
 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 

Ege Bölgesi’nin Arkeolojik önemi göz önüne alınarak 27 Kasım 1962 tarihinde Ege 

Üniversitesi bünyesi içinde bir Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş ve Enstitü 18 Mart 1964 tarihinde 

faaliyete geçmiştir. Enstitünün ilk başkanı Prof. Dr. Celal SARAÇ’tır. Üniversitenin Sosyal 

Bilimler Fakültesi’nin (daha sonra Edebiyat Fakültesi adını alacaktır) kurulmasıyla 1976 

yılında Arkeoloji Enstitüsü bu fakülteye bağlanmış ve başkanlığına Prof. Dr. Mükerrem U. 

ANABOLU getirilmiştir. Aynı tarihte fakülte bünyesinde, yine Prof. Dr. Mükerrem U. 

ANABOLU başkanlığında Tarih-Coğrafya ve Arkeoloji Bölümü kurulmuştur. 07.07.1979 

tarihinde Edebiyat Fakültesi’nin akademik örgütlenmesine tekrar biçim verilmiş ve Arkeoloji 

bağımsız bir bölüm haline getirilmiştir. 1997 yılında 7360 sayılı yasa gereğince Arkeoloji ve 

Sanat Tarihi bölümleri birbirinden ayrılmıştır. 

Bu tarihten itibaren Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji ile Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi olmak üzere iki anabilim dalı halini almıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimlerinin yanı sıra, arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları da Arkeoloji Bölümü 

bünyesinde sürdürülmektedir. Antandros ve Klaros Kazıları (Klasik Arkeoloji) ile Yeşilova 

Höyük, Başur Höyük, Beycesultan Höyük ve Ekşi Höyük Kazıları (Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi) bölüm öğretim üyelerinin başkanlığında/danışmanlığında sürdürülmektedir. Bu 

kazılardan ele geçen malzemelerin değerlendirme çalışmaları fakülte bünyesindeki kazı 

depolarında öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca söz konusu arkeolojik 

malzemelerin her türlü belgeleme ve istatistik işlemleri anabilim dalına ait laboratuvarlarda, 

bilgisayar ortamında yürütülmektedir. 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda tarihöncesi çağlardan M.Ö.1.binyıla 

kadar olan süreç içerisindeki, Anadolu ve Önasya’daki  kültür ve uygarlıkları kronolojik olarak 

ilişkili olduğu kültürlerle birlikte öğretmeye yönelik dersler verilmektedir. Söz konusu 

uygarlıkların mimari, seramik, inanç sistemi vb. ürünlerinin farklı dönem ve bölgelerdeki 

özellikleri kuramsal altyapıyla ilişkilendirilerek derslerde irdelenmektedir. Programın amacı; 

kültür ve uygarlıkları inceleyerek bu konuda hem teorik hem de öğretim üyelerimizce yürütülen 

kaız ve araştırma projeleri ile pratik deneyim kazandırmaktır. Ayrıca arkeolojide kullanılan 

güncel yöntem ve teknolojileri takip edebilen, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel 

düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir. 
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Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalının Olanakları ve 

Eğitim Planı 

✓ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı lisans düzeyinde uygulanan örgün öğretim 

programı Türkçedir. En az sekiz yarıyıl ya da eşdeğerinden (240 AKTS Kredisi) oluşan lisans 

eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayan mezunlar 

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programından 

“Lisans Derecesi” almaya hak kazanır. 

✓ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ında Çift Anadal ve Yandal eğitim olanağı 

sunulmaktadır. Çift Anadal Programı kapsamında en az 240 AKTS’lik ders alarak eğitimini 

tamamlamış öğrenciler Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim 

Dalı’ndan “Lisans Derecesi” almaya hak kazanır. Yandal Programı kapsamında en az 120 

kredilik ders alarak eğitimini tamamlamış öğrenciler ise Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve 

Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda Yandal Programını tamamladığına dair sertifika almaya 

hak kazanır. 

✓ Anabilim Dalımız, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Arkeoloji Anabilim dalı 

altında bir program olarak yüksek lisans, bütünleşik doktora ve doktora programları 

yürütmektedir. Öğrenim süreleri sonunda yazmış oldukları tezlerini savunarak bu programları 

başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar sırasıyla “Yüksek Lisans Derecesi” ve “Doktora 

Derecesi” almaya hak kazanır. 

