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BASIN AÇIKLAMASI 

 

ARKEOLOJİK BARIŞ PARKI 

  
Dünya Arkeoloji Kongresi El Pilar Belize- Guatemala’da dünyada ilk defa bir arkeolojik barış 

parkının açılması için yaratılan uluslararası çabayı desteklemektedir. 

 

Dublin’de düzenlenen Altıncı Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kapanış oturumunda bu 

girişimin desteklenmesi gerektiğine ilişkin ortak bir hareket oluşmuştur. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “Bu girişim, Maya Ormanı’nın 

kültürel ve doğal mirasının korunması için bölgede yürütülen çabaları destekleyecektir” dedi. 

 

“Arkeolojik Barış Parkı dünya çapında paylaşılan arkeolojik kaynakların görünürlüğünü 

arttıracaktır. Bu park farklı ülkelerce paylaşılan ortak kültürel mirasın korunması açısından 

diğer ülkelere örnek olacak bir modeldir.” 

 

 Bilgi için:      Profesör Claire Smith 

        Cep tel.: 0872 698 353 (Ireland)  

        E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC, dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli yerli grup ve toplulukların profesyonel ve genel eğitiminin geliştirilmesi, yerel 

toplumların ve kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik 

sitlerin korunması yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Kapanış oturumunda görüşülen konular daha sonra Dünya Arkeoloji 

Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi İrlanda Devlet Başkanı Mary 

McAlesse’dir. Daha önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson 

Mandela destek vermişti. 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


BASIN AÇIKLAMASI  

 

Küreselleşme Kültürel Mirası Tehdit Ediyor 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi geri kalmış bölgeler için yapılan ilerleme projeleri bağlamında 

proje yürütücülerine seslenerek projelerle ilgili kararlarda kültürel miras ile ilgili noktaların da 

dikkate alınması gerektiğini söylemektedir.  

 

Ayrıca Dünya Arkeoloji Kongresi projelerle ilgili karar vericilere seslenerek yerli halk ve 

kabilelerin değer ve endişelerinin tamamıyla dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır.   

 

Bu karar Dublin’de düzenlenen Altıncı Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kapanış oturumunda 

kabul edilmiştir. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “Tarımda ve orman alanlarının 

yönetilmesinde küreselleşme tarafından dayatılan değişimler bu kaynakları tüketmektedir.” 

dedi. 

 

“Dünyanın birçok yerinde bu miras tehlikededir. Eğer dünya kültürel mirasını korumak 

istiyorsak hemen harekete geçmeliyiz. Bu gelişmelerin etkilerini anlamak için kanıtlara dayalı 

araştırmalara acilen ihtiyaç vardır.” 

 

 Bilgi için:      Profesör Claire Smith 

        Cep tel.: 0872 698 353 (Ireland)  

        E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin yerli toplum temsilcilerinden oluşan bir konseyi 

bulunmaktadir. Şu anda bu konseyde Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Güney 

Amerika’dan üyeler bulunmaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi İrlanda Devlet Başkanı Mary 

McAlesse’dir. Daha önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson 

Mandela koruyucu destekçi olmuştu. 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


 

BASIN AÇIKLAMASI  

 

Avustralya’da Bulunan Willandra Gölleri Dünya Mirası Bölgesi’nin Ortak 

Yönetimi için Çağrı 
 
Dünya Arkeoloji Kongresi tüm gerekli kurumların ve mal sahiplerinin Willandra Gölleri 

Dünya Mirası Bölgesi’nin korunması ve yönetilmesinde geleneksel yerel gruplarla etkili 

işbirliği yapılması için çağrı yapmaktadır.  

 

Bu karar Dublin’de düzenlenen Altıncı Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kapanış oturumunda 

kabul edilmiştir. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi yerel 

halkların kendi kültürel mirasları üzerinde denetim sahibi olması için çaba göstermektedir” 

dedi. “Biz Willandra Gölleri Koruma, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin geleneksel 

sahiplerinin yönetimiyle uyumlu bir şekilde gelişmesini destekliyoruz.” 

 

Dorothy Lippert, WAC yönetim kurulunun Yerel Temsilcisi “Yerel toplumların haklarının ve 

sorumluluklarının desteklenmesi Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kuruluşunda çok önemli bir 

rol oynamıştı” dedi. “Şimdiye kadar bu konuyla bağlantılı olarak Etik İlkeler adı altında 

kararlar aldık” dedi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi yerel halkların kendi kültürel miraslarını korumak, yorumlamak, 

yönetmek için geliştirdiği yöntemleri tanır ve destekler. 

 

Bilgi İçin:     Profesör Claire Smith 

       Cep Tel: 0872 698 353 (Ireland)  

       E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr Dorothy Lippert  

Yönetim Yerel Halk Temsilcisi 

      E-posta:  DorothyTLippert@gmail.com 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin yerli toplum temsilcilerinden oluşan bir konseyi 

bulunmaktadir. Şu anda bu konseyde Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Güney 

Amerika’dan üyeler bulunmaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi İrlanda Devlet Başkanı Mary 

McAlesse’dir. Daha önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson 

Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

Arjantin’de Bulunan Quilmes Kalıntılarının Ortak Kültürel Yönetimi için 

Çağrı 
 
Dünya Arkeoloji Kongresi Quilmes Harabeleri olarak bilinen kutsal alanın korunması ve 

yönetilmesinde Quilmes yerli halkının katılımını desteklemektedir. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “ Quilmes yerli halkı kendi kültürel 

miraslarının korunmasında etkin rol oynama hakkına sahiptir” dedi. “Dünya Arkeoloji 

Kongresi yerel halkların kendi kültürel miraslarını korumak, yorumlamak, yönetmek için 

geliştirdiği yöntemleri tanır ve destekler.” 

