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ÖZET
İstanbul’un otuzdokuz ilçesinden biri olan Sultanbeyli, İstanbul metropoliten alanının Asya yakasında yer almaktadır. Doğu ve
güneyde Pendik, batı ve kuzeyde Sancaktepe, güney batıda ise Kartal ilçeleri ile sınırlanmaktadır. Sultanbeyli’deki Aydos Kalesi
yaklaşık 327 m. yüksekliğinde bir tepe üzerindeki 25.000 m2 alanı kapsamaktadır. Oval bir formda olan kale, iç ve dış savunma
duvarlarından ve her iki sura bitişik burçlardan oluşmaktadır. Aydos Kalesi’nin, Bizans devletinin sınırlarının küçüldüğü Geç
Bizans döneminde doğu sınırında önemli bir merkez olduğu ilgili belgelerden anlaşılmaktadır. 1326-1328 tarihleri arasında
Osmanlılar’ın bugünkü Kocaeli Yarımadası’nın önemli bir kısmı ile İstanbul’un Anadolu yakasındaki yerleşimlerin bir kısmını
ele geçirdiği dönemde, Osmanlı ve Bizans sınırının, Aydos-Pendik arasındaki hat üzerinde olduğu bilinmektedir.
2009 yılında kalenin restorasyon projelerinin yapılmasına başlanmıştır. Restorasyon çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi için
ilk önce mevcut durumun doğru bir şekilde belirlenmesi ve rölöve projesinin hazırlanması gerekmektedir. Rölöve çalışmaları için
ileri belgeleme teknikleri kullanılmıştır. Uzaktan algılama, lazer tarama, yersel fotogrametri, GPS, çeşitli arazi ölçümleri, model
uçak ile görüntüleme, helikopter ile belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Ancak %15 kısmı toprak üstünde bulunan kalenin üstü
ağaçlarla kaplı idi. İlk etapta mevcut durumun tespiti için model uçak ile görüntüleme yapılmış, helikopter ile havadan yüksek
çözünürlüklü fotoğraflar çekilmiştir. Trimble GX lazer tarama cihazı ile kalenin 3D lazer tarama verileri elde edilmiştir.
Diferensiyel GPS sistemi ile alanın vaziyet planı çıkarılmış ve dijital arazi modeli oluşturulmuştur. Daha sonra gerekli protokol
çerçevesinde alan bitki temizliği yapılmıştır. Kale içerisinde taş temizliği de yapılarak kale arkeolojik kazıya hazır hale
getirilmiştir. Bu aşamada helikopter çekimleri, yersel fotogrametri, lazer tarama ve GPS ile tespitler tekrar yapılmıştır. Kazı
çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde altmış kişilik ekiple yapılmış ve iki büyük burç ve sur duvarları ortaya
çıkartılmıştır. Kazı çalışmaları sonucu üçüncü kez belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda rölöve projeleri
hazırlanmış, tarihi kaynaklar incelenmiş, benzer kaleler araştırılarak karşılaştırmalı restitüsyon raporu hazıranmıştır. Rölöve ve
restitüsyon projelerine dayanarak restorasyon projeleri tamamlanmıştır.
Bu çalışma projede kullanılan dokümantasyon yöntemleri hakkında genel bilgi vermektedir.
Anahtar Sözcükler: Aydos Kalesi, Uzaktan algılama, Lazer tarama, 3D model, Arkeoloji.

