
 

UNESCO voegt Turkse nederzetting toe aan Werelderfgoedlijst 
Arslantepe Mound is 19e werelderfgoed in Turkiye 

Den Haag, 8 september 2021. Tijdens de jaarlijkse nominaties van nieuwe UNESCO 

werelderfgoederen is Arslantepe Mound in Turkiye toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. 
Het is een van de zeven locaties die de VN-organisatie na zorgvuldige afweging op haar 

prestigieuze lijst heeft geplaatst. De oorsprong van Arslantepe Mound dateert uit de 
Kopertijd, zo’n 6000 jaar geleden. 

Arslantepe Mound ligt in de buurt van Malatya in Oost-Anatolië, met het vliegtuig een klein uur vanuit 
Istanbul. De site ligt slechts enkele kilometers van het stroomgebied van de historische rivier Eufraat 
en op zo’n 3,5 uur rijden van de stad Gaziantep. 

Bakermat 

Het 30 meter hoge Arslantepe Mound of “Lion Hill” is een belangrijke archeologische site. De 
restanten van menselijke nederzettingen die hier zijn gevonden dateren uit de Kopertijd. Deze 6000 

jaar oude nederzetting trekt al sinds de jaren 1930 de aandacht van archeologen uit de hele wereld. 
Arslantepe Mound behoorde tot het Hettitische rijk en met een eigen taal. Gelegen in het huidige 

Anatolië was de stad een religieus en cultureel centrum. In Arslantepe Mound zijn ook de eerste 
vormen van gezagsstructuur in dit deel van de wereld aangetroffen. 

Historisch belang 

Opgravingen in Arslantepe Mound tonen dat men een samenlevingsstructuur en een vorm van 
bureaucratie had die ouder is dan de uitvinding van het schrift. Er worden hier al meer dan 50 jaar 

opgravingen verricht. Metalen voorwerpen, wapens en de eerste zwaarden uit de Bronstijd behoren 
tot de vondsten. De Hettitische reliëfs – goed bewaard gebleven historische muurschilderingen – 

en  talrijke kunstvoorwerpen van onschatbare waarde lokken duizenden archeologen naar dit wonder 
uit de oudheid. De opgravingen in Arslantepe Mound, die onder leiding staan van de Italiaanse 

Marcella Frangipane, zijn nog in volle gang. Zodra deze zijn voltooid zal Arslantepe Mound geopend 
worden voor bezoekers. 

Nadir Alpaslan, staatssecretaris van Cultuur en Toerisme van Turkiye, zegt: “De erkenning van het 
cultuurhistorisch belang van Arslantepe Mound door UNESCO is van groot belang. Niet alleen omdat 

Turkiye de bakermat is van talrijke oude samenlevingen, maar ook omdat het conserveren van ons 

cultureel erfgoed essentieel is voor de huidige en toekomstige generaties. Het verantwoord ontsluiten 
van onze cultuurhistorische en natuurlijke erfgoederen is een van de pijlers van ons toeristisch 

beleid.” Nadir Alpaslan gaat verder: “De toeristische opening van Arslantepe Mound hangt af van de 
voortgang en afronding van de huidige opgravingen. Tot die tijd zijn er verspreid over ons land nog 
18 andere UNESCO-sites te bewonderen.” 



     

 

 

Over Turkiye: 

Gelegen in het Middellandse Zeegebied en met de beroemde Bosporus als verbinding tussen het 
Aziatische en Europese continent, is Turkiye een unieke bestemming en een hub voor culturele 

interactie. Voeg daarbij de verschillende klimaten, de natuur en de gastronomie die is beïnvloed door 

de diversiteit van vele beschavingen door de eeuwen heen. Gelegen op het kruispunt van culturen, 
heeft Turkije een kenmerkende kunst- en modecultuur, een synthese tussen tradities en modernisme. 

De zeer dynamische shopping- en entertainmentgelegenheden trekken bezoekers van overal ter 
wereld. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.goturkiye.com/ 

Over Safe Tourism Certification Program: 
Turkiye implementeerde het ‘Safe Tourism Program Certification’ voor het reisseizoen 2020. Het 

programma, dat direct werd overgenomen door belangrijke marktpartijen in het toerisme, benoemt 

een groot aantal maatregelen die geïmplementeerd moeten worden in eet- en drinkgelegenheden, 
vervoer en accommodaties, zodat gezondheid en veiligheid van medewerkers en gasten – zowel lokaal 
als uit het buitenland – verzekerd zijn. 

 

Voor meer informatie/niet voor publicatie: 
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