 

“Bu konuda Birleşmiş Milletler’in Yerel Halkların Hakları başlıklı kararına saygı duymamız 

gerekmektedir” 

 

Dublin’de düzenlenen Altıncı Dünya Arkeoloji Kongresi’ne dünyanın çeşitli yerlerinden yerli 

halk temsilcileri katılmıştır. 

 

Bu karar kongrenin kapanış oturumunda kabul görmüştür.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi yerel halkların kendi kültürel miraslarını korumak, yorumlamak, 

yönetmek için geliştirdiği yöntemleri tanır ve destekler. 

 

BİLGİ İÇİN:     Profesör Claire Smith 

       Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

       E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr Dorothy Lippert  

Yönetim Yerli Halk Temsilcisi 

      E-posta:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

Konuyla ilgili arka plan bilgisi 

 

Qilmes yerli topluluğu 1984 yılında yerel hükümet tarafından ve 2001 yılında da National 

Institute of Indigenous Affairs tarafından resmen yerel halk olarak tanınmıştır. 2002’de 

Quilmes topluluğu sitin yönetimini üstlenen özel yatırımcılara karşı ve anayasanın 74. 

maddesinin 17. fıkrasında belirtilen hakları doğrultusunda kendilerinin sitin yönetiminde yer 

alması için bir dava açmıştır. Davanın kazanılmasına rağmen yerel hükümet halen projeye 

onların katılımına izin vermemiştir.  

 

Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin yerli toplum temsilcilerinden oluşan bir konseyi 

bulunmaktadir. Şu anda bu konseyde Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Güney 

Amerika’dan üyeler bulunmaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

UNESCO’nun Sualtında Bulunan Kültürel Miras Bildirisi Hayata 

Geçirilmeli 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi UNESCO tarafından oluşturulan Sualtında bulunan Kültürel 

Mirasının korunması ile ilgili bildiriyi (2001) ilk 17 ülkenin onaylayarak yürürlüğe koymasını 

takdir eder.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “UNESCO bildirisini imzalamayan yada ret 

eden ülkelerin bu konudaki duruşlarını tekrar gözden geçirmesini öneriyoruz” dedi. “Yine de, 

tüm ülkelerin bildirinin sualtındaki kültürel mirasa yönelik etkinliklerin kurallarını belirleyen 

annex’ini destekledikleri için memnunuz. 

 

“Eğer küresel mirasımızı korumak istiyorsak bütün ülkeler bildirinin maddelerine uygun 

davranmalı ve bildirinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kendi bünyelerinde 

yürütücü ve finansal destek sağlayıcı mekanizmalar geliştirmelidir. “ 

 

“UNESCO genel başkanını, UNESCO konvansiyonunun içeriğinde belirtildiği gibi, para 

yardımı ve uygulama konusunda gerekli düzenlemeleri yapması ve bilgi akışının 

sağlanmasına acilen ağırlık vermesini destekliyoruz.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi ülkeleri doğru miras yönetimi konusuna gerekli kaynakları 

ayırmalarını ve yasal mekanizmaları kullanmalarını önerir. Bunun için sualtındaki kültürel 

miras üzerindeki doğal ve insan kaynaklı etkinin azaltılması ve bu mirasın uzun süre 

korunması için gerekli yapıların geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.  

 

Profesör Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi Meksika’yı kendi sualtı kültürel mirasını 

koruduğu ve desteklediği için tebrik eder” dedi. “Meksika Latin Amerika’nın sualtı arkeoloji 

konusunda öncüsü olmuştur.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi tüm ülkelerin sualtında bulunan kültürel mirası, hangi kültüre, 

ülkeye yada tarihe ait olursa olsun, tanımasını ve önemini anlamasını önerir.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi tüm ilgililerin batık arkeolojisinin geliştirilmesi, batıkların 

yönetimi, koruması ve yeterli şekilde anlaşılabilmesi için işbirliği içinde çalışmak gerektiğini 

önerir. 

 

Profesör Smith, “İnsanlık tarihi boyunca deniz seviyeleri değişiklik göstermiştir, şu anda su 

altında kalmış birçok arkeolojik sit bulunmaktadır” dedi. “ Bu kültürel mirasın araştırılması ve 

yönetilmesinin desteklenmesi önemlidir.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliği nedeniyle tüm kıyı 

kültürel mirasın tehdit altında olduğunun farkındadır ve bu nedenle interdisipliner ve yerel 

toplumlarla işbirliği içinde yapılacak çalışmanın uygun olduğunu düşünmektedir. 

 

Bu basın bildirisinin ardındaki karar Dublin’de 29 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında 

düzenlenen 6. Dünya Arkeoloji Kongresi tarafından alınmıştır. 



 

 Bilgi için:      Profesör Claire Smith 

        Cep tel.: 0872 698 353 (Ireland)  

        E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Uluslararası Kazı Okullarında Daha Fazla Fırsat Eşitliği Gerekli 
Dünya Arkeolojik Kongresi uluslararası arkeolojik kazı okullarının  proje ekipleri, öğrenciler 

ve yerel örgütler arasında dengeli işbirliği ve kaynak dağıtımı yapması gerektiğini belirtir.   

 

Dünya Arkeolojik Kongresi başkanı Claire Smith “uluslararası kazı okullarının çoğu geliri 

yüksek ülkelerde kurulmuş ancak çalışmalarını gelişmekte olan ülkelerde sürdürmektedirler” 

dedi. 

 

“Dünyanın bazı yerlerinde bu okullar yerel halkın arkeolojik bilgi ve yönteme ulaşabileceği 

tek olanaktır. Bu okullar önemli bir görevi yerine getirirken kaynak dağıtımında dengeli bir 

şekilde hareket etmelidirler”. 

