
 
 
 

 
 
 
 
Önsöz 

 
 
 
    Bugüne dek TAY Projesi’ne destek olmuş 
    tüm meslektaş ve dostlarımıza
    saygı ve sevgiyle… 
 
 
 
 
 
Tam 5 yıl oldu… Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi’ni başlatalı tam 5 yıl… 
Hiçbir kurum ya da kuruluşa bağlı/bağımlı olmadan, hiçbir makamdan icazet almadan, 
tümüyle kendi insiyatiflerimiz, sorumluluklarımız, heyecanlarımız, paylaşma arzumuz, 
“Düş gerçekliktir” sözüne olan inancımız ve tamamen gönül birliğiyle “devirdiğimiz” bir 5 
yıl… Kültürel mirasımızı, en temel noktadan sahiplenerek yola çıkan Savaş, Oğuz, Ahmet, 
Mihriban, Ayşe, Şenay ve diğerleri… (ünvanlarımızı kullanmadan…). Kâh sabahlara kadar 
haritalar üzerinde koordinat arayarak, kâh proje yapılandırması ve yeni yaklaşımlar için 
uzun tartışmalar yaparak, kâh “türünün ilk ve şimdilik tek örneği” lafı üzerine birbirimize 
övgüler yağdırarak…  
 
Peki, elde ne var?:  
 
 • 1800’ü aşkın yayın (makale, kitap, rapor vd.) tarayarak hazırlanan 3 klasör 
  (Paleolitik/Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik [İlk Tunç ve diğerleri yolda…]);  
 • 1. Klasör (Paleolitik/Epipaleolitik) için hazırladığımız 3 güncelleme (Neolitik 
  Klasörü ilk güncellemesi çok yakında…); 
 • Internet yayını (Temmuz ’98’de Internetteyiz. Türkçe ve İngilizce. Sloganımız ise 
  şu: “Dünyada İlk Kez bir Ülkenin Kültür/Yerleşme Envanteri Internet’te”);  
 • Bir ödül ( Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri - 1996/97 Türkiye 
  Birinciliği); 
 • Teknolojik donanımlı araştırma araçlarıyla, tüm Türkiye’nin uluslararası bir 
  projeyle taranarak koordinat, haritalama, fotoğraf ve film belge çalışmaları 
  yapılması, dolayısıyla TAY “veri havuzu”ndaki mevcut bilgilerin 
  doğrulanmasını hedeflediğimiz TAYEx (TAY Expedition/TAY Keşif Gezisi) 
  hazırlıkları; 
 • Tüm verilerin çokluortam (multimedia) aracılığıyla CD olarak yayınlanmasının ön 
  tasarımları; 
 



 
 
 

 
 
 
 • TAY Projesi’ni bir sivil toplum örgütü (NGO - Non-Governmental Organization) 
  çatısı altında kurumlaştırma çalışmaları (TAG - Türkiye Arkeolojik Gözlemevi / 
  The Archaeological Survey of Turkey); 
 ve laftan çok iş yapmanın keyfi…  
 
Bizi kimler destekliyor?:  
 
Öncelikle projenin kuruluş aşamalarından beri içinde yer alan ve hiçbir karşılık beklemeden 
desteğini sürdüren, Türkiye’deki ciddi arkeolojik yayıncılığın temsilcisi Ege Yayınları 
(Ahmet Boratav ve ekibi); TAY verilerinin İngilizce çevirisini gerçekleştirebilmemizi 
sağlayan İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu ve “TAY Çevresi” olarak andığımız, projenin 
başından beri bizi gerçekten yüreklendiren, “görmedim-duymadım-bilmiyorum”cuların 
mahzun sessizliklerinin yanında, eleştiri ve önerileriyle bize yol çizen ya da çeşitli 
noktalarda imdadımıza yetişen meslektaşlarımız ve dostlarımız… Hepsine minnet 
duygularımızı iletiyoruz. 
 
Ayrıca, TAY’ın Internet üzerinden yayınını gerçekleştirebilmemizi olanaklı kılan 
Bilkom/Apple® yetkilileri ile Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’ne (İTÜ) ve yaratıcılığını web 
sayfalarımıza taşıyan İrfan Sayar’a teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. 
 
Herkese en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyor, sizlerin de desteğiyle, her aşamada, 
yanlışlarımızı düzelterek, doğrularımızı daha da bileyerek yolumuza devam ediyoruz… 
 
 
 
 
    TAY Proje Ekibi 


