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Değerli Meslektaşlar,
Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı sempozyum serisinin altıncısı ‘Süreklilik ve Değişim: Miras
Veriye Yeni Yaklaşımlar’ konu başlığı ile katılımlarınızı beklemektedir. Sempozyumumuz tez
çalışmalarında arkeolojik kuram ve yöntemleri kullanarak miras veriyi değerlendiren genç bilim
insanlarını bir araya getirmeyi ve böylelikle bilimsel paylaşım ortamı yaratarak Türkiye
Arkeolojisi’nde
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veri
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değerlendirilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.
Sempozyum öncelikli olarak arkeoloji alanını kapsamakla birlikte, tarih, sanat tarihi, mimarlık
tarihi, restorasyon, şehir ve bölge planlama, jeoloji ve benzeri alanlarda arkeolojik sorunları ele
alan ve arkeolojik çalışmaları destekleyen tez çalışmalarına da açıktır.

Katılımcıların 15 dakikalık Türkçe veya İngilizce sunum yapmaları beklenmektedir. 200
kelimeyi aşmayan sunum özetlerinizi Dr. Didier Bouakaze-Khan’ın didier@metu.edu.tr adresine
gönderebilirsiniz.

Arkeolojik çalışmaların başlangıcından beri birikmekte olan kazı ve yüzey araştırmalarına
ait raporlar, fotoğraf ve çizim arşivleri, harita ve planlar gün geçtikçe büyüyen bir veri
yığını haline gelmektedir. Bu verilerin büyük bir kısmı dijital çağın başlangıcından çok
önce kaydedilerek arşivlenmiş olduğundan güncel analizlerde kullanılamayacak bir
formattadır. Günümüzde miras veri olarak adlandırılan bu tür eski ve kullanım dışı kalmış
verilerin dijital hale getirilerek yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar giderek
artmakta, özellikle güncel veri ile bir araya getirilen miras veri geçmişi daha iyi anlamak
için bütüncül bir yaklaşım avantajı sağlamaktadır. Miras veri çalışmaları yalnızca arkeoloji
alanında değil, diğer pek çok disiplinde de önem kazanmaya devam etmektedir.
Arkeologların uzun süredir üzerinde durduğu süreklilik ve değişim olguları arkeolojinin
hedeflerine daha uygun teori ve metodları geliştirme amacıyla defalarca ele alınmıştır.
Miras veri çalışmaları süreklilik ve değişime daha önce ele alınmamış bir açıdan bakma
imkanı sağlamakta; hem verinin sürekliliğinden, hem de veriye yöneltilen sorulardaki
değişkenlikten faydalanarak, eski kazı raporları ve kolleksiyonları ile tarihi kaynakları yeni
sorularla tekrar gündeme getirebilmektedir.
Sempozyumda üzerinde durulması önerilen genel tema ile süreklilik ve değişim olgularını
miras veri kullanımı çerçevesinde yeniden keşfetmeyi diliyoruz. Bu vesileyle genç
araştırmacıları
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cesaretlendirmeyi umuyor, süreklilik ve değişim olgularına yenilikçi yaklaşımlar
geliştirerek miras veriyi güncel hale getirmeye davet ediyoruz. Katılımcıların miras veriyi
çalışmalarında nasıl değerlendirdiklerini veya bu eski verilere hangi güncel teori ve
metodlarla yaklaştıklarını bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz.
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