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ROTARY PERGE KULÜBÜNE SUNUM

Hedef: Antalya bölgesindeki gençlerin bilinçli bir şekilde arkeoloji eğitimine yöneltmek

Problem: Arkeoloji dalı genelde gençler tarafından puan kaygusu İle son seçenek olarak 
belirlenmektedir.

Ölçü: Her yıl programa katılan öğrencilerin Arkeolojiyi 1. Seçenek olarak belirtmeleri. Bu ölçü 
SMART kriterlerine uygundur.

Metod: Türkiye ve dünyaca meşhur bir Arkeoloğun hayatını tanıtarak, gençleri motive etmek, 
arkeoloji eğitimi ile nerelere ulaşılacağını göstermek

Mevcut araç: Antalya müzesindeki Jale inan kitaplığı ve hayat hikayesini özetleyen vitrin pano

RotaıVden beklentiler: Antalya ve civar kazalarındaki liselerdeki rehberlik, tarih ve sanat 
öğretmenleri ile temas kurarak lise son sınıf öğrencilerinin, üniversite bölüm seçimlerinin 
öncesinde bu kitaplığı ziyaret etmelerini sağlamak. Jale İnan ve Türkiye Arkeolojisi ile 
ilgilenmelerini önermek. Müze ve liselerle gerekli koordinasyonu organize etmek.

Projenin mali giderleri iletişim masraflarından ibaret olması düşünülmüştür. Öğrencilerin 
müzeye yapacakları ziyaret için ulaşım masrafı okul aile birliği veya ilgili belediyelerce 

sağlanabilir.

Rotarv Peree Kulübüne favda: Kulübün ismini aldığı Perge ören yerinin uzun yıllar kazılarını 
yöneten Jale inan'ın hatırlanmasına katkıda bulunarak, onun İdeali olan Arkeolojiye gerçekten 
gönül veren yerel bilim adamlarının yetişmesinde ilk adımın atılmasını sağlamak. Dolayısı ile 
kulübün sosyal amacına ulaşması olacaktır.

Detay bilgiler

Prof Jale inan daha sağlığında oldukça zengin şahsi kitaplığını, uzun yıllar çalıştığı Antalya 
bölgesindeki en önemli müzeye bağışlamıştı. Gene kendi yaptığı bir plana göre ihtiyaç sırasına 
göre bir kaç parti halinde kitaplar Antalya müzesine yollandı; son parti de vefatından sonra 

gönderildi.

Müze de kadirşinaslık örneği olarak kitaplığa "Jale inan Kitaplığı" adını verdi. J.inanın ailesi de 
ileriki nesiller tanısın diye, kısa bir hayat hikayesi olan bir pano ve şahsi diploma ve özel 
eşyalarından oluşan bir vitrini (Foto lar ekte) oraya bağışladı. Evde kırk yılda bir sandık veya 
kutulardan çıkan özel eşya orada bir bütünlük içinde sergilenirse belki yeni gençliğe meslek 
seçimlerinde bir yol gösterme vesilesi olur, belki bazı yeni kuşak temsilcileri yalnızca puan 
durumundan değil de gerçekten istekli olarak arkeoloji okumaya teşvik edilir diye düşünüldü.

Rotary / Rotorac desteklediği bir proje olarak Antalya ve civar ilçelerin liselerin son sınıfları 
müzeye getirilebilirse ve de onların Jale İnan'ın hayatı ile ilgili kısa bir araştırma yapmaya teşvik 
edilirse, Türkiyedeki nitelikli ve istekli eğitim faaliyetine bir katkıda bulunmuş olunur. Böylece 
müzedeki kitaplık Jale Inan'nın bir ömrünü vakfettiği "gençleri eğitmek olan" gerçek emeline 
hizmet etmiş olur. Burada şu belirtilmeli aranan destek, mahalli bir organizasyondan ibarettir, 
zira esas masraf olan vitrin yapımı vs zaten yapılmıştır.
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Bu konuda müzede bu projenin nasıl hayata geçirilebileceği için Jale İnanın talebelerinden 
Antalya müzesinden emekli Sn. Akan Atila ya danışılabilir (Ev tel 0242 247 30 40 ceb 0536 596 
16 30). Ayrıca Jale İnan'a 1998 yılında yılın kadını ödülünü veren Üniversiteli Kadınlar Derneği 
Antalya şubesi de destek sağlayabilir. Derneğin o zamanki başkanı Sn Binnaz Altınok idi.

Bu konuda Rotary den 2008 de Sn. Nuray Altındağ ve 2009 da Sn. Haluk Çerçiler ile görüşülmüş, 
ancak konu bir proje çerçevesinde sunulmadığı için neticelendirilememiştir.
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