 

Dünya Arkeolojik Kongresi Öğrenci Komitesi başkanı Akira Matsuda “ Kazı okullarının  

proje ekipleri, öğrenciler ve yerel örgütler arasında dengeli işbirliği ve kaynak dağıtımı 

yapması için çaba göstermeliyiz” dedi. 

 

Dünya Arkeolojik Kongresi kendini, küresel eşitsizlikleri azaltmak için arkeolojinin düşünsel 

zenginliğinin arttırılmasına adamıştır.  

 

BİLGİ İÇİN:     Profesör Claire Smith 

       Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

       E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

       Dr Akira Matsuda 

       Out-going Chair, WAC Student Committee 

a.matsuda@ucl.ac.uk 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au
mailto:a.matsuda@ucl.ac.uk


BASIN AÇIKLAMASI 

 

Dünya Mirası Konumundaki Tara 

 
Arkeologların en büyük toplantısının yapıldığı Dublin’de, Dünya Arkeoloji Kongresi bir 

bildiri yayınlayarak İrlanda’nın Co Meath bölgesinde bulunan tarihi sit Tara çevresinde 

genişletilmesi planlanan otoyola karşı çıktığını belirtti. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “Tara, İrlanda’nın ötesinde de 

önemli bir yere sahiptir” dedi. Tara’nın ikonik önemi ünik kültürel karakterinden 

kaynaklanmaktadır. Dünya Arkeoloji Kongresi İrlanda hükümetine bölgedeki koruma 

önlemlerinin artırılmasını ve Tara’nın Dünya Kültür Mirası listesine alınması için aday 

göstermesini önerir.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “6. Dünya Arkeoloji Kongresi 

başlamadan önce bölgeye otoyolun durumuna bakmak için iki temsilci gönderdik” dedi. “Bu 

temsilciler tüm arkeolojik çalışmaların en yüksek profesyonel standartlarda yapıldığını 

bildirdiler”.  

 

University College Dublin’de düzenlenen kongre sırasında Tara ile ilgilenenler bir panel 

düzenlediler. Panel sırasında birbiriyle çatışan ve çelişen iddialar gündeme geldi. Bunun 

üzerine Dünya Arkeoloji Kongresi Tara tartışmaları üzerinde bir rapor hazırlanmasını üstüne 

aldı. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi raporun halen yürürlükte olan yasal işlemlerle bir ilgisi olmadığını 

belirtti. Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Smith “İrlanda’nın uygulamakta olduğu 

planın geçerliliğini kesinlikle sorgulamıyoruz. Bizim amacımız bu olaydan gelecek için ve 

gelişmekte olan diğer ülkeler için dersler çıkarmaktır” dedi.  

 

Profesör Smith “Tara ile ilgili önemli fikirler var ve bunların hak ettiği ilgiyi görmesi ve 

yanlış bilgilendirmenin önlenmesi çok önemli. Bunu başarmak için detaylı bir çalışmaya 

ihtiyaç vardır” dedi. 

 

Eski eserlerin yeniden gömülmesi İrlanda Ulusal Anıtlar Yasası ve İrlanda Ulusal Müzeler 

antlaşmasına tabidir. Ayrıca Dünya Arkeoloji Kongresi’nin yayınladığı Vermillion 

Bildirisi’ne göre Tara çevresinde kazılan mezarlarda bulunan insan kalıntılarının ilk 

bulundukları yerlere tekrar gömülmeleri uygundur çünkü bu insanlar oraya gömülmek 

isterlerdi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi otoyol yada benzeri altyapı projelerinin kültürel doğal alanlar 

üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtir. Bu konuyla ilgili endişelerin Etik İlkeler 

metnine girmesine çalışılacaktır.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı “ Tüm dünyada otoyol yada benzeri altyapı projelerinin 

kültürel doğal alanlar üzerinde olumsuz etkileri vardır” dedi. “Kültürel miras ile ilgili noktalar 

planlamanın başından itibaren dikkate alınmalıdır.” 

 



“Bu konuları küresel bir bakış açısıyla tartışmak üzere Dünya Arkeoloji Kongresi bir Ara-

Kongre düzenleyecektir. Kongrenin başlığı “Arkeoloji ve İlerleme arasındaki ilişkinin 

yeniden ele alınması” olacaktır. 

 

Sözü geçen Ara-Kongre olasılıkla 2009 yılında İsveç’in Lund kentinde düzenlenecektir. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

      Jon Price 

      Yönetici Üye 

      E-posta: jon@mnemosophy.force9.co.uk 

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


BASIN AÇIKLAMASI 

 

Önemli Japon Müzeleri Tehdit Altında 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi Osaka Bölgesi’ndeki müzelerin kapatılacağı yada bütçe 

kesintilerine gidileceğini duymaktan hayalkırıklığına uğramıştır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Japonya dünya üzerindeki en iyi kültürel 

miras koruma tedbirlerine ve en iyi müzelerine sahiptir” dedi. 

 

Profesör Claire Smith “Osaka Bölgesi müzeleri Japonya’nın en uluslararası nitelikteki 

müzelerine ev sahipliği yapar ve burada sergilenen eserlerin bazıları UNESCO’nun Dünya 

Miras listesine alınmayı beklemektedir” dedi.  

 

“Bu eserler Japon halkı  ve dünya için bir hazine gibidir. Bu müzeler uluslararası diyalogu 

destekler niteliktedir.“  

 

“Osaka Bölgesi hükümeti arkeologlarla birlikte çalışıp bölgenin ekonomik ve sosyal 

gelişimini sağlayacak yaratıcı kültür mirası yönetimi için girişimlerde bulunmalıdır.”  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi uluslararası alanda tanınmış ve değeri kısa süreli bütçe sıkıntılarını 

aşan Osaka Müzeleri’ne, önemli kültürel miras kurumları olarak finansal desteğin sürmesini 

desteklemektedir.  