✓ Örgün eğitim yapılan bölümümüzde, güz ve bahar yarıyıllarında 14 hafta eğitimi, 2’şer haftalık 

ara ve final sınavları izlemektedir. Final sınavlarının ardından derslerden kalan öğrenciler için 



 

bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Bütünleme sınavlarına derslerden kalan öğrencilerin yanı 

sıra not yükseltmek isteyen öğrenciler de girebilmektedir. 

✓ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 2011-2012 öğretim yılından itibaren 

Bologna Süreciyle birlikte AKTS uygulamasına başlamıştır. 2020 yılından itibaren ise FEDEK 

tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştır. 

✓ Programınızda Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. İsteyen 

öğrencilerimiz hazırlık eğitimi görmektedirler. 

✓ Ders içerikleri ve müfredat için: 

https://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/114/2709/932001 

 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalının Program 

Öğretim Amaçları (PÖA) ve Program Çıktıları (PÇ) 

✓ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Programımızın öğretim amaçları 

tanımlanmıştır ve aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öğretim amaçlarımız programımızdan mezun 

olacak öğrencilerimizin erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve alanındaki beklentilerini 

karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğretim amaçlarımız bölümümüzün web sayfasından ilan 

edilmiş olup kolayca erişilebilmektedir. 

 

Program Öğretim Amaçları 

PÖA 1 Arkeoloji ve Kültür Varlıkları ile ilgili her alanda kuramsal ve uygulamalı (kazı 

projeleri ve laboratuvar çalışmaları) hizmet verebilecek bilgi, beceri ve 

tutumlarla donatılmış sahip olan çağdaş arkeologlar yetiştirmek 

PÖA 2 Lisans eğitimi boyunca arkeolojik materyallerin tarihlendirilmesi ve stil 

özelliklerinin tanımlanması konusunda yüksek düzeyde uzmanlaşma becerisine 

sahip olan sahip olan çağdaş arkeologlar yetiştirmek 

PÖA 3 Arazi ve laboratuvar çalışmalarında tespit edilen materyallerin kaydı, 

fotoğraflanması, çizimi ve uzamsal analizleri ile ilişkili olarak yüksek teknolojik 

bilgi gerektiren alet (total station, GPS Coarse, LIDAR, JeoRadar ve bilgisayar 

programlarının (CBS programları ve ileri düzey kayıt ve istatistik programları) 

kullanma becerisine sahip olan sahip olan çağdaş arkeologlar yetiştirmek 

PÖA 4 Kazı ve Yüzey Araştırmaları çalışmalarında ekip içinde görev alabilme ve ulusal 

ve uluslararası proje geliştirebilme becerisi olan sahip olan çağdaş arkeologlar 

yetiştirmek 

PÖA 5 Etik değerleri özümsemiş  

PÖA 6 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş sahip olan çağdaş arkeologlar 

yetiştirmek 

PÖA 7 Yeterli düzeyde dil becerisine sahip olarak ülkesindeki ve dünyadaki arkeolojik 

araştırmaları takip edebilen ve bu çalışmalara aktif olarak katılabilen sahip olan 

çağdaş arkeologlar yetiştirmek 

https://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Detay/1/114/2709/932001


 

✓ Bu program çıktıları belirlenirken Bologna surecinin diğer bir uzantısı olan Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYC) kapsamında belirtilen bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri ifade eden yetkinlikler çerçevesi de göz önüne alınmıştır. 

PÖA 8 Ortak kültürel mirasın korunması konusunda bilince ve temel bilgiye sahip olan 

çağdaş arkeologlar yetiştirmek 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı Çıktıları 

PÇ 1 Arkeolojinin temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip 

olma. 

PÇ 2 Arkeolojinin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini arazide ve ilgili birimde sınırlı 

düzeyde kullanabilme. 

PÇ 3 Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve 

çözümleyebilme. 

PÇ 4 Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına 
alabilme. 

PÇ 5 Arkeolojide edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine 

sahip olma. 

PÇ 6 Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip 

olabilme. 

PÇ 7 Arkeolojiyle ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk 

alabilme 

PÇ 8 Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve survey) proje oluşturabilme ya da 

projelerde sorumluluk alabilme. 

