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Koleksiyonu Collection

Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği markası Arkeo’s ve Ark of Crafts olarak, arkeolojik değerlerimizi tanıtmak ve arkeoloji alanındaki
farkındalığı arttırmak üzere bir araya geldik.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarında yer alan eserlerden aldığımız ilhamla hazırladığımız arkeoloji temalı koleksiyonlar ile
“kültürel hediye” alanına farklılık getirmeyi amaçlıyoruz. İki farklı temada hazırladığımız 2016-2017 koleksiyonumuz için altı değerli
sanatçı ile çalıştık. Koleksiyonlardaki tüm ürünler sanatçılarımız tarafından modern insanın kullanımına yönelik olarak tasarlandı
ve tamamı elde üretildi.
“İstanbul’un 400.000 Yılı” koleksiyonu ile 400.000 yıl önce Küçükçekmece Gölü’nün yaklaşık 1,5 km kuzeyinde yer alan Yarımburgaz
Mağarası buluntularından esinlenilerek ilk İstanbullulara selam ediyoruz.
İnsanın en eski inançlarından biri olan ve günümüzde de devam eden “kem gözden korunma” ritüellerinden yola çıkarak hazırladığımız “Göz”
koleksiyonu için ise, İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından MÖ 7. yüzyıla tarihlenen göz şeklinde adak levhasından ilham aldık.
Arkeo’s / Ark of Crafts “İstanbul’un 400.000 Yılı” ve “Göz” koleksiyonlarından satın alacağınız her ürün ile, “Arkeoloji Müzelerini
Sevenler Derneği”nin çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
Desteğiniz için teşekkür ederiz.

As Frıends of Archaeologıcal Museums’ trademark Arkeo’s and Ark of Crafts, we have gathered our knowledge to ıntroduce the
archaeologıcal valuables of Turkey and to ıncrease awareness ın the field of archaeology.
We aim to bring distinctness towards the field of “cultural gift” with archeology-themed collectıons. Wıth the ınspıratıon we got
from the Istanbul Archaeological Museums we worked with six different valuable artists for our 2016-2017 collection. All of the products
uniquely designed by the artists are entirely handmade.
With the “400.000 Years of Istanbul” collection, we pay our respect to the first Istanbulites who had lived 400.000 years ago at
Yarımburgaz Cave located approximately 1.5 km north of Küçükçekmece Lake, Istanbul.
The “Eye” collection is based on the rituals of “protection from the evil eye” which is one of the oldest belıefs of mankınd and stıll
exists today. We got the inspiration from the eye-shaped votive plaque from Istanbul Archaeological Museums’ collectıons dating
7th century BC.
With each product you purchase from Arkeo’s / Ark of Crafts “400.000 Years of Istanbul” and “Eye” collections, you will support the
works of “Friends of Archaeological Museums”.
Thank you for your support.

Rıdvan ÇELİKEL

Dernek Başkanı / President

Zeynep KIZILTAN
Dernek Başkan Yardımcısı / Vice President

Prof. Dr. Münir EKONOMİ

Dernek Genel Sekreteri / General Secretary

İstanbul’un
400.000 Yılı
400.000 Years
Of Istanbul

400.000 yıl önce Küçükçekmece Gölü’nün yaklaşık 1.5 km kuzeyinde yer
alan Yarımburgaz Mağarası’nda ilk İstanbullular yaşıyordu.
Yontma Taş Devri ya da Paleolitik Çağ olarak tanımlanan bu dönemde
doğanın sınırlayıcı ve belirleyici baskısı altında yaşayan insanlar;
yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve, kökler ve
avladıkları hayvanları yiyerek beslenmişler, alet olarak ise kaba
yontulmuş taşları kullanmışlardır.
İstanbul
Arkeoloji
Müzeleri’nde
sergilenen
Yarımburgaz
Mağarası’nda yürütülen kazılardan çıkarılan Paleolitik Çağ
buluntularından esinlenerek hazırladığımız “ İstanbul’un 400.000
Yılı” koleksiyonu ile 400.000 yıl önce yaşamış İstanbul’un ilk
sakinlerini saygıyla anıyoruz.
400.000 years ago, first Istanbulites were living in Yarımburgaz
Cave located approximately 1.5 km north of Küçükçekmece Lake.
During this period which is also called the Paleolithic Age,
people who were living under the limiting and determinative
pressure of the nature, ate wild vegetables, fruits and roots
found in the environment they had lived in and animals
they had hunted whilst using rough-hewn stones as tools.
We pay our respect to the first Istanbulites who had lived
400.000 years ago with the “400.000 Years of Istanbul”
collection inspired from the findings of Paleolithic
Age that were revealed from the excavations in
Yarımburgaz Cave and that are exhibited in Istanbul
Archaeological Museums.
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İstanbul’un
400.000 Yılı
ISTDF 01