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

KONUYLA İLGİLİ ARKAPLAN BİLGİSİ 
Osaka Müzeleri Japon tarihöncesi ve tarihi ile ilgili önemli dönemleri ve sosyal gelişmeleri 

sunar. Bunların arasında Yayoi Kültürü Müzesi, Çikatsu Asuka Müzesi, Senboku Müzesi ve 

Sayamayke Müzesi bulunmaktadır. 

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

Dünyanın en büyük açıkhava kaya sanatı sitlerinden biri tehdit altında 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi Avustralya ve Batı Avustralya Hükümetlerini Dampier Körfezi ve 

Pilbara Bölgesi’ndeki kaya sanatı barındıran taşları ve diğer dikilitaşları korumaya çağırır. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith “Burrup Yarımadası dünya 

üzerindeki en büyük kaya sanatı alanlarından birini barındırır” dedi. “Söz konusu kaya sanatı 

sadece Avustralyalılar için değil tüm dünya için korunmalıdır.” 

 

“Buradaki arkeolojik sitlerin küresel bir önemi vardır. Bu önemli kaya sanatı barındıran 

bölgeyi Avustralya ve Federal hükümetlerin korumaya geçmemesini çok şaşırtıcı buluyoruz.“ 

 

Woodside Petrol şirketi ve Batı Avustralya Hükümeti bu bölgeyi, arkeologların ve yerli 

Aborjin halkının önerilerinin aksine, doğal gaz üretimi yapan bir tesise çevirmek istemektedir.  

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

      Profesör Paul Tacon 

      E-posta: p.tacon@griffith.edu.au 

 

Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


BASIN AÇIKLAMASI 

İsrail- Filistin Arkeoloji Çalışma Grubu 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi İsrail-Filistin Arkeoloji Çalışma Grubunun üzerinde anlaştığı 

arkeolojik miras metnini destekler. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Bu antlaşma çatışma yaşanan diğer bölgeler 

için bir model oluşturmaktadır, çünkü her devletin kültürel mirası koruma sorumluluğu vardır; 

dönemi, etnik kökeni, dini yada kültürel bağı ne olursa olsun” dedi. 

 

Profesör Smith “Bölgenin arkeolojik mirasının önemi iki tarafın sınırlarının ötesine 

geçmektedir.” dedi. 

 

Bu antlaşma Filistin Devleti’nin kurulacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle bildiride 

4 Haziran 1967 tarihinden itibaren yapılan kazılarda bulunan eserlerin ve kazı belgelerinin 

bulunduğu devlete iade edilmesi gerektiği belirtilmektedir.   

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


BASIN AÇIKLAMASI 

 

Getty Müzesi Philadelphia Bildirisini Desteklediği için Övüldü 

 
Dünya Arkeoloji Kongresi Getty Müzesi’ni antik eser kaçakçılığını engellemek için 

yayınlanan Philadelphia Bildirisi’ni benimsediği için tebrik eder. Bu bildiriye göre müzeler ve 

antik eser koleksiyoncuları bir eser satın alırken bu eserin UNESCO’nun 1970 yılında 

yayınladığı “Kültürel Varlıkların Yasadışı olarak ihracatını, ithalatını ve transferini Önleme 

Belgesi”nin varlığından önce bilindiğine yada yayınlandığına veya en azından belgelendiğine 

dair yazılı bir kanıt istemelidirler.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith, “Philadelphia Bildirisi müzeleri ve 

diğer kurumları kaçakçılıkla elde edilmiş eserleri satın almaktan korumaktadır.” dedi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith, “Dünya Arkeoloji Kongresi ayrıca 

Metropolitan Museum of Art, the Boston Museum of Fine Arts ve diğer büyük müzeleri, 

ABD’de olsun ya da olmasın, Getty Müzesi’nin aldığı kararı izlemeye davet eder” dedi. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

      Profesör Colin Renfrew 

E-posta: mcdrenf@hermes.cam.ac.uk 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

İran’ın Kültürel Mirası Tehdit Altında 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi ABD veya başka bir devlet tarafından İran’a yapılacak her türlü 

askeri müdahaleye güçlü bir şekilde karşı çıktığını belirtir.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi  başkanı Claire Smith “Böyle bir müdahale İran’da yaşayan 

milyonlarca insan için felaket anlamına gelmektedir. Ayrıca İran’ın ve Orta Doğu’nun 

kültürel mirası da çok büyük tehlikeye girer” dedi. 

 

“Irak Savaşı kültürel miras için zaten büyük bir felaketti. Dünya aynı hatanın tekrar 

edilmesini kaldıramaz.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi Irak’taki savaşa 

karşı çıkmıştı ve İran’da çıkabilecek bir savaşa da tamamen karşıyız” dedi. 

 

“Savaşlar hem yaşamları hem de kültürel mirası yok eder. İran ile yaşanan herhangi bir sorun 

barışçıl ve demokratik yollardan çözülmelidir” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Arkeologların orduya arkeolojik ve kültürel 

miras konularında öneriler verip vermemesi etrafında dönen birçok tartışma yaşandı” dedi. 

 

“Arkeologlar arasında şöyle bir kanı var: Eğer arkeologlar ordu ile çalışmayı ret ederse 

orduya İran’da savaşa karşı olunduğuna dair güçlü bir mesaj gönderilmiş olur. Arkeologların 

yardım etmesi durumunda ise İran’a yapılan herhangi bir müdahalede ordu güven ve saygı 

kazanmış olur.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Diğer üyeler karşı yönde görüş belirttiler. 

Bu üyeler kültürel mirası korumanın kendi sorumlulukları olduğunuvurgulayarak nerede 

olursa olsun kültürel mirasa yapılan zararı en aza indirgemek zorunda olduklarını belirttiler.” 

dedi.  

