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Öğrencilik yıllarımda atlasları çok severdim. Fiziki 

haritalar, idari haritalar çok ilgimi çekerdi. Türkiye’yi, 

Dünyayı, denizleri, dağları inceler dururdum. Son-

ra yol haritalarıyla tanıştım. Haritaya bakarak yönü, 

menzili bulmak, bana hep bir hikayeyi okuyup sonra 

onu sahnelemek, deneyimlemek gibi görünmüştür.

Fiziki haritalarda, sarı renkle gösterilen çöllere bakıp 

üzülür, yeşil alanları yani ormanları görünce mem-

nuniyet duyarım. İdari haritalarda, sınırları doğal ol-

mayıp, yaygın tabirle “cetvelle çizilmiş” gibi dümdüz 

olan ülkeler namına üzülürüm.

Konumum gereği Beyoğlu’nun tarihî ve yeni harita-

larını binlerce kez inceledim. Ömrümü geçirdiğim 

semtlerin, mahallelerin haritası ile gerçek görün-

tüleri hafızamda iç içe geçti. Çok garip, zihnimde, 

Beyoğlu’nun 1/1 ölçekli, yani Beyoğlu’yla aynı bü-

yüklükte bir harita taşıyorum. Beyoğlu Haritaları Ser-

gisi, ilçemizi tarihsel, mimari, çağdaş ve daha birçok 

nitelikleri itibariyle bir bütün olarak ‘görme’ fırsatı 

sunuyor.

Her harita, hazırlanış amacından farklı veriler elde 

etmek üzere ‘okunabilir.’ Haritaya girdiniz mi, en 

azından birçok tahmin yürütürsünüz. Yol haritasın-

dan, ekonomik duruma dair ipucu; siyasi haritadan, 

tarihsel veri; fiziki haritadan, gayrimenkul yatırımı 

tüyosu alabilirsiniz. Beyoğlu Haritaları Sergisi’nin de 

benzer şekilde bilgi içeren, ufuk genişleten, zihin 

açan fonksiyonları olacağından kuşkum yok.

Başta Beyoğlu Belleği çalışma grubu ve belediyemi-

zin harita – numarataj birimi olmak üzere, sergiye 

emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunu-

yorum.

I fancied atlases when I was a student. Geographical 

maps, political maps sparked my interest. I continu-

ously examined Turkey, the world, seas and mountains. 

Then I met road maps. Finding a route, place by look-

ing at a map has always seemed to me as if to read a 

story and then to perform, experience it.  On the geo-

graphical maps the deserts shown by yellow colour sad-

den me while the green fi elds indicating forests arouse 

happiness. Looking at political maps I feel unhappy for 

those countries with unnatural borders, in a more com-

mon saying those with linnear borders as if drawn with 

a ruler.   

As a requirement of my position, I examined historical 

and new maps of Beyoglu a thousand times.  The maps 

and the real views of the districts, places where I have 

spent my life  intertwined.  Interesting but, I carry a  1/1 

scale map of Beyoglu, thus its actual size,  in my mind. 

Beyoglu maps exhibition, off ers us the opportunity to 

see our district as a whole with its historical, architec-

tural, contemporary and many other aspects. Every map 

can be “read” in the way to obtain data diff erent from its 

preparation purpose.   When you open a map, at least 

you compute many guesses. It is possible to get a hint on 

the economical condition from a road map; historical 

data from a political map; real estate investment idea 

from a geographical map. I have no doubt that Beyoglu 

maps exhibition would generate similar functions in the 

way to provide information, broaden vision and illumi-

nate minds. 

I would like to extend my foremost congratulations and 

thanks to Beyoğlu Memory work group and  mapping – 

numbering team of our municipality as well as everyone 

who contributed in the exhibition. 

