İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

“Birlikte yaşamış ya da birbirlerini takip etmiş onlarca
medeniyetin beşiği olan Anadolu, kazı, bilimsel araştırma,
eğitim ve turizm için sınırsız olanak sağlar.Yeni açılan müze
ve ören yerleri, bilgilendirici sergilerin yanı sıra, sanat ve
yaratıcılığı ön plana çıkarmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde
arkeoloji, yeni ve farklı bakış açılarını barındıran, gelişen
bir alandır. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, arkeoloji,
müzeoloji ve kültürel miras alanlarında geleceğin
uzmanlarını yetiştirmekten gurur duyar.”
Dominique Kassab Tezgör
Arkeoloji Bölüm Başkanı

Arkeoloji Bölümü
temelin üzerine daha ayrıntılı dersler alır, ilgi alanlarına
yönelik dersler de seçebilirler. Öğrencileri çalıştıkları
arkeolojik dönemlere yakınlaştıran Eski Yunanca,
Hititçe ve Latince gibi antik dil dersleri de program
kapsamındadır.

Arkeoloji, insanlığın tarihine ve kültürel geçmişine ışık
tutan, bulgularıyla ilk çağları günümüze bağlayan bir
bilim dalıdır.
Arkeoloji Bölümü’nün lisans programı; arkeoloji, Eski
Çağ tarihi, Eski ve Orta Çağ sanatı ile mimarisi üzerine
çok yönlü bir eğitim vermeyi amaçlar. Programın bu
çerçevedeki ana ilgi alanı Türkiye ve komşularıdır.
Eski Yakın Doğu (Neolitik, Tunç Çağı ve Demir Çağı),
Klasik Dönem (Yunan ve Roma uygarlıkları) ve Bizans
İmparatorluğu’nun yanı sıra başka dönem ve bölgeleri
konu alan dünya prehistoryası, Avrupa’da prehistorya
ve Mezoamerika uygarlıkları içerikli dersler de gören
öğrenciler, bu kapsamlı sistemde hem akademik
hem pratik bilgilerle iç içedir. Arkeolojik çizim ve
planlama derslerinde kazılar ve yüzey araştırmaları
için kendilerini geliştirir, arkeolojik ören yeri ve müze
gezileriyle de bu altyapıyı güçlendirirler.Yaz aylarında
Bilkent veya başka kurumlar tarafından desteklenen
araştırma ve kazı projelerine katılabilir, öğretim
kadrosunca müzeler ve benzeri kültür kuruluşlarında
staj yapmaya teşvik edilirler.

Arkeoloji Bölümü mezunları, kariyer rotalarını
akademik ve profesyonel seçeneklere göre çizmektedir.
Lisansüstü eğitime devam edenler ABD’de New York,
Brown, Michigan, İngiltere’de Sheffield ve Hollanda’da
Groningen gibi üniversitelerle birlikte Türkiye’deki
çeşitli üniversiteleri de tercih etmektedir. University
College London, Texas A&M, Orta Doğu Teknik,
İstanbul Teknik, Akdeniz ve Ege gibi üniversiteler ise
mezunların öğretim elemanı olarak görev yaptığı
yükseköğretim kurumlarına örnektir.
Kariyerlerine müzeler ve araştırma merkezlerinde
devam eden mezunlar ise T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı Nevşehir ve Burdur müzeleri, Sabancı
Müzesi (İstanbul), Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
(Ankara), Allard Pierson Müzesi (Amsterdam), Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Antalya) gibi saygın
kurumların kadrolarında yer almaktadır.

Öğrenciler, programın ilk iki yılında metot ve teori,
sanat ve mimarlık tarihi, Akdeniz ile Yakın Doğu
coğrafyası ve uygarlıkları gibi arkeolojinin en önemli
başlıklarıyla tanışırlar. Üçüncü ve dördüncü yıllarda bu
100

“Bilkent’in uluslararası nitelikte bir üniversite olduğunu ve
akademik kadrosunun da Türkiye standartlarının üzerinde
bulunduğunu, burada okumuş olan ablam sayesinde
biliyordum. Bu okulu seçmemdeki diğer önemli etkenler,
Bilkent diplomasının dünyanın birçok yerinde geçerliliği ve
eğitim dilinin İngilizce olmasıydı. Üniversite de kolay değil,
bölüm de; ancak verdikleri başarı hissi paha biçilmez.”

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

Merve Günal
Arkeoloji Bölümü Öğrencisi
Bursa Turhan Tayan Anadolu Lisesi Mezunu

“Bilkent Arkeoloji, eğitim kadrosu ve ders içeriği
bakımından oldukça donanımlı, iyi bir arkeolog olma hayali
olan herkesin kesinlikle tercih etmesi gereken bir bölüm.
Farklı ve ilgi çekici pek çok konuda ders alma, teoriyi
pratiğe dökme imkânınız var. Bölümdeki ödev ve projelerin,
girdiğim her bir sınavın beni akademik yaşama çok iyi
hazırladığını düşünüyorum.”

www.hart.bilkent.edu.tr

Ebru Gizem Ayten
Arkeoloji Bölümü 2014 Mezunu
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde Eğitim Sorumlusu
Türk Telekom M. Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi Mezunu
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