 

WAC-6’nın kapanış oturumunda arkeologların ve kültürel miras uzmanlarının orduya tavsiye 

ve yardımda bulunmamaları gerektiğine dair bir madde geçti. Bu madde Dünya Arkeoloji 

Kongresi yönetimi tarafından henüz kurum adına benimsemese de bir dahaki toplantılarda 

görüşülecektir. 

 

Profesör Smith “Bu tartışmalar bize insanların İran’a yapılacak bir müdahale ile ilgili ne kadar 

güçlü hisler duyduklarını gösteriyor” dedi. 

 

2003’ten bu yana Dünya Arkeoloji Kongresi’nde bir grup Arkeologlar ve Savaş konusu 

altında orduyla çalışmanın etik yönlerini araştırmaktadır. 

 

Benzer konuları küresel alanda tartışmak üzere, Dünya Arkeoloji Kongresi bir ara-kongre 

düzenleyecektir. Konferansın konusu “Arkeologlar, Etik ve Silahlı Çatışma” olacaktır. 

Konferansın 2010 yılında Hague’da yapılması planlanmaktadır.  

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 



      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Etik Kaynaklardan Para Sağlanması Talebi Küresel Örgütümüz için Bir 

İkilem Oluşturuyor 
 

İrlanda’da düzenlenen ve 1800 arkeologun katıldığı Altıncı Dünya Arkeoloji Kongresi 

sırasında para desteğinin etik kaynaklardan gelmesi önemli bir tartışma konusunu oluşturdu.  

 

Kongreye gelişmekte olan ülkelerden veya yerli toplumlardan gelen katılımcıları desteklemek 

için yaklaşık 300,000 $ gelir sağlandı.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi arkeolojik 

tartışmaları zenginleştirmek için ekonomik olarak zayıf  ülkelerden gelen meslektaşların 

katılımını artırmaya kendini adamıştır” dedi.   

 

Profesör Smith “Destek sağlamak için çeşitli kaynaklardan, gerek devlet kurumları olsun 

gerek uluslararası şirketler olsun gerekse insani kurumlardan, para yardımı aldık” dedi. 

 

“Bazı üyeler her türlü desteğe ama özellikle uluslararası büyük şirketlerden gelen desteklere 

karşı olduklarını belirttiler”. 

 

Yönetim Kurulu üyesi Jon Price, “Dünya Arkeoloji Kongresi 90-100 ülkede üyesi olan bir 

kuruluştur. Üyelerimiz çok çeşitli politik ve kültürel çevrelerden geldikleri için her üyeyi 

memnun kılacak bir sponsorluk bulmak güç olacaktır” dedi. 

 

“Eğer her üyeye sponsorluk ile ilgili bir veto hakkı tanınsa Dünya Arkeoloji Kongresi kendini 

arkeologları, antropologları ve yerli toplulukları artık bir araya getiremeyecek bir durumda 

bulacaktır”. 

 

Profesör Smith “Dışarıdaki örgütlerin hangisiyle nasıl bağlantıya girdiğimiz örgütün duruşu 

açısından çok önemlidir” dedi. “Dünya Arkeoloji Kongresi birçok örgüt ile ilişkide olmasına 

rağmen, şimdiye kadar bu ilişkinin tam olarak nasıl yürütüleceğine dair bir politika 

geliştirilmedi” dedi. 

 

Ayrıca Profesör Smith “Örgütün bünyesinde üyelerin çeşitliliğine vurgu yaparak, bu konudaki 

gelişmelerin örgütün kuruluş ilkeleriyle bağdaşması gerektiğini ve bunun şeffaf bir şekilde 

sürdürülmesi gerektiğini belirtti”. 

 

Profesör Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi bu konuyu en yakın zamanda görüşecek”; 

“2008’in sonunda üyelerimize bu konuda geliştirdiğimiz önerileri sunmak istiyoruz” dedi. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

      Jon Price 

      Yönetici Üye 

      E-posta: jon@mnemosophy.force9.co.uk 

Arka plan Bilgisi: 
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Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

Yerli Toplulukların Zorla Topraklarından Edilmesi Kınandı  
 

Dünya Arkeoloji Kongresi Lagunita Salada, Gorro Frigio ve Cerro Bayo’da (Chubut Yöresi, 

Arjantin Patagonyası) yaşayan Mapuche-Tehuelche topluluğun tartışmalı bir arkeolojik rapora 

göre bu bölgeye “yabancı” oldukları iddiasıyla yerlerinden edilmesini endişeyle karşılar. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Bu insanların yerlerinden edilmesi 

uluslararası insan hakları düzenlemeleri ve standartlarıyla çelişmektedir” dedi. “Ayrıca 

Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği “Yerli Toplulukların Hakları” adlı düzenlemenin çeşitli 

maddelerine, kültürel varlıkla ilgili haklara ve topluluğun kültürel varoluş hakkına da, 

aykırıdır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi son kararı verecek olan Arjantin Anayasa Mahkemesi’ne bu 

konudaki endişelerini bildirecektir. Chubut Bölgesi’ndeki yerel mahkemeler şimdiye kadar 

konuyla ilgili hep topluluğun aleyhine kararlar verdiler. 

 

Profesör Smith “Arkeoloji yerli toplumların çıkarlarını korumak için kullanılmalıdır. 

Özellikle bu toplumlar güçlü çıkar çevreleriyle, uluslararası şirketler, büyük turizm projeleri 

yada büyük toprak sahipleri ile karşı karşıya kaldıkları zaman” dedi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi arkeolojinin kimin toprak sahibi olduğuna karar vermek üzere 

kullanılmış olmasını kınar. 

 

Profesör Smith “Andlar’da yaşayan Atacameno, Coya ve Aymara halklarına karşı yapılan bu 

hareket arkeolojik çalışmaların nasıl dokunulur ve dokunulmaz kültürel mirası yok etmeyi 

haklı çıkarmakta kullanılabileceğine dair bir örnektir.” dedi. 

