halkla ilişkiler ve personel politikası 

Son yıllarda dünyamızdaki hızlı değişmeler 
ışığında dünün geliştirilmiş kavram ve 
yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi 
kaçınılmazdır. Ülkemizin konumu ve dünya 
coğrafyasındaki ağırlıklı yeri , geleceğin 
girdilerine açık, ufku geniş ve sağlıklı bir kültür 
yorumuna hemen ulaşılması gereklidir. 
Devletin tüm kurum, kuruluş ve kişilerini saran 
bir kültür politikasının ana hedeflerini 
saptamak, tarihsel ve yaşamsal sorumluluğu 
yüklenmek ve yönlendirmek, bunları sürekli 
kılmak Kültür Bakanlığının temel görevidir. 
Çağı yakalamamız, hızlı gelişmelerin önüne 



geçebilmemiz bu görevin hemen yerine 
getirilmesine bağlıdır. Devletin kimliği ve 
niteliği böyle inandırıcı bir temelden 
kaynaklandığı oranda süreklilik kazanacak ve 
bütünleştirici bir toplum yapısını egemen 
kılmak mümkün olacaktır. Sağlıklı bir kültür 
politikası ülkemizin dünya ulusları arasındaki 
yerinin belirlenmesinde etken olacak ve 
birikimimize uygun bir saygınlığı da 
beraberinde getirecektir. 

Bu toplantı, kültür politikası ve Kültür 
Bakanlığının etkinliklerinin irdelenmesinin 
yanısıra, disiplinlerarası işbirliğine dayanan, 
arkeolojiye çok boyutlu bir perspektif 
kazandıran kentsel alanlarda olumlu gelişmeye 
fırsat tanıyan "kentsel arkeolo j inin ilk kez 
gündeme gelmesi açısından çok önemlidir. 
Kültür varlıklarımızın kamu ve kişiler yardımıyla 
hızla yok olduğu günümüzde arkeolojik 
değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması konusunda gündeme gelen 
sorunların tartışılması bundan sonra bu 
konuda yapılacak uluslararası düzeydeki 
etkinliklerin ilk basamağını teşkil edecektir. 

1. Tespit-Tescil-Değerlendirme ve 
Öncelikler 

Türkiye'deki bütün değerler gibi arkeolojik 
alanlarda da tespit ve tescilin yetersiz olduğu 
bir gerçektir. Dolayısıyla arkeolojik değerlerimiz 
bir plan-program dahilinde genişletilmiş örgüt 
ve gerekli teknik donanım çerçevesinde ele 
alınmalıdır. Bugüne kadar tespit edilmiş 2388 
arkeolojik sit alanının sınıflandırılması, 
değerlendirilmesi, öncelikler konusunda bir 
çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Özellikle, 

gelişim alanlarının içinde kalma olasılığı yüksek 
arkeolojik alanların tespitlerine öncelik verilmesi 
zorunludur. Bunun yanısıra hızlı gelişim 
alanları içerisinde kalabilecek olası arkeolojik 
alanların da gerekli teknik donanım 
kullanılarak, ivedilikle ve ilk aşamada 
derecelendirilmeye gidilmeden, tespit ve 
tescilleri yapılmalıdır. Tespit işlemlerinin 
öncelikle sonuçlandırılması önem kazanmakta, 
bunların şehir plancıları, arkeologlar ve kent 
tarihçileriyle zenginleştirilmiş uzman kadrosuyla 
daha geniş perspektif içinde ele alınarak 
yapılması kaçınılmazdır. 

Bilimsel araştırmalar sonucunda sınırlar 
kesinleşecek ve bu sonuçlar arkeolojik 
değerlerin korunması ve kent yaşamına katılım 
konusunda planlamaya veri teşkil edecektir. 

2. Mülkiyet 

Tespit ve tescil edilmiş sit alanlarında herhangi 
bir müdahale yapılabilmesi için mülkiyetin 
belirlenmesi esastır. Mülkiyete esas olmak 
üzere haritalama, kadastrosu olmayan yerlerde 
kadastro paftalarının yaptırılması, tapu-tescil 
işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. 
Sit alanı sınırlarının belirlenmesi, arkeolojik 
değerlerin harita üzerinde sınırlarının 
saptanması konusundaki sıkıntılar 
giderilmelidir. 