ABSTRACT
USING REMOTE SENSING, LASER SCANNING, TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY
AND GPS FOR RESTORATION PROJECT OF THE BYZANTINE AYDOS CASTLE
Sultanbeyli district, one of the thirty-nine districts in Istanbul in Turkey, is located in the Asian side of the Istanbul metropolitan
area. It is surrounded by Pendic district at east and west, by Sancaktepe at west and north, and by Kartal at southeast. Aydos
Castle in the Sultanbeyli is covering an area of 25.000 m2 on a high hill. It is known from different documents that this castle
used to be an important center in the east border of the Late Byzantine Empire. During 1326-1328 Ottomans invaded a large
part of the Kocaeli Peninsula and some parts of the settlements in the Asian side of Istanbul. During this period the line between
Aydos and Pendik defined the border between Ottoman and Byzantine Empires.
In 2009 restoration projects of the castle have been started. Firstly there was a need to determine the present situation and to
design a documentation project to be a technical basis for the restoration works. For documentation, advanced techniques, such
as remote sensing, digital photogrammetry, terrestrial laser scanning, GPS and different surveying methods were used. To
determine the present situation, images were taken from different platforms, such as crane, helicopter and model plane. The 3D
model of the castle was obtained by a terrestrial Trimble GX Laser Scanner. The layout plan of the castle was produced by
differential GPS system. Wild plants and some of the obstructing trees on the hill, based on a protocol with the forest authorities
in Istanbul, were cut down, stones inside the castle were cleared and the castle became ready for archaeological excavation. The
excavation was made by a team of sixty people under supervision of the Istanbul Archaeology Museum. Thanks to this excavation
work, two big size bastions and walls were revealed. As a result of all these works; documentation projects were prepared,
historical sources were analyzed and a comparative restitution report was completed by examining similar castles.
This paper gives general information about different documentation methods used during the project.
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1. GİRİŞ
Günümüzde arkeolojik çalışmalarda klasik yöntemler yanında uzaktan algılama yöntemlerinin de kullanımı büyük
önem taşımaya başlamıştır. Özellikle yüksek mekansal çözünürlüklü uzaktan algılama uydularından elde edilen
görüntülerin sağladığı olanaklar, hava fotoğraflarından elde edilen ortofotolar, maket uçaklardan ve helikopterden
elde edilen görüntüler, yersel lazer tarama, GPS ölçümleri, LIDAR ölçümleri ve coğrafi bilgi sistemi (CBS)
arkeolojik çalışmalarda yoğun bir biçimde kullanılan teknolojiler arasında önemli bir yer tutmaktadır (Lasaponara,
R. and Masini N., 2007). Bu teknolojilerin özellikle yüzey arkeolojisi ile ilgili çalışmalardaki önemi bilinmektedir
(Maktav, D. et al, 2009 a,b; Clark, C.D., 1998). Bu çalışmada da İstanbul’da bulunan tarihi bir kale ile ilgili olarak
yapılan restorasyon projesi kapsamında arkeolojik kazı öncesi ve sonrası durumların belgelenmesinde kullanılan
değişik teknolojilerle ilgili örnekler verilmiştir.

2. ÇALIŞMA ALANI
Sultanbeyli ilçesi İstanbul’un otuzdokuz ilçesinden biridir. Sultanbeyli, İstanbul metropoliten alanının Asya
yakasında yer almaktadır. Doğu ve güneyde Pendik, batı ve kuzeyde Sancaktepe ve güneybatıda ise Kartal ilçeleri
ile komşudur. (Şekil 1). Çalışma alanının merkezinin coğrafi koordinatları: Kuzey 40o 56’ 59”, Doğu 29o 15’ 30”
dir. Aydos Kalesi yaklaşık 327 m. yüksekliğinde bir tepe üzerindeki 25.000 m2 bir alanı kapsamaktadır. Oval bir
formda olan kale, iç ve dış savunma duvarlarından ve her iki sura bitişik burçlardan oluşmaktadır. Aydos Kalesi’nin,
Bizans sınırlarının küçüldüğü geç Bizans döneminde doğu sınırında önemli bir merkez olduğu ilgili bilgi ve
belgelerden anlaşılmaktadır. 1326-1328 tarihleri arasında Osmanlıların bugünkü Kocaeli yarımadasının önemli bir
kısmı ile İstanbul’un Anadolu yakasındaki yerleşimlerin bir kısmını ele geçirdiği dönemde Osmanlı ve Bizans
sınırının, Aydos-Pendik arasındaki hat üzerinde olduğu bilinmektedir (www.istanbularkeoloji.gov.tr).
Proje aşamasında sadece %15 bölümü toprak üstünde olan Aydos Kalesi ile ilgili olarak arkeologlar tarafından
kapsamlı bir arkolojik kazı çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda, kazı öncesi ve sonrası durumların belgelenerek
rölövelerinin hazırlanması hedeflenmiş ve bu amaçla ileri belgeleme teknolojileri kullanılmıştır.

a)

b)

c)

d)
e)
f)
Şekil 1. Çalışma alanı (Aydos Kalesi): a) Coğrafi konum b) Tarihi harita, c) Detaylı tarihi harita, d) 1880’de Aydos
e) Kazı öncesi f) Kazı sonrası.