 

“Bu kabul edilemez. Tüm ülkeler Birleşmiş Milletler’in yerli topluluklarla ilgili aldığı 

kararlara uyma sorumluluğuna sahiptir.”  

 

Bu basın açıklaması 29 Haziran- 4 Temmuz arasında Dublin’de düzenlenen Altıncı Arkeoloji 

Kongresi’nin “ Yerli Toplumlar: Buluşma ve Ortak Deneyimler” adlı seksiyonunda, daha 

sonra da WAC yönetim kurulu toplantılarında gündeme gelmiştir. 
 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr Dorothy Lippert  

Yönetimdeki yerli üye 

      E-posta:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 
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amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

Dijital Kaynaklardaki Eşitsizlik Aşılmalı 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi kurumların ve bireylerin sahip oldukları dijital, teknik kaynakları 

ve becerileri küresel gelişmeyi ve erişimi artırmak için ücretsiz veya düşük bir ücretle 

paylaşması gerektiğini vurgular.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi eğitim programlarının gerektiği yerlerde gelişmesini ve miras ile 

ilgili her alanda dijital yöntemlerin paylaşılmasını destekler. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith, “Dijital eşitsizlik her geçen gün 

büyümektedir” dedi. ”Daha eşitlikçi bir dünya için dijital teknolojiye erişimin herkes 

tarafından sağlanması gerek” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi küresel toplumların dijital teknolojilerin gelişimi ve paylaşımı için 

gösterdiği çabayı destekler. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi bu alanda çalışacak bir çalışma grubu oluşturmaktadır. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

      Dr Michael Ashley 

Başkan, WAC Internet ve Küresel İletişim Görev Gücü 

E-posta: archaeology@mac.com 

 

Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Dünya Arkeoloji Günü 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi UNESCO’nun bir dünya arkeoloji günü ilan etmesi için çağrıda 

bulunur. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Bir Dünya Arkeoloji Günü fikri Afrikalı 

meslektaşlarımız tarafından yapılmıştır. Afrika’da kültürel miras sürekli yağmalama, turizm 

ve devletlerin ilgilisizliği nedeniyle tehdit altındadır” dedi. 

 

“Bir dünya arkeoloji günü UNESCO’nun Uluslararası Müze Günü ve Dünya Turizm Günü 

ilanlarıyla aynı çizgide olacaktır.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi Başkan Yardımcısı Nijeryalı Profesör Bayo Folorunso 

“Arkeolojinin önemini ve değerini vurgulayan bir dünya arkeoloji günü halkın gözünde 

arkeolojinin insanlık geçmişini anlamak için önemli olduğunu gösterecek ve kültürel mirasın 

korunması yolunda küresel çapta iyileşme yaratacaktır” dedi. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Profesör Bayo Folorunso 

      E-posta: cafoloso@hotmail.com 

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Politik Şiddet Zimbabve’nin Ünik Kültürel Mirasını Tehdit Ediyor 
 

İrlanda’nın Dublin kentinde 29 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 6. Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nde Zimbabve’deki güncel politik durum büyük bir endişeyle 

karşılanmıştır. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi şu anda Zimbabve’de sürmekte olan politik nedenli şiddeti kınar. 

Sözkonusu şiddet olayları Zimbabvelileri ve onların üretim kapasitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Şiddet herkesi etkiler. Şiddet, gelişmenin ve 

ilerlemenin karşısında duran bir engeldir ve Zimbabve’nin kültürel mirasının gün geçtikçe 

artan bir hızla yok olmasına neden olmaktadır” dedi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkan yardımcısı Profesör Bayo Folorunso “Kongre kültürel 

mirasın ancak barış, ekonomik ilerleme ve iyi yönetişim sayesinde şimdiki kuşaklara anlamlı 

hale gelebilir” dedi.  

 

Profesör Smith “Zimbabve’nin değerli kültürel mirası bu zor şiddet dolu zamanlarda 

korunmaya muhtaçtır” dedi. “Zimbabveliler için onların toprakları kendi aidiyetlerini ve 

kimliklerini buldukları bir kaynak olarak büyük önem taşımaktadır”. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi Zimbabve’deki insanların arzuları doğrultusunda ülkedeki politik, 

sosyal,ekonomik ve insani krizin bir anda çözülmesi gerektiğini belirtir. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Profesör Bayo Folorunso 

      E-posta: cafoloso@hotmail.com 

KONUYLA İLGİLİ ARKA PLAN BİLGİSİ: 
Zimbabve arkeolojik bir sitten yola çıkarak adlandırılan dünyadaki tek ülkedir. Zimbabve 

isminin kullanımı veya onu anımsatan simgeler her koşulda, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, 

Zimbabve’nin zengin kültürel mirasını ima etmekte ve onun değerlerini taşımaktadır. Bu 

kültürel miras ancak barış, ekonomik ilerleme ve iyi yönetişim sayesinde şimdiki kuşaklara 

anlamlı hale getirilebilir. Zimbabvelilerin, dünyadaki herkes gibi, kendilerini korkmadan bu 

mirasla özdeşleştirmeye hakları vardır. Bu haklar, ister kültürel, politik yada başka türlü 

olsun, diğer halkların haklarını ve temel özgürlüklerini çiğnemek için yapılan hareketlere alet 

edilemezler.   

