ANAMED Kütüphane Konuşmaları’nın Haziran ayındaki konuğu
Ali Metin Büyükkarakaya ve Duygu Kevser Karadağ
Juliopolis Projesi
Juliopolis Antik Kenti Nekropolü Aladağ Çayı’nın iki yakasına konumlanmış alanlarından oluşmaktadır. Juliopolis Projesi, çağdaş bilimsel yaklaşımın bakış
açısını ve gereklerini yerine getirerek Antik Kent ve Nekropolü üzerine bilimsel araştırmaların yapılmasına olanak tanımaktadır.
Bu kapsamda öncelikle, Ankara’da yaşamış eski uygarlıkların yaşam biçimleri, nüfus yapıları ve sağlık durumlarına ilişkin daha fazla bilgi elde etmek
amacıyla Ali Metin Büyükkarakaya (Hacettepe Üniversitesi, HÜ) ve Asuman Alpagut (AMM), 2018 yılında Koç Üniversitesi VEKAM desteği ve AMM işbirliğiyle
Juliopolis Antropolojik Araştırma Projesini başlatmıştır. Konuşmacılar araştırmanın, çok disiplinli bir altyapı ve çağdaş bir bakış açısıyla tasarlanmış bir
proje olarak biyolojik antropolojinin çeşitli dallarından arkeolojinin alt disiplinlerine, jeolojiden fizik ve kimyaya, iletişimden sosyal antropolojiye birçok bilimi
ve bu alanların uzmanlarını bir araya getirmesinden söz edecekler. Söyleşinin moderatörlüğünü Duygu Kevser Karadağ (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) üstlenecek.
Ali Metin Büyükkarakaya (Hacettepe Üniversitesi), Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2001 yılından beri
yurt içi ve yurt dışında hemen her yıl bir veya daha fazla arkeolojik kazıya katılmıştır. 2012 yılından beri Niğde'de bulunan, günümüzden
yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait Tepecik-Çiftlik arkeolojik yerleşmesi kazılarında kazı başkan yardımcılığını yürütmektedir. Neolitik
yaşam biçiminin insanlık tarihinde yarattığı çarpıcı değişikliklerin etkilerinin, insan-doğa etkileşiminin, insan ekolojisi bağlamında
biyokültürel açıdan incelenmesi temel ilgi alanlarından biridir. Geleneksel biyoarkeolojik yöntemlerin yanı sıra yeni teknolojilerin alana
uygulanmasıyla ve disiplinlerarası yaklaşımlarla bilimsel üretimin daha verimli sonuçlar getireceğine dair bir perspektife sahiptir. 2013
yılından beri kemik kimyasal analizleri, 2014 yılından beri antik DNA çalışmaları içinde yer almaktadır. Son on yıldır ölüm ve ölüm
uygulamaları hakkında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte olup çeşitli bilimsel etkinliklerde ölümle ilgili ritüeller üzerine
sunumlar gerçekleştirmektedir. 2018 yılından beri, Koç Üniversitesi VEKAM’ın desteklediği, ortakları arasında Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin olduğu Juliopolis Projesi yürütücülüğü yapmaktadır.
Duygu Kevser Karadağ (VEKAM), Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 2011 ve Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm
2014 mezunudur. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Programı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır.
2012 yılında bir proje kapsamında Koç Üniversitesi - VEKAM’da görev yapmaya başlamıştır. 2014 yılından itibaren Birim Kütüphanecisi
olarak Koç Üniversitesi - VEKAM’da çalışmalarını sürdürmektedir. Kütüphane ve Arşiv çalışmaları kapsamında Endnote, Bilgi
okuryazarlığı, Access IT, RDA gibi çeşitli alanlarda eğitimler almıştır. Kültürel miras, kent kültürü, dijitalleştirme, dijital koruma ve
sergileme ilgi alanları arasında yer almaktadır. Dijitalleştirme, kültürel bellek kurumları ve dijital kürasyon ile ile ilgili yazıları yer
almaktadır.
Tarih: 7 Haziran 2022, saat 18:00
Webinar Linki: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_78Zc7WLPRf6ybsnldHlDXQ

