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Çocuklara, gençlere ve öğretmenlere yönelik kültürel miras 
eğitimleri ve farkındalığı son senelerde Türkiye’de çeşitli 
ortamlarda (kitap, belgesel, müze eğitimleri, atölyeler, 
öğretmen eğitim projeleri vb.) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
konudaki eğitimler özellikle kültürel mirasa sahip çıkma ve 
sürdürebilir bir şekilde koruma bilincine yol açmakta olup, 
çocukların okul öncesi eğitimlerinde de yer alacak şekilde 
planlanması kaçınılmazdır. Türkiye’de yeni gelişmekte olan 
bu eğitim alanı yurt dışında okullarda ve okul dışı ortamlarda 
gelişmiş yöntemlerle yer almaktadır.

Koç Üniversitesi VEKAM, 2019 yılından başlayarak Çocuklar için 
Kültürel Miras Çalışmaları adı altında belirli periyotlarla tekrar 
eden, sürekliliği olan yapısı ve geniş kapsamlı alt başlıklarıyla 
bir çalıştay serisi başlatmaya karar vermiştir. Kültürel miras 
konusunda hem Türkiye’den hem de dünyadan örneklerin 
sunulacağı, çalıştay serisi, Türkiye’de bu konuda çalışanlar 
için yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürebilir kültürel miras 
eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir.

İlki 14 – 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen Çocuklar için 
Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı’nın ikincisi, 2-3 Nisan 2020 
tarihlerinde Öğretmen Odaklı Uygulamalar temasıyla ele 
alınmak üzere planlanmış olup, Covid-19 pandemisi nedeniyle 
gerçekleşememiş ve çalıştayın 29 – 30 Nisan 2021 tarihlerinde 
çevirimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Serinin güz 
döneminde, Çocuk Kitapları ve Kültürel Miras temasıyla 
gerçekleşecek üçüncü çalıştayında sizlerle Koç Üniversitesi 
VEKAM’da tekrar yüzyüze olmayı ümit ediyoruz.

Education programs on cultural heritage for children, 
youngsters and teachers have increased in the past years in 
Turkey such as, books, documentaries, museum educations, 
workshops, education programs for teachers. These 
educations, specifically lead to awareness of protection of 
cultural heritage and sustainable protection, furthermore 
it is inevitable that this type of education is included also in 
preschool education. This type of education, which is taught 
abroad with developed techniques and skills in and outside 
schools is newly developing in Turkey.

Starting from 2019 Koç University VEKAM decided to organise 
The Cultural Heritage Studies for Children workshop series 
which will be repeated regularly with thematic and detailed 
topics to contribute and support sustainable cultural heritage 
education in Turkey. The purpose of the workshop series is to 
provide new perspectives to the ones who have been actively 
participating in this field by presenting practices both in Turkey 
and abroad. In this way, we believe that workshops will have 
a very significant role in the institutionalization of cultural 
heritage education in Turkey on a sustainable, international 
and academic platform. 

While the first workshop, which was held in November 14th 
– 15th, 2019 covered cultural heritage studies for children in a 
multidisciplinary perspective, the second workshop which was 
planned to be held on April 2-3, 2020 had been postponed 
to 2021 due to Covid-19 restrictions. The second workshop 
which intends to cover teacher based practices in the field of 
cultural heritage studies has been decided to be held online 
on April 29 – 30, 2021 . We hope to be able to conduct the next 
workshop on children’s book and cultural heritage studies face 
to face at Koç University VEKAM in fall 2021.

ÖNSÖZ • PREFACE



29 Nisan 2021, Perşembe

10.00 - 10.30 Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM 
 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi

 I. OTURUM
 Oturum Başkanı: Özlem Dengiz Uğur, Mimar, Müze Eğitimcisi

10.30 - 11.00 Çocuklarda Dil ve Bilişsel Gelişim ile Kültürel Miras Değerleri Aktarımı İlişkisi
 Doç. Dr. Tilbe Göksun, Koç Üniversitesi 

11.00 - 11.30 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımına Yönelik  
 Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Alternatif Uygulamalar
 Öğr. Gör. Hülya Tokuç, Hacettepe Üniversitesi

11.30 - 12.00 Soru-Cevap

12.00 - 12.45 Öğle Arası

 II. OTURUM
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi

12.45 - 13.15 UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Çocuklara Yönelik Somut ve Somut Olmayan  
 Kültürel Miras Çalışmaları
 Bilge Tüzel, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Raportörü

13.15 - 13.45  Kültürel ve Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere
 Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara Üniversitesi, Paşalar Kazısı
 Uzm. Gülşah Güler, Ankara Üniversitesi, Paşalar Kazısı
 Elif Akpınar, Bursa-Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
 Kübra Kuzu Jafari, Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi 

13.45 - 14.15 Soru - Cevap

14.15 -14.30 Ara

 III. OTURUM
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Eres, İstanbul Teknik Üniversitesi

14.30 - 15.00  Koru Projesi Kapsamında Öğretmen ve Çocuk Odaklı Çalışmalar
 Uzm., Y. Mim., Süreyya Topaloğlu, Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD)

15.00 - 15.30 Kültürel Miras Eğitiminde Yer Odaklı Yaklaşım;  
 Yukarı Dicle Vadisi’nde Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencileriyle Atölyeler
 Uzm., Y. Mim., Esra Ekşi Balcı, Tarih Vakfı

15.30 - 16.00 Soru – Cevap

16.00 - 16.30  Değerlendirme

PROGRAM

ÇOCUKLAR (0-18) İÇİN KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI II: 
ÖĞRETMEN ODAKLI UYGULAMALAR



30 Nisan 2021, Cuma

 IV. OTURUM 
 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi

10.30 - 11.00 Kültürel Mirasın Korunması Bilincinin Oluşturulmasında Müze Eğitiminin Yeri:  
 Çorum Müzesi’nde Öğretmen ve Öğrenci Eğitim Çalışmaları
 Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, Hitit Üniversitesi

11.00 - 11.30 Gordion Kültürel Miras Eğitimi Projesi
 Halil Demirdelen, Arkeolog, Müze Eğitimcisi . Ankara Etnografya Müzesi
 Dr. Ayşe G. Salzmann, Gordion Kazı Projesi Bşk. Yard.

11.30 - 12.00 Soru - Cevap

12.00 - 12.45 Öğle Yemeği

 V. OTURUM 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara Üniversitesi 
 
12.45 - 13.15  İvriz Örneği Üzerinden Toplumun Arkeoloji Algısı
 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi

13.15 - 13.45  Aynı Yolda Beraber Yürümek: Küçükyalı ArkeoPark’ta (İstanbul) Eğitim Programları;  
 Arkeologlar, Öğretmenler ve Çocuklar
 Doç. Dr. Alessandra Ricci, Koç Üniversitesi

13.45 - 14.15 Soru - Cevap

14.15 - 14.30 Ara

 VI. OTURUM
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alessandra Ricci, Koç Üniversitesi

14.30 - 15.00 Kırklareli Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi ve Gönüllü Öğretmenler
 Doç. Dr. Zeynep Eres, İstanbul Teknik Üniversitesi
 Attila Biçer, Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği

15.00 - 15.30 Kültür Mirasını Korumada Katılımcı Koruma Modeli Projesi Kapsamında  
 Üsküdar’da İlköğretim Okullarına Yönelik Kültür Mirası Eğitimi Programı
 Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi

15.30 - 16.00 Soru – Cevap

16.00 - 16.30 Değerlendirme

PROGRAM



29 April 2021, Thursday

10.00 - 10.30 Opening Speeches
 Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University VEKAM
 Asst. Prof. Çiğdem Maner, Koç University

 SESSION I
 Chair: Arch., Museum Educator, Özlem Dengiz Uğur

10.30 - 11.00 The Relationship of Language and Cognitive Development in Children and the  
 Transmission of Cultural Heritage Values
 Assoc. Prof. Tilbe Göksun, Koç University

11.00 - 11.30 Alternative Practices Relating to Early Childhood, Targeting the Transmission of Tangible and 
 Intangible Cultural Heritage
 Hülya Tokuç, Lecurer, Hacettepe University

11.30 – 12.00 Q&A

12.00 – 12.45 Lunch

 SESSION II
 Chair: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University

12.45 - 13.15 Turkish National Commission for UNESCO’s Tangible and Intangible Cultural Heritage  
 Studies for Children
 Bilge Tüzel, Turkish National Commission for UNESCO, Intangible Cultural Heritage Expert Committee Reporter

13.15 - 13.45 From Cultural and Natural Heritage to Universal Values
 Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara University, Paşalar Excavation
 Uzm. Gülşah Güler, Ankara University, Paşalar Excavation
 Elif Akpınar, Bursa-Nilüfer Halil İnalcık Science and Art Center
 Kübra Kuzu Jafari, Avcılar Science and Art Center

13.45 - 14.15 Q&A

14.15 -14.30 Break

 SESSION III
 Chair: Assoc. Prof. Zeynep Eres, İstanbul Technical University

14.30 - 15.00 Efforts Geared toward Teachers and Students as Part of the Koru Project
 Spec., M. Arch., Süreyya Topaloğlu, Association for the Protection of Cultural Heritage 

15.00 - 15.30 Location Focused Approach in the Education of Cultural Heritage:  
 A Workshop for Middle School Teachers in the Upper Tigris Valley
  Spec., M. Arch., Esra Ekşi Balcı, History Foundation