400.000 Years
Of Istanbul

ISTOF 01

ISTOF 02

ISTOF 03

Tarihsiz Ajanda: Lak kaplama kapak,
184 sayfa, Amerikan cilt
Diary: Lac embossed cover,
184 pages, timeless
12.5x17.5 cm
Muk Design

ISTDF 02

Cam kalemlik
Glass penholder
~17.5x6x3.5 cm
Yasemin Aslan Bakiri

Not defteri: 24 sayfa, çizgisiz
Mini notebook: 24 pages
10.5x15 cm
Muk Design

Cam kartvizitlik
Glass cardholder
~13x9x5 cm & ~16x9x5.5 cm
Yasemin Aslan Bakiri

Cam kağıt ağırlığı
Glass paperweight
~10x7.5x5 cm & ~16x9.5x5 cm
Yasemin Aslan Bakiri
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İstanbul’un
400.000 Yılı

ISTFN 01

Porselen kahve fincanı seti
Kahverengi
Porcelain coffeecup set
Brown
Fincan Cup h:5cm D:6.5 cm
Tabak Saucer D:9 cm
Ceyda Bozkurt Demirci

ISTFN 02

Porselen kahve fincanı seti
Füme
Porcelain coffeecup set
Smoked colored
Fincan Cup h:5cm D:6.5 cm
Tabak Saucer D:9 cm
Ceyda Bozkurt Demirci

400.000 Years
Of Istanbul

ISTFN 03

Porselen çay & kahve fincanı seti
Kahverengi
Porcelain teacup & coffeecup set
Brown
Fincan Cup h:4.5 cm D:9 cm
Tabak Saucer D:9.5 cm
Ceyda Bozkurt Demirci

ISTFN 04

Porselen çay & kahve fincanı seti
Füme
Porcelain teacup & coffeecup set
Smoked colored
Fincan Cup h:4.5 cm D:9 cm
Tabak Saucer D:9.5 cm
Ceyda Bozkurt Demirci

İstanbul’un
400.000 Yılı
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İstanbul’un
400.000 Yılı

ISTCN 01

Keten, pirinç madalyonlu clutch
Bej / Yeşil / Füme
Linen clutch bag with brass medallion
Beige / Green / Smoked colored
34x18 cm
Tansu Komar

ISTTK 01

Lav taşlı kolye
Lava stone necklace
I:22 cm
Tansu Komar

ISTTK 02

Taş ve el yapımı büzme kurdelalı kolye
Gemstone and handmade shirred
ribbon necklace
I:25 cm
Tansu Komar

400.000 Years
Of Istanbul

ISTTK 03

ISTTK 04

Gümüş zincirli lav taşı kolye
Necklace with silver chain and lava stone
Zincir Chain
I: 25 cm
Tansu Komar

Taş, bronz ipli püsküllü kolye
Siyah / Mor / Kırmızı
Gemstone , bronze corded tasseled necklace
Black / Purple / Red
Ayarlanabilir Adjustable
Max. I: 56 cm
Tansu Komar

İnsanoğlu kıskanç bir bakışın; malına, canına, ailesine zarar
getirebileceğine inanır. Bu inanç insanın ilk törensel aktivitelerine
yansımıştır.