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 
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çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASIN AÇIKLAMASI 

 

Afrikalı Arkeologlar Tarihleme için Yardım Çağrısında Bulundu 
 

İrlanda’nın Dublin kentinde 29 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 6. Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nde Afrikalı arkeologların çağrısına kulak vererek arkeolojik buluntuların 

tarihlenmesi ve güvenilir kronolojilerin oluşturulabilmesi için yardımda bulunacağını açıklar. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkan yardımcısı Nijeryalı Profesör Bayo Folorunso “Farklı 

halklar arasındaki ekonomik uçurum Afrika’daki arkeologların en temel ihtiyaçlarını, 

sözgelimi tarihleme için örnek almayı, engellemektedir” dedi. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Dünya Arkeoloji Kongresi dünyanın farklı 

yerlerinden gelen akademisyenlerin birbirine yardım etmesi gerektiğine inanmaktadır“ dedi. 

Afrikalı arkeologlar arkeolojik örnekleri tarihlemek için parasal desteğe ihtiyaç duymaktadır 

ve biz onlara bu yardımı yapacağız. Onların çalışmaları hem bölgenin arkeolojisine hem de 

genel anlamda dünya arkeolojisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.”   

 

“Bu arkeologların profesyonel olarak çalıştıklarını ve dünya arkeolojisine katkıda 

bulunduklarını unutmamamız gerek. Dünya Arkeoloji Kongresi’nin işleyişi karşılıklı ve 

eşitlik içinde gerçekleşen alışverişe dayalıdır. Amaç arkeolojinin entelektüel zenginliğini 

artırmaktır, yoksa dünyanın bir tarafından diğerine yardım yapmak değil”.  

 

 

BİLGİ İÇİN:     Profesör Claire Smith 

       Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

       E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Professor Bayo Folorunso 

      E-posta: cafoloso@hotmail.com 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


BASIN AÇIKLAMASI 

 

Biliminsanları Yerli Halkların Kültürel Mirasa İlişkin Haklarını 

Destekliyor 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi yerel hakların kendi kültürel mirasları üzerindeki haklarını güçlü 

bir şekilde destekler. Etik İlkeler, Vermillion ve Tamaki-Makau-rau Bildirgelerine uygun 

olarak WAC yerel halkların kendilerine ait kültürel varlıkların geri kazandırılması konusunda 

attıkları adımların arkasında durmaktadır. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi kültürel varlıkların iadesinin yerel halkların bunlar üzerindeki 

kültürel sorumluluklarını yerine getirmelerini sağladıkları için önemli bir rol oynamaktadır.   

 

WAC yönetimindeki yerli bir halka üye olan Dorothy Lippert “Dünya Arkeoloji Kongresi 

sosyal adaletin iyi arkeolojinin bir parçası olduğuna inanılarak kurulmuştu ve kültürel 

varlıkların iadesi bu anlayışın hayata geçirilmesi demektir” dedi. 

 

WAC, küresel çapta yerli halkların rızası olmadan edinilen insan kalıntılarının test edilmesini 

ve bunlardan örnekler alınmasını durdurmak için çağrıda bulunmaktadır. 

 

Eğer örnekler izinli bir şekilde alındıysa WAC test sonuçlarının yerli halklarla paylaşılması 

gerektiğini belirtir. Dorothy Lippert  “WAC’ın amacı insan kalıntıları üzerinde araştırma 

yaparken yerli halkların da çalışmaya dahil edilmesinin önemini vurgular” dedi. “Yerel 

toplulukların izniyle gerçekleştirilen araştırmalar hem dah zengin hem de daha ilginç 

olacaktır.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi kurumların ve hükümetlerin yerel topluluklarla açık ve dürüst bir 

şekilde kültürel varlıkların iadesi için diyaloga geçmesi gerektiğini vurgular ve bu kurumların 

insani kalıntıların yeniden gömülmesi için gerekli finansal desteği sağlaması gerektiğini 

belirtir. Kurumlar özellikle tartışmalı olan insan kalıntılarına öncelik vererek harekete 

geçmelidir. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi kurumlara seslenerek koleksiyonları konusundaki bilgileri herkese 

açmalı ve başka araştırmalar için arşivlerini isteyenlere erişimine açmalıdır. Dünya Arkeoloji 

Kongresi sözlü geleneğin insan kalıntılarının iadesi için kullanımını destekler. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi bu kavramları ve tartışmaları yerli toplum üyeleri tarafından 

düzenlenecek bir ara-kongrede ele alacaktır. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi buluşmalarındaki sunum ve yayınların Etik İlkeler, Vermillion ve 

Tamaki-Makau-rau Bildirgelerine uygun olarak yerli toplumların rızası alınarak dahil 

edilmesi sağlanacaktır.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Profesör Claire Smith, “Bu önlemler Dünya Arkeoloji 

Kongresi şemsiyesi altında sağlanan bilgilerin yerli toplumlarla işbirliği içinde ve onların 

rızasıyla gerçekleşmesini ve onların kültürel mirasına zarar gelmemesini sağlayacaktır” dedi. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesör Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  



      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr Dorothy Lippert  

Yönetimdeki yerel toplum temsilcisi 

      E-posta:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

Arkaplan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Larry Zimmerman ilk Peter Ucko’ya Saygı Ödülünü Kazandı  
 

Dünya Arkeoloji Kongresi, Larry J. Zimmerman’ın dünya arkeolojisine katkılarından dolayı 

ilk defa verilen Peter Ucko’ya Saygı ödülünü kazandığını memnuniyetle bildirir. Zimmerman, 

dört meslektaşı tarafından, Joe Watkins, Sonya Atalay, Mike Wilcox and Dorothy Lippert, bu 

ödül için aday gösterilmişti. Lippert, WAC yönetim kurulunda yerli halkların temsilciliğini 

yapmaktadır ve ödülü Dublin’de düzenlenen 6. Dünya Arkeoloji Kongresi’nde sahibine 

vermiştir.   

