GUIDELINES for the
POTTERY REFERENCE COLLECTION
Ver. 1.0 (13/10/2021)

The Institute houses a collection of pottery study reference collection assembled between the 1940s
and the 1970s. The majority is fragmentary pottery (and occasional stone items) from surface surveys,
such as the Central Anatolian Survey, but there is also sample material from some important
excavations carried out in Turkey under the auspices of the British Institute at Ankara such as Mersin,
Hacılar, Beycesultan and Çatal Höyük. There are over 1,000 boxes of material organised mainly into
four categories: survey, excavation, study, and published material. Some of the pottery assemblages
were photographed in earlier years and slides can be found in the photographic collection (e.g., study
material). Material from some excavations conducted by the BIAA (e.g. Tille Höyük pottery
assemblages) are stored in the Adıyaman Museum; however, pottery photographs can be found in the
Photographic Collection. If you want more details about these pottery photographs, please visit the
Photographic Collection page.

1 – LOCATION AND PHYSICAL ARRANGEMENT
Material is stored in the pottery room on the first floor of the premises. Storage facilities have been
labelled and numbered; when you come to the Institute, a room plan will be provided. Cupboards are
identified by alphanumerical binomial (e.g., C2, J3, M1); letters correspond to cupboards and
numbers to rows.
Physical arrangement of the material has been organised by province and then by region and village
according to a code set out in 2008, consisting of an 8-digit code (XX-XX-XX-XX) in which each
numerical couple represents the region, sub-province, sub-district, and village respectively.
Pottery is stored in bags (assemblages in our catalogue), then in boxes; each box has a particular ID
number. Each bag/assemblage is generally associated with a particular identified site, whereas in
some cases bags contain mixed material originating from different sites but sharing typological and/or
stylistic features.

2 – ACCESS
The guidelines on the access to the collection can be found in ‘BIAA Collections Terms & Conditions
of Use’, sections 1 and 2.
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3 – USE OF MATERIAL
Users can use the archives collection both on-site and online. For online use, please refer to our
‘BIAA Collections Terms & Conditions of Use’, sections 2 and 4.
Users can search the online catalogue at http://www.biaatr.org/pottery The information displayed
includes current location and any related information. When you come to the Institute, the Resource
Manager will help you with the physical collection. The information displayed includes provenance,
current location (assemblage ID, box ID, cupboard no.), and any related information.

Suggestion: to find an assemblage, look at the Box ID and the related information about location.

Once you have found the pottery you are interested in, please abide by the following guidelines.
a. You can take the material you need from the box on your own, but you are obliged to fill out a
form for every item you take. This form is provided by the Resource Manager after registering.
b. Place the box safely on the working table, not on the edges.
c. Take one bag at a time, in order to prevent any mixing of material from different bags.
d. Be sure to hold the sherds carefully next to the table, so that any accidental fall will not damage
the material.
e. Do not use pens, pencils, or other sharp tools to mark the sherds, or tapes or glue for joining
fragments. Ask permission to our Resource Manager for any kind of intrusive actions.
f. Consulted pottery must be replaced in the correct bag, box and cupboard.
g. Do not take food or drinks into the working space.
h. Turn all lights off and shut the windows when you leave.
i. Do not take out any material from the room out of the premises under any circumstances.
For other general guidelines as well as code of conduct, consult our ‘BIAA Collections Terms &
Conditions of Use’, section 3.
Scientific analysis
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If you wish to undertake archaeometric scientific analysis on our pottery collection, ask our Resource
Manager in advance regarding this possibility. Permission must be granted from either the Project
Director or the BIAA Director, and from your supervisor if you are a BA, MA, or PhD student.