Gelecekte kentsel ve kırsal gelişme etkisinde 
kalabilecek alanların saptanıp, arkeolojik 
değerlerin yakın çevresinde oluşabilecek 
spekülatif baskıların artmasından önce, gerekli 
istimlâklann yapılması ana ilkedir. Ancak, bu 
her zaman mümkün olmayabilir. İstimlak 
gerçekleştirilmezse, takas, kiralama, irtifa hakkı 



gibi çeşitli modeller çerçevesinde mülkiyet 
çözümleme stratejilerinin geliştirilebileceği 
< ;ünülmelidir. 

• Çok sahipli l ik, mevzuat, i lgi l i kamu 
! r u m ve kuruluşları arasındaki 
ı güdüm eksikliği 

Asıl önemli sorunların başında çok sahiplilikten 
doğan sahipsizliğin giderilmesi, yeniden 
a keolojik değerlerimizin korunması konusunda 
kurumsal açıdan bir yeniden yapılanma 
gereklidir ve korumaya ilişkin mevzuatın temel 
çerçeveye oturması esastır. Bu bağlamda 
kamu kurum kuruluşları arasındaki 
politika-plan-program-proje konusunda 

sikliklerin giderilmesi, makro düzeyde 
perspektif eksikliği, ülkesel düzeyde arkeolojik 
değerler konusunda izlenecek 
politikalar-öncelikler-kaynaklar konusunda 
bütünsel bir çerçeve olmayışı sorunları 
artırmaktadır. 

4. Parasal Kaynaklar 

Sağlıklı bir kaynak kullanım politikası 
izlenmediği, arkeolojik değerlerden sağlanan 
kaynakların yine arkeolojik değerlerin 
korunması amacıyla kullanılmasında belirli 
aksamalar olduğu, bu konuda yeterli olan 
kaynağın rasyonel olarak kullanılmadığı 
saptanarak şu yaklaşımlar önerilmiştir: 

Varolan kaynakların plan-program-proje 
çerçevesi içinde rasyonel kullanılması birinci 
koşuldur. Bunun yanısıra eski eserleri 
onaracak kişi, kurum ve kuruluşlara vergi 

iadesi sağlanması, 2 8 6 3 sayılı yasanın 12. 
maddesi ile kurulan "Kültür Varlıklarının 
Restorasyonuna Katkı F o n u n u n gelir 
kaynaklarının ve kullanım alanlarının (maddede 
yapılacak yeni bir düzenleme ile) genişletilmesi, 
müze-örenyeri gişe gelirlerinden ve turizm 
gelirlerinden katkı payı alınması kültürel 
değerlerimizin korunması için gerekli parasal 
olanaklan artıracaktır. 

5- Arkeo lo j ik alanların çevresiyle bir l ikte 
ele alınması (optimizasyon) 

Kentsel gelişmelerin arkeolojik alanlar dışına 
yönlendirilmesi, böylelikle spekülatif baskıların 
azaltılması, altyapı yatırımlarının arkeolojik 
alanlardan olabildiğince uzakta tasarlanması, 
arkeolojik değerlerin korunmasına esas teşkil 
eder. 

Arkeolojik değerlerin kent yaşamıyla 
bütünleşmesi arzu edilen uzun vadeli ve 
dikkatle uygulanması gerekli bir amaçtır. Bu 
amaca yeterli kültür bir ikimi ve bilinçle 
varılabilir. 

Arkeolojik alanlar ve çevrelerinde planlama 
oldubittilerin önüne geçmelidir. Arkeoloj ik 
değerlerin kent planlamasına ve çevre 
düzenlemelerine dinamik bir veri olarak 
katılması önemlidir. Optimizasyon, kent 
planlama ve arkeolojik alanlara yaklaşım 
konusunda yepyeni bir ölçüt getirmektedir. 
Yeni süreç, planlama ve sit kararlarının 
tartışılabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
gereklilikler, kent planlaması ve arkeolojik alan 
değerlendirmesinde yepyeni süreç ve ilişki 
biçimleri, planlama yöntemleri, ölçütler ve 
araçların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 



Plancı ve arkeologların kararlarının tartışılabilir 
ve değişebilir olduğu ve çözüm seçenekleri 
arandığı boyutta, optimizasyon gerçekleşebilir. 