Göz
Eye

“Kem gözden korunma” çareleri arayan insanoğlu, bu kötü gücü yok
etmek amacıyla binalarda göz resmetmiş, üzerlerinde göz ya da
başka semboller taşımıştır. Koruyucu gözler bazen boncuk formunu
almış, bazen de onu sembolize eden bir biçimle ortaya çıkmıştır.
Ayrıca başka bir inançla;antik çağdan beri devam eden adak göz
levhaları Tanrı’ya olan inanç ve şükranın göstergesidir. Bir ya da iki
delikli olarak işlenmiş olanlar, olasılıkla kötü hastalıkları uzaklaştırmak
için muska amaçlı taşınmış ve kolyelere takılmış ya da giysilere tutturulmuştur.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarında geniş yer bulan göz
sembollerinden MÖ 7. yüzyıla tarihlenen adak göz levhası, hazırladığımız
“Göz” koleksiyonuna ilham kaynağı olmuştur.
Mankind believes that a jealous glance may bring harm to one’s property, health and family. This belief was reflected in the first ritual
activities of mankind.
Human beings who were in the search of “protection from the evil eye” drew
pictures of eyes on buildings, carried symbols of eyes in order to eliminate this
evil power. For protection, these eyes sometimes took the form of beads or the
form that symbolizes it. In another belief, votive eye plaques that exist since
Ancient Age symbolize the belief and gratitude towards God. The ones crafted
with one of two holes were carried as amulet in order to keep the illnesses out
and were attached to the necklaces or clothes.
Amongst the eye symbols that holds a significant place in the collections of
Istanbul Archaeological Museums, votive eye plaque that dates back to 7th century
BC was the source of inspiration to the “Eye” collection we have prepared.

Göz Eye

Göz Eye
GOZDF 01

Tarihsiz Ajanda: Deri kapaklı, el dikişli, pirinç
göz levha, 160 sayfa, 100gr. 1. hamur ivory kağıt
Diary: Leather cover, hand-stitched, timeless,
brass eye sheet, 160 pages, 100gr. ivory paper
13.5x18 cm
Muk Design

Altın göz detaylı porselen
kahve fincanı seti
Porcelain coffeecup set with
gold eye detail
Fincan Cup h:5 cm D:6.5 cm
Tabak Plate D:9 cm
Ceyda Bozkurt Demirci

GOZOF 01

GOZDF 02

Not defteri: 24 sayfa, çizgisiz
Mini notebook: 24 pages
13.5x18 cm
Muk Design

GOZFN 01

Cam kağıt ağırlığı
Sarı / yeşil
Glass paperweight
Yellow / Green
13.5x7.5x2 cm
Yasemin Aslan Bakiri

Göz Eye

Göz Eye

GOZDR 01

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri Macbook kılıfı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather Macbook case with brass eye sheet
Black / Brown
35.5x25 cm
Moria

GOZDR 02

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri kitap kılıfı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather book case with brass eye sheet
Black / Brown
24x16.5 cm
Moria

GOZDR 03

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri pasaport kılıfı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather passport case with brass eye sheet
Black / Brown
15.5x10.5 cm
Moria

GOZDR 04

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri unisex cüzdan
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather unisex wallet with brass eye sheet
Black / Brown
19x9.5 cm
Moria

Göz Eye

GOZDR 05

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri erkek cüzdanı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather men’s wallet with brass eye sheet
Black / Brown
15x10.5 cm
Moria

GOZDR 06

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri kartlık
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather cardholder with brass eye sheet
Black / Brown
11x8.5 cm
Moria

GOZDR 07

GOZDR 08

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri bozuk para cüzdanı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather coin purse with brass eye sheet
Black / Brown
11x9.5 cm
Moria

El dikişi, pirinç göz levha detaylı deri kalemlik & gözlük kılıfı
Siyah / Kahverengi
Hand-stitched leather pencilcase & glass case with brass eye sheet
Black / Brown
17x8 cm
Moria

Göz Eye

GOZCN 01

Kadife pirinç madalyonlu clutch
Siyah / Mor
Velvet clutch bag with brass medallion
Black / Purple
34x18 cm
Tansu Komar

GOZTK 14

GOZCN 02

GOZCN 05

Kumaş iPad kılıfı deri ve pirinç göz levha detaylı
Fabric iPad case with leather holder and brass eye sheet
27x20 cm
Tansu Komar

Kumaş iPad kılıfı pirinç göz levha detaylı
Fabric iPad case with leather holder and brass eye sheet
27x20 cm
Tansu Komar

GOZCN 03

GOZCN 06

Kumaş kalem kutusu & makyaj çantası pirinç göz levha detaylı
Fabric pencil case & cosmetic bag with leather holder and
brass eye sheet
20x6x8.5 cm
Tansu Komar

Kumaş kalem kutusu & makyaj çantası pirinç göz levha detaylı
Fabric pencil case & cosmetic bag with leather holder and
brass eye sheet
20x6x8.5 cm
Tansu Komar

