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Değerli Akdenizliler ve Akdeniz Dostları,

Yeni bir döneme ve yeni bir eğitim-öğretim yılına büyük 
bir heyecan ve umutlarla başlıyoruz.

25 yıldır mensubu olduğum üniversitemde rektör olarak 
hizmet etme şansına sahip olduğum için büyük bir onur 
ve mutluluk duyuyorum. Bu önemli görevi en iyi şekilde 
yerine getirmek için var gücümle çalışarak bu güvene 
lâyık olmaya çalışacağım. 

Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 
pandemisi sebebiyle olağanüstü günler yaşıyoruz. 
Bu zorlu süreçte üniversitemizde öğrencilerimizi, 
çalışanlarımızı ve sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızı 
korumak adına tüm tedbirleri üst düzeyde uygulayarak 
bu süreci en iyi şekilde atlatmak için elimizden gelen tüm 
gayreti gösteriyoruz. 

Tüm dünyada sağlık, bilim, teknoloji başta olmak üzere 
hayatın her alanında hızlı ve büyük değişimlere tanıklık 
ediyoruz. Üniversiteler; eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme ve topluma katkı sağlama misyonuyla tüm 
dünyada yaşanan değişim ve gelişimin odağında 
yer almaktadır. Akdeniz Üniversitesi olarak ortaya 
koyacağımız yenilikçi ve gelişim odaklı bakış açısıyla ile 
bu değişimlerde söz sahibi olmak için çalışacağız.

Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri 
olan Akdeniz Üniversitesi bulunduğu konum itibarıyla, 
ürettiği/üreteceği bilim ve yapacağı çalışmalarla 
bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamada 
büyük bir potansiyele ve stratejik bir öneme sahiptir. 
Bizler ortaya koyacağımız yaratıcılığı destekleyen çağdaş 
eğitim anlayışı, evrensel düzeyde bilim ve teknoloji 
üretimine dayalı çalışma ortamı, girişimciliği, yenilikçiliği 
destekleyen bir yönetim anlayışı ile hem bölgemizin 
ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaya hem de 
üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha da üst 
seviyelere taşımaya kararlıyız.

Bunun yanında bir kurumun başarıya ulaşmasındaki en 
önemli unsurlardan birisi de şüphesiz tüm paydaşları ile iş 
birliği ve uyum içinde çalışmasıdır. Bu bilinçle adil, liyakat 
ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde, şeffaf, katılımcı, üretken, 
çok yönlü ve çözüm odaklı çalışan bir yönetim anlayışıyla 
hareket edeceğiz.

Bu vesileyle yeni dönemin üniversitemize, şehrimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, herkese 
sağlıklı, mutlu, başarılı bir dönem diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN
Akdeniz Üniversitesi Rektörü
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REKTÖR ÖZKAN 
PROJELERİNİ ANLATTI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, basın 
mensuplarıyla bir araya gelerek 
yeni dönemde yapılacak projele-
rini anlattı.  Akdeniz Üniversitesi 
Kır Kahvesi’nde gerçekleştirilen 
basın toplantısına Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, 
Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel 
Sekreter Vekili Ali Evren İmre, 
Antalya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Mevlüt Yeni, Basın İlan 
Kurumu İl Müdürü Nedim Engin, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Antalya Bölge Müdürü 
Esen Diler, basın  temsilcileri ve 
muhabirler katıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
pandemi nedeniyle zor günler 
yaşandığını belirten Rektör Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, böyle bir 
süreçte göreve gelmiş olmanın 
çok daha büyük sorumluluklar 

getirdiğini söyledi. Rektör Öz-
kan “Türkiye’nin sayılı üniver-
sitelerinden biri olan Akdeniz 
Üniversitesi yaklaşık 68 bin öğ-
rencisi, çok sayıda akademik ve 
idari personeli ile köklü ve büyük 
bir üniversite. Dolayısıyla böy-
le büyük bir üniversitede gerek 
öğrencilerimizi gerek personeli-
mizi gerekse sağlık hizmeti alan 
vatandaşlarımızı korumak adına 
tüm tedbirleri en üst düzeyde 
tutmaya çalışıyoruz.” diye ko-
nuştu. 

