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Mağara Kazılarıyla Anadolu Prehistoryası 
  
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde 10 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi 
çalıştayda, Anadolu coğrafyasında yer alan belli başlı mağara kazıları masaya 
yatırıldı.  Türkiye'deki mağara kazılarının uzun yıllardır hak ettiği önemi görmediği açıktır. 
Son yıllarda Anadolu'nun farklı coğrafyalarında başlatılan mağara kazıları, bu alanlardaki 
birikimin ne kadar zengin olduğunu ortaya koymuş ve bütüncül bir bakış açısıyla 'Mağara 
Kazılarıyla Anadolu Prehistoryası' başlıklı çalıştayın düzenlenmesine vesile olmuştur. 
Çalıştayda, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam 11 bildiri Powerpoint slaytlar 
eşliğinde sunuldu. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Ntjhh5Xi0Zk&t=10227s  
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Kendisi Küçük Etkisi Büyük. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi 
 
Kaleiçi Müzesi Sohbetleri ve Uluslararası Müzeler Günü faaliyetlerimiz kapsamında 500. Yıl 
Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İsman Allovi’yi 18 Mayıs’ta konuk ettik. Allovi, 
konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi konferansta müzede sergilenen eserlerin yanı sıra, sergi 
ve konferans gibi etkinlikler hakkında bilgi verdi. Sunumunda, Müze’de, Türk Yahudilerinin 
bu topraklardaki 2600 yıllık tarihine ve kültürel mirasına odaklanılan bir serginin yer aldığını 
ve bu sergide Türk Yahudilerinin ülkenin sosyal ve devlet yaşamına katkılarını öne çıkaran 
yazılı ve görsel materyalin yer aldığını vurguladı. Allovi, Müze’nin, Yahudi yaşamından 
sunduğu kesitlerle, bu topraklarda binyıllardır dinsel ve kültürel farklılıklarımızla bir arada 
yaşamanın meydana getirdiği ortak mirasın tanıtıldığını söyledi. Bina içinde 3 kata 
konumlandırılmış olan Müze ile Neve Şalom Sinagogu arasında fiziki bağlantıyı kuran midraş 
holünün, müze ziyaretçisine, sinagog içinde yapılan dini törenlerin yanı sıra düğün ve sünnet 
gibi etkinliklerin canlı izlenebilmesine olanak verdiğini söyledi. Allovi, etnografya bölümünde 
yer alan “Doğumdan Ölüme Yaşam Döngüsü” temasında, aile yadigârı geleneksel giysiler; 
evlilik, doğum, sünnet gibi törenlere ait çeşitli nesneler, video, fotoğraf ve belgelerin 
sergilendiğini; bunun, Yahudi toplumu dışındaki pek çok ziyaretçi için ilginç bir merak ve 
öğrenmeyi sağlarken, topluluk üyeleri açısından da kültürün aktarımını sağlayan bir kaynak 
niteliğinde olduğunu vurguladı. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cSW8zUsL_3o  
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TEGV Antalya Eğitim Parkı Kaleiçi Müzesi Ziyareti 
 
18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü faaliyetlerimiz kapsamında ve TEGV Antalya Eğitim 
Parkı iş birliğinde Antalya’daki Yıldırım Bayezid İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ve 
öğretmenlerini AKMED’de ağırladık. AKMED’i ve arkeolojiyi tanıtan sunumun ardından 
Müzemizde kısa bir tur yaptık.  
 

 



Arkeolojiye Yönelik İngilizce Akademik Metin Okuma Atölyesi  
 
23 Mayıs'ta çevrimiçi düzenlediğimiz bu atölyenin amacı, Türkiye'deki arkeoloji öğrencilerinin 
eğitim ve meslek hayatlarında her zaman ihtiyaç duyacakları akademik metin okuma 
becerilerine katkıda bulunmaktı. Atölyede öğrencilere, bilinmeyen kelimeler ve anahtar 
kelimelere nasıl odaklanacakları, bir metindeki bilgilerin başlığından itibaren nasıl doğru ve 
verimli bir şekilde alınacağına yönelik okuma stratejileri üzerine uygulamalar yapıldı. Ayrıca, 
bir araştırma yaparken gerekli olan etkili not alma ve özet çıkarma becerilerine yönelik de 
katkılarda bulunuldu. Özellikle araştırma yaparken ihtiyaç duyulan not alma ve özet çıkarma 
becerileri de bu atölyenin kazanımları arasında oldu.  
 

 
 
42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’ndaydık... 
 
Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle iki yıl ara verilen Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 42.’si, 23-27 Mayıs tarihleri arasında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi 
ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı iş birliğinde Denizli’deki Nihat Zeybekci Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. AKMED olarak faaliyetlerimizi, burs programlarımızı ve 
yayınlarımızı tanıtan bir stand ile sempozyum boyunca oradaydık! 



 
 
GELECEK ETKİNLİKLER 
 
Pera Müzesi’nden, Anadolu Ağırlıkları Yaz Programı, 16-17 Haziran 2022 
 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu 
kapsamında,  lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Anadolu Ağırlıkları Yaz Programı 
sunuyor. Oğuz Tekin'in de eğitmen olarak yer alacağı program,  Anadolu'da Hellenistik 
Dönem, Roma ve Bizans ticareti, kültürü ve ekonomisi üzerine çalışan genç araştırmacılara 
gerekli teorik ve pratik alt yapıyı sağlamayı amaçlıyor. 
 
https://www.peramuzesi.org.tr/images/pdf/ajanda/anadolu-ag%CC%86irliklari-yaz-programi-
2022-final2.pdf 

 
Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri 
 
AKMED olarak Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve Institut français İstanbul 
Avrupa Arkeoloji Günleri çerçevesinde 17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 
Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri’ne katılacağız. 
Fransa’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı himayesinde toplam 11 kurumun işbirliği (SRII, 
BIAA, NIT, CNRS, MMSHM, AKMED, DAI, ANAMED, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, INRAP ve Arkeologlar Derneği) ile düzenlenen Türk – Avrupa Arkeoloji 
Günleri, tarih tutkunlarına ya da sadece meraklılara arkeolojik araştırma kulislerinde olup 
bitenleri bir sergi, arkeoloji konulu kitap standları ve çocuklara yönelik atölyeler ile tanıtmayı 
amaçlıyor. Etkinlik boyunca ayrıca Fransız Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yapımı 
Tarām-Kūbi Böyle Söylüyor, Asurca Yazışmalar adlı belgesel ile Netflix yapımı The Dig adlı 
filmin gösterimi de yapılacak. 
 
https://www.ifturquie.org/etkinlik/turk-avrupa-arkeoloji-gunleri   
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Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu, 27 Haziran – 1 Temmuz 2022 
 
Koç Üniversitesi AKMED olarak 27 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Zoom 
çevrimiçi gerçekleştireceğimiz 6. Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu’nu duyurmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. 5 günlük yoğun programda, Arkaik Dönem’den Bizans Dönemi’ne 
(MÖ yak. 650–MS 1453) para tarihi ve numismatik konusu geniş bir çerçevede ele 
alınacaktır.  
Programa son başvuru tarihi, yoğun ilgi nedeniyle  3 Haziran’dan 10 Haziran’a uzatılmıştır. 
 
https://akmed.ku.edu.tr/events/para-tarihi-ve-numismatik-yaz-okulu-2022/  
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