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Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(VEKAM) tarafından düzenlenecek olan XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern 
Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi , 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da 
bulunan Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nde (AKMED) 
yapılacaktır (http://akmed.kaleicimuzesi.com).

AIECM3 (http://aiecm2.mmsh.univ-aix.fr/accueil_nr.html) orta çağ ve modern Akdeniz 
dünyası seramik çalışmalarını destekleyen bir dernektir ve bu yıl XI.‘si düzenlenecek 
olan uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik konferansını her üç 
yılda bir gerçekleştirmektedir. Derneğin çalışmaları seramik tarihi alanındaki yeni 
kazanımlar ve kayda değer yansımalar açısından alanının önde gelen araştırmalarını 
oluşturur. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan AIECM3 Kongresi, özellikle Doğu 
Akdeniz bölgesinde yürütülen çalışmalara bir giriş ve genel bir değerlendirme 
yapmayı amaçlamaktadır. Böylelikle son yıllarda yeni veriler ortaya koyan ve 
sayıları artan orta çağ ve modern dönem arkeolojik araştırmalarında rastlantısal 
ya da sistematik olarak keşfedilen buluntuların yanı sıra gemi batık kazılarının son 
durumlarının da ortaya çıkması sağlanacaktır. Seramik fırınları, atölyeler ve sürekli 
olarak keşfedilen yerel üretimler birbiri üstüne gelen geçici ve yerleşik medeniyetlerin 
Orta Doğu’daki ve Anadolu’daki varlıklarının tanıklarıdır. Mimari süslemelerde görülen 
sırlı seramik ve çiniler de hem Doğu Akdeniz’de hem de Batı Akdeniz bölgesinde 
benzer teknik ve kompozisyon özellikleriyle görülmektedir. Bu nedenle, seramiklerin 
ithalat ve ihracatı yalnızca dönemin ticaret yollarını değil aynı zamanda farklı 
medeniyetler arasındaki zevk etkileşimini ve üslup karşılaşmalarını da gösterir;

20 Kasım 2014 tarihinde Montpellier’de yapılan AIECM3 toplantısında uluslararası 
komite, Antalya’da yapılacak kongre için aşağıdaki konuları belirlemiştir.

Atık Grupları ve Su Altı Buluntuları

Genellikle seramik üzerine yapılan bilimsel çalışmalar ve yayınlar içinde atık 
gruplarından ele geçen seramikler genel araştırmalar kapsamında izole edilmiş 
çalışmalar olmuştur. Bina inşaatları ve kentsel altyapı çalışmaları sırasında rastlantısal 
olarak ortaya çıkarılan seramikler eğer kent dokusu kapsamında araştırılırsa kentlilerin 
tüketim alışkanlıkları bağlamında oldukça önemli bilgiler verirler. Buna karşılık, su altı 
keşifleri genellikle ithal ve ihraç edilen üretimlerle denizciler tarafından günlük olarak 
kullanılan çanak çömlek arasındaki ilişkiyi gözler önüne serer. Bu seramik grupları 
kronotipolojiler ve ticaret akışı hakkında önemli bilgiler sağlar.

Mimari Seramikler

Akdeniz’in farklı bölgelerinde, farklı dönemlerde kullanılan mimari seramik süslemeye 
(sırlı tuğla; çini-mozaik, duvar çinisi, bacini) konferans programı içinde yer verilecektir.
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Fırınlar, Atölyeler ve Üretimler

Akdeniz’de yapılan seramik çalışmaları için arkeolojik kazılar temel bilgi kaynaklarını 
teşkil etmektedir. Bu konferans kapsamında tarihi gelişmeler ve olası farklı atölyeler 
arasında oluşabilecek ilişkiler üretim teknikleri, yeni ürünlerin doğası kapsamında ele 
alınabilir. Bu kapsamda Akdeniz bölgesine İran gibi hinterlandında yer alan bölgelerin 
katkısı ve de Akdeniz’in kendi içinde farklı bölgelerdeki ilişkileri vurgulayan teknik ve 
üslubun aktarımını ele alan çalışmalar da önemlidir.

Anadolu Çanak Çömleği  
(Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar)

Orta Çağ Anadolu’da büyük demografik ve kültürel değişimlerin yaşandığı bir 
dönemdir. Bu dönem boyunca Anadolu’da çeşitli krallıklar ve topluluklar yaşamış 
ve kendilerinden izler bırakmışlardır. (Bizans, Selçuklu, Ermeni, Gürcü, Venedik ve 
Ceneviz kolonileri, Süryani nüfusu, Emeviler, Abbasiler, Suriye ve Irak’taki çeşitli Arap 
hanedanları, Moğol ve Timur istilası, Selçuklu öncesi Türk Beylikleri, Selçuklular, 
Anadolu Beylikleri, Eyyûbîler, Memlûkler, Rodos Şövalyeleri, Osmanlılar, vb...)

