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Türkiye’de 
her yıl bini 
aşkın kaçak 
kazı yapılı-

yor ve doğada sahipsiz durumda 
yer alan yüzlerce antik kalıntı  

ve arkeolojik sit alanı, defineciler 
tarafından dinamitle, balyozla, iş 

makineleriyle tahrip ediliyor. An-
talya’nın Beydağlarında definecilerin 

saldırısına uğrayıp, tahribat nedeniyle 
özelliklerini kaybetmiş yüzlerce antik 
kalıntı bulunuyor. Bu kalıntıların çoğu, 
içlerinde veya altlarında kıymetli eser 
bulunabileceği düşüncesiyle defineciler 
tarafından kırılıyor, bütünlüğü bozulup, 
kaya parçalarına dönüşüyor.
KAÇAK KAZILAR PUZZLE’I YOK EDİYOR
Türkiye ve özellikle Antalya, binlerce 
yıl birçok medeniyete ev sahipliği 
yapması nedeniyle arkeolojik mirası 

zengin bir ülke. Ancak bu zenginlik 
kaçak kazıların yol açtığı tahribattan 
dolayı giderek yok oluyor. Arkeo-
loglar Derneği Başkanı Dr. Soner 
Ateşoğulları, kaçak kazıların önüne 
geçilmesi gerektiğini vurgulayarak 
şöyle konuştu: “İnsanlık tarihini 
bir puzzle gibi düşünürsek, kaçak 
kazılar puzzle’ın parçalarını 
her geçen gün yok ediyor. Biz 
arkeologlar insanlık tarihini 
öğrenmek için yaptığımız kazı-
larla bu puzzle’ı birleştirmeye 
çalışıyoruz. Maalesef kaybolan 

parçalar ana tabloyu anlamamızı 
güçleştiriyor” dedi.

AVCILARI YAKALIYORUZ AMA
Öte yandan Antalyalı turizmci ve 
arkeolog Ümit Işın’da, Beydağlarında 
yaptıkları turistik turlarda karşılaştıkları 
tarih katliamlarının görüntülerini sosyal 
medya hesabından paylaşarak alınması 
gereken önlemleri sıraladı. Ümit Işın, 
“Doğa Koruma Milli Park bünyesindeki 
resmi sayfaları takip edin. Kaçak avcıla-
ra karşı amansız bir mücadele veriyorlar 
ve çok başarılı oluyorlar. Fotokapan, 
dron, sahada devriye ve yakalanan kaçak 
avcıların araçları dahil her türlü ekipma-
na ihale yoluyla satılmak üzere el konu-
luyor. Bence arkeolojik sit alanlarına da 
bu arkadaşlar baksın. Yoksa kaçak kazı-
lar yüzünden gelecek nesillere bırakacak 
çok az ören yerimiz kalacak. Arkeoloji 
dünyası ise bir sütun daha dikelim, tiyat-
roları festival için aslına uygun olmayan 
bir şekilde restore edelim, kazı alanımıza 
çok turist gelsin, otopark yapalım diye 
uğraşıp duruyorlar. Çok mu zor saha 
korumak, fotokapan kurmak, sahaya 
devriye çıkartmak? Sadece biraz çaba 
gerekiyor” diye sitem etti. 

IŞIN VE ATEŞOĞULLARI, ANTIK KALINTILARI KORUMAK IÇIN NELER YAPILMASI GEREKTIĞINI ANLATTI

Gelecek nesillere bırakacak
ören yerimiz kalmayacak!’

Arkeolog-Turizmci Ümit Işın, Antalya 
doğası içinde yer alan yüzlerce nitelikli 
antik kalıntının defineciler tarafından 
tahrip edildiğini belirterek,  “Kaçak 

avcılarla amansız mücadele verilirken 
tarihi mirası koruyamıyoruz. Çok mu zor 
fotokapanlar kurmak, dronla takip et-

mek ve sahaya devriye çıkarmak”  dedi

TARİH 
KATLİAMI 
SÜRÜYOR

Umut ÖZEN

Antalya Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, kentte 
faaliyet gösteren kadın 
kooperatifleri ile kamu 
kurum ve kuruluşla-
rının temsilcilerini 
düzenlediği toplantıda 
buluşturdu. Toplantıda 
kadın kooperatiflerinin 
sorunları anlatılırken, 
çözüm önerileri de 
sunuldu. Kadın Meclisi 
Başkanı Eylem Ül-
gen ve Başkan Vekili 
Burçin Çakın mode-
ratörlüğünde yapılan 
toplantıya Antalya 
Kent Konseyi Başkanı 
Semanur Kurt, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Muratpaşa Belediye-
si, Kepez Belediyesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Antalya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile 
kadın kooperatiflerinin 

temsilcileri katıldı.
YER, VERGİ, ELEKTRİK-SU
Kadın kooperatiflerinin 
temsilcileri, toplantıda 
yaşadıkları sorunları 
tek tek anlatarak destek 
istedi. Antalya’da 38 
kadın kooperatifinin 
bulunduğunu anlatan 
katılımcılar, faaliyet 
gösteren bu kuruluşla-
rın en büyük sorunları-
nın üretim yeri sıkıntısı 
olduğunu söyledi. Kar-
şılaştıkları bürokratik 
engellerden de yakınan 
kadın kooperatif tem-
silcileri, vergi yükünün 
hafifletilmesi konu-
sunda yardım istedi. 
Elektrik ve su giderleri 
muafiyeti üzerinde de 
çalıştıklarını kaydeden 
temsilciler, sorunların 
çözümü konusunda 
belediyeler ile diğer 
kurumlardan destek 
beklediklerini ifade etti. 

KADIN KOOPERATİFLERİ

Antalya’nın kadın koopera-
tiflerinin temsilcileri üretim 

yeri sıkıntısı, ağır vergiler 
ile bürokratik engellerden 
yakınarak kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkililerin-

den destek istedi

ÜRETECEK YER 
BULAMIYOR!