Öğrencilerin Sağlığı Her Şeyden 
Önemli

Öğrencilerin sağlığının her şey-
den önemli olduğunu vurgulayan 
Rektör Özkan, YÖK, Sağlık Ba-
kanlığı ve Bilim Kurulunun tavsi-
yelerine uygun olarak 2020-2021 
akademik yılı güz döneminde 
eğitimin büyük ölçüde uzaktan 

sürdürülmesinin herkesin sağlı-
ğının korunması bakımından ge-
rekli olduğunu ifade etti. 

Ses Getirecek Projelerimiz Var

Temel hedeflerinin ilkleriyle ve 
başarılarıyla adını dünyada du-
yurmuş Akdeniz Üniversitesi’ni 
yeni başarılara imza atarak daha 
da ileriye taşımak olduğunu be-
lirten Rektör Özkan, “Bunun için 
pek çok projemiz var. İlk etapta 
çalışmalara sağlık ve tarım ala-
nında başlayacağız. Özellikle 
pandeminin turizme etkisi se-
bebiyle bu konuda bir çalışma 
başlatıldı hocalarımız tarafından. 
Yine covid döneminde önemini 
bir kez daha gördüğümüz konu 
tarım. Bu konuda son teknolojik 
yöntemlerle ve yerli, verimli üre-
tim için çalışmalar yürüteceğiz.” 
dedi. 
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Yeni Laboratuvarlar Kuracağız

Üniversitelerin temel görevle-
rinden biri de ar-ge çalışmaları 
olduğunu söyleyen Rektör Öz-
kan, bu konuda çeşitli alanlarda 
araştırma laboratuvarları kur-
mayı planladıklarını belirtti. Rek-
tör Özkan, “Büyük bir hayvan 
laboratuvarı kurmayı planlıyo-
ruz. Yine mevcut laboratuvarları 
daha donanımlı hale getireceğiz. 
Bu laboratuvar çaresi olmayan 
hastalıklara karşı teknik, tedavi 
ve aşı çalışmalarında olmazsa ol-
mazımız.” diye konuştu.

Sağlık Turizmini Geliştereceğiz

Rektör Özkan, “Antalya sağlık 
turizmi potansiyeli çok yüksek 
bir şehir. Gerek alt yapımız ge-
rekse akademisyenler açısından 
bu potansiyeli iyi değerlendir-
memiz gerekiyor. Özellikle organ 
nakli, onkolojik cerrahi konusu 
başta olmak üzere tüm alanları 
öne çıkararak bu alanda önemli 
projelerimiz olacak. Sağlık turiz-
mi, sadece üniversitemize değil 
tüm şehrimize katkısı olması ba-
kımından da çok önemsediğimiz 
bir başlık.” diye konuştu.  

Hastanemizdeki Otopark Soru-
nu Çözülecek

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
sinde yaşanan otopark sorununa 

işaret eden Rektör Özkan, “Şeh-
rimizin en önemli sağlık merkez-
lerinden biri olan hastanemize 
yoğun talep sebebiyle maalesef 
vatandaşlarımız otopark sıkıntısı 
yaşayabiliyor. Bu sorunu en kısa 
sürede çözmek için elimizden 
geleni yapacağız. Hastanemizin 
yoğun kapasitesini kaldıracak 
geniş bir otopark düzenlemesine 
gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

Önceliğimiz Liyakat

Rektör Özkan, “Peygamberimi-
zin çok sevdiğim bir sözü var ‘işi 
ehline verin’. Benim her zaman 
önemsediğim bir konu işi ehline 
vermek. Maalesef hala kurumlar-
da çalışanı ve çalışmayanı ayırt 
etme konusunda eksiklerimiz 
var. Bu konuda özellikle göreve 
hak edeni, göreve layık ola-
nı getirme noktasında titizlikle 

davranacağız. İşi doğru kişilere 
verdiğimizde çok daha üretken, 
çok daha verimli çalışmalar elde 
edeceğiz. Böylelikle belki de üni-
versitemizden ve ülkemizden 
önemli markalar çıkmasına vesi-
le olacağız.” dedi. 