İthalat / İhracat

Konfrerans programı içinde Akdeniz orta çağ ve modern dönem çanak çömlek ve 
seramik ithalatı ve ihracatına yer verilecektir. İthalat ve ihracat bağlamında ticareti 
yapılan seramiklerin kalitesi ve bunları talep eden sosyal sınıf ve tüketim davranışları 
arasındaki ilişkiyi görmeye çalışmak ilginç olacaktır. Benzer biçimde bu ithalat ve 
ihracat sonucunda Akdeniz’deki çeşitli bölgeler arasındaki üslupsal etkilenmeler de 
hâlâ araştırmaya değer konular arasındadır.

Yeni Keşifler

Yeni araştırma ve keşiflerin sonuçları, atölyeler veya bilinmeyen üretimler, yeni 
teknikler ve / veya teknoloji aktarımları kongrenin diğer bir ana konusudur.

Bildiri Çağrısı

Bildiriler en fazla 20 dakika sürecektir. 20 dakikalık bildirinin ardından 10 dakikalık 
bir tartışma bölümü olacaktır ve tüm bildiriler daha önceki kongrelerde uygulanan 
standartlara göre basılacaktır. 

Geniş kapsamlı sentez bildirileri için süre 40 dakikadır. 

Özel araştırmalar dikey DIN A0 posterler (1.20 x 0.84 m) üzerinde sunulacak ve geri 
bildirim oturumlarında ve tartışmalarda sonuçlandırılacaklardır. Daha sonrasında ise 
bu sonuçlar bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Kongrenin belirlenen programla uyumlu bir şekilde ilerleyebilmesi için uluslararası 
komite gönderilecek olan bildiri önerilerinin ve posterlerin 2015 Mart sonundan 
sonrasına sarkmayacak şekilde hızlıca gönderilmesini rica eder. Kongreye gönderilen 
bildiri ve posterlerin final seçimleri, oturumların hazırlanması ve oturumlar arasındaki 
uyumun sağlanması uluslararası komite tarafından yapılacaktır. Association 
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Bildiri önerileri;

•  Başlık, yazar ve bağlı olunan kurum adı şeklinde olmalıdır. 
•  Sunulacak olan konunun açıklaması 5-10 satır aralığında olmalı, 10 satırı   
 aşmamalıdır. 
• Yazıda sunumun ne şekilde olacağı (sentez, sözlü veya poster) ve sunulmak istenen  
 tema belirtilmelidir.

Bildiri önerileri Dernek Başkanı (Sauro GELICHI • e-mail: gelichi@unive.it) ile 
katılımcının ait olduğu alan temsilcilerinden birine gönderilecektir: 

İspanya

Alberto Garcia PORRAS • Email: agporras@ugr.es
Manual RETUERCE VELASCO • E-mail: manuel.retuerce@nrtarqueologos.com
Olatz VILLANUEVA ZUBIZARRETA • Email: olatz.villanueva@uva.es

Fransa

Henri AMOURIC • e-mail: amouric@mmsh.univ-aix.fr
Jacques THIRIOT • e-mail: thiriot@mmsh.univ-aix.fr
Lucy VALLAURI • e-mail: vallauri@mmsh.univ-aix.fr

İtalya

Alessandra MOLINARI • e-mail: molinari@lettere.uniroma2.it
Sauro GELICHI • e-mail: gelichi@unive.it
Carlo VARALDO • e-mail: varaldoc@libero.it

Mağreb

Aïcha HANIF • e-mail: aichahanif@hotmail.com

Bizans

Véronique FRANÇOIS • e-mail: vfrancois@mmsh.univ-aix.fr
Platon PETRIDIS • e-mail: ppetrid@arch.uoa.gr

Portekiz

Maria Alexandra GASPAR LINO • e-mail: alexandralinogaspar@gmail.com
Susana GOMEZ • e-mail: susanagomez@sapo.pt

Orta Doğu ve Osmanlı İmparatorluğu

Roland Pierre GAYRAUD • e-mail: rpgayraud@wanadoo.fr 
Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU • e-mail: fyenisehirlioglu@ku.edu.tr
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Kongre dilleri:

Fransızca, İngilizce,İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe’dir. 

Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

Kongre kayıt ücreti: 

30 Euro karşılığı Türk Lirası aşağıdaki hesap numarasına  yatırılabilir.

Hesap No: 42495658 TL 
IBAN: TR94 0006 7010 0000 0042 4956 58 
Şube Kodu/Adı: 938 / KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Antalya’ya ulaşım ve konaklamaya dair düzenlenmelerle ilgili bilgilere bu ayın 
sonunda gönderilecek olan ikinci duyuruda yer verilecektir. 

Sorularınız için:

fyenisehirlioglu@ku.edu.tr
akirci@ku.edu.tr
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