15.30 - 16.00 Q&A

16.00 - 16.30 Overview

PROGRAM

THE CULTURAL HERITAGE STUDIES FOR CHILDREN (0-18) 
WORKSHOP II: TEACHER BASED PRACTICES 



30 April 2021, Friday

 SESSION IV
 Chair: Asst. Prof. Çiğdem Maner, Koç University

10.30 - 11.00 The Importance of Museum Education in the Formation of the Awareness for the Protection of  
 Cultural Heritage: Efforts in Teacher and Student Training at the Çorum Museum
 Asst. Prof. Önder İpek, Hitit University

11.00 - 11.30 Gordion Cultural Heritage Education Project
 Halil Demirdelen, Archaeologist, Museum Educator. Ankara Ethnography Museum
 Dr. Ayşe G. Salzmann, Gordion Excavation Project, Vice President

11.30 - 12.00 Q&A

12.00 - 12.45 Lunch

 SESSION V
 Chair: Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara University

12. 45 - 13.15 Communities’ Perception of Archaeology: The Case of İvriz
 Asst. Prof. Çiğdem Maner, Koç University

13.15 - 13.45 Walking on a Shared Path Together: Educational Programs at the Küçükyalı Arkeopark (İstanbul):  
 Archaeologists, Teachers and Children
 Assoc. Prof. Alessandra Ricci, Koç University

13.45 - 14.15 Q&A

14.15 - 14.30 Break

 SESSION VI
 Chair: Assoc. Prof. Alessandra Ricci, Koç University

14.30 - 15.00 Kırklareli Aşağı Pınar Outdoor Museum and Volunteer Teachers
 Assoc. Prof. Zeynep Eres, İstanbul Technical University
 Attila Biçer, Kırklareli Cultural Assets Association

15.00 - 15.30 Cultural Heritage Training Program Targeting Primary Schools in Üsküdar  
 as Part of the Participant Protection Model in Protection of Cultural Heritage Project 
 Asst. Prof. İlknur Türkoğlu, İstanbul Gelişim University

15.30 - 16.00 Q&A

16.00 - 16.30 Overview

PROGRAM



I. OTURUM • SESSION I

Oturum Başkanı • Chair

Mimar, Müze Eğitimcisi • Arch, Museum Educator
Özlem Dengiz Uğur



Erken çocuklukta dil ve bellek, dikkat gibi bilişsel fonksiyonlar 
çok hızlı gelişme göstermektedir. Gelişim sürecini çocukların 
içinde bulundukları çevre ve çevredeki kişilerle ilişkileri de 
etkilemektedir. Kültürel miras da çocukların en kalıcı çevre 
ilişkilerinden biridir. Dil ve bilişsel gelişim ile kültürel mirasın 
aktarımının iki yönlü etkileşiminden bahsetmek mümkündür. 
Çocukların gelişim süreci onların kültürel mirası anlamasını 
arttırmakta ve bu konudaki eğitimlerden daha fazla 
faydalanmalarını sağlamaktadır. Bundan dolayı yaşa uygun 
kültürel miras değerleri aktarımı eğitimleri ve araçlarının 
sağlanması (müze, kitap gibi) önem kazanmaktadır. Bunun 
yanı sıra kültürel miras değerlerinin sunulduğu ortamlar, 
eğitimler ve araçlar da çocukların farklı bilişsel süreçlerinin 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Bu bildiride öncelikle çocukların okul öncesi dönemdeki 
dil ve bilişsel gelişim sürecinden kısaca bahsedilecek ve 
bu gelişimde rol oynayan hikayeleştirme, el jestlerinin 
kullanımı, üç boyutlu düşünme, harita kullanımı gibi araçların 
önemi vurgulanacaktır. İkinci kısımda ise kültürel miras 
değerlerinin aktarıldığı farklı ortamların çocukların dil ve 
bilişsel gelişimine katkısına değinilecektir. Son olarak ise dil 
ve bilişsel gelişim ile kültürel mirasın aktarımının iki yönlü 
ilişkisinin değerlendirilmesinin eğitim programlarına katkısı 
tartışılacaktır. 

Cognitive functions such as language, memory and 
attention develop quite rapidly in early childhood. Children’s 
environment and their relationships with the people in it also 
affect this development. Cultural heritage is one of the most 
permanent environmental relationships of children. It could 
be said that language and cognitive development, and the 
transmission of cultural heritage are in two-way interaction. 
The development of children increases their understanding 
of cultural heritage and makes it possible for them to benefit 
more from trainings on this subject. For this reason, it is 
crucial to provide age-appropriate training and tools (such as 
museums and books) for the transmission of cultural heritage 
values. Environments, training sessions and tools that present 
cultural heritage values also contribute to the development of 
children’s various cognitive processes.

This paper will briefly touch upon the linguistic and cognitive 
development of children in the preschool period and will 
emphasize the importance of tools such as storytelling, 
hand gestures, three-dimensional thinking, and maps. 
The second section will address the contribution that 
different environments in which cultural heritage values 
are transmitted make to children’s language and cognitive 
development. Finally, the paper will discuss how the 
evaluation of the two-way relationship between language 
and cognitive development and the transmission of cultural 
heritage contributes to education programs.

Doç. Dr. Tilbe Göksun, Koç Üniversitesi · University

Çocuklarda Dil ve Bilişsel Gelişim 
İle Kültürel Miras Değerleri 
Aktarımı İlişkisi

The Relationship of Language 
and Cognitive Development 
in Children and the Transmission 
of Cultural Heritage Values



Kültürel miras; geçmişten miras alınan ve geleceğe miras 
bırakılmak istenen, fiziksel varlığı olan ve insanlar tarafından 
yapılmış her türlü eserler ile o topluma ait değerler 
bütünüdür ve toplum üyeleri arasındaki dayanışma ve 
birlik duygularını güçlendiren güçlü bir hazinedir. Ne yazık 
ki gelişen iletişim ve teknolojı ve buna bağlı oluşan kitle 
kültürü insanlığın bu değerli hazinesini tehdit etmektedir. 
Toplumların binlerce yılda üretilen ve kuşaktan kuşağa 
aktarılan kültürel değerlerini koruyabilmesi, özünü 
kaybetmeden zamana uygun şekilde devam ettirebilmesi 
için belirli bir bilinç düzeyine ulaşması gereklidir. Günümüz 
insanlığının vazgeçilmez kaynaklarından biri olan teknoloji 
ve küreselleşmenin doğal sonucu olan değişim sırasında 
kültürel mirasın korunabilmesi ve devam ettirilebilmesi 
konusunda eğitim başrolü oynamaktadır. Erken çocukluk 
yıllarından itibaren başlayacak olan “Kültürel Miras Eğitimi” 
ile çocuklar geleceğin bilinçli vatandaşları olarak yaşadıkları 
çevrenin, tarihin ve bunların değerlerinin önemi konusunda 
erken yaşlardan itibaren kavrayış ve bilgi edinecekler 
ve ilerleyen yaşantıları boyunca da yerel ile evrensellik 
arasındaki farkı daha iyi anlamlandırarak kültürel mirasın en 
etkili şekilde aktarımını sağlamış olacaklardır.

Bu bildiride, somut ve somut olmayan kültürel miras 
ögelerine yönelik planlanmış iki örnek çalışmaya yer 
verilecektir. Planlanan örnek çalışmalarla kültürel mirasın 
korunması, aktarılması ve çocuk gelişiminde sağladığı 
katkılar irdelenmiş ve alternatif uygulama modelleri 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda somut olmayan 
kültürel miras ögelerinden biri olan sözlü gelenekler ve 
anlatımlar başlığı altında planlanan çalışma kapsamında 
“Öğreten Hikayeler” temalı “ Üzüm üzüme baka baka kararır” 
atasözü uygulamasına yer verilecektir. Somut kültürel miras 
ögelerinden birisi olan; tarih, sanat ve bilim bakımından 
evrensel değerlere sahip mimari eserlere ilişkin olarak 
planlanan çalışmada ise “Kaşif Çocuk” temalı “Efes Antik 

Cultural heritage is made up of every type of human-made 
work inherited from the past and to be left as inheritance to 
the future, having a physical presence, and the sum of the 
values belonging to a particular society; and it is also a strong 
treasure strengthening the feelings of solidarity and unity 
among the members of a society. Unfortunately, developing 
communication and technology, and the mass culture 
that emerges from these threaten this valuable treasure. 
If societies are to protect cultural values produced over 
millennia and transmitted across generations and to continue 
maintaining these in harmony with the contemporary world 
without allowing them to lose their original character, they 
need to need to reach a certain level of awareness. Education 
plays the leading role in preserving and maintaining cultural 
heritage during the change, which is the natural result of 
technology and globalization, which are the indispensable 
resources of humankind in the present day. Thanks to a 
cultural heritage education that will start quite early, as the 
conscious citizens of the future, children will gain insights 
about the importance of their environment, history and the 
value of these, and throughout their lives they will transmit 
cultural heritage in the most effective manner by better 
understanding the difference between the local and the 
universal.

