


SARAT, ‘Safeguarding Archaeological Assets 
of Turkey’ (Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının 
Korunması), Türkiye’nin zengin, çeşitli ve 
zaman zaman tehdit altında olan arkeolojik 
mirasının korunması ve değer verilmesi yönünde 
dikkate değer bir etki yaratmış bir eğitim ve 
farkındalık projesidir. SARAT, kültürel miras 
uzmanlarında, ilgili meslek gruplarında ve genel 
toplum düzeyinde bilgi, beceri ve farkındalığın 
artırılması amacıyla birbiriyle bağlantılı farklı 
programlar yürütmüştür. Türkiye’de yaşayan 
kültürel miras uzmanlarınca gerçekleştirilen 
ve İngiltere Kültürel Koruma Fonu tarafından 
desteklenen proje yerelde olan ihtiyaçlara cevap 
bulmayı amaçlamıştır.

SARAT Projesi’nin ilk üç yıllık dönemi (2017-
2020) Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün 
(BIAA) başkanlığında, Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve 
Uluslararası Müzeler Konseyi İngiltere şubesi 
(ICOM UK) ortaklığıyla hayata geçirilmiştir.

SARAT - Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının 
Korunması Projesi, Eğitim, Beceri Geliştirme ve 
Farkındalık Yaratma kategorisinde 2020 Europa 
Nostra Ödülü’ne layık görülmüştür.

SARAT NEDİR?



NASIL BİR KORUMA?

SARAT projesi Türkiye’nin arkeolojik mirasının uzun vadeli olarak 
korunabilmesi için bazı konuların öncelikli olarak ele alınması gerek-
tiğini düşünmüştür. Bunların ilki arkeolojik varlıkların korunabilmesi 
için bu alanda çalışan kişilerin kültür varlıklarına yönelik risklerin 
yönetimi ve acil durumlara hazırlık konularında donanımlı olmalarıdır. 
Bu alandaki ihtiyaca cevap vermek amacıyla ‘Arkeolojik Varlıkların 
Korunması ve Kurtarılması Online Sertifika Programı’ yerel koşullar 
gözetilerek Türk uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.

İkinci olarak, SARAT arkeolojik korumaya bütünsel bir bakış açısıyla 
yaklaşmış ve hem bu konuda çalışan profesyonellerin hem de halkın 
konuya sahip çıkması gerektiğine inanmıştır. Türkiye çapında yapılan 
bir kamuoyu araştırması halkın arkeolojik varlıklara verdiği değer 
hakkında çok temel bir veri sağlamıştır. Bu araştırmasının sonuçları 
hem online sertifika programının içine eklenmiş, hem de ‘Yerel’de 
Arkeoloji’ başlıklı bir dizi toplantı aracılığıyla kendi bölgelerindeki 
arkeolojik varlıklardan yararlanarak sosyal ve ekonomik gelişme 
yaratabilecek etkili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır.

‘Bütünsel’ terimi projenin arkeolojik alanlara bakışını da özetler. 
Arkeolojik eserlerin kaçak kazılarla elde edilmesi bulundukları 
bağlamın ve arkeolojik kaydın bütünlüğünü bozar. Bu konunun 
gündeme getirilmesi için SARAT projesi iki önemli grupla çalışmıştır. 
İzinli eski eser koleksiyonu yapan koleksiyonerler ve bu konuyla 
bağlantılı kişilerle yapılan derin görüşmelerde eski eser sahibi 
olmanın pratik ve etik yönleri ile ilgili yeni görüşler elde edilmiştir. 
Öte yandan, gazetecilerle yapılan çalıştaylarda arkeoloji haberleri 
yazımında sansasyondan kaçılması, daha hassas bir anlatım dilinin 
kullanılması, bilgilerin kontrol edilmesi ve arkeolojik varlıkların 
korunması konusunda kamusal bir sorumluluk olduğu ve bu 
çerçevede daha etik bir gazetecilik yapılabileceği tartışılmıştır.

Bu temel yaklaşımlar etrafında bir dizi faaliyet hayata geçirilmiştir.



FAALİYETLERİN  KISA BİR ÖZETİ

• Türkiye’de halkın arkeoloji ile bağlantılı tutumunu anlamak için 
ilk defa, 3601 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan bir kamuoyu 
araştırması.