Üniversite - Sanayi - Şehir İşbir-
liği Geliştirilecek

Üniversite şehir iş birliğini sağ-
lamak adına şehrin tüm paydaş-
larıyla ortak projeleri olacağını 
belirten Rektör Özkan, “Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi ile iş 
birliğine başladık. Bunun yanın-
da şehrimizin diğer alanlarında 
da çözüm noktasında üniversite 
olarak daha aktif rol alacak gerek 
sivil toplum kuruluşlarıyla gerek-
se kamu ve özel kuruluşlarla iş 
birliği halinde olacağız.” dedi.

“Yapacağız Diye Çıkmadık Yap-
tık Diye Çıktık”

Bugüne kadar pek çok konuda 
önemli çalışmalara imza attıkla-
rını söyleyen Rektör Özkan, “An-
cak biz her zaman çalışmalarımı-
zı yaptıktan sonra çıkıp anlattık. 
Üniversitemiz için burada saya-
madığım daha pek çok önemli 
projemiz var. Bundan sonra da 
projelerimizi hayata geçirdikten 
sonra büyük bir mutlulukla siz-
lerle paylaşacağız.” dedi.
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REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN, 
EMİNE ERDOĞAN’A PATARA ANTİK 

KENTİ ZİYARETİNDE EŞLİK ETTİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan, Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzle-
me Programı kapsamında Patara’yı teşriflendiren 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 2020 Pa-
tara Yılı dolayısıyla Patara Antik Kenti ziyaretine 
eşlik etti. 

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İş-
kan Işık’tan kazı ve restorasyon çalışmalarına dair 
bilgi alan Emine Erdoğan, dünyanın ilk meclis bi-
nası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. 
Emine Erdoğan bir zamanlar Akdeniz’in dünyaya 
açılan kapısı olan ve dünyanın en eski meclis bi-
nasının bulunduğu Patara Antik Kentini de ziyaret 

etmenin mümkün olduğunu söyleyerek arkeolog-
ların özverili çalışmaları ile binlerce yıllık mirasa sa-
hip çıkıldığını görmenin sevindirici olduğunu dile 
getirdi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Patara Antik 
Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ile bir 
süre sohbet eden  Emine Erdoğan, “Tarihsel zen-
ginliklerimiz için büyük bir gayret ile çalışan Ba-
kanlıklarımızı, bilim insanlarımızı ve gönüllülerimizi 
kutluyorum.” dedi.

Rektör Özkan da “Patara Antik Kenti’nin bugün-
kü haline gelmesini Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve ekibi-
nin 32 yıldır verdiği yoğun emeklere borçluyuz. Bu 
bakımdan hem Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a kendini 
adamışlığı ve paha biçilmez gayretleri için şükran-
larımı ifade ediyor, hem de üniversitemiz adına gu-
rur duyuyorum.” dedi.

Emine Erdoğan’a, Patara ziyareti sırasında Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül 
Kurum’un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık 
ve protokol üyeleri eşlik etti.



9 SAYI: 01 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, 
REKTÖR ÖZKAN’I ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret 
etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift 
kol nakli gibi önemli başarılarla 
Akdeniz Üniversitesi’nin adını 
dünyada duyuran ekibin içinde 
yer alan Rektör Özkan’ın Akde-
niz Üniversitesi Rektörlüğüne 
atanmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek ha-
yırlı olsun dileklerini iletti. Bun-
dan sonra da başarılı çalışma-
larla hem Antalya için hem de 
Akdeniz Üniversitesi için güzel 
işler yapacaklarına inandıkları-
nı ifade eden Bakan Çavuşoğ-
lu, Akdeniz Üniversitesi için her 
türlü desteği sağlayacaklarını ve 
Rektör Özkan’a yapacağı çalış-
malarında ve projelerinde tam 
destek vereceklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Dışiş-

leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek Akdeniz Üniversitesi’nin 
güz döneminde vereceği eğitim 
başta olmak üzere Akdeniz Üni-
versitesi ile ilgili plan ve projele-
rini anlattı. Rektör Özkan, başta 
sağlık, turizm ve tarım alanla-
rı olmak üzere Antalya’yı her 
alanda dünyada marka şehirler 
arasına taşımak için var güçle-
riyle çalışacaklarını kaydederek 
“Sayın Bakanımız üniversitemizi 

ziyareti ile bizleri onurlandırdı, 
kendisine şükranlarımızı sunuyo-
ruz. Bakanımıza, Antalyamızı ve 
üniversitemizi ilgilendiren proje-
ler sunduk. Üniversitemize olan 
destekleri için müteşekkiriz.” 
şeklinde konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Ak 
Parti Antalya İl Başkanı İbrahim 
Ethem Taş’ın da bulunduğu ziya-
ret, Bakan Çavuşoğlu ve Rektör 
Özkan’ın birbirine hediyelerini 
takdim etmesiyle son buldu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
EN ÇOK TERCİH EDİLEN 

ÜNİVERSİTELER ARASINDA 
Akdeniz Üniversitesi, 2020 Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) yerleştirme sonuçlarına 
göre yüzde yüze yakın konten-
jan doluluğuna ulaşarak en çok 
tercih edilen üniversiteler arasın-
da yer aldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştir-
me Merkezi tarafından yapılan 
YKS’nin tercih sonuçları raporu-
na göre Akdeniz Üniversitesi ön 
lisans eğitiminde 7.824 konten-
janından 7.751’i dolarken lisans 
eğitiminde 6.689 kontenjanın-
dan 6.647’isine öğrenci yerleş-
tirilmesiyle kontenjanlarının ta-
mamına yakını doldu. 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Zi-
raat, Turizm Fakültesi gibi temel 
alanlarda yüzde 100’lük doluluk 

oranına ulaştıklarını belirten Ak-
deniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, Üniversite-
miz ön lisansta yüzde 99.07,  li-
sans eğitiminde ise yüzde 99.37 
dolululuk oranlarına ulaştı. Böyle 
yüksek bir doluluk oranına ulaş-
mak üniversitemiz adına mem-
nuniyet verici. Sağlık, fen ve sos-
yal başta olmak üzere her alanda 
verdiğimiz kaliteli eğitim, öğren-
cilerimize sunduğumuz sosyal 
olanakların yanısıra öğrenci dos-
tu bir şehirde olmamızın da et-
kisiyle Üniversitemiz öğrenciler 
için her zaman tercihlerin başın-
da yer alıyor.” diye konuştu. 

Akdeniz Üniversitesini kazanan 
öğrencileri tebrik eden Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan, “Hepimizin bildiği 

gibi zorlu bir süreçten geçiyo-
ruz. Ancak üniversitemize yeni 
katılan ve diğer öğrencilerimizin 
içi rahat olsun. Onların sağlığını 
tehdit etmeyecek şekilde en iyi 
eğitim modeli için planlamalar 
yapıyoruz. Öğrencilerimizin eği-
timlerini verimli ve sağlıklı bir 
şekilde almaları için elimizden 
geleni yapacağız.” diye konuştu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversi-
tesini kazanan öğrencilerin kayıt-
larını 6 Eylül 2020 tarihine kadar 
arasında  e-devlet üzerinden ya-
pabileceğini, e-devlet üzerinden 
gerçekleştiremeyenlerin ise yine 
bu tarihe kadar yüz yüze yapa-
bileceğini belirterek kayıt ile ilgili 
bilgilere http://oidb.akdeniz.edu.
tr adresinden ulaşılabileceğini 
kaydetti.  
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE 
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ

Akdeniz Üniversitesi, Yüksek- 
öğretim Kurulu’nun “Engelsiz 
Üniversite-2020” ödüllerinde 
2 farklı kategoride 3 ayrı ödülü 
almaya hak kazandı. Yükseköğ-
retim Kurulu’nun 116 üniversite 
içerisinde 841 başvuruyu de-
ğerlendirmesi sonucu Akdeniz 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve 
Merkez Kampüs “Mekânda Erişi-
lebilirlik” kategorisinde ‘Turuncu 
Bayrak’ ödülü alırken, Merkez 
Kampüs ayrıca “Sosyokültürel 
Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kate-
gorisinde ‘Mavi Bayrak’ ödülünü 
almaya hak kazandı.

Covid-19 pandemisi tedbirleri 
kapsamında YÖK tarafından vi-
deo konferans yoluyla gerçek-
leştirilen ödül töreni sonrasında 
birimlere bayrak takdim töreni 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlü-
ğü’nde yapıldı. Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan, Engelli Öğrenci Birimin-
den Sorumlu Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Cengiz Toker ve Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldı-
rım ile birlikte ödül kazanan bi-
rimlerin yöneticilerine ödüllerini 
takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi’nde öğre-
nim gören engelli öğrencilerin 
yükseköğrenim haklarından et-
kin ve adil bir şekilde faydalan-
malarını amaçladıklarını belirten 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akde-
niz Üniversitesi’nin erişilebilir ve 
engelsiz bir üniversite olma yo-
lunda hızla ilerlediği bu dönem-
de akademik, sosyal ve kültürel 
alanlarda öğrencilere yönelik eşit 
ve erişilebilir koşulların oluştu-
rulmasında beklentilerin üzerin-
de bir yerleşke oluşturma paro-
lasıyla çalışmalara hız kesmeden 
devam edeceklerini ifade etti.

Engellilerin yaşadığı zorlukları 
çok iyi bildiğini söyleyen Rektör 

Özkan, “Mesleğim gereği engel-
lilerin sosyal hayatta yaşadıkları 
sıkıntıların en yakın şahitlerin-
den biriyim. Yaptığımız nakillerle 
onların sosyal hayata katılmaları 
için çaba sarf ediyor ve onlar için 
elimizden gelenin en iyisini yap-
maya çalışıyoruz. Bundan sonra 
da bu anlayışımızı üniversitemi-
zin tüm birimlerinde uygulama-
ya çalışacağız.” dedi.

Rektör Özkan, “Akdeniz Üni-
versitesi’nin kazanmış olduğu 
bu ödüller, yükseköğretim ku-
rumlarındaki engelli bireylerin 
mekanlara, eğitsel imkanlara 
ve sosyo-kültürel faaliyetlere 
erişimleri konusundaki hassasi-
yetlerinin değerlendirilmesi ba-
kımından alanında en önemli 
ödüller arasında yer almaktadır. 
Ödülleri kazanmamızda emeği 
geçen çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN
AŞI ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ KATKI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyo-
teknoloji  Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tarlan Mammedov, in-
san vücudunda bulunan ‘Furin’ 
enzimini bitki hücrelerinde üret-
meyi başararak bir ilke imza attı. 
Prof. Dr. Tarlan Mammedov, bu 
sayede pek çok hastalığın aşı 
adaylarının geliştirilebileceğini 
ifade etti. 

İnsan vücudundaki ‘Furin’ enzi-
minin çok önemli bir enzim oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. Mamme-
dov, “Vücudumuzda olan birçok 
proteinin aktifleşmesi bu enzime 
bağlıdır. Furin, hormonlar ve bü-
yüme faktörleri, kan pıhtılaşma 
faktörleri, hücre yüzeyi resep-
törleri, viral zarf glikoproteinleri, 
vb. dahil olmak üzere çok çeşitli 
öncü proteinlerin işlenmesinde 

(aktivasyonunda) yer alır ve çe-
şitli hücresel olaylarda kritik bir 
düzenleyici rol oynar.” diye ko-
nuştu. 