This paper will deal with two example studies planned for 
tangible and intangible elements of cultural heritage. Through 
the example studies, the paper scrutinizes the protection 
of cultural heritage, its transmission, and its contribution to 
children’s development, and attempts to create alternative 
practice models. Under the category of spoken traditions 
and narrations, which are among the elements of intangible 
cultural heritage, the paper will also deal with the application 
of the proverb “Üzüm üzüme baka baka kararır” (roughly 
equivalent to “if you lie down with dogs, you get up with fleas”) 
under the theme “Teaching Stories.” The study planned for 

Öğr. Gör. · Lecturer Hülya Tokuç, Hacettepe Üniversitesi · University

Somut ve Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Aktarımına 
Yönelik Erken Çocukluk Dönemine 
İlişkin Alternatif Uygulamalar

Alternative Practices Relating to 
Early Childhood, Targeting the 
Transmission of Tangible and 
Intangible Cultural Heritage



Kentimizi tanıyoruz” uygulamasına yer verilmiştir. Yapılan 
uygulamalarla çocuklarda kültürel mirasın korunması 
ve aktarılmasına ilişkin bir farkındalık ve biliş oluşması 
hedeflenmekle birlikte bu sürecin çocukların sosyal duygusal 
gelişimlerine, mantıksal eleştirel ve yaratıcı düşünme 
becerilerine ve bilişsel gelişimlerine olan katkılarına da vurgu 
yapılacaktır. 

architectural works, which are elements of cultural heritage 
with historical, artistic and scientific universal values, is “Get to 
Know the Ancient City of Ephesus” with the theme “the Child 
as Explorer.” Although the practices conducted aimed to create 
awareness and cognition in children concerning the protection 
and transmission of cultural heritage, the contribution of this 
process to children’s social emotional development, to their 
logical critical and creative thinking skills, and to their cognitive 
development will also be highlighted.



II. OTURUM • SESSION II

Oturum Başkanı • Chair

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, 
Koç Üniversitesi • University



UNESCO’nun barışı, diyalogu ve iş birliğini kültür yoluyla 
korumak ve inşa etmek amacıyla hazırladığı altı sözleşmesi 
vardır. Bahse konu sözleşmelerden biri, 1972 tarihli “Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” 
diğeri ise 2003 tarihli “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Ko-
runması Sözleşmesi”dir. 1972 Sözleşmesi anıtlar, yapı toplu-
lukları, sitleri vb. kültürel alanları, evrensel değerdeki kültürel 
ve doğal mirası ve fiziksel ve biyolojik oluşumlar alanlarında 
somut olarak nitelendirilmektedir. 2003 Sözleşmesi ise 
sözlü gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal 
uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evrenle ilgili bilgi 
ve uygulamalar ile el sanatları geleneği alanlarında somut 
olmayan kültürel mirası oluşturmaktadır. Taraf devletler, 
bahsedilen alanlarda Sözleşmelerin yükümlülüklerini ger-
çekleştirmek için paydaşlarla hareket ederek çalışmaktadır. 
Paydaşlardan biri olan Millî Komisyonlar UNESCO’nun hedef-
leri ve öncelikleri kapsamında kendi ülkelerindeki program-
ları ve ağları uygulama süreçlerinde etkin roller üstlenirken 
listelerdeki unsurlarla ilgili etkinliklere de destek sağlayarak 
ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık etmektedir. Türkiye, 
1983 yılından beri 1972 Sözleşmesine; 2006 yılından beri de 
2003 Sözleşmesine taraf olarak Sözleşmenin hak ve yüküm-
lülüklerini benimsemektedir. Bu doğrultuda UNESCO Türkiye 
Millî Komisyonu, somut ve somut olmayan kültürel miras 
konularında mirası koruma, aktarma ve uygulanabilirliğini 
sağlama hedefleri çerçevesinde çocuklara yönelik kültürel 
miras çalışmaları gerçekleştirmekte ve ilgili etkinliklere 
destek sağlamaktadır. Bu bilgiden hareketle bildirinin amacı; 
UNESCO’nun öncelikleri ve hedefleri çerçevesinde UNESCO 
Türkiye Millî Komisyonunun çocuklara yönelik gerçekleştirdiği 
veya destek sağladığı somut ve somut olmayan kültürel mi-
ras çalışmalarını incelemektir. Bu bildiride, çocuklarla kültürel 
miras etkileşimlerinin sağlanması sürecine UNESCO Türkiye 
Millî Komisyonunun etkisi ve katkısı güncel faaliyet raporları 
ve güncel arşiv verileri taranarak saptanmıştır.

UNESCO has six conventions to protect and build peace, dia-
logue and cooperation through culture. One of these conven-
tions is the “ Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage “ dated 1972 and the other is the 
“ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage “ dated 2003. The 1972 Convention is characterized 
as tangible monuments, groups of buildings, sites etc. cultural 
areas, cultural and natural heritage of universal value and phys-
ical and biological formations. The 2003 Convention constitutes 
the intangible cultural heritage oral traditions and expressions; 
performing arts; social practices, rituals and festive event; 
knowledge and practices concerning nature and the universe 
and traditional craftsmanship in the fields. States Parties work 
by acting with stakeholders to fulfill the obligations of the Con-
ventions in the aforementioned fields. As one of the stakehold-
ers, the National Commissions play an active role in the imple-
mentation processes of the programs and networks in their own 
countries within the compass of UNESCO’s goals and priorities, 
while providing support to the activities related to the items in 
the lists and consulting the relevant institutions and organiza-
tions. Turkey, since 1983 to the 1972 Convention; since 2006, 
it has adopted the rights and obligations of the Convention as 
a party to the 2003 Convention. In line with, Turkish National 
Commission for UNESCO’s on tangible and intangible cultural 
heritage issues heritage protection in the framework of goals 
and applicability in ensuring the transfer of cultural heritage 
to perform work towards children and provide support to the 
relevant activities. Based on this information, the purpose of the 
study is; within the framework of UNESCO’s priorities and ob-
jectives of the Turkish National Commission for UNESCO it is to 
examine the tangible and intangible cultural heritage studies as 
it provides that perform or support for children. In this study, the 
provision of children’s interaction with the cultural heritage and 
contribute to the process of the Turkish National Commission 
for UNESCO effects were determined by scanning the current 
annual reports and current datas archive.

Bilge TÜZEL, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komite Raportörü  
Turkish National Commission for UNESCO, Intangible Cultural Heritage Expert Committee Reporter
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Kültür, insanın (canlı varlıkların) yaşam döngüsünü sürdü-
rebilmek için doğadan yararlanarak var ettiği bir olgudur. 
Doğa-Kültür-İnsan (canlı varlıklar) bir bütünün ayrılmaz 
parçalarıdır. İnsanoğlu bu bütünün varlığını, Kültürel ve Doğal 
Mirası Koruma ve Yaşatma Politikaları üreterek sürdürür.

Kültür, insanın yarattığı soyut ve somut her şeydir ve öğren-
me yolu ile kuşaklar boyu aktarılır ve güncellenir. Bugün ya-
şatılıyor olması da kültürü MİRAS tanımı ile buluşturmuştur.

Kültürel Miras, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne değin 
insanın yaratıcılığı ve toplumlararası etkileşimin sonucunda 
ortaya çıkan, korunarak gelecek kuşaklara aktarılan, evrensel 
değere sahip olan, ortak kültürel değerlerin birikimidir.

Toplumların kültürlerini öğrenmekle “Değer”lerine ulaşmak 
mümkün olmaktadır. Değerler de kuşaklar boyu kültürle 
aşılanır. Değeri davranışa dönüştüren “Evrensel Değerler Eği-
timi”, soyut kavramlardan anlamlı deneyimlemeler ile somut 
farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

İletişim sınırlarının aşıldığı bilgi çağında, dünyamız çok hızlı 
gelişmelere sahne olmakta, bu gelişmeler toplumların yapı-
sını etkileyip dönüştürmektedir. Söz konusu dönüşüm, top-
lumsal sorunları ve çatışmaları da beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle “Değerler” konusu başta Millî Eğitim olmak üzere, 
toplumun her kesiminde ele alınması gereken öncelikli 
meselelerden biri haline gelmektedir. 

Değer bilincinin bireyden başlayarak içinde yaşanılan top-
luma, oradan da evrensele doğru oluştuğu ön kabulünden 
hareketle hazırlanmış olan “Kültürel ve Doğal Mirasımızdan 
Evrensel Değerlere Projesi” 2019 TÜBİTAK- 4004 Doğa ve 
Bilim Okulları kapsamında kabul edilip desteklenen projeler 
arasında yerini almıştır. Beş günlük proje süresince, 30 Bilim 
ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmenine, çocuklar için öğretmen 
odaklı kültürel ve doğal miras atölye etkinlikleri uygulanmış; 
bu uygulamalarla çocuklarımızın sahip olduğu yerel değerle-
rin farkına varıp, onları evrensele taşıyacak bilinci ve beceriyi 

Culture is a phenomenon that human beings (living beings) 
create by using nature to sustain the cycle of life. Nature-Cul-
ture-Human (living beings) are integral parts of a whole, 
which humankind sustains by producing cultural and natural 
heritage conservation and survival policies.

Culture involves every abstract and tangible thing that hu-
mankind creates, and through learning this is transmitted and 
updated across generations. The fact that it is kept alive today 
has brought together culture and the definition of Heritage. 
Cultural heritage is the accumulation of universal values that 
emerged as a result of human creativity and interaction be-
tween societies since the beginning of history, which is pro-
tected and transmitted to future generations.

It is possible to access the values of societies by learning their 
cultures. Values are communicated across generations via 
culture. The education of universal values, which turns value 
into behavior, aims to create tangible awareness through 
meaningful experience drawn from abstract concepts. In the 
age of information and communication, the world experiences 
fast-paced developments which influence and transform so-
cieties. These transformations bring along social problems and 
conflicts. Hence, values have become a priority issue for every 
section of the society and especially for national education.

From Cultural and Natural Heritage to Universal Values as-
sumes that awareness of a value starts with the individual, 
moves to society, and then to the universal. The project has 
now been accepted into the 2019 TÜBİTAK 4004 – Education 
of Nature and Science Schools and is now receiving support. 
During the five-day project, children’s workshops on cultural 
and natural heritage geared towards teachers were held for 
30 science and art center teachers. These practical sessions 
attempted to present an educational model that will contrib-
ute to children realizing the local values they possess and help 
them gain the awareness and skills necessary to carry these 
towards the universal.

