
PROF.DR TURAN EFE 

 

Turan Efe 08.01.1950 tarihinde Karadeniz Ereğli’nin merkez Balı Köyü’nde doğmuştur. 

Sırasıyla Gökme İlkokulu, Kandilli Özel Ortaokulu, Halkalı Ziraat Lisesi ve Bartın Lisesi’ni 

bitirmiş ve 1969 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Arkeoloji 

Bölümü’nde eğitimine başlamıştır. Bir senelik hazırlık sertifikasından sonra, esas sertifika 

olarak Prehistorya; yardımcı sertifika olarak da Önasya Kültürleri ve Klasik Arkeoloji 

bölümlerini seçmiş ve bu sırada Prof. Dr. Halet Çambel yönetiminde, Çayönü Tepesi kemik 

aletlerini lisans tezi olarak hazırlayarak 1976-77 öğretim döneminde fakülteden mezun 

olmuştur. 

 Daha sonra, Demircihüyük Kazıları Başkanı Dr. Manfred Korfmann tarafından, aynı 

kazının İlk Tunç Çağı çanak çömleği üzerinde, Almanya’da doktora çalışması yapabilmesi için 

olanak sağlanmıştır.  Bu amaçla, 1977-78 yaz tatili döneminde Frankfurt Goethe Üniversitesi, 

Tarih Bilimleri Bölümü’ne doktora öğrencisi olarak kaydını yaptırmıştır. Doktora çalışması 

Prof. Dr. Manfred Korfmann ve Prof. Dr. Günter Smolla tarafından yönetilmiştir. 

 1978-79 kış sömestrinden sonra, üniversiteden iki sömestrlik izin alarak Eskişehir 

Arkeoloji Müzesi’nde tez malzemesi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu sırada üç ay 

gibi bir süre ile Batı Anadolu müzelerini ve kazı yerlerini ziyaret ederek Batı Anadolu İlk Tunç 

Çağı çanak çömlek grupları ve özelliklerini inceleme olanağını bulmuştur.  Bu arada 1980-1981 

yılları arasında askerlik görevini Tuzla Piyade Okulu’nda tamamlayarak yarım kalan eğitimine 

devam etmek için 1981-82 öğrenim döneminde tekrar Frankfurt’a dönmüş; ve 1984 tarihinde 

doktora programında mezun olmuştur. 

 Prof. Dr. Halet Çambel’in önerisi üzerine, 1985 yılında, Çayönü kazılarında o güne 

kadar ele geçirilmiş olan kemik aletler üzerinde -kazı raporları serisinde yayınlanmak üzere- 

ayrıntılı bir çalışma yapmıştır.  

 Daha sonra, 12.11.1985 tarihinde İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda ‘araştırma görevlisi’ olarak göreve başlamış; 15 Ocak 1987 

tarihinde ise aynı anabilim dalında ‘yardımcı doçentlik’ kadrosuna geçiş yapmıştır.  

 1988 yılından itibaren, söz konusu anabilim dalı öğrencilerinin katılımıyla, Kütahya, 

Bilecik ve Eskişehir illerini kapsayan yüzey araştırmalarına başlamıştır. Birçok yeni yerleşme 

yerinin ve bilinmeyen bazı kültürlerin ortaya çıkarılmasına olanak sağlayan bu araştırmalar, 

1995 yılında sonuçlandırılmıştır.   

 Yüzey araştırmaları sırasında, Eskişehir yakınlarında saptanmış olan Orman Fidanlığı 

yerleşmesinde, Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile birlikte, 1992-94 yılları arasında, üç 



yıl süre ile kurtarma kazıları gerçekleştirmiştir. Bu arada 19.10.1993 tarihinde ‘doçentlik’ 

kadrosuna atanmıştır. Başkanlığı altında sürdürülen son proje ise, 1996 yılında başladığı ve 

halen devam etmekte olan ‘Küllüoba Höyüğü Kazısı’dır. 2000 yılında Profesör kadrosuna 

atanan Turan Efe 2006-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

 

2011 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü’nün kuruculuğunu üstlenerek 2016 yılı Eylül ayına kadar bölüm başkanlığı görevini 

yürütmüştür.  

 

Turan Efe bugüne kadar çok sayıda kazı çalışmasında görev almıştır. Bunlar 

  

1971 yılında Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığındaki Tepecik kazıları. 

 

1972 yılında Prof. Dr. Halet Çambel ve Prof. Dr. Robert J. Braidwood ortak başkanlığındaki 

Çayönü kazıları. 

 

1975-78 yılları arasında, dört sene süreyle, Dr. Manfred Korfmann  başkanlığındaki 

Demircihüyük kazı ve araştırmaları. 

 

1981-84 yılları arasında, dört sene süreyle, Prof. Dr. Manfred Korfman başkanlığındaki 

Beşiktepe kazıları. 

 

1984 yılında Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki Domuztepe kazısı. 

 

1990 yılında Afyon Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile birlikte, Gazlıgöl- Karaoğlan Mevkii 

kurtarma kazısı. 

 

1990-94 yılları arasında, beş sene süreyle, Prof. Dr. Manfred Korfmann başkanlığındaki 

Troya Kazılarıdır. 

 

Ayrıca başkanlığı altında  

 



1988-95 yılları arasında, sekiz sene süreyle Kütahya, Bilecik ve Eskişehir İlleri Yüzey 

Araştırmaları. 

 

1992-94 yılları arasında, üç sene süreyle, Eskişehir Orman Fidanlığı kurtarma kazıları. 

 

2000 yılında Kdz Ereğli yakınlarında yer alan Yassıkaya’da kurtarma kazıları. 

 

1996 yılında başlanılan ve halen devam etmekte olan Küllüoba kazıları. 

 

2006-2009 yılları arasında, dört sene süreyle, Keçiçayırı Kurtarma Kazıları 

 

2013-2014 Bilecik İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Kültür Envanteri Çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Prof.Dr. Turan Efe bölgede yapmış olduğu yüzey araştırmaları sonucu önemli gördüğü 

yerleşimlerden biri olan Küllüoba’da 1996 yılında kazılara başlamıştır. Kazı başkanlığını 

devrettiği 2019 yılına kadar özellikle yerleşimin planının ve stratigrafisinin anlaşılmasına 

yönelik bir strateji izlemiş ve bu bağlamda edinilen sonuçları çok sayıda yayın ve bildiri ile 

bilim dünyası ile paylaşmıştır.  

 

 

 


	Ayrıca başkanlığı altında