GOZCN 04

GOZCN 07

Kumaş makyaj çantası, pirinç göz levha detaylı
Fabric cosmetic bag with brass eye sheet
25x15.5 cm
Tansu Komar

Kumaş makyaj çantası, pirinç göz levha detaylı
Fabric cosmetic bag with brass eye sheet
25x15.5 cm
Tansu Komar

Pirinç püskül detaylı ip bilezik
Siyah / Mor / Kırmızı
Brass bracelet with tassel
Black / Purple / Red
Pirinç Göz Brass Eye 2x1 cm
Tansu Komar

Göz Eye

Göz Eye

GOZTK 01

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama kol düğmesi
24-carat gold plated silver cuff-links
Zincir Chain: 3 cm D:1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 02

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama kol düğmesi
24-carat gold plated silver cuff-links
Zincir Chain: 3 cm D:1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 03

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama yaka iğnesi
24-carat gold plated silver pin
I:5cm Göz Eye D:1.5 cm
Gözde Atlı

Göz Eye

GOZTK 04

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama, turkuaz
taşlı kolye
24-carat gold plated silver necklace with
turquoise
Zincir Chain: 23 cm
Kolye Ucu Pendant D:1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 05

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama kolye
24-carat gold plated silver necklace
Zincir Chain: 24 cm
Kolye Ucu Pendant D:2 cm
Gözde Atlı

GOZTK 06

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama, inci ve
mercanlı kolye
24-carat gold plated silver necklace with
pearl and coral
Zincir Chain: 26 cm
Kolye Ucu Pendant D:1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 07

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama,
mercanlı küpe
24-carat gold plated silver earrings
with coral
Göz Eye: 1.5x1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 08

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama küpe
24-carat gold plated silver earrings
1.5x0.5 cm
Gözde Atlı

Göz Eye

GOZTK 09

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama bileklik
24-carat gold plated silver bangle
Ayarlanabilir Adjustable
Gözde Atlı

GOZTK 10

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama, inci ve
turkuaz taşlı bileklik
24-carat gold plated silver bracelet with
pearl and turquoise
Göz Eye: 1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 11

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama bilezik
24-carat gold plated silver bracelet with coral
Göz Eye: 1.5 cm
Gözde Atlı

GOZTK 12

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama yüzük
24-carat gold plated silver ring
Ayarlanabilir Adjustable
Göz Eye D:2 cm
Gözde Atlı

GOZTK 13

Gümüş üzeri 24 ayar altın kaplama yüzük
24-carat gold plated silver ring
Ayarlanabilir Adjustable
Gözde Atlı

CEYDA BOZKURT DEMİRCİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Seramik ve Cam bölümünden 2003 yılında mezun olan tasarımcının, tamamı el yapımı olarak üretilen sofra
grubu ve dekoratif obje koleksiyonları, kişiye özel yeme içme keyfini yaşatır. Sade ve pastel tonlardaki incecik objeyi detaylarda
kullandığı heykelsi formlar, özel dokular, özgün el çizimleriyle hareketlendiren sanatçı, tasarımlarını oluştururken istediği inceliği ve
sadeliği yakalayabilmek için genellikle limoges porselen tercih etmektedir.
“ Ceyda Bozkurt “ brand has been founded as a boutique ceramics and porcelain design company. The collections of the artist, who
gratuated from Mimar Sinan Fine Arts University Ceramics and Glass Design Department, are handmade and consist of tableware and
decorative objects. Simple and pastel colored wafer-thin objects are shaped by using statuesque forms, custom made textures and
genuine hand painting. To reach the fine simplicity and grace in her products the artist uses limoges porcelain.

GÖZDE ATLI
Gözde Atlı, mücevher tasarımı eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Kapalıçarşı’nın önde gelen firmalarında tasarımcı olarak
çalışan sanatçı, aldığı “Kayıp Mum Tekniği” eğitiminden sonra kendi adıyla markasını kurarak tasarımlarını hayata geçirmeye
başladı. Gözde Atlı; vintage obje ve mücevherlerin yansımasıyla günümüzün çizgilerini de taşıyan, üst kalite ve ince detayların değerini
korumayı öncelik alan mücevherler tasarlamaktadır.
Gözde Atlı completed her jewelery design education at Marmara University. After working as a designer in the leading companies of the
Grand Bazaar, the artist started to realize her designs by establishing her own brand after "Lost Wax Technique" training. Gözde Atlı;
designs jewelry that carries today's lines with the reflections of vintage objects and jewelery, and prioritizes preserving the value of high
quality and fine details.