Koronavirüsün insanı enfekte 
etmesinin de ‘Furin’ enzimiyle 
gerçekleştiğini ifade eden Prof. 
Dr. Mammedov, “Bu enzim, virüs 
ve bakteri proteinlerinin aktifleş-
mesinde de çok önemli bir rol 
oynamaktadır. İnsan vücudunda 
karaciğer, akciğer, ince bağır-
saklar gibi birçok dokuda ‘furin’ 
enziminin yer alması da virüsün 
aynı anda birçok organa saldıra-
bilmesine yol açmaktadır.” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Mammedov, “Yaptığımız 
çalışmayla furin proteinin genini 
bitki hücrelerine transfer ederek 
bu enzimi bitki hücrelerinde aktif 

bir şekilde üretmede başarılı ol-
duk. Ve bu enzimleri kullanarak 
Koronavirüs başta olmak üzere,  
influenza virüsü, HIV, dang hum-
ması, ebola ve marburg virüsü, 
SARS-CoV-2, Şarbon gibi hasta-
lıkların aşı adaylarını geliştirme-
de önemli bir aşama kaydetmiş 
olduk.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Tarlan Mammedov’a 
Uluslararası İstanbul Buluş Fua-
rı’ndan Büyük Ödül

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tarlan Mammedov “Bitkilerde 
Furin ile Hedef Proteinlerin İn 
Vivo Post-Translasyonel İşlen-
mesi” çalışmasıyla 5. Uluslararası 
İstanbul Buluş Fuarı’nda büyük 
ödüle (ISIF’20 Grand Prıx Ödülü) 
layık görüldü. 
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ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI’DAN 
REKTÖR ÖZKAN’A ZİYARET

Antalya Valisi  Ersin Yazıcı, Ak-

deniz Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Özlenen Özkan’a iade-i ziya-

rette bulundu. Rektörlük görevi-

ne atanmasından dolayı Rektör 

Özkan’ı tebrik eden Vali Yazıcı, 

Özkan’a yeni görevinde başarılar 

diledi.  

Ziyarette Vali Yazıcı, 1 Ekim iti-

barı ile başlayacak yeni eğitim 

ve öğretim yılı için alınan Co-

vid-19 tedbirleri hakkında bilgi 

aldı. Özellikle eğitim alanında 

yapılacak işbirliği ve projelerin 

görüşüldüğü ziyaret sırasında 

Covid-19 tedbirleri de masaya 

yatırıldı. Vali Yazıcı Antalya’nın 

en önemli eğitim kurumların-

dan biri olan Akdeniz Üniversi-

tesi’nde öğrencilerin güvenli bir 

şekilde eğitim alabilmeleri için 

her türlü desteği vermeye hazır 

olduklarını kaydetti. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan da zi-

yaret için Vali Yazıcı’ya teşek-

kürlerini iletirken, “Yeni eğitim 

öğretim yılı hazırlıklarımız tüm 

hızıyla sürüyor. Öğrencilerimizi 

en iyi şekilde eğitimlerine devam 

etmeleri için elimizden geleni 

yapıyoruz. Eğitim alanında ya-

pılacak her türlü işbirliği ve yeni 

projelere hazırız. Üniversitemizin 

kentle bütünleşmesi en büyük 

hedeflerimizden.” açıklamasında 

bulundu.
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Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu 
rektörlerinden Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu yıl-
larca görev yaptığı Üniversitede 
düzenlenen törenle son yolculu-
ğuna uğurlandı.

Törene Antalya Valisi Ersin Ya-
zıcı, Antalya İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Murat Ulucan, Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Özlenen Özkan, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Hacıarifoğlu, Prof. Dr. Tuncer Kar-
puzoğlu’nun eşi Prof. Dr. Gülten 
Karpuzoğlu, akademik ve idari 
personeller ile Prof. Dr. Tuncer 
Karpuzoğlu’nun hastaları, seven-
leri katıldı.