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan

Mayor of Beyoğlu

BAŞKAN’DAN MAYOR
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BEYOĞLU HARİTALARI

Beyoğlu’nun haritalanması ilk başlarda İstanbul haritala-
rı içinde söz konusudur. İstanbul’un ilk harita çizimleri ise 
İstanbul’a gelen yabancı seyyahlar tarafından yapılmıştır. 
Seyyahlar gezdikleri gördükleri yerleri yazılarıyla anlattıkları 
kadar kentin tarihsel topografyasını gösteren harita, çizim, 
plan ve gravürlerle de göstermişlerdir. Bunlardan biri olan 
İtalyan Seyyah Buendelmonti Yunanca  öğrenmek için git-
tiği Rodos Adası’nda sekiz yıl geçirdikten sonra, altı yıl bo-
yunca  Ege Adaları’nı  dolaştı. Gezilerini anlattığı  Liber insu-
larum archipelagi  başlıklı  Latince  seyahatnamesi dışında, 
gördüğü yerlerin kendi eliyle çizilmiş planları vardır. 15. yy 
ve sonrasında geniş çevrelerce okunan bu popüler eserin 
çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Gezileri sırasın-
da  Konstantinopolis’e ve  Galata-Pera’ya uğrayan Buondel-
monti, bu yerleri de seyahatnamesine dahil etmiştir. Ziyaret 
ettiği dönemde Bizans başkenti olan Constantinopolis’in sur-
larını, Hippodrom’u, bellibaşlı sütunlarını, saraylarını, kilisele-
rini ve sarnıçlarını eserinde kısaca tarif eder. 1422’de çizdiği 
Konstantinopolis ve Pera’yı gösteren gravürde bölgeyi çev-
releyen burçlarla desteklenmiş mazgal dişli surları ve en üst 
noktada Galata Kulesi’ni görmek mümkündür. Bölgenin dı-
şında herhangi bir yapılaşma yoktur; dolayısıyla da bu kesim 
boş bırakılmıştır. Bölgenin içinde Galata’yı üçe ayıran ve ara 
kapıları kapandığında bu bölgeleri bağımsız birimlere dö-
nüştüren iç surlar vardır. 

Vavassore’nin kuşbakışı Constatinople görünümü, yayımlan-
dığı yüzyıldan itibaren klasikleşerek 19.yüzyıla kadar İstan-
bul haritalarına şekil veren bir tür şablon niteliği kazanmış-
tır. Tarihi yarımada Üsküdar kıyılarından resmedilmiş, kuzey 
yönü doğuya gelecek şekilde çizilmiştir. Fatih’ten sonra 
İstanbul’un bilinen en eski haritalarından biridir. 

Avusturyalı oryantalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-
1856), Osmanlı Tarihi adlı kapsamlı eserinde, İstanbul’un ta-
rihsel topografyasını, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa, 
Asya ve Afrika’daki varlığını veya Osmanlı tarihinin sembolik 
olaylarını (Kosova, Niğbolu, Ankara, Varna, Belgrad savaşları, 
Viyana kuşatması vb) aktaran Kauff er ve Hellert’in haritaları-
na yer vermiştir. 

Kauff er’in planı ise yeni bir başlangıçtır denilebilir. 18. yüz-
yıl sonu ve 19. yüzyıl başındaki kent yerleşmesinin niteliğini 
Tanzimat’ın ilanı ile başlayan değişimin kentsel boyutlu uy-
gulamalarını, kent siluetini değiştiren anıtsal yapıların dağılı-
mını, yeni mahalleleri, yerleşim yerlerini gösteren önemli bir 
haritadır.

1870 Büyük Pera Yangını (Beyoğlu Harik-i Kebiri), verdiği 
olağanüstü zararın yanında yangın sigortacılığının gelişimi 
açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Yangından sonra 
Beyoğlu kagir binalarla ve yangın nizamlarına uygun olarak 
yeniden inşa edilmiş ve bu yeniden yapılanma, yangın si-
gortacılığı, yangın yerlerinin planlanması, yangına duyarlı 
inşaat koşullarının yerleşikleşmesi ve itfaiyenin kurumsallaş-
ması açısından da önemli gelişmelere yol açmıştır. Yabancı 
sigorta şirketleri İstanbul’da şube açmış, kentin yangın riski-
ni gösteren haritaların çizimini üstlenmiştir. Charles Edward 
Goad, 1904-1906 yılları arasında, merkezi Londra’da bulunan 
şirketine Kadıköy, Pera, Galata ve Eminönü civarına ilişkin çi-
zimler yaptırmıştır.