PÇ 9 Arkeolojide edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme ve tarih, 

coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi 

sorunlarını çözmede kullanabilme. 

PÇ 10 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve 

yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu 

öğrenme alışkanlığı kazanabilme. 

PÇ 11 Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde 

çözebilme 

PÇ 12 Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde 

etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme. 

PÇ 13 Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve 

meslektaşlarıyla iletişim kurabilme. 

PÇ 14 Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme. 
 

PÇ 15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 
 

PÇ 16 Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo/laboratuvar ortamında disiplin 
içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 
 



 

  

Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı programındaki öğretim üyeleri tarafından 

yürütülen Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları arasında Beycesultan Höyüğü Kazısı, 

Yeşilova Höyüğü Kazısı, Ekşi Höyük Kazısı, Çattepe Kazısı ve Başur Höyük Kazısı 

bulunmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin idari görevler üstlendiği çok sayıda arkeolojik 

kazı, yüzey araştırması ve projeler bulunmaktadır. 

Beycesultan Höyüğü Kazısı (Prof. Dr. Eşref ABAY) 

Beycesultan Höyüğü, Denizli İli, Çivril İlçesi, Kocayaka Köyü’nde yer almaktadır. İki koniden 

oluşan yerleşim, 50 hektara ulaşan boyutu ile Batı Anadolu’nun en büyük höyük yerleşimi 

olarak bilinmektedir. Çalışmalar, 2007 yılından itibaren üniversitemiz bünyesinde, Prof. Dr. 

Eşref Abay başkanlığında, yurt içi ve yurtdışındaki farklı bilim dallarından uzmanların 

katılımıyla yür ütülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Beycesultan Höyüğü ve Buluntuları 

 

Yeşilova Höyüğü Kazısı (Doç Dr. Zafer DERİN) 

Günümüzden 8500 yıl önce İzmir’in ilk yerleşimi, Bornova Ovası’nda Yeşilova Höyüğü’de 

kurulmuştur. Bu dönemde  akarsu  yatakları, toprak ve iklim açısından verimli Bornova 

Ovası’nda tarım ve hayvancılık yapan ilk Egeli topluluklar, evlerini inşa ederek en az bin yıl 

süresince bu alanda yaşamışlardır. Yeşilova Höyüğü, yakınındaki 5000 yıl önceye ait çok iyi 



 

korunmuş Tunç Çağı yerleşimi Yassıtepe ile birlikte Batı Anadolu’nun kültürel 

zenginliklerinden biridir. Yeşilova Höyüğü kazı alanı yanındaki Ziyaretçi Merkezi ile, ana 

okulundan üniversite öğrencilerine kadar farklı yaş gruplarının eğitim gördüğü, turizme açık, 

aktif bir arkeolojik alandır. 

 

  

Yeşilova Höyüğü Kazısı ve Buluntuları 

 

 

 

Ekşi Höyük Kazısı (Doç Dr. Fulya DEDEOĞLU KONAKÇI) 

Ekşi Höyük, Denizli İli Çal İlçesi’nde yer alan Dayılar Mahallesi’nin yaklaşık 1 km. doğusunda 

ve deniz seviyesinden 812 m. yüksekliğe sahip bir tepe üstü yerleşimidir. 2015 yılında Denizli 

Müzesi Müdürlüğü ve Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu’nun bilimsel danışmanlığında başlatılan 

kazılar, yurtiçi ve yurtdışından gerek arkeoloji gerekse diğer bilim dallarından birçok uzmanın 

katıldığı interdisipliner bir ekip tarafından halen sürdürülmektedir. Günümüzden 8700 yıl 

öncesine tarihlenen tabakalara sahip olan yerleşim, Batı Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden 

biri olmasının yanı sıra bölgenin tek Neolitik Dönem kazısı olma özelliğine sahiptir. 

   

  

Ekşi Höyük Kazısı ve Buluntuları 



 

 

Başur Höyük ve Çattepe Kazısı (Doç Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR) 

Başur Höyük, Siirt İli, Aktaş Köyü, Bakır Mezrası sınırları içerisinde, Siirt şehir merkezinin 

yaklaşık 20 kilometre batısında yer almaktadır. Höyükte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 

Erken ve Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı I (ETÇ I), Orta Tunç Çağı I-II, Demir Çağı ve Orta 

Çağ’dan yakın dönemlere kadar yerleşim izlerine rastlanmıştır. Yerleşim yerinde ortaya 

çıkartılan Erken Tunç Çağı 1 (M.Ö. 3100-2900) Dönemine tarihlenen mezarlar ve bu 

mezarlardan ele geçen buluntular arkeolojik açıdan önemlidir. 