Prof. Dr. Berna Alpagut, Ankara Üniversitesi · University
Gülşah Güler, Ankara Üniversitesi, Paşalar Kazısı · Ankara University, Paşalar Excavation
Elif Akpınar, Bursa-Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi · Science and Art Center
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kazanmalarına katkı sağlayacak bir eğitim modeli ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Değer eğitimi odaklı projenin ilk adımı, öğrencinin çevresine 
ait bilimsel, sanatsal ve kültürel değerleri, araştırılması gere-
ken kaynaklar olarak görme becerisi kazanmasına yöneliktir. 
15 milyon yıllık doğa miraslarımız Paşalar Fosil Yatağı, bu 
beceri kazanımının rol-modelini temsilen seçilmiştir. Projenin 
ilk iki gününde, akademisyenlerle birlikte değer eğitimi etkin-
likleri yürütülmüştür. Üçüncü gün, Paşalar Fosil Yatağında 
kazı çalışmaları deneyimlenmiştir. Söz konusu süreç sonunda 
edilen kazanımlar, geriye kalan iki gün boyunca değer odaklı 
bilimsel, edebi, sanatsal, teknolojik ve endüstriyel atölye ça-
lışmalarıyla yeniden yorumlanmıştır. Son aşamada literatüre 
geçmiş Paşalar Fili, doğadan kültüre oradan da evrensele 
ulaşmayı hedefleyen endüstriyel tasarım ürününe dönüştü-
rülmüştür. 

The first step of the project focusing on value education is for 
students to gain the ability to see the scientific, artistic and 
cultural values of their environment as sources that need to 
be researched. The Paşalar Fossil Bed, the 15 million-year-old 
natural heritage, has been chosen as a representative of this 
skill acquisition model. On the first two days of the project, 
training activities on values were conducted with academics. 
On the third day, participants witnessed the excavation works 
in the Paşalar Fossil Bed. In value oriented scientific, literary, 
artistic, technological and industrial workshops held on the 
remaining two days the gains were re-evaluated. During the 
final phase, the Paşalar Elephant which has earned its place 
in the literature was transformed into an industrial design 
product connecting nature to culture and then reaching the 
universal.
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Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) 2017 ve 2020 yılları 
arasında Kültürel Mirasın Korunması İçin Kapasite Geliştirme 
(KORU) Projesi kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdi. 
KMKD ekibi British Council tarafından sağlanan Kültürel Ko-
ruma Fonu ile desteklenen projeyi Edinburgh World Heritage 
(EWH) kurumuyla birlikte yürüttü. Kültürel miras bilincinin 
arttırılması ve kültür varlıklarını korumak için doğru yön-
temlerin teorik ve pratik olarak benimsenmesini amaçlayan 
projenin odak gruplarına öğretmenler ve çocuklar da pek çok 
aşamada dâhil oldu. 

Proje kapsamında aktörler belirlenirken sadece kültürel 
miras profesyonelleriyle değil ortak miras tanımı üzerinden 
konuyla ilgili farklı gruplara ulaşılması amaçlandı. Toplum 
katılımı vurgusu üzerinden tanımlanan bu grupların içinde 
öğretmenler ve çocuklara da yer verilerek projenin etki alanı 
genişletildi. KORU Projesi Yetişkin Eğitimleri’ne dâhil olan 
gruplardan biri de ilköğretim okulu öğretmenleri oldu. Eğiti-
min öğretmenlerle yürütülen ayağında odak noktası öğrenci-
lerde kültürel miras bilincini erken yaşlarda oluşturmaktı. Bu 
konuda Antakya ve Mardin özelinde katılımcılar için rehber 
kitapçıklar hazırlandı, pratik eğitim sırasında öğrencilerle 
interaktif çalışmaların tasarımı üzerinde duruldu.

Öğretmenlerle yapılan eğitimlerde kullanılan rehber yayın-
lara ek olarak KORU kapsamında çocuklar için kültürel miras 
çalışmalarında kullanılabilecek çok önemli iki materyal daha 
üretildi. Eğitimlerde kullanılan “Haydi Koru!” oyunu bunlardan 
bir tanesiydi. Projenin en keyifli çıktılarından biri olan masa 
oyunu kültürel mirasın korunmasında 9-12 yaş grubunu 
hedefleyen eğlenceli bir yöntem öneriyor. Proje kapsamında 
restorasyonu gerçekleştirilen örnek bir uygulama olan Mar-
din’deki Tamirevi yapısında bulunan koruma sergisinde ise 
çocuk ziyaretçiler için hazırlanan bir yayın yer alıyor. Tami-
revi’ndeki Koruma Sergisi’nin bir parçası olarak hazırlanan 
eğitim kiti yapıyı ziyaret eden çocuklar için öğretici bir oyun 
alanına çevirerek özel bir keşif serüveni sunuyor. 

Since July 2017, the Association for the Protection of Cultural 
Heritage (KMKD) has carried out numerous efforts within the 
scope of the KORU project for Capacity Building in Cultural 
Heritage Protection. The project which the KMKD team con-
ducted in collaboration with the Scotland-based Edinburgh 
World Heritage institution was supported by British Council’s 
Cultural Protection Fund. Teachers and children were also 
involved in many stages of the project that aims to increase 
the awareness of cultural heritage and to adopt in theory and 
in practice the correct methods to protect cultural assets.

As its actors were being determined, it was decided that the 
project would involve not only cultural heritage professionals, 
but would also reach out to many different groups, in consid-
eration of the definition of common heritage. The constituen-
cy of the groups was determined with an emphasis on social 
participation, and to increase the impact of the project, teach-
ers and children were also involved. One of the groups that 
participated in the KORU Project Adult Training sessions was 
primary school teachers. During the training with teachers, the 
focus was on the creation of the awareness of cultural her-
itage in students starting from early ages. Guidebooks were 
prepared on this matter specifically for participants in Antakya 
and Mardin, and the practical aspect of the training focused on 
the design of interactive materials for students.

In addition to the guiding publications used in the training ses-
sions conducted with the teachers, two other important sets 
of materials for use in cultural heritage studies with children 
were produced as part of KORU. The first of these is the board 
game Haydi Koru! (Come on Protect!) which is one of the most 
enjoyable outcomes of the project. It provides a fun learning 
method targeting the 9-to-12 age group for the conservation 
of cultural heritage. There is another publication prepared 
for children in the conservation exhibition in the structure of 
Tamirevi in Mardin, which is an example implementation of 
restoration undertaken as part of the project. The educational 
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KORU Projesi kültürel mirasın korunmasında kapsamlı, bü-
tüncül yaklaşımı ve üç yıllık birikimi ile başka projelere örnek 
olup ilham verebilecek bir potansiyele sahip. Öğrencilerde 
kültürel miras bilinci oluşturmakta öğretmenlerin rolü üze-
rine yapılmış çalışmalar ve çocuklarda kültürel miras merakı 
ve hassasiyeti yaratmak için izlenecek yöntemler üzerine 
çıktılarıyla gelecekte yapılacak benzer işler için örnek bir 
altlık sunuyor. 

kit prepared as part of the Tamirevi exhibition transforms the 
building into an educational play area for visiting children and 
offers a special adventure of exploration.

Thanks to its comprehensive, holistic approach, and its three-
year of accumulation, the KORU Project has the potential to 
set an example and inspire other projects in the protection 
of cultural heritage. Through its outcomes involving creating 
awareness of cultural heritage in students, studies examining 
the role of teachers, and methods for creating cultural herit-
age curiosity and sensitivity in children, it provides an example 
base for similar work to be undertaken in the future.



Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma 
ve Farkındalık Yaratma Projesi Kasım 2017-Mart 2019 tarihleri 
arasında Tarih Vakfı tarafından Dicle Kalkınma Ajansı ve Mar-
din Müzesi ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Proje Mardin, Siirt, 
Batman ve Şırnak illerinde somut olmayan kültürel miras 
farkındalığının kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları yanısıra orta öğretim öğrencileri ve öğretmenleri 
düzeyinde arttırılmasını amaçlamıştır. Ayrıca dört ilde ya-
şayan veya yok olmaya yüz tutan somut olmayan kültürel 
miras öğelerinin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi projenin 
bir diğer önemli hedefi olmuştur. 16 aylık süre içinde Mardin, 
Siirt, Şırnak ve Batman illerinde sözlü tarih görüşmelerini 
yapmak üzere 48 gönüllüye eğitim verilmiş, 110 farklı sözlü 
tarih görüşmesi yapılmıştır. 