İstanbul’un hemen hemen tamamını kapsayan ikinci hari-
ta çalışması, Goad’un girişiminin bir devamı olarak, Türkiye 
Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına İstanbul Saint-Joseph 
Fransız Lisesi’nde eğitim gören Hırvat asıllı Jacques Pervi-
titch tarafından 1922-1945 yılları arasında yapılmıştır. Semt-
lerin eski halini gösteren haritalar, İstanbul’un betonarme 
yapılaşmadan önceki durumunu olduğu kadar, 1950’de gi-
rişilen yeni imar çalışmalarıyla açılan caddeler ve yıkılan bi-
nalardan önceki şehir dokusunu ve bugün isimleri değişen 
birçok sokağın eski adlarını işaret etmektedir. 1945 yılına dek 
süren Pervititch çizimleri, Beşiktaş, Beyazıt, Üsküdar, Kadıköy, 
Taksim, Beyoğlu, Eminönü gibi alanları kapsamaktadır. AXA-
Oyak Arşivi’nden çıkan Pervititch haritalarının Çukurcuma’yı 
gösteren 32 no’lu paftasında, topografın el yazısıyla, planın 
devamı için Suat Nirven tarafından çizilen 32A’ya yönlendir-
me yapması, bir bakıma kendi çalışmalarına Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden 1932 yılında mezun olan Suat Nirven ta-
rafından devam edildiğini işaret etmektedir. Bu bağlamda, 
Goad, Pervititch ve Suat Nirven paftalarının birbirlerinin de-
vamı olduğu söylenebilir.

1930’lu yıllarda, yeni mülki teşkilatın yani kaza, nahiye, ma-
halle taksimatlarının halk tarafından öğrenilmesi için beledi-
ye meclisleri tarafından onaylanarak basılan şehir rehberleri, 
ayrıntılı planlar da içermiştir.

Ticaretin yoğun olduğu modern İstanbul’un çehresini bize 
sunan paftaların 1950’li yıllardaki temsilcisinin de Bülent 
Tuvalo olduğu söylenebilir. O dönemde, şehir rehberlerini 
hazırlayan en tanınmış sima, İsviçre asıllı araştırmacı Ernest 
Mamboury (1878-1953) idi. 

Mamboury, İstanbul’un bilhassa Bizans dönemi eski eserle-
ri hakkındaki yayınları ile tanınmış amatör bir araştırmacısı 
olduktan başka İstanbul’un en etrafl ı seyyah rehberini ha-
zırlamış bir yazardır. Mamboury 1909’da izinli olarak geldi-
ği İstanbul’dan bir daha ayrılamadı. Burada bir taraftan eski 
eserleri incelerken bir taraftan da İstanbul’un yağlıboya ve 
akuarel olarak manzara resimlerini yaptı. 

Mamboury’nin İstanbul için en önemli hizmeti, öncekiler-
den çok üstün olan seyyah rehberleri oldu. İlk rehberi 1925 
yılında Fransızca olarak yayımlandı (Constantinople, guide 
touristique, İst.,1925). Büyük bir emek ürünü olan 565 say-
falık cilt içinde, İstanbul’un coğrafyası, tarihi, sanatı, etnoğ-
rafyası tanıtıldıktan başka, turistler için gerekli bilgiler veri-
liyordu. Kitabın aynı yıl eski harfl erle Türkçesi de  (İstanbul 
Rehber-i Seyyahin, İst., 1925) basıldı.

Seyyahların hazırladığı gravürler, haritalar ve büyük yangın-
lardan sonra bir sektör halinde gelişen yangın ve sigorta ha-
ritacılığı kentin topoğrafik gelişimini göstermede günümü-
ze kadar önemli araçlar olmuşlardır. Belediyelerin şu anda 
kullandıkları kadastral , numarataj, ortofoto ve hali hazır ha-
ritalar farklı ihtiyaçlara cevap vermektedir. 