 

Lippert  “Larry Zimmerman’ın arkeoloji alanında yaptığı çalışmalar bir nesil Yerli Amerikalı 

için önemli bir yol açmıştır ve bizim kendi inanışlarımızı, haklarımızı ve sorumluluklarımızı 

bırakmadan bu mesleği sürdürebileceğimize inanmamızı sağlamıştır” dedi. 

 

Adaylık sırasında alınan mektupların hemen hepsinde yerli toplum kökenli Amerikalı 

arkeologların Zimmerman’ın bir yayınını okuduktan sonra Amerikan Arkeolojisine 

bakışlarının nasıl da değiştiğini vurgulamaktaydı. 

 

Zimmerman’ı aday gösteren arkeologlardan biri şöyle yazıyordu: “Bir yerli kökenli lisans 

öğrencisi olarak Amerikalı arkeologların yerli toplumlardan ne kadar uzak olduğunu gördüm 

ve ne zaman Larry’yi tanıyıp yazılarını okudum, o zaman ondan ilham alarak bu disiplinde 

benim de yer alabileceğimi ve sesimin duyulacağına inandım.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi Larry J. Zimmerman’ı tebrik eder ve çalışmalarının yeni nesillere 

de ilham kaynağı olmasını diler. 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Peter Ucko’nun bize verdiği ilhamı hiç bir 

zaman unutmayacak olsak da, onun isminin dünyada yapılan en iyi arkeolojiyle beraber 

anılmasından memnunluk duyuyoruz” dedi. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesörr Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

Dr Dorothy Lippert  

Yönetim yerli toplumlar temsilcisi 

      E-posta:  DorothyTLippert@gmail.com 

 

KONUYLA İLGİLİ ARKA PLAN BİLGİSİ: 
Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kurulmasının ardındaki güç olan Peter Ucko 2007 yılında 

hayata veda etmiştir. Peter Ucko Ödülü dünya arkeolojisine önemli katkılarda bulunmuş 

akademisyenleri desteklemek için WAC tarafından oluşturulmuştur.  

 
Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi Mary McAlesse’dir. Daha 

önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson Mandela destek vermişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Michael Day ilk Peter Ucko Konferası’nı Verdi 
 

Dünya Arkeoloji Kongresi, Profesör Michael Day’in dünya arkeolojisine yaptığı önemli 

katkılardan dolayı ilk defa düzenlenen Peter Ucko Konferası’nı vermeye layık gördüğünü 

açıklamaktan memnuniyet duyar. 

 

Profesör Michael Day Dünya Arkeoloji Kongresi’nin ilk başkanıydı. 

  

Profesör Day’in konuşması, Peter Ucko’nun Dünya Arkeoloji Kongresi kuruluşunda oynadığı 

rol ve örgütün sonraki gelişme ve ilerlemeleri üzerine yoğunlaştı.  

 

Dünya Arkeoloji Kongresi başkanı Claire Smith “Profesör Day’in Peter Ucko’yu ve Dünya 

Arkeoloji Kongresi gibi bir örgütün kurulmasını desteklemesi örgütün kuruluş ve ilk gelişim 

aşamaları için çok önemliydi” dedi. 

 

Her ne kadar Peter Ucko Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kuruluşu için itici güç olsa da onu 

destekleyen kilit isimlerin varlığı bu örgütün kuruluşunu mümkün kıldı. Bu aşamada Michael 

Day’in katkısı çok büyüktür.”   

 

“Profesör Day’in dünya arkeolojisine olan katkısı yalnızca kendi kişisel üretiminde değil aynı 

zamanda bu oluşumun gerçekleşmesini sağlayan önemli görevlerdedir.” 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi Profesör Day’i kariyerinde gösterdiği başarılardan dolayı tebrik 

eder ve onun çalışmalarının yeni nesillere ilham olmasını diler. 

 

BİLGİ İÇİN:    Profesörr Claire Smith 

      Cep: 0872 698 353 (Ireland)  

      E-posta: claire.smith@flinders.edu.au  

 

KONUYLA İLGİLİ ARKA PLAN BİLGİSİ: 
Dünya Arkeoloji Kongresi’nin kurulmasının ardındaki güç olan Peter Ucko 2007 yılında 

hayata veda etmiştir. Peter Ucko Konferansı dünya arkeolojisine önemli katkılarda bulunmuş 

akademisyenleri desteklemek için WAC tarafından oluşturulmuştur.  

 
Arka plan Bilgisi: 

 

Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC) kar amacı gütmeyen, hükümetlerden bağımsız bir sivil 

toplum örgütüdür ve aktif arkeologlar tarafından seçilerek oluşturulmuş tek uluslararası 

oluşumdur. WAC dört yılda bir uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin 

amaçları arasında arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşımı, gelişmekte olan ülkelerin, 

çeşitli grup ve toplulukların profesyonel ve halk eğitiminin geliştirilmesi, yerel toplumların ve 

kabilelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve arkeolojik sitlerin korunması 

yer almaktadır.  

 

mailto:claire.smith@flinders.edu.au


6. Dünya Arkeoloji Kongresi (WAC-6) 29 Haziran- 4 Temmuz 2008 tarihlerinde University 

College Dublin’de yapılmıştır. Bu İrlanda’da yapılan ilk Dünya Arkeoloji Kongresi’dir. 

Kongreye 74 farklı ülkeden 1800’ün üzerinde arkeolog, yerli kabile temsilcisi ve uluslararası 

bilim insanı katılmıştır. Son değerlendirme toplantısındaki konular daha sonra Dünya 

Arkeoloji Kongresi’nin konseyinde ve yönetim toplantılarında görüşülmüştür.   

 

Dünya Arkeoloji Kongresi’nin bu seferki koruyucu destekçisi İrlanda Devlet Başkanı Mary 

McAlesse’dir. Daha önceki kongrelere Harriet Mayor Fulbright, Prens Charles ve Nelson 

Mandela destek vermişti. 

 

 

 