Çattepe Höyük, Dicle Nehri’nin kuzey kollarından birinin Siirt İli sınırları içinde akmakta olan 

Botan Çayı ile birleştiği noktada yer alır.  2009 yılında başlayan kazılar halen devam 

etmektedir.  MÖ 4. binyıla tarihlenen buluntuların ortaya çıkartıldığı höyük üzerine Geç Roma 

Dönemi’nde bir kale inşa edilmiştir. Söz konusu kale, Roma Dönemi’ndeki savunma ağının 

doğudaki son kalesi olma özelliğine sahiptir. Dicle tarafında bulunan liman yapısı farklı 

dönemlerde kullanım görmüştür. 

 

 

   

Başur Höyük ve Çattepe Kazısı ve Buluntuları 

 

Proje ve Çalışmalar 

✓ Doç. Dr. Çiler ÇİLİNGİROĞLU, Karaburun Yüzey Araştırması 

✓ Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti ve Arkeolojik 

Yüzey Araştırması 

✓ Doç. Dr. Aylin Ümit ERDEM OTMAN, Bayraklı (Eski Smyrna) Höyüğü Kazısı 

✓ Dr. Öğr. Üy. Mücella ERDALKIRAN, Gürcü Tepe Höyüğü Kazısı 

 

Staj İmkânı ve EGE Plus 



 

Bölümümüzde çok sayıda Arkeolojik kazı ve araştırma projesi yürütülmektedir. Protohistorya 

ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencilerinin 1. Sınıftan itibaren ders öğretim planında 

yer alan derslerde edinmiş oldukları teorik derslerin yanı sıra, yıl içerisinde gerek bölümümüz 

bünyesindeki kazı laboratuvarlarında gerekse de arkeoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından 

ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kazı, yüzey araştırması ve müze çalışması ve 

benzeri projelere katılmasına yönelik imkanlar sunulmaktadır. Arkeoloji alanında meydana 

gelen gelişmeleri takip etme fırsatının bulunduğu bilimsel kazılar öğrenciler için aynı zamanda 

derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama ve pekiştirme fırsatı sağlamaktadır. Diğer yandan 

öğrencilerimizin arkeolojik kazı ve araştırmalardan sağladıkları bu kazanımları teşvik etmek, 

desteklemek ve daha görünür kılmak amacıyla 2020-2021 öğretim yılından itibaren eğitim 

öğretim müfredatının “Staj” dersi eklenmiş olup, öğrencilere staj ve mesleğe ait uygulamalı 

öğrenme fırsatı sağlanmıştır. Tüm bu dersler, öğrencilerin kendi alanlarına yönelik mesleki etik 

bilincine sahip olmalarını sağlayarak öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında alan uygulama 

deneyimi konusunda teorik, pratik ve mesleki etik açısından asgari deneyimi kazanmış olarak 

çeşitli kurumlarda iş başvurusunda bulunabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin “Topluma 

Hizmet Uygulamaları”, dersi başta olmak üzere “Müzecilik ve Kültürel Mirasın 

Sürdürülebilirliği” ve “Staj” dersleri kapsamında çeşitli konularda (ekonomi, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb.) sosyal 

sorumluluk projeleri yapması da sağlanmaktadır.  

Öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili edindikleri bilgi ve tecrübeler dışında, ilgi duydukları 

farklı alanlarda da çeşitli kazanımlara sahip olarak mezun olmaktadır. Buna göre 

öğrencilerimiz, fakültedeki diğer bölümler ile üniversitenin diğer fakültelerindeki istedikleri 

programlardan ders seçerek ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerini destekleyebilmektedir. Bu 

sayede öğrencilerimiz ders dışı araştırma, eğitim, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif 

etkinliklerini belgelendirerek “Ek Gelişim Etkinlikleri (EGE Plus) karnesi” olarak 

adlandırılan bir belgeye de sahip olmaktadır. 