Gelişme ve koruma hedefleri içinde belediyeler 
ve diğer kamu kurum ve. kuruluşları arasında 
çelişkili durumlar ortaya çıktığında arkeolojik 
değerleri yok edici veya proje ve yatırımların 
durdurulması gibi durumlara gidilmeden 
seçenekli optimizasyon çerçevesi ve gelişme 
hedefleri içinde gerekli uzlaşmanın sağlanması 
gereklidir. 

Optimizasyonda disiplinlerarası işbirliği 
önemlidir. Şehircilerin, arkeologların ve diğer 
uzmanların kent tarih ve coğrafyası 
konusunda bilgili olması zorunludur. 

Bu uzlaşma ortak bir alfabe ve dil birliğini, 
seçenekli planlama yaklaşımı süreci içinde 
seçeneklerin birlikteliğini, ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasındaki diyalogu, ikna edici 
yöntemleri gerekli kılar. 

6. İnsan Kaynakları: Bilinç, Kültür 
Düzeyi, Eğitim, Halk la İlişkiler ve 
Personel Politikası 

Türkiye için kültür kavram ve politikalarının 
tanımlanması, oluşturulması, netleştirilmesi bir 
zorunluluktur. Anadolu kültürünün çeşitlilik ve 
bütünlüğünden kaynaklanan zenginliği, bu 
zenginliğin sürekliliğini, insan-çevre ilişkilerini 
güçlendirecek biçimde her etkinliğin önünde 
tutulmalıdır. 

Kültür Bakanlığı öncelikle bir Anadolu kültürü 
felsefesi kültür politikası oluşturmalı ve bu 
bağlamda diğer kuruluşlara ışık tutacak ilkeleri 

belirlemek durumundadır. 

Bu biçimde belirlenecek kültür politikası 
ışığında uzun vadeli ve tutarlı plan-program ve 
projeler üretilmelidir. 

Geliştirilecek personel politikasında insan 
envanteri az ve öz kadrolaşma, eğitim ve 
uygulamada bütünlük sağlanması gereklidir. 

Eğitim politikasında öncelikle kendimizi tanımak 
ve eleştirmek, tanımladığımız kimliğimizi 
tanıtırken eğitmek de esas olmalıdır. Tanıtma 
ve eğitimin birlikte götürülmesi, bütünleşmiş 
eğitim, geliştirilmiş ortak bir dil, kültür 
politikasını çağdaş temellere oturtmamızı 
sağlayacaktır. Eğitimde çağdaş olanaklardan 
yararlanmak, mesleki eğitim, örgün ve hizmet 
içi eğitim bunun gerekliliğidir. 

Arkeolojik değerleri koruma politikası eğitim ve 
tanıtımla doğrudan ilişkilidir. Korumanın 
ekonomik ve sosyal yararlarını sergileyen 
uygulamalar arkeolojik değerlerin günlük 
yaşamımızda çeşitlilik içinde devamlılığını 
sağlayacaktır. 



II. ÇALIŞMA GRUBUNDA 
TARTIŞILAN ANA 

KONULAR 

- Arkeoloj ik alanların iç düzenleme sorunları, 

tanıtımı, ziyaretçilere sunulması ve 

restorasyonu. 

- Arkeolojik alanların korunması ve 

değerlendirilmesinde yasal, parasal ve örgütsel 

sorunlar. 

BAŞKANLIK DİVANI 

Başkan: Prof.Dr. Coşkun ÖZGÜNEL 
Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Al tan 

