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SAGALASSOS VAKFI - HAKKINDA 

 

 

Ülkemizde “insana” birey veya topluluk olarak yardımı/korumayı amaçlayan ve bu suretle sosyal, 

kültürel ve ekonomik yönden gelişmelerine katkıda bulunan “vakıf” niteliğindeki kuruluşların çok 

büyük fayda sağladıklarını gösteren örnekler az değildir:  

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), TEMA Vakfı, Sabancı Vakfı, Koç Vakfı 

gibi. Bunlara insanlık tarihinin kültür varlıklarını oluşturan antik kentlerin açığa çıkarılmaları, 

buluntularının korunmaları ve çok yönlü değerlendirilmeleri amacıyla kurulan vakıfları da eklemek 

gerekir.  

 

Bu tür vakıfların dünyada çok sayıda örneği görüldüğü gibi, Türkiye’de başarılarını sürdüren Efes 

Vakfı, Afrodisias Vakfının Türkiye’yi tanıtım ile birlikte Türkiye’ye büyük ölçüde değer ve gelir 

kazandırdıkları da görülmektedir.  

Sagalassos antik kenti, Belçika Leuven Üniversitesi ve Belçika’da kurulan “Sagalassos Dostları” adıyla 

ön plana çıkan sivil toplum kuruluşlarının da maddi ve manevi çok büyük destekleri, daha 1990’lı 

yıllarda başlatılmış bulunmaktadır.  

 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşu olarak Sagalassos Vakfı, Temmuz 2014’de ve kendilerini bu antik 

kente adamış Belçika’lı bilim adamlarının arayışları ve aynı görüşte birleştikleri Türk ve Avusturya 

vatandaşlarından oluşan 12 gerçek kişi tarafından kurulmuştur. 

 

Sagalassos Antik Kenti Ve Keşfi 

 

 Antalya’nın yaklaşık yüz kilometre kuzeyinde Burdur ili/Ağlasun ilçesi sınırları içinde yer alan 

ve kuzeyinde Anadolu Platosu bulunan Sagalassos, Toros dağlarının güneye bakan Ağlasun 

vadisi yamaçlarında denizden 1450-1630 metre yükseklikte kurulu bir antik kenttir.  

 Sagalassos’un, doğada görülen yeniden canlanma gibi, ortada görünmesi, 20. yüzyılın 

sonlarına doğru gerçekleşmekte; günümüze kadar görülen büyük gelişmesinin lideri de, 

Türkiye’de ve yurt dışında çok iyi tanınan Sir Marc Waelkens, akademik unvanı ile Prof.Dr. 

Marc Waelkens; Ağlasun/Burdur’da başlayan ve gittikçe Anadolu’ya yayılan adıyla Mark 

Bey’dir.  

 Sagalassos’ta, 20. yüzyılda belirli yapılarla ilgili sınırlı araştırmalar başlar ve bunlar 1980’lerde 

Swansea Üniversitesi’nden Britanyalı Stephen Mitchell başkanlığında başlatılan yüzey 

araştırmaları ile ivme kazanır.  
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 Marc Wealkens’in de aralarında bulunduğu araştırmalar, daha sonra kendisinin Burdur Müze 

Müdürlüğü ile giriştiği küçük bir kazı, gelecekteki kazı çalışmalarına bir gösteri olur; 1990’dan 

başlayarak Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararları ile Prof.Dr. Marc Waelkens’e, Arkeolojik 

Araştırma Kazı Projelerine dayalı olarak Sagalassos topraklarında araştırma ve kazı yapma 

yetkisi verilir.  

 Marc Wealkens, emekli statüsüne geçtiği 2013 yılına kadar, giderek daha kapsamlı hale gelen 

Sagalassos projeleri için çalışmış olup emeklilik sonrası da farklı bir alan seçtiği söylenemez 

söylenemeyecektir. 2014’ten başlayarak Sagalassos projelerinin başkanlığı, uzun yıllar Marc 

Waelkens ile birlikte çalıştığı bilinen Prof.Dr. Jeroen Poblome tarafından yürütülmektedir. 

 Sagalassos Projesi Başkanı’nın çağrısı, Sagalassos’u görmek ve yaşamak kadar, Sagalassos 

Vakfını da yakından tanımak ve adı geçen projelerin gerçekleşmesinde destek ve katkı 

sağlamaktır.  

 

Sagalassos Vakfı İle İletişim Kurulması Ve Vakıftan Bilgi Alınması 

 

a) Sagalassos Vakfı ile iletişim, yayınlarından talep, düşündüğünüz destek, bağış ve diğer 

katkılar için adresimiz:  

Sagalassos Vakfı - Ihlamur Yolu No. 49/7 Nişantaşı 34365 İstanbul 

Vakfın henüz, muhasebe sorumlusu dışında sürekli bir çalışanı bulunmadığı için telefon olarak Vakıf 

Başkanının, her zaman cevap alabileceğiniz telefon numaraları aşağıda verilmiştir: 

0212 233 79 31 (ev) 

0532 275 67 47 

Vakıf Başkanı, Vakfın merkezinin bulunduğu aynı apartmanda yaşamaktadır ve adresi Vakıf 

merkezinin bulunduğu adrestir. 

İletişim ve bilgi almada her yardım için Mütevelliler Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi ve Vakfın her 

zaman yardımcısı Av. Sadife Karataş Kural’ı arayabilirsiniz. 

0533 470 08 45 

b) Sagalassos ve kurulu bulunduğu Ağlasun ilçesini daha yakından tanımak için Vakfımızın 

kuruluşundan kısa bir süre sonra çıkardığı “Sagalassos ve Ağlasun” adlı broşürü isteğiniz üzerine 

derhal adresinize gönderilecektir. 

 