Digital reproduction
Users should be aware that our collections have been digitised, and digital images can be found on
our online database at http://www.biaatr.org/collections. If you require a higher resolution image,
you can request it (see ‘The BIAA Collections Terms & Conditions of Use’, section 2).
If you need more detailed images, or the material has not been digitised, you can ask the Digital
Repository Manager for digitisation. If permitted, you are requested to provide a digital copy of any
photo/scan you take, and to write related information on the paper form.
For detailed information on digital reproduction, consult our ‘BIAA Collections Terms & Conditions
of Use’, section 3.4 and 3.5.
4 – PUBLICATION AND COPYRIGHT
Issues regarding publication, copyright and use of our contents can be found in our ‘BIAA Collections
Terms & Conditions of Use’, sections 3.5 and 4.
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ETÜTLÜK ÇANAK-ÇÖMLEK REFERANS KOLEKSİYONU KULLANIM KOŞULLARI
(Son güncelleme: 07/01/2022)
Enstitü, 1940-1970 yılları arasında oluşturulmuş bir etütlük çanak çömlek koleksiyonuna ev sahipliği
yapmaktadır. Koleksiyon, çoğunluğu seramik parçaları (bazıları taş objeler) olmak üzere, Orta
Anadolu Araştırması gibi Türkiye’de yapılmış olan yüzey araştırmalarından, Ankara İngiliz
Arkeoloji Enstitüsü himayesinde gerçekleşen Mersin, Hacılar, Beycesultan ve Çatalhöyük
kazılarından elde edilmiş örnek materyallerden oluşur. 1.000 kutudan fazla materyal 4 genel kategori
altında toplanmıştır: yüzey araştırması, kazı, etütlük ve yayımlanmış materyaller. BIAA tarafından
yürütülen bazı kazılar için (örneğin Tille Höyük), seramik buluntuları Adıyaman Müzesi'nde
tutulmaktadır; ancak Enstitü fotoğraf koleksiyonundan bu seramiklerin fotoğraflarına erişim
mümkündür. Fotoğraf koleksiyonundaki seramik fotoğrafları hakkında daha fazla ayrıntı
istiyorsanız, lütfen fotoğraf koleksiyonu sayfasını ziyaret ediniz.
1- KONUM VE FİZİKSEL DÜZENLEME
Materyal binanın birinci katındaki seramik odasında muhafaza edilmektedir. Depolanan materyaller
etiketlenmiş ve numaralanmış olup, Enstitü’ye geldiğinizde odanın bir planı size sağlanacaktır.
Dolaplar alfa nümerik çift karakter yöntemiyle tanımlanmıştır (örn. C2, J3, M1); harfler dolaplara,
numaralar raflara karşılık gelmektedir.
Materyal fiziksel olarak 2008’de oluşturulan bir dijital koda göre önce il, sonra bölge ve köy bilgisine
göre yerleştirilmiştir. Bu kod 8 hanelidir (XX-XX-XX-XX); her numara çifti sırasıyla bölge, ilçe, altbölge ve köyü temsil eder.
Seramik parçaları bez torbalarda (katalogda assemblages) ve daha sonra kutularda saklanır; her kutu
kendi ID numarasına sahiptir. Her torba/assemblage genellikle tanımlanmış bir kazı alanıyla eşleşir
fakat bazı durumlarda torbalar farklı alanlardan tipolojik ve/veya karakteristik özellikleri paylaşan
karışık materyallerden oluşabilir.
2- ERİŞİM
Koleksiyona erişim hakkındaki yönerge “BIAA Koleksiyonları Kullanım Şart ve Koşulları”, Bölüm
1 ve 2'de bulunabilir.
3- MATERYALLERİN KULLANIMI
Kullanıcılar seramik koleksiyonunu hem yerinde hem de çevrimiçi olarak kullanabilirler. Çevrimiçi
kullanıma dair gerekli bilgi için “BIAA Koleksiyonları Kullanım Şart ve Koşulları” Bölüm 2 ve 4’e
bakınız.
Kullanıcılar http://www.biaatr.org/pottery adresinden katalogda çevrimiçi arama yapabilirler.
Gösterilen bilgi materyalin güncel konumu ve diğer ilgili bilgileri içerir. Enstitüye geldiğinizde,
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Kütüphane ve Koleksiyon Yöneticisi size fiziksel koleksiyon konusunda yardımcı olacaktır.
Görüntülenen bilgiler, menşei, mevcut konumu (torba/assemblage numarası, kutu bilgisi, dolap
numarası) ve ilgili tüm bilgileri içerir.