Greenewalt Kütüphanesi 

2012 yılında vefat eden California, Berkeley Üniversitesi emekli öğretim üyesi, Sardis (Salihli) 

eski kazı başkanı Prof. Dr. Crawford H. Greenewalt Jr., ölmeden önce kendi şahsi 

kütüphanesini Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’ne bağışlamıştır. Greenie Bey’ in bağışıyla 

oluşturulmuş olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Crawford 

H. Greenewalt Jr., Kütüphanesinde 3912 adet kitap, 1269 adet süreli yayın olmak üzere toplam 

5181 başvuru eseri bulunmaktadır. Yayınların yoğunluğunu Arkeoloji ve Eskiçağ Bilimleri 

oluşturur. Ayrıca, Ortaçağ, Osmanlı Dönemi, Antik Dönem Botaniği, Antik Dönem Tıbbı gibi 

birçok farklı bilim alanının faydalanabileceği yayınların yanı sıra 16.-19. yüzyılları arasında 

yayınlanan nadir ve antika niteliğindeki kitapla da yer almaktadır. Kitapların sınıflandırma 

işlemi Library of Congress Clasification (LCC) sistemine göre yapılmıştır. 

Prof. Dr. Crawford H. Greenewalt Jr.’ın vasiyeti gereği kitaplar kütüphanemizden dışarıya 

çıkarılmamakta, okuyucular çalışmalarını kütüphane dahilinde yapmaktadırlar. 



 

Diğer kütüphane ise tamamı ayrı basım süreli yayınlardan oluşan Crisler Kütüphanesi'dir.  B. 

Cobbey Crisler kişisel koleksiyonunda bulunan 489 ayrı basım süreli yayını Ege Üniversitesi, 

Arkeoloji Bölümü’ne bağışlamıştır.  

Ege Üniversitesi, Arkeoloji bölümünde faal olarak kullanılan her üç kütüphane tek bir çatıda 

Prof. Dr. Crawford H. Greenewalt Jr. Kütüphanesi altında toplanmış, farklı bölüm ve raflarda 

okuyuculara hizmet sunmaktadır. Arkeoloji Bölümü katında yer alan bu kütüphane güvenlik 

kameraları ile 7/24 izlenmekte ve görüntüler kayıt altında alınmaktadır. Aynı zamanda 

kütüphane içinde okuyucular için yapılmış bir okuma salonu bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenewalt Kütüphanesi 

Edebiyat Fakültesi Eski Eser Koleksiyonu 

Eski Eser Koleksiyonu, Edebiyat Fakültesi Dekanlık katında bulunmaktadır. Bu koleksiyon 

içerisinde çok sayıda taşınır, taşınmaz arkeolojik ve etnografik eser yer almaktadır. Bu 

koleksiyona ait 640 adet arkeolojik ve etnografik nitelikli eser ile 529 adet sikke olmak üzere 

toplam 1169 kayıtlı eser arasından oluşturulmuş bir seçki, Dekanlık katında bulunan sergi 

salonunda, bir arada sergilenmektedir. Arkeolojik nitelikli eserler arasında, Mısır hiyeroglif 

yazıtlı bir sunak kaidesi, çivi yazılı pişmiş toprak tabletler, Grekçe yazıtlı mermer adak ve 

mezar stelleri, mermer mimari parçalar, silindir mühürler, pişmiş toprak figürinler, pişmiş 

toprak Erken Transkafkasya ve değişik dönemlere ait çanak-çömlekler, amphoralar ile Grek, 

Roma ve Bizans sikke örnekleri sayılabilir. Etnografik eserler arasında ise, mermer Osmanlı 

çeşmesi, mermer çeşme ve yapı yazıtları, mezar taşları, Kütahya ve Çanakkale seramiği 

örnekleri, tüfek ve tabancalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait sikke örnekleri 



 

bulunmaktadır. Arkeoloji Bölümü öğrencileri derslerde işledikleri konulara ait eserlerle ilgili 

bilgileri bu koleksiyonu ziyaret ederek pekiştirmektedir. 

 

Arkeolojik Kazı Laboratuvarları 

Arkeoloji Bölümü bünyesinde Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyelerinin ülkemizin farklı bölgelerinde 

yürüttüğü kazı ve araştırmalara ait kazı laboratuvarları Edebiyat Fakültesi içinde yer almaktadır. 