• SARAT ekibi tarafından hazırlanan ve sunulan, Koç Üniversitesi 
tarafından akredite edilen 5 bölüm ve 20 dersten oluşan 
‘Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması’ online sertifika 
programı 

• Arkeolojik varlıklarla ile ilgili haberlerin daha doğru ve kaliteli 
yazılmasını hedefleyen ve Türkiye’nin farklı kentlerinde 
düzenlenen 5 farklı Gazeteciler Çalıştayı.

• Kendi bölgelerindeki arkeolojik varlıklardan yararlanarak sosyal 
ve ekonomik gelişme yaratabilecek etkili kişi ve kurumlar ilham 
ve fikir vermesi amacıyla düzenlenen 6 adet ‘Yerel’de Arkeoloji’ 
toplantısı.

• Kayıtlı arkeolojik eser koleksiyoneri olan ya da bu konu ile 
bağlantılı 20 kişi ile yapılan ve koleksiyonerlerin özelliklerinden, 
motivasyonlarına, koleksiyonları ile ilgili gelecek planlarından, 
kaçak kazılara, yasa dışı eski eser ticaretine ve eser talanının 
arkeolojik dokuya verdiği zarara kadar farklı konuları kapsayan 
görüşmeler.

3601 kişi
Türkiye’de ilk defa

yapılan ve arkeolojik 
mirasla ilgili  kamuoyu 

araştırmasına
katıldı.

102 kişi
5 Gazeteciler 
Çalıştayına

katıldı.

3809 kişi
‘Arkeolojik Varlıkların 

Korunması ve 
Kurtarılması’ 

programından
mezun oldu.

Bölgelerinde
etki sahibi

311 kişi
6 Yerel’de Arkeoloji 

toplantısına
katıldı.

20
eski eser

koleksiyoneri ile 
görüşüldü.



TÜRKİYE ÇAPINDA BİR KAMUOYU ARAŞTIRMASI

Halkın arkeoloji hakkındaki algısını anlamayı amaçlayan ve tüm 
Türkiye’yi kapsayan bir kamuoyu anketi ilk kez SARAT ekibi tarafından 
hazırlandı ve Mayıs 2018’de gerçekleştirildi. Türkiye çapında 
3601 kişi ile yüz yüze yapılan ve 65 soru sorulan görüşmelerde 
demografik özellikler, arkeolojik varlıklarla ilgili farkındalık, bilgi, ilişki 
ve görüşler araştırıldı. Böylece Türkiye’deki arkeolojik varlıklarla 
insanlar arasındaki halihazırda mevcut olan bağlantı, kurulan ilişki ve 
arkeolojiye verilen değer ve anlam ortaya çıkarıldı.

• Yaşam tarzları birbirinden farklı olsa da insanların arkeolojik 
varlıklara yüksek bir değer atfettiği ve verilen bu değerin 
toplumun arkeolojik mirasın korunmasında sorumluluk alması 
için iyi bir başlangıç noktası olabileceği anlaşıldı.

• Anket sonuçları Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması 
programının içinde bir ders olarak sunuldu.

• Anket sonuçları arkeolojik varlıklarla bağlantılı sosyal ve 
ekonomik gelişmeyi hedefleyen Yerel’de Arkeoloji toplantılarının 
çıkış noktası oldu.

• Anket sonuçları Türkiye’de ve yurt dışında arkeoloji ile ilgili ve 
diğer bir çok platformda SARAT projesi çalışmaları kapsamında 
paylaşıldı.

Yakın çevrenizden define 
bulan biri oldu mu?
Evet [ ]   Hayır [ ]

Evet %7

Hayır %93



‘ARKEOLOJİK VARLIKLARIN KORUNMASI VE 
KURTARILMASI’ ONLİNE SERTİFİKA PROGRAMI 

20 bölümlük bu program kültürel miras için afet ve risk yönetimi ve 
acil durum hazırlığına odaklanmıştır. Afet yönetimi ve acil durumlarla 
ilgili derslerin yanı sıra günümüzde kültürel mirasın karşı karşıya 
olduğu tehditler, arkeolojik mirası korunmak için çalışan kurumlar 
ve mekanizmalar, UNESCO Dünya Mirası ve Türkiye ve pratik 
becerileri arttırmaya yönelik derslerle program zenginleştirilmiştir. 
Her bölümde o konuyla ilgili yerli ya da yabancı bir uzmanla yapılmış 
röportaj yer almaktadır. Türkçe olan program ücretsizdir.