3. KULLANILAN BELGELEME TEKNOLOJİLERİ
3.1. Maket Uçak İle Belgeleme
Kazı ve ölçme çalışmalarına başlamadan önce, hazırlanan bir maket uçağın alt platformuna bir dijital video kamera
yerleştirilerek belgeleme yapılmıştır. Kullanılan dijital video kameranın (Flycam One 2) video çözünürlüğü
640x480 piksel, belleği ise 2 GB dir (Şekil 2). Video çekim süresi 1 saatttir. Burada maket helikopter yerine maket
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uçaktan belgeleme yapılmasının tercih nedeni, iniş ve kalkış yapılacak alanın maket helikopter için uygun
olmamasıdır. Ayrıca maket uçağı kaldırmak için özel bir piste ihtiyaç duyulmadan uçağın elle fırlatılarak
uçurulabilmesi ve maket uçağı indirmek için gerekli açık alan olmadığından uçağın zorunlu düşürülerek indirilmesi
sonucu oluşacak donanım (kamera+uçak) maliyetinin ucuz olması diğer tercih nedenleridir. Maket uçak ile
belgelemenin dezavantajları ise, ağırlığı nedeniyle yüksek çözünürlüklü kameraların monte edilememesi, uçuş
sırasında stabil tutulmasındaki zorluk, titreşimden kaynaklanan görüntü bozukluğu ve uzaktan kumanda
edilmesindeki zorluklardır. Bu yöntemin amacı, restorasyon projesi yapılacak arkeolojik alanın kazı öncesi
durumunun görsel olarak tespitidir.

Şekil 2. Dijital video kamera monte edilmiş model uçak ve çekilen görüntüler.

3.2. Vinç İle Belgeleme
Aydos Kalesi’nin çevresinde geniş araçların geçebileceği genişlikte patika yol açılmıştır. Çalışmaları aşama aşama
belirleyebilmek ve izleyebilmek için belirli bir yükseklikten elde edilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ihtiyaç
duyulmuşur. Bu amaçla, yaklaşık 20 m. yüksekliğe ulaşabilen bir vinç üzerindeki sepetten yüksek çözünürlüklü
dijital görüntülerle belgeleme çalışmaları yapılmıştır (Şekil 3).
Vinçten belgelemenin avantajları, çekim yapılan sepetin stabil olması, yüksek çözünürlüklü dijital kamera
donanımının ağırlığının ve ekipmanın kapladığı alanın sorun oluşturmamasıdır. Dezavantajı ise, kale alanının tam
üzerinden düşey veya düşeye yakın fotoğraf çekilememesi nedeniyle fotoğrafların eğik olmasıdır. Ağustos 2010
tarihinde yapılan çekimlerde kullanılan digital kamera Canon EOS 5D Mark II’nin çözünürlüğü 4080x2720 pixel
(11 megapixel), odak uzaklığı da 24 mm’dir.
Bu çalışmada vinç sadece kale duvarları dışından çekim yapabildiğinden vinçten çekilen düşey fotoğraflar ölçme
amaçlı olarak sadece kale duvarlarının çiziminde kullanılabilmiş, eğik fotoğraflar ise kazı öncesi ve sonrası kale ve
çevresinin durumunu göstermek amacıyla kullanılmıştır.
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Vinç sepeti

Vinçin gölgesi

Şekil 3. Vinç ile belgeleme.