Tavsiye: Materyal grubunu (assemblage) bulmak için kutu numarasına ve konum bilgisine
bakmalısınız!

İlgilendiğiniz materyali bulduktan sonra, lütfen aşağıdaki yönergelere uyunuz.
a. İhtiyacınız olan malzemeyi kutudan kendiniz alabilirsiniz, ancak aldığınız her örnek için bir form
doldurmanız zorunludur. Bu form kaydınız tamamlandıktan sonra Kütüphane ve Koleksiyon
Yöneticisi tarafından verilir.
b. Kutuyu masanın kenarına değil, güvenli bir şekilde ortasına koyunuz.
c. Her seferinde tek bir torba alınız, böylece materyalin diğer torbalarla karışmasını engellemiş
olursunuz.
d. Materyale hasar verebilecek bir kazayı önlemek için seramik parçasını masanın hemen üzerinde
tutunuz.
e. Seramik parçalarını işaretlemek için kalem, kurşun kalem veya başka keskin aletler; parçaları
birleştirmek için bant ya da tutkal kullanmayınız. Müdahale içeren herhangi bir talep için Kütüphane
ve Koleksiyon Yöneticimizden izin isteyiniz.
f. İncelenen örnekler doğru torba, kutu ve dolaba yerleştirilmelidir.
g. Çalışma alanına yiyecek veya içecek getirmeyiniz.
h. Çıkarken tüm ışıkları ve pencereleri kapatınız.
i. Materyaller hiçbir koşulda binadan dışarı çıkartılamaz.
Diğer davranış kuralları ve genel kurallar için “BIAA Koleksiyonları Kullanım Şart ve Koşulları”,
Bölüm 3’e bakınız.

Bilimsel Analiz
Seramik koleksiyonumuzu arkeometrik bilimsel analize tabi tutmak istiyorsanız, öncesinde
Kütüphane ve Koleksiyon Yöneticimize danışmalısınız. Proje yöneticisinden veya BIAA
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müdüründen ve ayrıca lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisiyseniz danışmanınızdan izin
almanız zorunludur.

Dijital Reprodüksiyon
Seramik
koleksiyonumuz
dijitalleştirilmiştir,
kullanıcılar
dijital
görüntülere
http://www.biaatr.org/collections adresindeki çevrimiçi veri tabanımızdan ulaşabilirler. Daha yüksek
çözünürlüklü bir görüntüye ihtiyaç duyuyorsanız, talepte bulunabilirsiniz (bkz. ‘BIAA
Koleksiyonları Kullanım Şart ve Koşulları, Bölüm 2).
Daha ayrıntılı görüntülere ihtiyacınız varsa veya materyal henüz dijitalleştirilmediyse, Dijital Veri
Yöneticisi’nden materyalin dijitalleştirilmesini talep edebilirsiniz. İzin verildiyse, çektiğiniz
fotoğraf/taramanın dijital bir kopyasını sağlamanız ve ilgili bilgileri forma yazmanız istenmektedir.
Dijital reprodüksiyonla ilgili ayrıntılı bilgi için “BIAA Koleksiyonları Kullanım Şart ve Koşulları”,
Bölüm 3.4 ve 3.5’e bakınız.

4- YAYIN VE KOPYALAMA HAKLARI
Yayımlama, kopyalama ve kullanıma ilişkin maddeler “BIAA Koleksiyonları Kullanım Şart ve
Koşulları”, Bölüm 3.5 ve 4’te bulunabilir.
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