Kadastral harita, bir bölgedeki tüm emlağın (arsa ve bina-
ların) haritasıdır ve kadastro kayıtlarının parçasıdır. Tapu da-
iresindeki kayıtlı mülklerin konumu ve sınırların resmî kanıtı 
sayılır. Haritada arsaların sınırları ve kayıt numaraları, beledi-
ye sınırları, binalar ve arazinin kullanım amacı kaydedilebilir.

Ortofoto harita, üzerine  harita  kenar bilgileri, gridler, eş 
yükseklik eğrileri, yer ve mevki isimleri ve benzeri kartogra-
fik  bilgilerin eklendiği ortofoto görüntülere verilen isimdir. 
Resimlerdeki eğiklik etkileri ve yükseklik farklarından (röl-
yef  kayma) ileri gelen hataların giderilmesi ile elde edilen 

ortofoto görüntüler üzerine eş yükseklik eğrileri, yükseklik 
bilgileri, harita kenar bilgileri de eklenmek suretiyle elde 
edilen, ortofoto görüntü parçacıklarının birleştirilmesiyle 
standart veya rastgele ölçeklerde üretilen foto haritadır. Or-
tofoto haritaların üretiminde, özel kartografik işlemler olarak 
fotografik kenar zenginleştirmesi, renk ayrımı ya da bunların 
bir kombinasyonu gibi birleşik işlemler de uygulanabilir.
Hâlihazır Harita içinde bulunulan durumu gösteren  hari-
ta anlamına gelir. Hâlihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, po-
ligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, 
sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğri-
leri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numa-
raları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Hâlihazır 
Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planları-
nın Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 
ölçekli olarak yapılır. Kısaca tanımlamak gerekirse, belediye-
lerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarım 
çalışmaları, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda 
belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediye-
lerce veya İller Bankası’nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara 
Hâlihazır Harita denilir. 
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MAPS OF BEYOGLU

Mapping of Beyoglu had initially been included within the maps of 
Istanbul. Whereas the first İstanbul maps were drawn by the foreign 
travelers who visited the city. The travellers described the places they 
had seen in written texts as well as showing the historical topog-
raphy of the city in maps, drawings, plans and engravings. One of 
these travelers, Italian Buendelmonti stayed in Rhodes for 8 years for 
the purpose of learning Greek  and toured the islands in the Aegean 
sea during the next six years. In addition to his travel book in Latin 
called  Liber insularum archipelagi, there are also the plans of the 
places he visited which were drawn by himself.  There are many ma-
nuscripts of this popular work which was read by a wide range of pe-
ople in 15th Century and thereafter. During his tours, Buondelmonti, 
visited also Contantinopolis and Galata – Pera and included them 
in his travel book. He shortly described the city walls, Hippodrome 
square, important columns, palaces, churches and cisterns of Cons-
tantinopolis which was the capital of Byzantium during the period 
he travelled. In his engraving dated 1422 of Constantinopolis and 
Pera, it is possible to see the toothed walls of battlements and Galata 
tower at the top. There were no structuring out of the district there-
fore this area had been left empty. There were inner walls within the 
district which divides Galata into three which became independent 
areas when the intermediary doors were closed. 

The bird’s eye view of Constantinopolis of Vavassore had become a 
classic from the time it was drawn until 19th century and almost ac-
cepted as a template for Istanbul maps.  The historical peninsula was 
drawn as seen from Uskudar bank and in the way that the North side 
lay in the east side. This is one of the oldest maps known of Istanbul 
after Fatih - the conqueror. 

The detailed work of Austrian orientalist Joseph von Hammer-Purg-
stall (1774-1856), named Ottoman History,  included the maps of 
Kauff er and Hellert which conveyed the historical topography of 
Istanbul, the existence of Ottoman Empire in Europe, Asia and Afri-
ca or the symbolic events of Ottoman History (such as the wars and 
battles held in Kosovo, Nicopolis, Ankara, Varna, Belgrade and Siege 
of Vienna etc). 