Dicle Kalkınma Ajansının bölge kurumlarıyla geliştirmiş 
olduğu işbirliği kültürünün yardımıyla öğretmen eğitimleri 
Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerinin Millî Eğitim Müdür-
lüklerinin ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Proje geliştirilirken 
öğretmen eğitimlerinin toplu bir biçimde Mardin’de verilmesi 
planmışken çıkılan saha ziyaretlerinden sonra her ilde ayrı 
ayrı yapılacak eğitimlerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen eğitimleri planlanırken, öğretmenlerin hali hazırda 
sahip oldukları pedagojik formasyonun değerlendirilmesi 
ve öğretmenlere verilecek kültürel miras eğitimi ile bir-
leştirilmesi ön görülmüştür. Bunun için program boyunca 
öğretmenlerin kendi öğrenci kitlesine, okulun bulunduğu 
coğrafyada varolan kültürel miras öğelerine ve kullanabilece-
ği zamana uygun olarak tasarlayıp uygulayabileceği bir atölye 
için gerekli bilgiler ve danışmanlık sağlanmıştır. Bilgilendirme 
oturumlarında ilk olarak yürütücü ekip tarafından projenin 
amaç, hedef ve faaliyetleri aktarılmıştır. Ardından ICOMOS 
Türkiye’den uzmanların kültürel mirasın tanımı ve çocuklar 
ile yürütülen kültürel miras çalışmalarından örnekleri anlat-
tıkları sunumlar gerçekleştirilmiştir. İzleyen oturumlarda ise 
somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi için izlenebi-

The Upper Tigris Valley Project for the Protection of Intangi-
ble Cultural Heritage and Awareness Raising was conducted 
from October 2017 to March 2019 by the History Foundation in 
partnership with the Tigris Development Agency and Mardin 
Museum. In the provinces of Mardin, Siirt, Batman, and Şırnak, 
the project aimed to increase the awareness on intangible 
cultural heritage at the level of public institutions, universities, 
NGOs, as well as middle school students and teachers. An 
additional and crucial aim of the project was the recording and 
the archiving of intangible cultural heritage elements which 
live in the four provinces or which are disappearing. During 
these 16 months in Mardin, Siirt, Şırnak, and Batman 48 volun-
teers were trained to conduct oral history interviews, and 110 
separate interviews were conducted.

With the help of the spirit of collaboration that the Tigris 
Development Agency has developed with the regional insti-
tutions, teacher training sessions were conducted in partner-
ship with the provincial directorates of national education of 
Mardin, Siirt, Şırnak, and Batman. During the development of 
the project, teacher trainings were planned as joint sessions in 
Mardin, but following visits to the field, it became obvious that 
there was need to organize these separately in each province.

During the planning stage, it was decided that the existing 
pedagogical training of the teachers would be utilized and 
merged with cultural heritage training to be provided. To this 
end, the program provided the teachers with the information 
and counseling necessary for a workshop they can design and 
implement, depending on their own student profile, on the 
cultural heritage elements that exist in the area where the 
school is located, and on the time available. During the infor-
mation sessions, first the executive team presented the aims, 
goals, and activities of the project. Following this, specialists 
from ICOMOS Turkey presented their definition of cultural 
heritage and discussed examples of cultural heritage efforts 
conducted with children. In subsequent sessions, methods 
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lecek yöntemler ile bulunulan ile özgü kültürel miras öğeleri 
detaylı bir biçimde öğretmenlere aktarılmıştır. 

İlk günün sonunda öğretmenler gruplara ayrılmış ve her 
gruptan ertesi güne kadar üzerine bir atölye çalışması ta-
sarlayacakları bir kültürel miras öğesi seçmeleri istenmiştir. 
İkinci günde ise öğretmen gruplarının seçtikleri kültürel 
miras öğesi üzerine öğrencileriyle nasıl bir atölye gerçekleşti-
rebileceklerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Öğretmenler 
iki gün sonunda öğrencileri ile hangi konuyu nasıl çalışabil-
ceklerini genel olarak belirlemiş olarak eğitimden ayrılmışlar-
dır. Eğitimlerden sonra iki ay boyunca yaklaşık 100 öğretmen 
ile birebir iletişim halinde kalan proje koordinatörü Esra Ekşi 
Balcı, onların her türlü sorusunu yanıtlamaya çalışmış, öğ-
renci atölyelerinin malzeme teminini sağlamış, malzemeleri 
Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerinde teslim etmiş, bu 
teslimler sırasında öğretmenler ile bir araya gelerek yüz yüze 
takip sağlamıştır. 

Bildiride, kurumlar arası diyalog ve işbirliği, öğretmenlerin 
atölye için seçilme kriterleri ve sonuçları, öğretmen eğitimle-
rine ilişkin gözlemler, öğrencilerin ve ailelerinin atölye çalış-
masına yaklaşımları, öğretmenlerin atölye çalışmalarından 
beklentileri, öğrencilerin atölye çalışması sonunda ürettikleri 
ile kurdukları bağ ve sergi çalışması, danışmanlık sürecinin 
bazen eğlenceli, bazen hüzünlü detayları, proje hedeflerinin 
ne kadarına ulaşıldığına dair geri dönüşler (ön test-son test, 
takip çizelgeleri, anketler ve tekil dönütler) ve programın bir 
model olabilme yolundaki olumlu ve olumsuz yönleri tartışı-
lacaktır. 

that can be implemented to document intangible cultural her-
itage were introduced and cultural heritage entities specific to 
the province were presented to the teachers in detail.

At the end of the first day, the teachers were put into groups, 
each group was asked to select a cultural heritage element 
around which they would design a workshop. On the second 
day, work was done with the teacher groups on how they can 
create a student workshop concerning the element of their 
choice. At the end of two days, the teachers left the training 
having generally established how they can use which topic 
in a workshop with their students. During the two months 
following the training sessions, project coordinator Esra Ekşi 
Balcı remained in one-to-one contact with almost 100 teach-
ers, and she tried to answer all their questions. In addition, she 
procured materials for student workshops, delivered these 
herself in the provinces of Mardin, Siirt, Şırnak, and Batman, at 
which point she met the teachers for face-to-face follow ups.

The paper will discuss the dialogue and cooperation between 
institutions, teacher selection criteria for workshop and its 
results, observations about teacher training, the approaches of 
students and their families to the workshops, the expectations 
of teachers from the workshops, students’ attachments with 
their creations at the end of the workshop and the exhibition, 
entertaining and sad moments from the counseling, infor-
mation about how many of the project targets were reached 
(pretest-final test, monitoring tables, questionnaires and 
individual feedback), and the positive and negative aspects of 
the program as a possible model.
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Geçmiş dönemlerde yaşamış toplumların kültürel düzen-
lerinin günümüze kadar gelebilen kalıntılara dayanarak 
araştıran, belgeleyen ve gelişim süreçlerini inceleyerek yo-
rumlamayan bir bilim dalı olan arkeolojiye bakış açısı zaman 
içinde değişmiştir. Bu bakış açısıyla insanlığın geçmişini daha 
iyi anlayabilmek için “Kültürel Miras”, “Toplumsal Arkeoloji” 
ve “Toplum Eğitimi ve Müzecilik” gibi yaklaşımlar geliştirile-
rek geçmişin daha iyi aktarılması yönünde adımlar atılmaya 
başlanmıştır.

Kültürel mirasın korunması amacıyla ortaya çıkan bu yakla-
şımlar, koruma politikalarının toplumsal destek sağlanarak 
yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda müze-
lere, kültürel mirasın korunması bilincinin oluşturulmasında 
önemli görevler yüklenmiştir. Bu görevlerin yerine getiri-
lebilmesi için müze tanımına ve kurallarına yeni tanımlar 
eklenmiştir. 

Müzeler, insanlığın doğal ve kültürel mirasını korur, yorumlar 
ve tanıtır. Müzeler, doğal ve kültürel mirasın değerlendiril-
mesi, anlaşılması ve yönetimi için fırsatlar sunar. Müzelerin, 
eğitimdeki rolünü geliştirmek ve hizmet verdikleri toplumda 
koruma bilincini oluşturmak, bireyleri yetiştirmek ve mirasın 
korunmasında birer gönüllü haline gelmelerinde çalışma-
lar yürütmek gibi görevleri vardır. Bu doğrultuda müzeler, 
ICOM’un “Müzeler İçin Etik Kuralları” bildirisindeki yaklaşımını 
kendilerine esas almalıdırlar.

Ülkemizde müzecilik faaliyetleri 19. yüzyılda başlamış ol-
masına, müze eğitimi çalışmalarının 20. yüzyıl içerisinde 
tartışılmasına ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde olmamıza rağmen 
müzelerin eğitim amaçlı kullanımı istenilen düzeyde değildir. 
Ancak son yıllarda ülkemizde müze amaçlı yapılan binalarla 
birlikte sergileme, bilgilendirme, dijital teknolojiden yaralan-
ma gibi birçok alanda önemli gelişme sağlanmış, müze eğiti-
mi konusunda ise örnek oluşturacak faaliyetlere başlanmıştır.

The perspective on archeology which is a science that studies 
the cultural systems of past societies based on remnants that 
have survived, that documents and that studies their devel-
opment and does not interpret, has changed over time. With 
this perspective, approaches such as cultural heritage, social 
archaeology, and community education and museology have 
been developed to better understand the past of humanity, 
and steps were taken to transmit the past more effectively.

These approaches that emerged with the aim of protecting 
cultural heritage revealed the necessity of developing con-
servation policies by providing social support. In this context, 
museums have been assigned the crucial task of raising 
awareness concerning the protection of cultural heritage. To 
fulfill these duties, the definition and the rules of the museum 
were updated and modified.

Museums protect, interpret and promote the natural and cul-
tural heritage of humanity and provide opportunities for the 
evaluation, understanding, and management of this heritage. 
Museums have important duties such as improving their role 
in education and creating a sense of protection in the soci-
ety in which they serve, working on educating individuals so 
that they can become the volunteers in the protection of the 
heritage. Accordingly, museums should adopt the approach in 
ICOM’s “Code of Ethics for Museums” document.