3.3. Helikopter İle Belgeleme
Özel helikopter kiralayarak Aydos Kalesi’nin kazıdan önceki ve sonraki durumlarını gösteren yüksek çözünürlüklü
dijital fotoğrafları çekilmiştir (Şekil 4). Helikopter çekiminin avantajı, alan üzerinde istenilen açı ve yükseklikte
konumlama yapılarak görüntü alınabilmesidir. Ayrıca, vince göre fotoğrafların eğiklikleri daha azdır. Kalenin
üstünden görüntü alınmasında da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dezavantajı ise, dijital kamera helikopterin
alt platformunda araziye paralel yerleştirilemediğinden fotoğrafların dik olamaması ve kalkış ve iniş için özel piste
ihtiyaç duyulduğundan arkeolojik alanlar için uygulanmasının zor ve maliyetli olmasıdır. 27 Temmuz 2010 tarihinde
yapılan çekimlerde, vinçten yapılan belgelemede de kullanılan CANON SD Mark II kamera kullanılmıştır. Elde
edilen görüntüler rölöve çizimlerinde değil, kale ve çevresinin bir bütün olarak mimari ve arkeolojik
yorumlanmasında kullanılmıştır.

Şekil 4. Aydos Kalesi’nin kazı öncesi ve kazı sonrası helikopterden çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları.
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3.4. Uydu Görüntüleri ve Ortofolar İle Belgeleme
Proje çalışmaları sırasında değişik tarihli uydu görüntüleri ve ortofotolar kullanılmıştır (Şekil 5,6). Uydu
görüntülerinden bölgenin farklı zamanlarda (kazı öncesi ve sonrası) izlenmesinde ve 3D görselleştirilmesinde
yararlanılmıştır.

Şekil 5. Aydos Kalesi: a) Ortofoto 1982. b) Ortofoto 2009 (Kaynak: İBB web).

Şekil 6. Aydos Kalesi: a) Kazı öncesi (IKONOS, 19 Temmuz, 2009). b) Kazı sonrası (GeoEye, Ocak 2012)
(Kaynak: Google Earth Pro).
Projede GPS, totalstation ve lazer tarama ölçümlerinden elde edilen kontrol noktalarından yararlanılarak uydu
görüntüleri koordinatlandırılmış ve ArcGIS’e aktarılmıştır (Şekil 7). Totalstation, GPS ve lazer tarama verileri
kullanılarak oluşturulan dijital arazi modeli (DTM) üzerine giydirilmiş uydu görüntüsünün 3D perpektif görüntüsü
Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Totalstation, GPS ve lazer tarama ölçmelerinden elde edilen DTM üzerine giydirilmiş uydu görüntüsü ile
elde edilmiş 3D perspektif görüntü.

3.5. GPS ile Belgeleme
Projede kotlu plan ve totalstation ölçümleri için gerekli poligon noktaları ülke koordinat sisteminde GPS ile
ölçülmüştür. Poligon noktalarının koordinatları Çizelge 1’de verilmiştir. Ölçümlerde üzerinde GPRS modem
bulunan çift frekanslı bir gezici GPS alıcısı kullanılmıştır. GPS alıcısı GPRS modem aracılığı ie CORS
(continuously operating reference stations) sistemine bağlanarak düzeltme almakta ve 1-3 cm doğrulukla ölçülen
poligonun koordinatlarını birkaç saniyede herhangi bir hesaplamaya ihtiyaç duymadan anlık vermektedir. Sistem
oldukça avantajlı bir sistemdir. Dezavantajı ise kalenin bazı bölgelerinde zaman zaman cep telefonu sinyallarini (3G
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ve GPRS) çekmediğinden referans istasyonundan düzeltme alınamaması ve ölçüm yapılamamasıdır. Projede
kullanılan GPS sistemi Trimble R8 GNNS sistemidir.
Çizelge 1. Poligon noktalarının GPS okumaları.

Epoch

Veri toplama
periyodu

Uydu sayısı
(GPS/GLON
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RMS
(m)

PDOP

Yatay doğruluk
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1

1
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1

1
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1

1
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1

1
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1,37

0,015

0,028
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2010-08-10T19:37:46

1

1

14

0,006

1,45

0,012

0,022

1

COĞRAFİ KOORDİNATLAR

KOORDİNATLAR (30_3ITRF-ITRF-2005/0)

Nokta
no

WGS84 Enlem

WGS84 Boylam

ISTN

40°59'27.46117"N

28°49'53.88232"E

77,15

401684,92
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40,39

100

40°56'56.24818"N

29°15'24.55158"E

342,37

437423,94
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40°56'56.54344"N

29°15'29.78764"E

348,98

437546,48
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312,16
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40°56'58.41091"N