Törende konuşan Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan, Tuncer Karpu-

zoğlu’nun bilime, 
insanlığa, organ 
nakline, Antalya’ya 
çok büyük hizmet-
lerde bulunduğunu 
belirterek bunun 
en somut örneğinin 
Akdeniz Üniversitesi 
olduğunu ifade etti. 

Rektör Özkan, “Tun-
cer Karpuzoğlu’nun 
kuruculuğunu yaptı-
ğı ve bugünlere gel-
mesinde çok büyük 
emeği olduğu Ak-
deniz Üniversitesi, 

onun açtığı bu yolda birçok bilim 
insanı yetişecek ve binlerce cana 
can katmaya vesile olmaya de-
vam edecek. İnsanlar 40 yıl önce 
şifa bulmaya Ankara’ya İstanbul’a 
gidiyordu. Artık Türkiye’nin dört 
bir yanından hatta yurt dışından 
insanlar bu kuruma geliyor. Bun-
dan daha büyük bir hizmet olabi-
lir mi?” diye konuştu.

Yegane isteğinin onun düşledi-
ği gibi bilimi yine onun kurduğu 
bu kurumda daha da yüceltmek 
olduğunu belirten Rektör Özkan 
“İnşallah bu kurumdan daha nice 
Tuncer Karpuzoğlu gibi ölümsüz 
insanlar yetiştirebiliriz hep bera-
ber. Hocam bize teslim ettiğiniz 
bayrağı layığıyla taşımak için eli-
mizden geleni yapacağımıza size 
söz veriyorum. Huzur içinde uyu-
yun.” ifadelerini kullandı.

Törende Prof. Dr. Mehmet Kemal 
Öğüş, Prof. Dr. Uluğ Eldegez, 
Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Prof. 
Dr. Ömer Bayezid, Devlet Planla-

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN 

ACI GÜNÜ
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ma Teşkilatı Uzmanı Dr. Muhar-

rem Varlık ve  Prof. Dr. Tuncer 

Karpuzoğlu’nun ilk nakil hastası 

Mehmet Şahan da Prof. Dr. Tun-

cer Karpuzoğlu anısına birer ko-

nuşma yaptılar. 

Tören sonunda Üniversitenin aka-

demik ve idari personeli, Prof. Dr. 

Tuncer Karpuzoğlu’nun eşi Prof. 

Dr. Gülten Karpuzoğlu’na taziye-

de bulundu. 

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun 

cenaze namazı Akdeniz Üniver-
sitesi Camii’nde kılındı. Prof. Dr. 
Tuncer Karpuzoğlu’nun cenaze 
namazı kurucusu olduğu Üni-
versitenin Cami’sinde kılınan ilk 
namaz oldu.  Cenaze daha sonra 
Duacı Mezarlığına defnedildi.

Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Kimdir
6 Ekim 1938’de Kahramanmaraş’ta doğdu. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, Genel Cerrahi İhtisasını 
Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde tamamladı. 1972-1976 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerin-
de genel cerrahi ve organ nakli konusunda çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 14 Nisan 
1982 tarihinde bilimsel temele oturtulmuş uygulama ile Antalya’da ilk canlı akraba donör kaynaklı böb-
rek naklini gerçekleştirdi. Türkiye’de organ nakli uygulamalarının 
öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991’de 
Akdeniz Üniversitesi’nde organ nakli merkezini kurmuştur.

6 Ekim 2005 tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar 
yüzde 25’inde kadavra kaynaklı böbrekler kullanılarak yüksek 
başarı ile toplam 385 böbrek nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Tun-
cer Karpuzoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yürütmüştür. Rek-
törlük görevi sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesini eğitim, 
araştırma ve uygulama alt yapısı ile ülkemizin en modern has-
tanesi haline getirmiş, kurucusu olduğu Akdeniz Üniversitesi 
Organ Nakli Merkezi’nde yaptığı hizmetlerle organ nakli merke-
zimizin Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen bir merkez olmasına 
önemli katkılar sağlamıştır.