On the other hand Kauff er’s drawings can be accepted as a new mi-
lestone.  It is an important map showing the structure of the estab-
lishment of the city at the end of 18th Century and the beginning 

of 19th Century, urban achievements of the changes launched by 

the Tanzimat reform era, dispersion of the monumental structures 

which changed the silhouette of the city, new districts and habi-

tations. 

In the 19th century when modernism had acceleration, a period 

that Istanbul often faced fires, those who had a leading effect 

on the changing of Istanbul had adopted various precaution 

models for this disaster especially after the fire in Beyoglu in 

1870. Foreign insurance companies had opened branch offices 

in Istanbul and committed to draw the maps showing the places 

with high fire risk in the city.   Charles Edward Goad, between 

1904-1906, charged his office in London with making drawings 

on Kadıköy, Pera, Galata and Eminönü areas.

The second mapping work which covered almost all Istanbul, as 

a follow-through of Goad’s approach, had been achieved bet-

ween 1922 and 1945 in the name of Turkey Insurers Center by 

Jacques Pervititch of Croatia origin who studied at St Joseph 

Feench High School. Maps showing the former status of the dist-

ricts, not only indicates the status of Istanbul before the concrete 

structuring but also the urban texture before the opening of new 

avenues and collapsed buildings in terms of the new construc-

tion works carried out in 1950 and the former names of many 

streets which have new names today. Pervititch drawings which 

had been endured until 1945 covered Beşiktaş, Beyazıt, Üsküdar, 

Kadıköy, Taksim, Beyoğlu, Eminönü areas. On the 32th section of 

Pervititch maps found in the AXA-Oyak Archive  showing Çukur-

cuma District,  the topograph by hand writing refers to section 

32A drawn by Suat Nirven for the continuation of the plan; a fact 

which proves that Suat Nirven who graduated from the Faculty 

of fine arts in 1932, suceeded his work. In this context it is possib-

le to claim that the sections of Goad, Pervititch and Suat Nirven 

consecuted one another. 

In 1930s new city guides, published by municipal councils in or-

der to allow public to learn the new establishment, thus division 

of new towns, boroughs, districts also included detailed plans. 

It is possible to say that the representative of the map sections 

which presents us the face of modern Istanbul with busy com-

merce in 1950 is Bülent Tuvalo. In that period, the most well 

known name who prepared the city guides was the Swiss rese-

archer Ernest Mamboury (1878-1953).

Mamboury, as well as being an amateur researcher known 

especially for his publishings on the Byzantium period relics, 

was also a writer who wrote the most detailed travel guide of 

Istanbul. Mamboury came to Istanbul in 1909 off duty but he 

couldn’t leave. While he was analyzing the relics, at the same 

time he also made oil and acuarel paintings of Istanbul views.

The most important service of Mamboury for Istanbul was the 

travel guides which were incomparably better than the previo-

us ones. His first travel guide was published in 1925 in French. 

(Constantinople, guide touristique, İst.,1925). This volume, a 

work of great endeavor of 565 page not only introduced geog-

raphy, history, art, ethnography of İstanbul but also provided 

useful information for the tourists. The Turkish version of the 

book was also published with old letters in the same year. (İs-

tanbul Rehber-i Seyyahin, İst., 1925).

The engravings and maps drawn by the travellers, fire and in-

surance mapping which had been emerged as a sector after big 

fires have been very important means to indicate the topograp-

hic development of the city until today. The current cadastral, 

numbering and orthophotographical maps used by the munici-

palities answer different needs. 

The cadastral map is the map of all estates (plots and buildings) 

in an area and form a part of the cadastral records. It is accep-

ted as the official proof of the location of the estates and bor-

ders recorded at the land registry office. The map may indicate 

the borders and record numbers of the plots, borders of the mu-

nicipalities and the usage purposes of the buildings and plots.  