Kazı laboratuvarları öğrencilerin arkeoloji biliminin vazgeçilmezi olan kazı çalışmaları 

konusunda bilgi sahibi olmalarını ve uygulamaları olarak mesleği öğrenebilmelerini 

sağlamaktadır. 

 

 

 



 

Kariyer ve Mezun Etkinlikleri 

Öğrencilerimiz Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü çatısına bağlı fakülte ve bölüm 

koordinatörleri aracılığı ile kariyer danışmanlığı hizmeti almakta ve seminer ve eğitimlerden 

faydalanmaktadır. Üniversite’nin tüm birimlerinde yıl boyunca çok sayıda kariyer etkinliği 

ilgili koordinatörlük ile iş birliği içinde ve pandemi nedeniyle çoğunlukla çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiş ve koordinatörlük ilgi gösteren herkesin katılımını sağlamak amacıyla tüm 

etkinlikleri internet sayfası üzerinden görünür kılınmıştır. https://kariyer.ege.edu.tr. Kariyer 

Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü’nün hem merkez ofisi hem de birim ve bölümler bazında 

çok katılımlı birçok seminer ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda anabilim 

dalımız tarafından yüz yüze ve çevrimiçi olarak çok sayıda etkinlik düzenlenmiştir. Kariyer ve 

Mezun Platformlarına yönelik düzenlenen etkinliklerde lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin 

mesleki kariyerlerinde onlara fikir ve ilham verecek uzmanlarla söyleşiler gerçekleştirilmiştir. 

Bu etkinliklerde uzmanlar tarafından yapılan sunumlar öğrencilerin mesleki kariyer 

hazırlıklarında faydalı sonuçlar sağlamıştır. Aynı şekilde öğrencilerimizin akademi, müzecilik, 

rehberlik ya da restorasyon gibi alanlarda yurtiçi ve yurtdışından çeşitli konuklar davet edilerek 

kariyerlerine ilişkin yol haritası belirlemeleri konusunda fikir edinmeleri hedeflenmiştir. 

Etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin talebi üzerine 2020-2021 döneminden itibaren 

lisansüstü eğitim ve Erasmus+, Çift Anadal ve Yandal temalı toplantılar başlatılarak bir takvime 

bağlanması konusunda iyileştirme gerçekleştirilmiştir 

Bunun yanı sıra, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından önerilen ve 

Üniversite Senotusu tarafından kabul edilen “Kariyer Planlama” dersi Üniversite ön lisans ve 

lisans programlarının ilk yılında zorunlu ders olarak verilmeye başlanmış, böylece kariyer 

geliştirme konusunda öğrenci farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. “Yetenek Her Yerde” 

temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı 

Himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör 

kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Her bölgede 

gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” 21-22 Mart 2022 

tarihlerinde Fuar İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Edebiyat Fakültesi bölümleri ile ilgili 25 kamu, dernek ve özel firmanın da 

katıldığı fuara 2234 fakülte öğrencisi danışman öğretim üyeleri ile katılım sağlamıştır. 

Katılımcı firmalar, kendilerini tanıtan sunumların yanı sıra özgeçmiş hazırlama, mülakat 

yöntemleri ve çalışma hayatı hakkında öğrencileri/mezunları bilgilendirmişler, meslek 

seçimlerine yardımcı olarak onlara iş ve staj olanakları sağlamışlardır. Aynı zamanda öğrenciler 

fuar kapsamındaki çok sayıda atölyeden eğitim alma şansını elde etmişlerdir. Arkeoloji bölümü 

özelinde İzmir İl Kültür Müdürlüğü, İzmir Müzesi, Restorasyon ve Konservasyon firmaları vb. 

kurumlar, öğrencilerimizle staj ve kariyer olanakları konusunda bilgi paylaşımında 

bulunmuşlardır. 