Museum activities in Turkey started in the 19th century, and 
museum education studies were discussed in the 20th, and 
even though we are currently in the first quarter of the 21st 
century, the use of museums for educational purposes is still 
not at the desired level. But with the construction of museum 
buildings in Turkey in recent years, important progress has 
been achieved in many areas such as exhibition, information, 
and digital technologies, and activities that will set precedents 
in museum education have started.
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2011 yılında müzeyi toplumla buluşturma hedefi doğrultu-
sunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına hazırlanan “Herkes 
Müzeye” projesi ile Çorum Müzesinin eğitimde yeterince 
kullanılması amaçlanmış, bu doğrultuda Türkiye’de ilk olarak 
“Yatılı Müze Eğitimi” çalışmalarının yapıldığı müze atölyeleri 
oluşturulmuştur. Bu atölyelerde müze eğitiminin sürdürü-
lebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak ise Merkezi Finans 
İhale Birimi tarafından açılmış olan “Sivil Toplum Hizmeti: 
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler” başlıklı hibe 
çağrısına sunulan “Çorum Müzesinde Bir Şeyler Oluyor “ 
projesi kapsamında ise profesyoneller tarafından Çorum’daki 
öğretmenlere müze eğitimi konusunda eğitim çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

In line with the goal of bringing together museum and so-
ciety, the project “Everyone to the Museum” was prepared 
in 2011 for the Middle Black Sea Development Agency and it 
was intended that the Çorum Museum be used sufficiently 
in education, and accordingly, for the first time in Turkey 
museum workshops were created to conduct Boarding 
Museum Education activities. To ensure the sustainability of 
museum education, as part of the Something is Happening 
in the Çorum Museum project professionals trained teachers 
in Çorum in museum education. The project has also applied 
for the call for proposals made by Central Finance Tender-
ing Unit titled Civil Society Facility – EU-Turkey Intercultural 
Dialogue.



Gordion Kültürel Miras Eğitim Programı, Ankara İli, Polatlı 
İlçesi Yassıhöyük Köyü’nde yürütülmekte olan Gordion Ar-
keolojik Kazı ve Restorasyon Projesi kapsamında sürdürülen 
bir eğitim programıdır. Gordion Kazı Başkan Yardımcısı 
Ayşe Gürsan-Salzmann’ın başkanlığında, Arkeolog ve Müze 
Eğitimcisi Halil Demirdelen’in ortaklığında ve Gordion Kazı 
Projesinin paleobotanikçisi Naomi F. Miller’ın asistanlığında 
yürütülen bir kültürel miras eğitimi projesidir.

Eğitim Projesi, Gordion Kazı Başkanlığı tarafından bütçelen-
dirilmiş olup oluşturulan program 20 Haziran 2014 tarihinde 
başlamıştır. Öncelikle, Yassıhöyük Köyü ile çevresindeki 
köylerde yaşayan öğrencilerin kültürel miras konusunda 
eğitilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere Gordion Antik Kenti ve 
Gordion Müzesi hakkında detaylı bilgiler ile kültürel mirasın 
korunması, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile böl-
genin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik dersler 
verilmiştir. 

2016 yılından itibaren kültür mirası eğitim çalışmalarına 
özellikle Polatlı’da görev yapan öğretmenlerin katılımı sağ-
lanmıştır. Gordion Müzesi’ndeki Frigya Uygarlığı eserleri ile 
müzenin Ankara ve Polatlı turizmine sağladığı katkılar eğitim 
programının ana hatlarını oluşturmuştur.

2017 yılında Polatlı’da ‘Gordion Kazı Projesi ve Kültürel Mirasın 
Korunması Çalıştayı’ düzenlenmiş, Polatlı’nın tarihi değer-
lerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere kültürel mirasın 
aktarımının sağlanması için neler yapılması gerektiği tespit 
edilmiştir. 2018’de katılımcıların antik materyal kültürün keşfi 
ve korunmasıyla ilgili detaylı bilgi edinmeleri sağlanmıştır. 
Grupta öğretmenler, öğrenciler, okul müdürleri ile İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü üyeleri bulunmuştur. 2019 yılında katı-
lımcılara kültürel miras kavramının en önemli parçası olan 
konservasyon çalışmalarının çevre korunmasındaki rolü 
vurgulanmıştır. Öğretmenlere Gordion kazı evi ve ören yerin-
de 10 farklı uygulama yaptırılmıştır.

The Gordion Cultural Heritage Education Program is carried 
out within the scope of the Gordion Archaeological Excavation 
and Restoration Project in the Yassıhöyük village of Ankara’s 
Polatlı district. It is a cultural heritage education project direct-
ed by Gordion Excavation Vice President Ayşe Gürsan-Salz-
mann, in partnership with archaeologist and museum educa-
tor Halil Demirdelen and with the assistance of paleobotanist 
Naomi F. Miller from the Gordion Excavation Project.

The education project was funded by the directorate of Gor-
dion Excavation and the program started on June 20th, 2014. 
The first aim was the cultural heritage training of students 
living in Yassıhöyük and in the neighboring villages. Students 
received detailed information about the ancient city of Gor-
dion and about the Gordion Museum, and attended lectures 
on the protection of cultural heritage, restoration and con-
servation efforts, as well as the development of the tourism 
potential of the area.

Since 2016, teachers working in Polatlı were encouraged to 
participate in cultural heritage education activities. The works 
of Phrygian civilization in the Gordion Museum and the con-
tributions of the Museum to the tourism of Ankara and Polatlı 
formed the main outline of the education program.

In 2017, the Workshop on the Gordion Excavation Project and 
the Protection of Cultural Heritage was held in Polatlı, and 
the requirements for the protection of the historical values 
of Polatlı and for the transmission of cultural heritage to the 
future generations were determined. In 2018, participants 
were provided with detailed information on the discovery and 
preservation of ancient material culture. The group included 
teachers, students, school principals, and members of the 
district’s national education directorate. In 2019, the role of 
conservation efforts in the protection of the environment, 
which is the most important part of the concept of cultural 
heritage, was emphasized to the participants. 10 different 
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Bildiride, 2020 yılı eğitim programı ile müfredat programına 
dair çalışmalar ve Gordion’un Unesco Dünya Miras Listesi’ne 
alınmasına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

practical sessions with the teachers were organized in the 
Gordion excavation house and ruins.

The paper will cover the studies on the 2020 curriculum and 
present commentary concerning the inclusion of Gordion into 
the UNESCO World Heritage List.
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Anadolu toprakları Prehistorik Çağlardan itibaren göçlerin 
etkisinde kalmış, farklı toplum ve medeniyetlere ev sahipliği 
yapmıştır. Bunun sonucunda Türkiye’nin günümüzde sahip 
olduğu yoğun, farklı somut ve somut olmayan kültürel mirası 
meydana gelmiştir. Ancak bu yoğun ve farklı kültürel miras 
bulundukları bölgelerde yaşayan insan toplumlarının geç-
mişi ve kimlikleri ile çoğu zaman bağlantılı değildir. İnsanlar 
yaşadıkları yerlerde geçmişlerine ait olmayan kütlürel miras 
ile bir bağ kuramadıklarında, onun korunmasını çoğu zaman 
önemsememektedirler.

2013 yılından itibaren Konya’nın güneydoğu ilçelerinde yapı-
lan Konya ili Ereğli, Halkapınar, Emirgazi ve Karapınar ilçele-
rinin Tunç ve Demir Çağı yüzey araştırması (KEYAR) kapsa-
mında İvriz’de korumaya yönelik çalışmalar ve İvriz’in bağlı 
olduğu Halkapınar ilçesinde hem belediye işçilerine hem de 
okulda arkeolojik miras hakkında öğrenci ve öğretmenler için 
sunumlar yapılmıştır. İvriz Konya’nın 155km güneydoğusunda 
Bolkar Dağları’nın eteklerine konumlanmış Geç Hitit Döne-
mi’ne ait kutsal su merkezidir. Tatlı su kaynakları ve fırtına 
tanrısı Tarhunzas ve Kral Warpalawas’ı betimleyen kaya 
kabartması ile meşhurdur. Yapılan arkeolojik çalışmalarda 
köy halkının İvriz’deki Hitit ve Bizans mirası ile kendilerini 
pekiştiremediği için mirasa sahip çıkamadıkları ve kendilerine 
has somut olmayan kültürel mirası da koruyamadıkları ve 
tanıtamadıkları tespit edilmiştir. Okullarda ise, öğretmenlerin 
yörenin kültürel mirası hakkında mirasın bulunduğu yerde 
yeterli bilgiyi temin edemedikleri görülmüştür. Bu bildiride 
İvriz örneği üzerinden var olan kültür mirasının yerel halk 
tarafından nasıl algılandığı ve buradaki kültürel miras ile ilgili 
paydaşlar tarafından öğretmenlere yönelik ne tür çalışmalar 
yapılabileceği tartışılacaktır.

Since Prehistoric times Anatolia has been influenced by mi-
grations and hosted different cultures. This variety formed the 
dense and diverse tangible and intangible cultural heritage of 
contemporary Turkey. However, the identity and past of the 
people who live close by this diverse cultural heritage doesn’t 
coincide with it most of the time. When people cannot create 
a connection with the cultural heritage and their own past of-
ten times they don’t care about its preservation. Since 2013 an 
archaeological survey is conducted in the southeastern prov-
inces of the Konya plain. The aim is to systematically survey 
the Bronze and Iron Age settlements and monuments of the 
provinces of Ereğli, Halkapınar, Emirgazı and Karapınar. As part 
of this survey, a preservation project in İvriz has been initiated 
and lectures on archaeology and cultural heritage have been 
presented to students at a high school in Halkapınar and to 
workers in İvriz. İvriz is a Neo-Hittite water sanctuary on the 
slopes of the Bolkar Mountains around 155 km southeast of 
Konya. It is famous for sweet water springs and a large rock 
relief depicting the storm god Tarhunzas and King Warpala-
was. During the archaeological survey it was observed that the 
local community doesn’t see any connection with the Hittite 
and Byzantine heritage and hence they don’t see a necessity 
to protect it. Furthermore it was observed that the community 
is not able to protect and publicize its own intangible cultural 
heritage. School teachers don’t have any opportunity to obtain 
any information on the cultural heritage where it is located. In 
this presentation, it will be discussed how the existing cultural 
heritage is perceived by the local community through the ex-
ample of İvriz and what kind of studies can be created by the 
stakeholders regarding the cultural heritage here for teachers.