Orthophotopraphical map, is the name given to ortographical 

views on which cartographical information such as map side 

information, grids, contours, place and region names are ad-

ded.

It is a photo map produced in standard or random scales by 

combining orthophoto view pieces and created by adding equi-

valent height curves , height information, map side information 

on orthophoto views obtained by removing the errors caused 

by the inclinity effects and height difference (relief deviation) 

in the pictures . In the production of orthographical maps, it is 

possible to use special cartographic processes such as photog-

raphic side enrichment, color differentiation or combined pro-

cesses which is the combination of these processes.(Wikipedia)

Base map means the map which shows the current status.  Base 

map shows everything included in the worked area such as 

triangulation, RS points, poligon points, buildings, number of 

storeys in a building, roads, pavements, streets, height curves of 

places outside the roads and streets, trees, lampposts, borders 

and numbers of islands and parcels.  Base maps are produced in 

1/1000 or 1/2000 scales in accordance with the articles of “Pro-

duction regulation of Maps with 1/2500 argeror bigger scales”. 

As a summary, Base Map is a large scale map produced by the 

order of municipalities or provincial bank for project planning 

of technical services to be done by municipalities, studying, 

application and management of designs, zoning and other 

projects cited above. 
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Vavassore, İstanbul ve Pera, 16. Yüzyıl / Topkapı Sarayı Müzesi
Vavassore, Istanbul ve Pera, 16th Century / Topkapı Palace Museum
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Jaspar Isac, before 1654 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA)
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Hellert , Istanbul Map, 1836 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA)



18 19
Jean – Antoine Guer, İstanbul Kenti ve Limanı, 1746, Topkapı Sarayı Müzesi
Jean – Antoine Guer, Istanbul City and Port, 1746, Topkapı Palace Museum
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François Kauff er (?- 1802), İstanbul Haritası, 1786 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 
François Kauff er (?- 1802), Istanbul Map, 1786 /  Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA)   

C. Stolpe, İstanbul Planı, 1882 / Alman Arkeoloji Enstitüsü
C. Stolpe, Plan de Constantinople, 1882 / German Archeological Institute
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Hellert , Istanbul Map, 1819 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA)  
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Henri Prost, Pera-Galata, 1940 / Atatürk Kitaplığı 

Henri Prost, Pera-Galata, 1940 /Atatürk Lİbrary
Charles Eduard Goad ,Galata ve Pera 27, 1905 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 
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Bülent Tuvalo, Beyoğlu Kazası Galata Nahiyesi, 1955 /Atatürk Kitaplığı 

Bülent Tuvalo, Beyoğlu District Galata, 1955 / Atatürk Library 
Suat Nirven, Sıraselviler Galatasaray arası, 1951 / Salt Galata Arşivi, Axa Sigorta izniyle  

Suat Nirven, between Sıraselviler - Galatasaray, 1951 / Salt Galata Archive, with the permission of Axa Sigorta 



36 37Societe Anonyme Ottomane D’etudes et D’enterprises Urbaines - Pera Galata Plan, 1922, /Atatürk Kitaplığı –Atatürk Library



38 39Jaques Pervititich , Beyoğlu Şişhane Karakol, 1932 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA)  

Mamboury, İstanbul Rehberi içinde İstanbul Planı, 1951 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 
Mamboury, İstanbul Plan in Istanbul Guide, 1951 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 
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Mamboury, İstanbul Rehberi içinde Karaköy Köprüsü Planı, 1951 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 
Mamboury, Karaköy Bridge Plan in Istanbul Guide, 1951 / Cartothéque de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes  (IFEA) 

Beyoğlu Orto Foto Harita / İBB Harita Müdürlüğü
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İstanbul Fransız Araştırmaları Enstitüsü’ne (IFEA)
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Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne
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Axa Sigorta’ya

Salt Galata’ya 

Pascal Lebouteiller ‘ye (IFEA)

Jean - François Perouse’a (IFEA)
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İrfan Dağdelen’e (Atatürk Kitaplığı)

Katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız...

TEŞEKKÜRLER