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda Edebiyat 

Fakültesinin başka bölümlerinden Çift Anadal ve Yandal olanağı sunulmaktadır. Çift Anadal 

Programı kapsamında en az 240 AKTS’lik ders alarak eğitimini tamamlamış öğrenciler 

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan “Lisans Derecesi” 

almaya hak kazanır. Yandal Programı kapsamında en az 120 kredilik ders alarak eğitimini 



 

tamamlamış öğrenciler ise Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim 

Dalı Arkeoloji Yandal Programını tamamladığına dair Sertifika almaya hak kazanır. Bununla 

birlikte Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Arkeoloji Bölümünün her iki 

programını kapsayan karşılıklı bir Yandal protokolü imzalanmıştır. Özellikle Paleobotanik ya 

da ilişkili bir alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla 

başlatılan ve bu açıdan Türkiye’deki ilk uygulama örneği niteliğindeki bu girişim 2023 yılından 

itibaren aktif hale gelecektir. 

Öğrenci Değişim Programları 

ERASMUS + 

Erasmus Programı’nı en iyi biçimde yürüten üniversitelerin başında gelen Ege Üniversitesi 

programın uygulanmaya başlandığı 2004 yılından bu yana öğrenci ve öğretim elemanı 

değişiminde ilk sıralarda yer almaktadır. Erasmus+ Programı ise Avrupa Birliği tarafından 

eğitim ve gençlik alanında 2007 - 2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayat Boyu Öğrenme 

ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Erasmus+, AB’nin 2014 - 2020 

dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanındaki programıdır. Erasmus+ Programı 

kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek 

projelere destek sağlanmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 34 ülkeyi kapsamaktadır. 

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı 

Erasmus + Öğrenim Hareketliliği değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu 

üniversitelere öğrenci göndermekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir. 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine bu 

kapsamda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yer alan anlaşmalı üniversitelerde 3 – 12 aylık 

dönemlerde eğitim görme imkânı sağlanmaktadır. 

FARABİ: 

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi 

kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 

etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs 

ödemesi yapılmaktadır.  

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programının 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Değiştirme Programı FARABİ 

anlaşmaları bulunmaktadır ve bu değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversitelere 

öğrenci göndermekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.  

Orhun 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği tarafından geliştirilen ve “Orhun Süreci” olarak 

adlandırılan öğrenci-öğretim elemanı değişim programında 6-7 Nisan 2017 tarihlerinde Dönem 

Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) ev sahipliğinde Bişkek’te 

düzenlenen toplantıda “Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı 

Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili belgelerin müzakere edilip kabul edilmesiyle uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Ege Üniversitesi Orhun Değişim Programı Pilot uygulamasını öncelikli 

olarak Turizm Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans 

öğrencileri için 2019-2020 eğitim öğretim yılından hayata geçirmiştir. Ege üniversitesi, 2019-



 

20 Bahar döneminde 4 lisans öğrencisini ilk defa ağırlamıştır. Orhun Değişim Programı, 

üniversitemizde henüz öğrenci hareketliliği kapsamında başlatılmıştır. 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Üyeleri: Azerbaycan: Bakü Devlet 

Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Fakültesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 

Azerbaycan Diller Üniversitesi; Kazakistan: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, L.N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi, 

Nazarbayev Üniversitesi, Atrau Devlet Üniversitesi; Kırgızistan: Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi, Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Yusuf Balasaguni Kırıgız Milli Üniversitesi, 

Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi, Oş Üniversitesi; Türkiye: Ege 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kapadokya 

Üniversitesi; Macaristan: Macaristan Szeged Üniversitesi arasında Orhun değişim programı 

değişimi başlamıştır. 

 

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - EGESEM 

Ege Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda sürekli eğitim 

programları düzenlemek, Üniversite’nin kamu ve özel sektör ile ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir eğitim merkezi olan 

EGESEM; kişi ve kuruluşlara gereksinim duydukları alanlarda eğitim programları 

hazırlamakta, konuya özel paket programlar önermekte, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, eğitim programları düzenlemekte, belirtilen tür etkinliklerin altyapı 

çalışmaları ile ilgili eğitmen, malzeme, araç-gereç temini ve eşgüdümünü sağlamaktadır. 

Yaşam boyu öğrenme kavramından ve Ege Üniversitesi’nin marka değerinden hareket eden 

EGESEM; Ege Üniversiteli akademisyenlerin deneyim ile uzmanlığından yararlanarak hedef 

kitlesini oluşturan üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişisel gelişimin 

önemine inanan her yaştan katılımcıyla özgün ve kaliteli eğitim programları aracılığıyla 

buluşmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk anlayışının gereğini yerine 

getirerek toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve sosyal çevre oluşturulmasına, il 

ve ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 