ÇİLİNGİROĞLU 
Raportörler: Kubilay NAYIR 

Sermin ERDEM 



I I . Çalışma Grubu Katılımcılar Listesi 

Eser ABBASOĞLU 

Haluk ABBASOĞLU 

Altan A K A T 

Osman AKSOY 

Ekrem AKURGAL 

Oğuz ALPÖZEN 

Erten A L T A B A N 

Kudret A T A 

Orhan ATVUR 

Kemal AYIRICI 

Turgut BATUR 

İnci BAYBURTLUOĞLU 

Toni CROSS 

Özden ÇANDIR 

Nurettin ÇELEM 

Semra ÇINAROĞLU 

Altan ÇİLİNGİROĞLU 

Selma DEMİR 

Kayhan DÖRTLÜK 

T. Sermin ERDEM 

Selahattin ERDEMGİL 

Gürkan ERTAŞ 

Friedmund HUEBER 

Cenap IŞIK 

- Nevzat İLHAN 

- İsmet İLTER 

- Ülkü İZMİRLİGİL 

- Altay KİRACIOĞLU 

- Rıza KOÇ 

- Manfred K O R F M A N N 

- A. Esin KULELİ 

- Yalçın KURT 

- Emre M A D R A N 

- Kubilay NAYIR 

- Peter NEVE 

- Emel ÖRGEN 

- Gürkan ÖZDEĞER 

- Ramazan ÖZGAN 

- Nimet ÖZGÖNÜL 

- Coşkun ÖZGÜNEL 

- Neşe ÖZGÜNEL 

- Edip ÖZGÜR 

- Aliye ÖZTEN 

- Klaus RHEIDT 

- G. Kenneth SAMS 

- Musa SEYİRCİ 

- Raci TEMİZER 

- Işın YALÇINKAYA 



ÇALIŞMA GRUBU 
RAPORU 

Arkeoloj ik sit alanları, bölgeleri ve zamansal 
farklılıkları ile değişik uygarlıkları içeren 
insanlığın ortak kültür varlıklarıdır. Ülkemizde 
bu kültür varlıkları, 2 8 6 3 sayılı yasa ile Kültür 
Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır. 
Bu yasa çerçevesinde ancak çok gerekli 
koşullarda arkeolojik sit alanlarında fiziksel bir 
takım değişimlere gidilebilir. Değişim 
koşullarının oluşmasındaki ölçütleri çok 
sağlıklı bir biçimde saptamak gerekir. Bu 
ölçütler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1- Arkeoloj ik sit alanlarında yapılacak alt ve 
üst yapı ile ilgili fiziksel müdahalelerin mümkün 
olan en düşük düzeyde olması gerekir. Bu 
çerçevede: 

a- Koruma, 

b- Bakım, 

c- Bilimsel araştırma, 

d- Onarım, 

e- Çevre düzenlemesi 

tanımları dışında, fiziksel müdahale ve 
konaklamaya yönelik yapılaşma yapılamaz. 



2- Günümüzde turizm ve kültür tanımlarının bir 
çok konumda beraberce düşünülmesi; bu iki 
olgunun disiplin altına alınmasının ve bu 
hususta yerel yönetimlerin de katkılarıyla eş 
güdüm içinde çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu bağlamda sağlıklı bir planlama ile bölgesel 
ölçek bazında arkeolojik sit alanları ve tek yapı 
örnekleri kendi içinde değerlendirilerek, sit 
sınırları dışında turizme dönük kullanımlar, 
yasal koşul ve ölçütlerle gerçekleşebilir. 

Çalışma grubumuz, örenyerlerinin korunması 
için gerekli alt ve üst yapı tesisleri tanımına, 
uygulamayı yürütecek ekip konusunu da ilave 
etmeyi uygun görmüştür. Bu konudaki kadro 
farklı disiplinlerin birlikteliği ile oluşmalıdır: 

- Arkeolog, sanat tarihçisi 

- Restorasyon uzmanı mimar, mimar 

- Statiker 

- Malzeme kimyacısı 

- Epigraf 

- Teknik ressam 

- Fotoğraf uzmanı 

- Antropolog 

- Paleantropolog v.d. 

Arkeolojik alanların onarım ve koruma 
yetkilerini alan kişi veya kuruluşlar bundan 
böyle yukarıda sayılı nitelikte gerekli ekip ya 
da ekipler çalıştırmalı ve alanın planlanmasına 
yönelik karar veya önerilerini belirli programlar 
çerçevesinde geliştirmelidirler. 

