İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

“Medeniyetlerin beşiği Anadolu, insanoğlunun en eski
dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak
zamanlarına kadar arkeologlara Yakın Doğu’nun bu eşsiz
mirasını araştırma olanağı tanır. Bu mirası korumak ve
gelecek dönemlere taşımak için arkeoloji, müzecilik ve
sanat tarihi alanında çok sayıda uzmana ihtiyacımız var.
Bu doğrultuda genç yeteneklere Bilkent ruhunu da katarak
onları uluslararası uzmanlar olarak yetiştiriyoruz.”
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Arkeoloji Bölüm Başkan Vekili

Arkeoloji Bölümü
Arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin
tarihlendirilmesi ve incelenmesinde bilimsel analiz
ve ölçüm tekniklerinden de faydalanılmaktadır.
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insanlığın kültürel gelişimini aydınlatmada arkeologlara
yardımcı olmaktadır. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü, eski Anadolu medeniyetlerinde madencilik
ve maden kullanımı üzerine arkeometrik araştırma
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Arkeoloji, insanlığın tarihine ve kültürel geçmişine ışık
tutan, bulgularıyla ilk çağları günümüze bağlayan bir
bilim dalıdır.
Arkeoloji Bölümü öğrencileri, her çağın arkeolojik,
sosyal, sanatsal ve mimari atmosferini tanıyarak
yetişirler. Bu doğrultuda coğrafya, sanat ve
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çizim, fotoğrafçılık, müze eğitimi, kültür varlıklarının
korunması, kimya ve jeoloji üzerine dersler alırlar.
Anadolu, Mısır,Yakın Doğu, Orta ve Doğu Akdeniz’in
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dönemlerden başlayarak kavrarlar. Eski uygarlıkların
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dönemlere daha da yakınlaşırlar.

Mezunlar; geçmiş uygarlıkların yaşam biçimleri, ticari
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ve akademik kadrolarında, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nda, turizmin çeşitli kollarında, müzelerde ve
araştırma kurumlarında değerlendirmektedir.

Bölümün öğretim kadrosu rehberliğinde çeşitli
yüzey araştırmaları, kazı ve laboratuvar çalışmaları
yürütülmektedir. Öğretim üyeleri, kaleme aldıkları ve
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etkileyen inançlar, Truva antik kenti buluntuları, tarih
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tuğlalı binaların etnografik kökenleri gibi alanlara
yayılmaktadır.
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“İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde insanlığın
düşünce ve kültür birikimlerini özümseyip dünyanın
geleceğine yön verecek fikirler üreten
bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

“Indiana Jones,The Mummy ve Tomb Raider filmlerini
izleyen birçok kişi gibi benim de hayalimdeki meslek
arkeologluktu ve ben de çocukluk hayalimi gerçekleştirmek
için bu bölümü tercih ettim. İngilizce eğitiminin yanı sıra
kendinizi antik dillerde de geliştirebileceğiniz, sanat tarihi,
Klasik Yunan ve Roma, Anadolu, Mezopotamya ve Mısır
üzerine yoğunlaşmış derslerle sizi birçok açıdan donatan
hayata hazırlayan bir bölümdür burası. Gerek arkeolojik
geziler gerekse stajlar ve araştırma projeleriyle sadece teoriyi
değil, pratiği de kapsayan bir eğitim programındayız. Bilkent
ve Arkeoloji, geleceğin kapılarını sonuna kadar açan, sizi
gerçek hayata hazırlayan bir okul ve bölüm.”

Hitay Özbay
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Aybüke Çelebi
Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Bahçelievler Anadolu Lisesi Mezunu

“Arkeoloji Bölümü’ndeki ders içerikleri hakikaten zengindi
ve bizi birçok dönem hakkında fikir sahibi yapıyordu.
Bu sayede, karşılaştığım eserlerle ilgili hiç yabancılık
çekmiyorum. Üniversitede aldığımız yabancı dil eğitimleri
de bilgi kaynaklarına ulaşmakta önemli
bir avantaj getiriyor.”

www.hart.bilkent.edu.tr

Şakir Demirok
Arkeoloji Bölümü 2005 Mezunu
Burdur Müzesi’nde Arkeolog
Gölhisar Lisesi Mezunu
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