İvriz Örneği Üzerinden Toplumun 
Arkeoloji Algısı

Communities’ Perception of 
Archaeology: The Case of İvriz
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Anadolu yakasında , İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Küçükyalı Mahallesi’nin “gerçek” sakinleri bugünkü Çınar 
Camii’nin arka tarafında kalan arkeolojik kalıntıları “mağara” 
olarak adlandıran kimselerdir. Mağara kelimesi, çocukluk 
maceralarıyla, tarihi duvarların üzerindeki tehlikeli tırma-
nışlarla, karanlık, korkutucu mekânlara ve tünellere yapılan 
keşiflerle ilintilendirilmiştir. Öyle ki bu mağara hakkında 
çeşitli şehir efsaneleri türetilmiştir. Bunlardan biri, arkeolojik 
alandaki yeraltı tünelinin Marmara Denizi’ni geçerek Adalar’a 
ulaşan gizli bir geçitten ibaret olduğu yönündedir. Bu mağa-
ra, Küçükyalı Mahallesi’nde ikamet eden küçükten büyüğe 
herkesi birleştiren bir bağlantıdır. Şehirlerdeki birçok arkeo-
lojik “harabe” ilgisiz ve bakımsız durumda olmasına rağmen 
çocukların hayal güçlerine ilham verir.

Küçükyalı’da oldukça geniş bir kompleksten geriye kalan ve 
4.500-5.000 m2’lik bir alanı kaplayan kalıntılar 1980’lerin or-
talarında genişlemeye başlayan mahallede saklıdır. Belirtilen 
alan, Orta Bizans Dönemi eseri olan, patrik ve daha sonra aziz 
ilan edilen İgnatios tarafından 9. yüzyılın ikinci yarısında inşa 
edilen Satyros Manastır Kompleksi olarak tanımlanmıştır. 
Arkeolojik kazılar başlamadan önce manastır kompleksinin 
büyük bir kısmı saptanamamasına rağmen komplekse dair 
en etkileyici detay bir yeraltı yapısının kalıntıları olmuştur. Bu 
kalıntılar, yapının doğusunda su giriş kanalıyla ve –doğuda 
genişçe tuğla bir kubbeden, batıda daha küçük ve paralel 
dizili tuğla kubbelerden oluşan– çatı sistemiyle donatılmış 
bir sarnıça aittir. İşte bu yapı, günümüzde hala mahallenin 
genç sakinleri ve alanı ziyaret eden her yaştan insan arasında 
merak uyandıran ve hakkında hikayeler üretilen “mağaradır”.

Küçükyalı ArkeoPark Projesi, bölge halkı ve kamu arasındaki 
ilişkinin başlangıç noktalarından birisi, araştırmalar devam 
ederken kazı yerini ziyarete açmaktı. Küçükyalı’daki ve her-
hangi bir arkeolojik alandaki en önemli paydaşlardan birini 
çocuklar oluşturmaktadır. Başlangıçta, çocukların mağaraya 

An “authentic” inhabitant of the Küçükyalı neighborhood on 
the Asian side of the Greater Municipality of Istanbul, is some-
one who refers to the archaeological remains surviving on the 
back of present-day Çinar Camii as: “mağra”. The term mağra 
is connected with childhood adventures, dangerous climbs on 
ancient walls and explorations into dark and frightening spac-
es and tunnels. Around the mağra numerous metropolitan 
legends are built. One of them is that an underground tunnel 
in the archaeological area was nothing but a secret passage-
way leading all the way to the Princes Islands, passing through 
the sea of Marmara. The connection between inhabitants of 
all ages in the neighborhood of Küçükyalı is the mağra. Many 
archaeological “ruins” in cities inspire children’s imagination 
and, at the same time, many archaeological ruins in cities are 
kept in a state of neglect and dilapidation.

The remains at Küçükyalı are embedded into a neighborhood 
that sprawled from about the mid-1980s and what survives of 
a much-extended complex does now extend over a surface 
of some 4.500/5.000 square meters. The site is identified 
with the Middle Byzantine monastic complex of Satyros build 
by the patriarch and later saint Ignatios in the second half of 
the 9th century CE. While not much of the monastic complex 
was detectable before the archaeological excavations begun, 
the most impressive feature of the complex is represented 
by the remains of an underground structure. This is a cistern 
equipped with a water inflow channel to the east of its struc-
ture and a roofing system consisting of a large brick dome to 
the east and smaller parallel rows of brick domes to the west. 
This is the mağra that still today sparks curiosity and stories 
among the younger inhabitants of the neighborhood and 
visitors of all ages to the site. 

One of the starting points of the relationship between the 
Küçükyalı ArkeoPark Project, local communities and the public 
broadly defined was to make the site open to visits while 
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ve arkeolojiye olan bariz ve içten gelen merakı, iki taraf için 
de genel anlamda faydalı olacak seviyede bir etkileşimin 
mümkün olduğunu göstermiştir. 

Bu bildiri, çocukların arkeolojik alana davet edilmesiyle baş-
layan eğitim programlarının ve bu programlar için metodoloji 
belirleme amaçlı öğretmenlerle işbirliği yöntemlerinin ge-
liştirilmesine yol açan rotanın izini sürmeyi amaçlamaktadır. 
Bildiride, çocuklara yönelik eğitim programlarının yetişkin-
lerde nasıl yankı uyandırabileceğine ve şehir merkezlerindeki 
arkeolojik alanların korunmasına nasıl katkı sağladığına ve 
en nihayetinde arkeoloji ve şehir efsanelerinin birbiriyle nasıl 
ilişkilendirilğine dair değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

research was being carried out. Children represent some of 
the most important stakeholders at the site and at any urban 
archaeological site. At the beginning, the open and sponta-
neous curiosity of children for the mağara and archaeology 
showed that a different level of engagement was possible, one 
that would have been mutually beneficial in a broad way. 

This presentation wants to track back the path that lead from 
welcoming children to an urban archaeological site to the 
development of educational programs and the modalities of 
collaborations with teachers towards the establishment of 
a methodology for the programs. The presentation will also 
reflect on the archaeologist-teacher- student relationship and 
how this relationship orients the content of the educational 
programs. Lastly, some considerations will be made on how 
educational programs for children can resonate with adults 
and contribute towards the conservation of archaeological 
sites in urban centers. And, ultimately connect archaeology 
with metropolitan legends.
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1993 yılında Prof.Dr. Mehmet Özdoğan tarafından başlatılan 
Aşağı Pınar kazıları, Trakya bölgesinin tarih öncesi dönemdeki 
kültürel gelişimiyle ilgili çok önemli bilgilerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Neolitik Dönemde Güneydoğu Anadolu’da gelişen 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik köy topluluklarının 
Avrupa’ya geçiş sürecini ortaya koyan bulgular, bilim dün-
yasında oldukça ses getirmiştir. Her ne kadar Aşağı Pınar 
yerleşimi bilimsel açıdan önemli bir arkeolojik alan olsa da, 
kazıyla açığa çıkan ahşap ve toprak malzemeden oluşan yapı 
kalıntılarının son derece kırılgan adeta iz niteliğindeki karak-
teri alanın görsel olarak algılanmasını güçleştirdiği gibi bu 
yıkıntıların yerinde korunması da neredeyse olanaksızdır. Bu 
nedenle 1999 yılında hazırlanan bir proje ile Aşağı Pınar kazı 
alanının bir açık hava müzesine dönüştürülmesi ve böylece 
hem korunması hem de toplumla buluşturulması amaçlan-
mıştır. Bu bağlamda en öncelikli konu, Aşağı Pınar’ın yer aldığı 
Kırklareli ilinde yaşayan toplumda bir farkındalık oluşturmak 
ve müzenin yerelde sahiplenilmesini sağlamaktır. Aşağı 
Pınar Açık Hava Müzesi’nin ilk bölümü 2008 yılında ziyarete 
açılmıştır. Aynı dönemde Kırklareli kentinde çoğunluğunu 
emekli ilkokul öğretmenlerinin oluşturduğu gönüllülerle 
birlikte Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği kurulmuş ve böyle-
ce yerelde bu müzenin sahiplenilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması hedeflenmiştir. Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi her 
yıl projeler çerçevesinde eklenen bölümlerle gelişmektedir, 
ancak alanda bir yandan da arkeolojik kazılar sürdüğü için 
müze uygulaması henüz deneysel düzeydedir. Ören yeri gişeli 
bir müzeye çevrilmemiştir. Bununla birlikte Kırklareli Kültür 
Varlığı Derneği üyelerinin çabasıyla randevulu olarak hem 
okul grupları hem de bireysel ziyaretçiler alanda gezdirilmek-
te, Aşağı Pınar ve tarih öncesi dönem kültürleri ile ilgili bilgi 
konuklara aktarılmaktadır. Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği 
her yıl Millî Eğitim Müdürlüğü ile de görüşerek Kırklareli’nde 
bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin öğretmen-
leriyle birlikte alanı ziyaret etmelerini ve böylece yaşadıkları 
bölgenin tarihiyle ilgili yerinde deneyim yaşamalarını sağla-