Kazı ve koruma-onarım çalışmalarında 
ekipman problemler in in çözümlenmesi: 

Alanın doğru metotlarla kazılıp araştırılması, 
onarımı için gerekli olan makine, ölçüm 
aletleri, belgeleme, envanter için gerekli 
teknolojik olanakların sağlanması, 

Koruma için gerekli alt yapının (teknik) 
oluşturulması, onarımda kullanılacak 
malzemenin ivedi sağlanması, 

Kısa olarak değinilen çalışmaların sağlanması 
için iş ünitelerinin sağlıklı olarak 
oluşturulması, örneğin mekânların sökülebilir 
yapılması gereklidir. Alanın niteliğine ve ekibin 
oluşumuna göre tesislerin ölçekleri değişebilir. 

Tanıtım ve Sunum için Gerekli 
Gereçler: 

Arkeolojik sit alanlarının korunması ve 
değerlendirilmesinde tanıtım ve sunum için bir 
önceki madde ölçütleri içinde ziyaretçi ve 
tanıtım merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezler 
içinde alanın ziyaretçilere tanıtımı için görsel ve 
işitsel ( video, slide, f i lm, multivizyon vs.) 
araçlardan faydalanılmalıdır. Bu tanıtım 
ziyaretçilerin amaçlarına, alanın niteliklerine, 
alanda yapılan ve yapılmakta olan yeni 
çalışmalara yönelik olmalıdır. 

Tanıtımda kullanılan modüllerin, tanıtıcı 
levhaların, rehber niteliğinde çeşitli ölçeklerdeki 
yayınların, genel harita ve planların, 
çocuklara yönelik tanıtım araçlarının bilgi ölçü 
ve standartlarının saptanması gerekmektedir. 

Örenyerleri içerisinde, basılı rehber (broşür, 
harita, kroki vs.) ile gezen ziyaretçilerin 



örenyerine zarar vermeyecek şekilde 
dolaşmalarını sağlamak amacıyla gezi 
patikaları, manzara-seyir terasları, oturma-
dinlenme grupları yapılmalıdır. 

Arkeolojik sit alanında tanıtım amacıyla 
yapılacak açık alan düzenlemelerinde doğal 
kaynakların da uygun koruma ve kullanma 
dengesi gözetilmelidir. Bunun için de değişik 
meslek gruplarından da yararlanmak gerekir. 

Ziyaretçi için gerekli servisler ziyaretçinin 
örenyerine ulaşımını sağlayan yol , otopark, 
gezi patikaları, WC, yeme-içme, alışveriş 
üniteleri, örenyeri çevre düzeni planlamasında 
dikkate alınmalı ve bunlar 1/500 ölçekte 
haritalar üzerinde belirtilmelidir. 

Tanıtımda etkili olan kişi ve kuruluşların Kültür 
Bakanlığı elemanlarınca denetlenmesi, bu 
tanıtımda görev alan profesyonel turist 
rehberlerinin yetişmesinde akademik eğitim 
sürecinden geçmelerinin de yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Yanlış bilgilendirmeyi önlemek için, tanıtımda 
etkin olan kişi ve araçların (profesyonel rehber 
ve yayınlar) kazı alanlarında, kazı başkanları ve 
diğer arkeolojik sit alanlarında ise ilgili müze 
yetkililerinin bilgisine başvurmalarına ve 
mümkünse sözkonusu yeni bilgilendirmelerin 
birinci elden hazırlanmasına özen 
gösterilmelidir. 

Bilimsel kazı ve onarım çalışmaları için gerekli 
alt ve üst yapı tesisleri, sağlıklı araştırmanın 
gerçekleşmesinde en önemli etkendir. Bu 
tesisleri şöyle sıralamak mümkündür: 

a- Kazı evi, 

b- Buluntu ve malzeme deposu, 

c- Onarım - koruma atölyeleri, 

d- Fotoğraf atölyesi v.b. tesislerdir. 

Ancak söz konusu alt ve üst yapı tesislerinin 
oluşması yine 1. maddede sözü edilen ölçüt 
ve koşullarda oluşabilir. 

Arkeoloj ik sit alanlarında gerekli olan su, 
elektrik ve haberleşme hizmetlerinin sunulması 
için yine 1. madde koşulları geçerli olacaktır. 

Örenyerlerinde yapılacak genel ya da tek yapı 
ölçeğindeki korumada bölgesel farklılıkların ve 
bu farklılıklardan kaynaklanan malzemeye bağlı 
koruma/onarım teknik ve yöntemlerinin 
geliştirilerek uygulanması gereklidir. 