MORIA
Moria, Sinem Yaylacı ve Arzu Ogan Özmen tarafından tezgahtan atölyeye, atölyeye sığmayınca butiğe dönüşmüştür. 2012 yılından beri
deri eşrafının fazlalık diye terimlediği derilere form kazandırmaktadır. Ürünleri el emeği, zanaat olarak betimlenir. Kişiye özel ve tasarım
ürünleri ile fabrika dayatımının dışında bir seçenek!
Moria which was created by Sinem Yaylacı Akpolat & Arzu Ogan Özmen started on a counter initially and then turned into an atelier and
finally a boutique going beyong the limits. Since 2012 , pieces of leather which are considered as crap by leather dealers are shaped in
this boutique turning into handicraft which can be called real artwork. These pieces are simply a good choice for those who are seeking
custom-made designs rather than mass production items.

Sanatçılar
Artists

MUK DESIGN
Muk Design 2012 yılında İstanbul'da bir mimar/deftersever tarafından kuruldu. "Üreten beyinler için akıl defterleri, büyüklere oyuncaklar"
tasarlayan Muk, Pera Müzesi başta olmak üzere çok sayıda kültür kurumu için defterler tasarladı. TAK Kadıköy'de yetişkinler için defter yapma
atölyeleri yürüttü. Robinson Crusoe 389, CerModern, Minoa, Gergedan, Kırmızı Kedi ve Homer Kitabevi gibi Türkiye'nin belli başlı butik
kitapçılarının yanı sıra, Muk çok yakında İngiltere'de de bulunabilecek.
Muk Design was founded in 2012 in Istanbul by an architect/notebook-lover. Designing "Notebooks for creative minds, toys for big boys (and
girls)", Muk has created numerous stationary collections for cultural institutions, including Pera Museum, and ran bookmaking workshops.
Apart from some of the most prominent bookshops in Turkey, such as Robinson Crusoe 389, CerModern, Minoa, Gergedan, Kirmizi Kedi and
Homer Bookshop, Muk is now being sold in UK as well.

TANSU KOMAR
Tarihi dokuları zamanımıza taşıyan, ve var olan motifleri zaman çizgisinden soyutlayan çalışmalarıyla bilinen bir tasarımcıdır. Alametifarikasi
püskülüdür. Kadınların el becerilerini, kadın gücünü tasarımları ile birleştirir. Bir yaprağın hareketinde, dalga sesinde, güneşli bir günde veya
Nuruosmaniye’nin tarihi dokusu içerisinde tasarlanan koleksiyonları duygular gibi değişkendir. Bazen sıcak, bazen neşeli, bazen hüzünlü ve
daima samimidir; tıpkı yaşam gibi.
Tansu is a designer well-known with her artworks that carry the historical textures to our day and make the existing motives timeless. Her trademark
is signed with various tassels as a part of her designs. Her designs transform manual skills of women to represent the power of women. Her collections
show the effects of changing emotions and environments. As they are created to reflect the motion of leaves, sound of waves, a sunny day or the
historical background of İstanbul's Nuruosmaniye. They are sometimes warm, sometimes cheerful and sometimes sad as life itself but always sincere.

YASEMİN ASLAN BAKİRİ
Yasemin Aslan Bakiri 1988’de Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam bölümünden mezun olmuştur. 1995’te
sanatçı, eğitimine İngiltere’de The Surrey Institute of Art & Design University College’ta devam etmiş 3 boyutlu tasarım cam alanında
uzmanlaşmıştır. Aslan Bakiri, Annette Meech, Christopher Williams, David Taylor, gibi birçok uluslararası sanatçı ile çalıştı. 1986’dan
günümüze, çalışmaları dünyanın birçok yerindeki sergi ve müzede sergilenmekte ve birçok kişisel koleksiyonda bulunmaktadır. Bakiri,
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde konuk öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
Sanatçı çalışmalarını İstanbul Balat’ta bulunan kurucusu olduğu “Camhane” cam sanat merkezinde sürdürmektedir.
Yasemin Aslan Bakiri graduated from Academy of Fine Arts at Mimar Sinan University with a BFA degree in ceramics and glass in 1988. Furthering her
studies in England, the artist graduated in 1995 from the Surrey Institute of Art & Design University College specializing in 3-dimensional Design in
Glass. She has worked with renowned artists such as Annette Meech, Christopher Williams, David Taylor. She has shown her works in various local and
international galleries and art events. Her works are held in many private collections and museums worldwide. Bakiri is a visiting lecturer at the Faculty
of Architecture and Design in Industrial Design department at Anadolu University. She runs the glass art center ‘Camhane’ situated in a historical
building in Balat, İstanbul and continues to work from her studio.