The Aşağı Pınar excavations were started in 1993 by Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan and have revealed crucial information 
on the cultural development of the Thrace region during 
the prehistoric period. Findings that indicated the passage 
of dwellers of agriculture and farming villages from 
Southeastern Anatolia to Europe during the Neolithic era 
have had a tremendous impact on the scientific community. 
Although the Aşağı Pınar settlement is scientifically an 
important archaeological field, the wooden and earthen 
building remnants that have been excavated are extremely 
brittle and trace-like, which makes it difficult for the area 
to be perceived visually. In addition, it is almost impossible 
to protect these ruins in their present location. Hence, in 
1999 a project was prepared to transform the Aşağı Pınar 
excavation area into an outdoor museum, to protect it, and 
to present it to the public. In this regard, the highest priority 
was to create awareness in the community of Kırklareli, the 
province to which Aşağı Pınar is connected, and to ensure that 
the museum is adopted at the local level. The first section 
of the Aşağı Pınar Outdoor Museum opened in 2008. During 
the same period, the Kırklareli Culture Assets Association 
was established with volunteers mostly made up of retired 
primary school teachers, and hence the sustainability of the 
museum was ensured. The Aşağı Pınar Outdoor Museum is 
developing every year with sections being added through 
projects; however, because archaeological excavations 
are also continuing in the area, the museum is still at the 
experimental phase. The ruins have not been converted into 
a pay-to-enter museum. Despite this, with the efforts of the 
members of the Kırklareli Culture Assets Association, school 
groups and individuals can visit the area on an appointment 
basis, and they are provided with information on Aşağı Pınar 
and its prehistoric cultures. Every year, Kırklareli Culture 
Assets Association meets with the Directorate of National 
Education, to make it possible for students of primary, middle, 
and high schools of Kırklareli to visit the area accompanied 
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maktadır. Dernek yöneticilerinin çoğunun emekli öğretmen 
olması, öğrencilere okul eğitimi süreçlerinde hiç öğrenme-
dikleri bu erken dönemlerle ilgili özel bilgilerin rahatça sunul-
ması açısından büyük kolaylık oluşturmaktadır.

Bu bildiride Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi projesi kısaca tanı-
tıldıktan sonra, kentte kurulan dernek ve emekli öğretmen-
lerin çabasıyla yaşanan deneyim aktarılacaktır. Bu bağlamda 
öğrenci ve öğretmenlerle kurulan iletişim biçimleri, yerel 
bürokratik sorunlar vb. tüm süreçler paylaşılacaktır. Bunun 
yanı sıra kentte ilginin giderek artmasına bağlı olarak ger-
çekleştirilen çeşitli TÜBİTAK projeleri, Kırklareli Üniversitesi 
öğrencilerinin sosyal kulüpleri, yerel basının ilgisi vb. çabalar 
da kısaca açıklanarak, 21 yıllık süreçte Aşağı Pınar Açık Hava 
Müzesi projesinin kente kattığı değerler tanıtılacaktır. Aşağı 
Pınar gibi kültür tarihi açısından önemli ancak korunması ve 
sergilenmesi son derece zor olan bir arkeolojik alanda yaşa-
nan bu özgün deneyimin, Türkiye’de benzer sorunlar içeren 
tarih öncesi dönem kazılarına bir örnek olması da amaçlan-
mıştır. 

by their teachers, thus experiencing regional history right 
where it occurred. The fact that most of the association’s 
administrators are retired teachers is greatly convenient for 
providing students with special information about these early 
periods which was not part of their schooling.

This paper will briefly present the Aşağı Pınar Outdoor 
Museum project, will then focus on the association established 
in the city, and discuss the experience that was made possible 
with the efforts of the retired teachers. It will also touch 
upon issues such as the communication established with the 
students and teachers, local bureaucratic problems, and the 
like. In addition, various TÜBİTAK projects connected with 
the growing interest in the city, the social clubs of Kırklareli 
University students, interest of the local press, etc. will also be 
briefly covered, and the added value that the 21-year Aşağı 
Pınar Outdoor Museum project brings will be presented. An 
additional aim is to ensure that this unique experience from 
an archaeological area such as Aşağı Pınar that is important 
in terms of the history of culture but extremely difficult to 
protect and exhibit, can be a model for other prehistoric 
period excavations in Turkey that present similar problems.



2010-2011 yılları arasında, Arkeologlar Derneği İstanbul Şu-
besi tarafından Sivil Toplum Diyaloğu – İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Hibe Programı kapsamında “Kültür Mirasını 
Korumada Katılımcı Koruma Modeli Projesi” yürütüldü. Proje 
ortaklarının, Türkiye’den Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, 
Yunanistan- Selanik’ten Antigone ( Irkçılık, Çevre, Barış ve 
Anti-Şiddet Hareketleri Üzerine Bilgi Edinme ve Belgeleme 
Merkezi), İtalya- Perrugia’dan Consorzio ABN A&B Sosyal Ağ 
olduğu projede, 

• Üsküdar bölgesindeki sivil toplum kuruluşları ve semt sa-
kinleri ile toplantılar organize edilerek mahalle gönüllülerine 
ulaşılması, 

• Kültürel mirasın korunması amaçlı şikâyetlerin alındığı, 
güncel ve katılımcı bir izleme sürecinin web sitesi aracılığı ile 
hayata geçirilmesi, 

• Kültürel mirasın korunması için mahalle gönüllülerinin, 
yerel halkın doğrudan muhatap olacakları bir sistem oluş-
turmalarını teşvik etmek ve kurulacak web sitesi ile izleme 
sürecini geliştirmek, 

• 25 Arkeolog ve sanat tarihçisine örgün eğitim teknikleri ve 
Üsküdar üzerine eğitmen eğitimi verilmesi, 

• Beş okulda 500 öğrenciye Üsküdar kültürel mirası ile ilgili 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması, 

• Kültürel Mirasın ana konu olacağı farklı içerikte seminerlerin 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Üsküdar’da Kültür Mirası Eğitim Programı kapsamında Arke-
ologlar Derneği İstanbul Şubesi’nde 29-30 Ocak 2011 tarihleri 
arasında ilköğretim okullarında eğitim verecek gönüllüler için 
düzenlenen Eğitmen Eğitimi Programı’nın ilk aşaması ger-
çekleştirilmiştir. İlk aşamaya farklı meslek gruplarından 30 
kadın gönüllü katılmış, iki gün boyunca katılımcılara konunun 
uzmanları tarafından:

In 2010 and 2011, the Istanbul Branch of the Turkish 
Archaeologists Association carried out “Participant Protection 
Model Project for the Protection of Cultural Heritage” as part 
of the scope of Civil Society Dialogue - Istanbul 2010 European 
Capital of Culture grant scheme program. Project partners 
were the Istanbul Branch of the Turkish Archaeologists 
Association from Turkey, Antigone (Information and 
Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non-
Violence) from Thessaloniki Greece, and Consorzio ABN A&B 
Network Sociale from Perrugia, Italy.

The project aimed to achieve the following:

• Reaching neighborhood volunteers by organizing meetings 
with non-governmental organizations and with residents in 
the Üsküdar area,

• Implementing up-to-date and participatory monitoring 
through which complaints for the protection of cultural 
heritage are received via a website,

• Encouraging neighborhood volunteers to create a system for 
the protection of cultural heritage, in which locals will directly 
be involved, and improving the monitoring process through 
the website to be established,

• Providing 25 archaeologists and art historians with trainer 
training concerning formal education techniques and Üsküdar,

• Providing information concerning Üsküdar’s cultural heritage 
to 500 students in five schools,

• Organizing seminars featuring various content under the 
main theme of cultural heritage.

As part of the Culture Heritage Education Program, the first 
phase of the trainer training program for volunteers to teach 
in primary schools took place in Üsküdar from January 
29th to 30th, 2011 at the Istanbul Branch of the Turkish 
Archaeologists Association. 30 women volunteers from 
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• Tarihöncesinden Bizans dönemine kadar İstanbul,

• Kültürel mirasın korunması ve

• Üsküdar’ın kültürel mirası konusunda bilgi verilmiştir.

Amacı etrafındaki kültürel değerlerin farkında olan, göz-
lemleyen ve koruyan genç gönüller yetiştirmek olan eğitim 
kapsamında, “Üsküdar’ın Kültür Mirası” konulu iki günlük 
bir eğitim programı ile toplamda 500 ilköğretim öğrencisine 
ulaşılması hedeflenmiştir.

12-13 Şubat 2011 tarihinde ise, öğrenme, kolaylaştırıcılık, örgün 
olmayan eğitim yöntemleri üzerinde durularak eğitimin ikinci 
aşaması gerçekleştirilmiş, programın ilk aşamasında Eğitmen 
Eğitimi’ne katılan gönüllüler, Şubat ve Mart ayları içerisinde 
Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izinle, Şemsipaşa, İcadiye, 
Çamlıca ve Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulları’nda 
kültürel mirasın korunması ile ilgili eğitim çalışmalarında 
görev almışlardır.

various profession groups attended the first phase, and during 
two days specialists provided participants with information on 
the following:

• Istanbul from prehistory to the Byzantine era,

• The protection of cultural heritage, and

• The cultural heritage of Üsküdar.

As part of the education program that aims to raise young 
volunteers who are aware of cultural values surrounding 
them, who observe and protect these, a two-day training on 
the Cultural Heritage of Üsküdar was planned for 500 primary 
school students. 

From February 12th to 13th, 2011, the second phase of the 
training took place, focusing on learning, facilitation, and 
non-formal education methods. In February and March, the 
volunteers who participated in the trainer training sessions in 
the first phase of the program were assigned to teach about 
the protection of cultural heritage in Şemsipaşa, İcadiye, 
Çamlıca, and Sokullu Mehmet Paşa primary schools through 
permission obtained from the Ministry of National Education.
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