Korumanın sadece yapıyı ayakta tutacak 
fiziksel müdahale olarak değerlendirilmemesi, 
onarılacak yapıların belgesel ve tarihsel 
değerlerinin korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması esas alınmalıdır. 

Bu amaca dönük olarak yürütülecek onarıma 
esas restorasyon çalışmalarında Venedik 
Tüzüğüne uymak koşuluyla, şu aşamalar 
yeralmalıdır: 

1- Belgeleme (rölöve, görsel ve tanımsal 
olarak) 

2- Analiz (Yapı malzemesi, taşıyıcı gibi) 

3- Araştırma 

4- Onarım projelerinin hazırlanması. 

Konuyla ilgili kişi ve kuruluşların arasındaki 
iletişimin sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla 
"koruma" terminolojisinde ortak bir dile 



ulaşılması gerekmektedir. 

Arkeolojik alanların korunması ve 
değerlendirilmesine ilişkin mevzuat 
sorunlarında 2886 ve 1050 sayılı yasalar 
çerçevesinde söz konusu işlerin yapılması 
mümkün görülmemektedir. Özellikle eski eser 
onarımlarındaki ihale sisteminin 
sağlıklaştırılmaması birçok kültür varlığının 
niteliğini bozmakta ve tahribatına neden 
olmaktadır. 

Bu nedenle yeni bir yönetmelik hazırlanmasına 
başlanılması ve taslağın ilgili kişi ve 
kurumlarda tartışmaya açılmasından sonra 
sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Parasal Kaynaklar 

1- Örenyerlerinin korunmasında etkin 
olabilecek takas yönetmeliğinin çalışır hale 
getirilmesi. 

2- Kaynakların zenginleştirilmesi, örneğin 
müze gelirlerinin de aynen örenyeri gelirlerinde 
olduğu gibi müze onarım ve kazı ihtiyaçlarına 
tahsis edilmesi. 

3- Genel bütçe kaynaklarından turizmi ayakta 
tutan örenyerleri ve müzelere ayrılan ödeneğin 
artırılarak akılcı bir biçimde dağıtımının 
sağlanması. 

4- Koruma ve onarıma yönelik çalışmalarda 
Özel İdare ilişkisinin tüm illere 
yaygınlaştırılması yanında Özel İdarelerce 
tahsis edilen parasal kaynakların harcanması 
aşamasındaki zaman kayıplarının da 
önlenmesi. 

5- Gelecek kazı ve restorasyon sezonunda 
yapılacak uygulamaların sağlıklı olarak 
yapılabilmesi için bir sonraki sezona ait 
koruma ve onarım çalışma programlarının 
hazırlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğüne sunulması 
gerekmektedir. Genel Müdürlük kendisine 
sunulan programı en kısa zamanda inceleyerek 
gelecek kazı sezonu için ayrılabilecek en az 
katkının kazı ve onarım sırasında aksaklığa 
neden olmaması açısından ilgili ekibe iletmesi. 

6- Koruma birimlerinin kurulması, 
merkezileşmeden bölgeselliğe geçilmesi. 

7- Valiliklerle yapılan protokolün yaptırım 
gücünün artırılması, projelerin sağlıklı 
yürütülmesi için, Genel Müdürlük-Özel İdare 
ilişkilerinin net olarak ortaya konulması. 

8- İllerdeki uygulayıcı Bakanlık birimlerinin 
statülerinin açık bir şekilde ifadelendirilmesi ve 
yetkilendirilmesi. 

9- Proje ve projelendirme aşamalarında en 
yetkili kurumun Genel Müdürlük ve onun taşra 
birimleri olması, arzu edilmektedir. 

Çalışma Grubu Önerisi 

Sualtı kültür varlıklarının korunmasına özen 
gösterilmesi, özellikle son yıllarda ortaya çıkan 
sualtı kulüplerinin sportif dalışları ile meydana 
gelen ve gelebilecek olası tahribatların 
önlenmesi açısından gerekli koşulların 
yaratılması, çalışma grubumuzun en büyük 
arzusudur. 
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