
8-9 ve 15-16 Mart 2014 
İTÜ Bilim Merkezi (Taksim, İstanbul) ~=-~~~-

Uygulamalı 

Deneysel Arkeoloji Günleri Buluşması. arkeoloji bilimi alanında öğrenim gören öğrencilerin , 

araştırmacıların ve tarihe, arkeolojiye meraklı her çevreden kişinin katılımını hedeflemektedir. 
Gerçekleşecek bu buluşmada öngörülen çalışmalar şunlardır: 

• Maden Atölyelerinin Kurulması 
Konusunda uzman profesyonel arkeologlar ile Eski Bronz Çağı 'na ait bak ı r 

ergitme fırın larının kurulması . 

• Uzmanlar Eşliğinde Seminerler 
Kurulacak maden atölyelerinde gerçekleşecek deneyler ışığında, 
arkeolojik metalurji teknikleri üzerine seminerler. 



Eski Anadolu'da "Metal Bilimi ve Sanatı" 
Arkeoloji Alanında Uygulamalı Eğitim Prograrr 

Eğitımin Tanımı 

Eğitim, arkeoloji ve metalurji alanında eğitim gören 
öğrencilerin ve bu alana merak duyan herkesin 
deneysel arkeoloji ile tanışmalarını 
amaçlamaktadır. Deneysel Arkeoloji Günleri, ITO 
Bilim Merkezi ev sahipliğinde, konu üzerinde 
çalışan Fransız akademisyen Dr. Nicolas Gailhard 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Her sene farl<lı bir konunun efe alınaca!jı "Deneysel 
Arl<eOlojı GOnteıi Buluşması"nda bu yılki temamız 
"Metaı Bıliml ve Sanatı"drr. E!)itimde. Tunç ve Demir 
Çaglar'da Anadolu'daki varııgı ar1<eolojlk olarak tespit 
edilen. tunç eser Oretim yOntemleıinden ve bu 
Oretimlerde kullanılan ekipmanlardan yola çıkılarak 
bire bir uyarlamalar yapılacaktır. Bu esnada tamamen 
o dönemin teknolojik olanaklanna sadık kalınacak ve 
gonomoz teknolojisi devreye sokulmayacaktır. 

Uygulamalı eğitim programının içerigl: 

• Anadolu'daki ar1<eolojik kazılardan edinilen 
bilgiler ışı!jında oluşturulacak 10 adet ilkça!j 
bakır ve kalay ergitme fınnlarının kurulması. 

• Bronzun far1<1ı teknikler ile eıiblmesi. 
• Arl<eolojik metalurji teknikleri Ozerine verilecek 

gOnlOk seminerler. 

Katılımcılar 

E!jitimimiZln öncelikli hedef kitlesini lisans ve 
lisansOstO alanlarda öljrenim gören Oniversite 
öljrenaleri oluşturmaktadır. Bu nedenle uygulamalı 
atölye çalışmamıza katılımı plarılanan 20 kişilik 
katılımcı ekip, konu OZeıine çalışan Oniversite 
ogrencılerinden SE!Qlecektir. 
E~itimin di!jer bir amacı ise lise ça!jında olan, 
ar1<eolojlye meraklı gençlerin ve aynı zamanda 
yetişkinlerin de seminerlere ve deneylere 
katılmasıdır. 

Gunluk Seminerler 

Gerçef<Jeştlrilecek deneysel aktMtelerde (demir 
filiZinin ayrıştırılması. bronz obje yapımı. .. ) ogrenilen 
teknikler ve aynı aktiviteleıin farldı tarihsel dönemler 
baz alınarak işlenecektir. Bu seneki tema Eski 
Anadolu'da far1<1ı ateş kullanımları konusunu 
kapsayaca.k biçimde çeşitli alt başlıklardan 
oluşturulmuştur. 

Seminer Başlıkları: 
-Ateş kullanımı ve üretimde ateşin yeri 
- Klı.l<um bileşenleri ve termik sonuçları 
• Ateş ocakları ve farklı termik EMeferi 

--~- ··-· - ··-··-····· · ·- -----~ 

Metalurj i Atolyeleri 

Çalışmalar boyunca deneylerin metalurji atölyeleri 
kurulacaktır. Bu atölyelerden biri Eski Bronz çaOına. 
digeri ise Demir ça~ına ait teknikler yardımı ile 
oluşturulacaktır. 