• SARAT’ın yüksek lisans dersi seviyesinde hazırladığı online prog-
ram Koç Üniversitesi tarafından onaylanmıştır ve programı tamam-
layanlar Koç Üniversitesi katılım sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

• Eğitim verildiği 8 aylık dönemde programa katılım için 8357 
başvuru gelmesi bu konuya ne kadar yoğun bir ilgi/ihtiyaç 
olduğunu ispatladı.

• Türkiye’nin her köşesinden 3809 mezun veren programda 
katılımcılar bir dersten diğerine geçerken yapılan testte en 
az %75 oranında başarı gösterdiler ve konuyla ilgili bilgi 
seviyelerinin dersin sonunda artmış olduğu başlangıçta ve 
sonda yapılan testlerle ölçüldü.

• Başvurular Türkiye’de kültürel miras camiasının ne kadar geniş 
ve çeşitli olduğunu gösteren bir veri seti sağladı.

• Arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması eğitimini 
tamamlayanlar bu konuda Türkiye’nin her yerinde gerektiğinde 
uygulama yapma potansiyeline sahip bir topluluk oluşturdular. 



GAZETECİ ÇALIŞTAYLARI  

Gazeteciler, SARAT projesi için çok önemli bir hedef gruptu 
çünkü onlar halkın arkeoloji ve kültürel mirasla ilgili görüşlerinin 
oluşmasında çok önemli bir rol oynamaktalar. Proje arkeologlarla 
gazeteciler arasında bir  köprü olmayı her iki tarafın bakış 
açılarını, ihtiyaçlarını ve endişelerini dile getirmeyi ve böylece 
arkeoloji haberlerinin kalitesini artırmayı amaçladı. SARAT ekibi 
gazetecilerin kullanması için arkeolojik terimleri, temel Anadolu 
kronolojini ve süreçleri içeren bir kitapçık hazırladı (SARAT web 
sitesinde online olarak mevcut). 

• Çalıştaylar Türkiye’nin 5 ayrı  kentinde yapıldı ve
 102 kişi katıldı. 

• Çalıştay sonrası katılan gazetecilerin yapılan yeni haberler 
arkeoloji haberciliğinde etik bir yaklaşımın kullanıldığını 
gösterdi. 

• Çalıştaylara ilgi büyüktü ve gazeteciler Türkiye’nin farklı 
yerlerinde yeni toplantılar yapılmasını istediler.  



ESKİ ESER KOLEKSİYONERLERİ 

SARAT, kültür varlıklarının korunması konusunda anahtar rolü olan bu 
grupla bir seri görüşme yaparak, arkeolojik varlıkların bilimsel değeri, 
kontekstin önemi ve arkeolojik dolgunun bütünlüğünün korunmasının 
hayatiyeti hakkında önemli bir farkındalık yaratma çalışması yaptı. 
Koleksiyonerlerle yasa dışı eski eser ticaretinin niteliği, çapı ve 
arkeolojik eser talanının arkeolojik varlıklara verdiği zarar konuşuldu. 

• Kayıtlı eski eser koleksiyonerleri ve bu konuyla ilgili diğer kişiler 
SARAT’ın görüşme talebine olumlu yanıt verdiler ve görüşmeler 
çok rahat bir şekilde yapıldı. 

• Görüşmeler koleksiyon yapmanın ardındaki motivasyon, eser 
alma etiği, eski eser koleksiyonerliği bürokrasisi ve özel 
koleksiyonların geleceği gibi önemli konulara ışık tuttu. 

• Projenin bu bölümünün temel amacı koleksiyonerler ile 
arkeologlar arasında bir diyalog başlatmak ve koleksiyon 
için eser toplama pratiklerini ve bunun etik boyutunu ve 
arkeologların kaygı duyduğu konuları karşılıklı konuşabilmekti. 
Koleksiyonerlerin görüşmeleri kabul etmesi, soruları 
içtenlikle cevaplamaları ve anlatılanları dinlemeleri bu amaç 
doğrultusunda ilerlendiğinin göstergesi olmuştur. 



YEREL’DE ARKEOLOJİ TOPLANTILARI

‘Yerel’de Arkeoloji’ toplantıları kendi bölgelerindeki arkeolojik 
varlıkları bir kaynak olarak kullanarak ve yereldeki insanlarla 
çalışarak sosyal ve ekonomik gelişme yaratabilecek etkili kişi ve 
kurumlara ilham ve fikir vermesi amacıyla düzenlendi.  

