
Para Tarihi  
ve Numismatik 
Yaz Okulu

ARKAIK ÇAĞ’DAN BIZANS DÖNEMI’NE

AKMED YAZ PROGRAMLARI, SIZLERE UFUK AÇICI BIR  

EĞITIM DENEYIMI KAZANDIRIYOR.

3 – 14 TEMMUZ 2017



PROGRAM İÇERİĞİ
Koç Üniversitesi Suna & Inan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED) para tarihi ve numismatik konusuna ilgi duyan öğrenciler 
ve meraklılar için kapsamlı bir yaz okulu programı hazırladı. 3-14 Temmuz 
2017’de gerçekleştirilecek yoğun kursta, Arkaik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne 
(MÖ 650–MS 1453) para tarihi ve numismatik geniş bir kronolojik çerçevede 
ele alınacak. Dersler, Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi, AKMED, 
Antalya) ve Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society, New York) 
tarafından verilecek. Numismatiğe yeni başlayanları hedefleyen kurs, eski 
Yunan, Roma ve Bizans numismatiğine giriş niteliğinde olup katılımcılara 
bir yandan temel numismatik bilgisi vermeyi öte yandan arkeoloji, tarih ve 
sanat tarihi alanlarındaki çalışmalarında numismatiğin bir araç olarak nasıl 
kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

ÜCRETLER
TEMEL PAKET (ders ücretleri ve alan gezileri dahildir, seyahat, konaklama 
ve öğle yemeklerini kapsamaz) 1.610 TL

KAPSAMLI PAKET (ders ücretleri, alan geziler, konaklama ve öğle 
yemeklerini içerir, seyahat masraflarını kapsamaz) 3.355 TL

BURSLAR
Başarı ve ihtiyaç kapsamında, AKMED 10 öğrenciye tam burs ve 10 öğrenci 
için de yarım burs imkanı sağlayacaktır.

Tam burs seyahat, konaklama, öğle yemeği, ders materyalleri, müze ve saha 
ziyaretleri ve AKMED kütüphane ve alanlarına erişimi kapsamaktadır.

Yarım burs, seyahat masrafı dışında yukarıda belirtilen diğer kalemleri içerir.



AKADEMİK PROGRAM
Program, temel numismatik bilgisinin yanı sıra, bilim dalının 
çağlar boyunca ekonomi ve para tarihine olan katkılarını 
kapsamaktadır. 

Dersler, saha araştırmaları ve ödevler ile zenginleşen program 
aynı zamanda Antalya Müzesi, Istanbul Arkeoloji Müzesi ve 
Pera Müzesi numismatik ve sikke koleksiyonlarına rehberli 
gezileri de içerir. Öğrenciler aynı zamanda Antalya’da bulunan 
Perge ve Myra/Andriake gibi iki önemli alanı da ziyaret 
edecek ve numismatik uzmanları ve arkeologlar tarafından 
kazıdan çıkartılan sikkelere nasıl bir işlem uygulandığı 
konusunda bilgi sahibi olacaklar.

ÖNEMLİ BİLGİLER
BAŞVURU SON TARIHI: 20 Nisan 2017

ÖDEME IÇIN SON GÜN: 10 Haziran 2017

PROGRAM TARIHLERI: 3 - 14 Haziran 2017

KREDILER: 6 ECTS kredisi ya da Sertifika

ÖĞRENCI SEVIYESI: Lisans, Lisansüstü, genç akademisyenler 
ya da sınırlı sayıda öğrenci olmayan başvuranlar

PROGRAM WEBSITESI: akmed.ku.edu.tr/numismatik-programi

https://akmed.ku.edu.tr/numismatik-programi
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