29°15'33.33714"E

345,32

437629,99

4535235,84

308,51

103

40°56'59.75723"N

29°15'34.06657"E

344,26

437647,41

4535277,23

307,44

104

40°57'01.05724"N

29°15'33.15040"E

343,06

437626,32

4535317,52

306,25

Elipsoidal
yükseklik (h)
(m)

Doğu (y) (m)

Kuzey (x) (m)

Yükseklik (z)
(m)

3.6. Diğer Ölçme Yöntemleri ile Belgeleme
GPS ile tesis edilen poligon noktaları kullanılarak totalstation ile kotlu plan alımı gerçekleştirilmiştir. Totalstation
ölçümleri, kazıdan önce arazi temizlik çalışması bittikten sonra ve kazıdan sonra tekrarlanmıştır. Kotlu ölçümler
sayesinde, yapılan kazının alanı ve hacimler, bu bilgilere göre de ödeme tutarları hesaplanmıştır. DTM
oluşturulmasında totalstation ile okunan noktaların kot ve koordinatlarından yararlanılmıştır. Lazer tarama
verilerinin ülke koordinat sistemine dönüştürülmesinde ve uydu görüntülerinin koordinatlandırılmasında da
totalstation ölçümlerinden yararlanılmıştır. Nivelman ölçümleri ile kazı sırasında elde edilen kalıntılara kot
taşınmıştır. Kullanılan totalstation reflektörsüz ölçüm yapabilen Topcon GPT-1004’dür. Vaziyet planının
hazırlanması totalstation ölçümleri ile tamamlanabilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Aydos Kalesi vaziyet planı.
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3.7. Yersel Fotogrametri ve Yersel Lazer Tarama İle Belgeleme
Yersel lazer tarama ile nesne yüzeyinde yüksek doğruluklu ve çok yoğun 3D nokta ölçümü yapılabilmektedir
(Erdoğan, C., 2007). Yersel lazer tarayıcıların ek ünitesi olan dijital video kameralar ile kaydedilen görüntüler ve
yoğun 3D noktalar kullanılarak dijital ortofoto oluşturulmuş ve üç boyutlu modelleme yapılmıştır. Böylece elde
edilen veriler kolaylıkla görselleştirimiştir. Lazer tarama işleminde taranacak nesne etrafına ve yüzeyine, dijital
yersel fotogrametri yönteminde olduğu gibi, küre veya düzlem şeklinde kontrol noktaları yerleştirilmiş ve bu kontrol
noktaları yardımıyla farklı istasyon noktalarında yapılan taramalar birleştirilmiş ve referans koordinat sistemi ile
ilişkilendirilmiştir. Projede kullanılan lazer tarama cihazı Trimble GX modelidir. Şekil 9’da 7 nolu istasyondan
bakıldığında diğer istasyonların konumu görülmektedir. Şekil 10’da ise kalenin birleştirilmiş nokta bulutu
görülmektedir.

Şekil 9. 7 Nolu istasyondan tarama alanı görüntüsü.

Şekil 10. Kalenin birleştirilmiş nokta bulutu.
Bu projede istasyonların birleştirilmesi otomatik yapılmıştır. Bu taramada toplam 15 istasyon için ölçülen nokta
sayısı 16.933.858, fotoğraf sayısı 368 dir. Lazer tarama ölçüm sistematiğini gösteren ekran Şekil 11’de
gösterilmiştir.
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Şekil 11. Lazer tarama sistemi ekran görüntüsü.
22 Temmuz 2010 tarihinde saat 14.00-19.00 arasında taramaya başlanmış ve ilk gün 1,2,3 ve 4 nolu istasyonlar
taranmıştır. 23 Temmuz 2010 tarihinde 09.15-18.40 arasında 5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu istasyonlar taranmıştır. Son
olarak 24 Temmuz 2010 tarihinde saat 14.00-16.30 arasında 12,13,14 ve 15 nolu istasyonlar taranmıştır. Böylece
25.000 m2 bir alana yayılmış bir kalenin lazer tarama işlemi yaklaşık 17 saatte tamamlanmıştır. Şekil 12’de proje
alanının 3D görüntüleri verilmiştir.