• Yereldeki insanları bölgelerindeki arkeolojik varlıklarla 
buluşturmayı amaçlayan 6 toplantı yapıldı ve bu buluşmalara 
311 kişi katıldı.

• Toplantılar kültürel mirasla bağlantılı yerel organizasyonlar ve der-
nekler arasında iletişim ağlarının kurulması için bir platform yarattı.  

• Arkeolojik varlıklara toplum tarafından verilen değerlerin 
anlatılması katılımcıları bilgilendirdi ve onlara ilham verdi. 



DİĞER ÇIKTILAR:

Yayınlar: 

•  Arkeolojik varlıkların ekonomik ve sosyal gelişme için kaynak 
olarak kullanılmasını ulusal ve uluslararası örnek çalışmalar ile 
anlatan bir kitapçık 

• Gazeteciler için temel arkeoloji terimlerini, arkeolojik dönemler 
kronolojisini ve ilgili hukuksal konuları içeren bir kitapçık 

• 2018 yılında ICCROM tarafından hazırlanan ‘Kriz Zamanlarında 
Kültürel Miras için İlk Yardım’ kitabının Türkçe çevirisi

• Projenin farklı çalışmaları ile ilgili ama özellikle kamuoyu anketi 
ile ilgili akademik yayınlar 

Proje için özel olarak yapılmış videolar: 

•  Kültür varlıklarının korunması alanında çalışan uluslararası 
uzmanlarla yapılan röportajlara ait 13 video, Türkiye’nin somut ve 
somut olmayan mirasları ile ilgili özel olarak hazırlanmış 6 video 
ve arkeolojik varlıklara sahip çıkılmasının insanların kendi elinde 
olduğu temasının işlendiği 10 adet video. 

• Bu videolar SARAT’ın sosyal medya kanallarından paylaşılmış, 
online program içindeki derslerde kullanılmıştır ve YouTube 
üstünden halen izlenebilmektedir.

• ‘Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması’ online 
sertifika programını, Gazeteci Çalıştaylarını ve ‘Yerel’de 
Arkeoloji’ toplantılarını anlatan tanıtım videoları sunumlarda 
ve konferanslarda kullanılmıştır ve YouTube üstünden halen 
izlenebilmektedir.

Tanıtım Kampanyaları: 

•  ‘Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması’ online sertifika 
programını, Gazeteci Çalıştaylarını ve ‘Yerel’de Arkeoloji’ 
toplantılarını anlatan tanıtım videoları, posterler ve sosyal medya 
duyuruları 

• Türkiye’nin üstün arkeolojik alanlarını SARAT için yaratılmış 
benzersiz posterle ve kısa bilgilerle tanıtan bir sosyal medya 
kampanyası olan ‘Anadolu’nun Anıtları’ 
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PROJENİN ETKİLERİ 

SARAT projesinin faaliyetleri, deneyimleri ve sonuçları ulusal ve 
uluslararası kültürel miras camiasında ve akademik ortamlarda 
konferanslar, sempozyum katılımları ve diğer toplantılar aracılığıyla 
yaygın şekilde paylaşılmıştır.

Proje boyunca yapılan tüm faaliyetler sürekli olarak belgelenmiş 
ve SARAT projesinin ‘somut mirası’ olarak adlandırabileceğimiz bir 
video ve fotoğraf arşivi oluşmuştur.

SARAT’ın faaliyetlerine katılan, sosyal medya paylaşımlarını takip 
eden ve Türkiye’nin arkeolojik varlıklarının korunmasında sorumluluk 
hisseden bir topluluk yaratılmıştır.  

Gazetecilerle yapılan çalıştaylar, Yerel’de Arkeoloji toplantıları ve 
koleksiyonerlerle yapılan görüşmeler kanalıyla odağında SARAT’ın 
olduğu bir etki ağı örülmüştür.

Benzer biçimde düşünen kurumlar, dernekler ve kişilerle çeşitli iş 
birlikleri yapılmıştır



SARAT PROJESİ WEB SİTESİ

https://saratprojesi.com/tr

SARAT FACEBOOK SAYFASI

facebook.com/saratprojesi

SARAT TWITTER HESABI

twitter.com/saratprojesi

SARAT INSTAGRAM HESABI

instagram.com/saratprojesi

SARAT YOUTUBE PLAYLIST

bit.ly/SARATonYoutube

SARAT FOTOĞRAFLAR

bit.ly/SARATPhotos 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
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