ARKEO’S
Dünya kültür mirasının önemli bir parçasına sahip olmak, bununla gurur duymanın yanı sıra sahip
olduğumuz değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumluluklar da içerir. Bu yaklaşım
ile kurulan Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği arkeolojik değerlerimizi tanıtmak ve arkeoloji
alanındaki farkındalığı arttırmanın yanı sıra Arkeoloji Müzelerine kaynak sağlamayı da hedeflemektedir.
Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği, hedefleri doğrultusunda, ARKEO’S markası altında geliştirdiği
arkeoloji temalı hediyelik eşyalar ile “kültürel hediye” alanında alternatif oluşturmayı amaçlamaktadır.
Satın aldığınız her ürün ile eserlerimizin ve müzelerimiz korunmasını ve geliştirilmesini destekleyebilirsiniz.

ARKEO’S
Having an important amount of the world’s cultural heritage not only is a thing to be proud but also a
responsibility for protecting them for the future generations. Founded on this basis, ‘Friends of
Archaeological Museums’ goals are to introduce the archaeological valuables and to increase awareness
towards archaeology as well as raising funds for the Archaeological Museums.
For this aim, Friends of Archaeological Museums, fashioned its archaeology themed souvenirs under
the brand ARKEO’S for to be a significant alternative in the field of “cultural souvenir”.
Every item you purchased will be a contribution for the preservation of the heritage and the museums.

ARK OF CRAFTS
Anadolu’nun zengin kültürünü günümüze taşıyan değerli sanatçıların ve ustaların özgün ürünlerini bir
araya getiren Ark of Crafts, Anadolu sanatlarının dünyayla buluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Bu sorumlulukla Ark of Crafts ekibi, arkofcrafts.com, Ark of Crafts Corner ile birlikte ulusal ve uluslararası
dijital platformlarda ve mağazalarda bu seçkin ürünlerin yer alması için işbirlikleri yapıyor, uluslararası
fuarlara katılıyor.

ARK OF CRAFTS
Ark of Crafts is a socially responsible business founded to support ancient Anatolian crafts. We are
representing selected works of highly regarded artisans, committing to improve the market opportunities
of their unique and high quality products produced by hand with ultimate care.
Other than arkofcrafts.com and Ark of Crafts Corner, Ark of Crafts team collaborate with global
networks, organize events, participate to international shows.

Sipariş ve Teslimat Koşulları
Üretim süreçleri ürüne bağlı olup minimum 2 haftadır.
Tüm ürünler özel kutusunda teslim edilir.

Sipariş için:

Order and Delivery Terms
Production period is minimum 2 weeks, depending on the product.
All products are delivered in their special boxes.

For order:

ARKEOLOJİ MÜZELERİNİ SEVENLER DERNEĞİ - ARKEO’S
Alemdar Mahallesi, Salkım Söğüt Sokak No: 4
34110 Fatih-İstanbul
Tel: 0 212 519 49 46
www.arkeos.org
e-mail: info@arkeos.org

FRIENDS OF ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS – ARKEO’S
Alemdar Mahallesi, Salkım Söğüt Sokak No: 4
34110 Fatih-Istanbul
Tel: +90 212 519 49 46
www.arkeos.org
e-mail: info@arkeos.org

ARK OF CRAFTS
Adahan İstanbul Hotel Ark of Crafts Corner
Asmalı Mescit Mahallesi, General Yazgan Sokak No: 14
Beyoğlu-İstanbul
Tel: 0 532 692 41 56
www.arkofcrafts.com
e-mail: aoc@arkofcrafts.com

ARK OF CRAFTS
Adahan İstanbul Hotel Ark of Crafts Corner
Asmalı Mescit Mahallesi, General Yazgan Sokak No: 14
Beyoğlu-Istanbul
Tel: +90 532 692 41 56
www.arkofcrafts.com
e-mail: aoc@arkofcrafts.com

Fotoğraflar / Photography
Tasarım / Design

Dilara Şen Turan
Barış Dokuzer