Atölye çalışmaları iki alanda gerçekleştirilecektir. 
Birincı alan olan ITO Bilim Merkezi arkeoloji dış 
alanında bakır madeni filizinin ayrıştırılması ve bronz 
obje yapımı lırınları kurulurken. iç atölye alanında ise 
ırnn. kalıp ve oneç gibi aleUerin karımşımlan 
hazırlanıp yapılacaktır. 



Tırih 

1000 
1030 

-~khviteftt 
Tsnışma 

Öngörülen Program 

- Oet:ıyl~r 

Tanışma, te~nılr: ekibin goroşme!en, hazıdık planının dc.ızenıenmesi 
E•kı Ansdolu fil< Melsl Bılmı Tsnhı 

-
1130 

Semner 
Kullanılacak AleUetın Hazulanışı 

/<la 
Uygulanacak Teknddenn Üte~mı Kullanılacak aı:etterin ~apımı ıçın karışımın hazırlanması. 

12 30-1330 
8 Mart 1330 

1430 
1630 

1000 
11-00 

1230-1330 
9 Mart 1330 

1430 
1630 

1000 
11'30 

12 30.13'30 
1330 

15 M"'I 14.30 

1630 

1000 
11:00 

16 M•ıl 1600 

Semı~ 
Kullanılacak AJeHenn Haz .. tanı$ı 

Gônt:ıl degerleodırdme$ı 

Belgesel Goslenrıa 
Kal ıp Uretımı 

/<is 
Serrmet 

Koruk ve Fırın Yapımı 
G.:wlün Ot-geıleMinlmesı 

Kurutmaya Bırakış 
Semıneı 

i<I• 
Kon:ık ve Ufteç Çalışma Pıensıp!en 

Kunılms ve Bugulsma 

G:rlon ()eOerlendırılmesı 

Kuruyan Ka!ıpta11 ve Alel!en C&arma 
Mom 

Kalıpların ~•ması 
Seıııfika Torer.ı 

- Uzman Eğttmen: 

OeMysel Arkeoloıı nedıı'? ~.n deneysel Arkeoloıı? 
Uygulanacak Teknıklenn Ore1ıtr1 Fırınlar ıçın ke-ıpıç dOKme. kafıpçıtarma. aıeı oluşturma 

Arkeolop:, Etnografya ve Deneysel MeofoJı 
aaskı teknıQı ıle kalıp yapımı, batmumu ıfe kalıp yapımı 

f ırcn ve ale$ ocakların sn olu$1utulması Koruk ıçın demın uygun şekirde c»Jtmesı 

Kahplann. fırın \'e ate$ ocakla:ının kuruıulmaya bırakılması euguıama kabı yapımı 
Eskı Anadolu' da Bronz kuU.aıırmın~ Oemır kullanımına geçı.ş 

Korok çatıştırma egzersız)e.rı ve Ofteç pozısyonı.arı de dg* denemeler yapıl8C8klw 

F ırm ve ateş ocaijarmın dOŞ(A< aıes ite kurutulmas ı, basicı teknf91 ve ba:mumu ile yapılan 
kahplaıın but.ulanması 

Kutu yan kalıp. pota ve ud.eç gıbt a1ellen fırından çıkarma 
Kalay ve bakır t:ııızırıın entfmesı. kafıpların yapışt..rıfması 

Katıplarll'l ııçdarak obıeleon zımpara ve kumıaşı ıte tcm:zl enııp son hOOnın vtıilmesı 

Dr. Nicolas Gailhard - Yakın ve Orta Do~u Uzmanı 

Arkeolog, Universite de Sortıon Paris 1 

nicogailhard@hotmail.com 

Temel Yılmaz 

Arkeolog, Trakya Üniversitesi 

temelvlmaz@gmail.com 

ÜCRETLENDlRME 

Eğitim programının kişi başı katılım ücreti 300 T~dir. 
Eğitim Ücretine öğle yemekleri dahil değildir. 

Kullanılacak bOtün ekipmanlar lTO Bilim Merkezi tarafından karşılanacaktır. 
Eğitimler en aı 10 katılımcı olduğu takdirde açılacaktır. 

ITO BiLİM MERKEZi 
ilet işim Tet: O 212 2516013 
e~mail : bilimmerkezi@itu.edu.tr 
web : \YW\v.bilimmerkezi.itu.edu.tr 
ÜCRETiN YATACAllı HESAP BİLGİLERi: l Tü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Vakıfbank Maslak Şu~si 
(Şube Kodu: 401 Hesap No: 00158007296855662) (IBAN NO: TR07 0001 5001 5800 7296 8556 62) 
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