Şekil 12. Çalışma alanının 3D görüntüleri.
Projede digital fotogrametri yazılımı Pictran kullanılmıştır. İlk olarak, kullanılan Nikon D90 dijital kamera, İTÜ
Fotogrametri Laboratuvarı’nda kalibre edilerek, resim ana noktasından sapmalar, objektif distorsiyonundan
kaynaklanan hata matrisi bileşenleri ve gerçek odak uzaklığı belirlenmiştir. Gerekli kontrol noktaları GPS ve
totalstation ile ölçülmüştür. Resim düşeye çevirme işlemi için lazer verilerindeki nokta bulutundan yararlanılmıştır.
Yapılan belgeleme çalışmaları sonucu kale yapıları ve surlarının rölöveleri hazırlanmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. Kamera kalibrasyon sistemi ve kale duvarlarının çizimleri.
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3.8 3D Modelleme ve Maket Yapımı
Proje kapsamında yapılan ölçme ve belgeleme çalışmaları sonucunda çok detaylı bir rölöve hazırlanmıştır. Bu
rölöve, bize kalenin ilk halini tasarımlamamız için ışık tutmuş ve bu verilere dayanılarak restitüsyon projesi
(toplanan tarihi bilgi, belge, kazı ve ölçme çalışmaları sonucu kalenin ilk halini gösteren proje) hazırlanmıştır. Kazı
sonrasında belgeleme yöntemleri ile elde edilen DTM’den yararlanılarak burçların ve surların yüksekliği tahmin
edilmiş ve Google SketchUp yazılımında 3D model, surları da kapsayacak şekilde oluşturulmuştur (Şekil 14).
İleride, oluşturulan model revize edilerek 4D yazıcılar ile maketinin hazırlanması planlanmaktadır.

Şekil 14. Aydos Kalesi’nin 3D modeli (Google SketchUp).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde, başta yüzey arkeolojisi olmak üzere, arkeolojik çalışmalarda uzay teknolojilerinden ve diğer uzaktan
algılama yöntemlerinden yoğun biçimde yararlanılmaktadır. Bu çalışmada da İstanbul’da Bizans döneminden kalan
ve çok önemli bir kültür mirası olarak nitelenmesi gereken Aydos Kalesi ile ilgili yapılan restorasyon çalışmaları ve
arkeolojik kazı kapsamında gerekli olan kazı öncesi ve sonrası belgeleme projesinde kullanılan yeni teknolojilerden
örnekler verilmiştir. Yapılan çalışmalarda, uydulardan, vinçten, model uçaktan ve helikopterden elde edilen
görüntülerden, GPS ölçümlerinden, dijital fotogrametri ile entegre yersel lazer tarama yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Ayrıca, belgeleme çalışmalarında klasik ölçme yöntemlerinden de yararlanılmıştır.
Diğer taraftan, bu çalışma çeşitli sosyal bilimler ile mühendislik bilimlerinin birlikte çalışmasına örnek olabilecek
bir çalışmadır. Nitekim çalışmada arkeolog, sanat tarihçisi, geomatik mühendisi, jeoloji mühendisi, orman
mühendisi, mimar gibi değişik branşlardan araştırmacılar görev yapmıştır.
Eski eserlerin belgelenmesi çok önemli bir konudur, çünkü belgeleme sonucu elde edilecek veriler doğrudan
restorasyon çalışmalarına da yön vermekte ve bu çalışmaların doğruluğunu etkilemektedir. Bu çerçevede özellikle
mimarlık ve arkeoloji eğitimi verilen üniversitelerde ileri belgeleme konularında dersler verilmesinin de çok yararlı
olacağı düşünülebilir.
Teşekkür: Bu çalışmada bizden desteklerini esirgemeyen, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin KESKİN,
Sultanbeyli Belediyesi Genel Koordinatörü Halil İbrahim AKINCI, İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki COŞKUN,
Gaziosmanpaşa Üniv.öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekin SUSAM, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep
KIZILTAN, İstanbul Arkeoloji Müzesi Müd. Yardımcısı Gülbahar Baran ÇELİK, mimar Selma AN, Sultanbeyli
Belediyesi’nden peyzaj mimarı Figen TERZİOĞLU ve Osman AKAR’a teşekkür ederiz.
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