Ulusal ve uluslararası pek çok yayını olan, rektörlük dönemi dahil 
olmak üzere öğrenci ve cerrahi asistan eğitimine de bizzat katkı 
sağlayan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 2005 yılında yaş haddin-
den emekli olmuştur. Emeklilik sonrasında da Üniversite ve Tıp 
Fakültesi ile temasını kaybetmemiş, Tıp Fakültesine ve Üniversi-
teye danışman olarak da hizmet etmeye devam etmiştir. 

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu ile evli 
ve bir kız babasıdır.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan yeni 
dönemde en önem verdiği pro-
jelerden birini hayata geçirdi. 
Üniversite ve şehir buluşmasına 
büyük katkı sağlayacak sektörle-
rinde önde gelen isimlerden olu-
şan fahri danışmanlar kadrosu 
belirlendi. Akdeniz Üniversitesi 
tarihinde ilk kez bu kadar geniş 
kapsamlı bir fahri danışmanlar 
kadrosu oluşturulurken ilk bu-
luşma da üniversite çatısı altında 
gerçekleşti. Bilimden teknoloji-
ye, tarımdan turizm ve sanayiye 
bir çok ismin katıldığı toplantıda 
üniversite şehir bütünleşmesine 
yönelik projeler ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan 
başkanlığında Sosyal Tesislerde 
gerçekleştirilen toplantıya 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, 
Yörükoğlu Süt ve Ürünleri 
San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyesi Cihan Bulut, Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Muharrem Certel, Sherwood 
Hotels Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Ali Ceylan, Delphin 
Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi 
Tolga Cömertoğlu,  Erüst Tarım 
Genel Müdürü Mustafa Erüst, 
Antalya Kent Konseyi Başkanı 
Sema Nur Kurt, Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Küçükçetin, Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Feramuz Özdemir, Memorial 
Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Özdoğan, Antalyaspor Kulübü 
Başkanı Ali Şafak Öztürk, Tıp 
Fakültesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla 
Ramazanoğlu, Adopen Plastik 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Sak, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gültekin Süleymanlar, Güvenlik 

Danışmanı Cemil Tonbul, Sunis 
Group Yönetim Kurulu Üyesi 
Nihar Ünal, Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Tıp 
Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin 
Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, 
Genel Sekreter Ali Evren İmre 
katıldı.

Üniversite Şehir Buluşmalarının 
İlki Gerçekleştirildi

Üniversitenin öncelikli olarak 
kentle bütünleşmesi gerektiğini, 
bu amaçla düzenlenen toplan-
tıya katılımdan duyduğu mem-
nuniyetini dile getiren Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan, “Bugün sek-
törün önde gelen, vizyoner 
temsilcileriyle, üniversitemizin 
alanında uzman kıymetli hocala-
rıyla üniversitemizi ve şehrimizi 
buluşturma amacıyla toplandık. 
Üniversitelerin bulundukları böl-
geye şehre ekonomik, sosyal, 



17 SAYI: 01 

 REKTÖRÜN DEV FAHRİ DANIŞMAN KADROSU
kültürel, eğitim, bilim, sağlık, sa-
nat olmak üzere her açıdan katkı 
sağlaması ve şehri kalkındırması 
gerekmektedir. Antalya çok gü-
zel bir şehir, Akdeniz Üniversitesi 
çok düzeyli bir  kurum. Bu kuru-
mu sizlerin desteği ile daha ileri 
noktalara taşımak istiyoruz. Üni-
versite ve şehir bütünleşmesini 
istediğimiz seviyeye taşıdığımız 
zaman da Üniversitemiz ile bir-
likte şehrimiz de yükselişe geçe-
cektir.” diye konuştu. 

Şehrin Sorunlarına Hep Birlikte 
Çözüm Üreteceğiz

Rektör Özkan, “Üniversite şehir 
bütünleşmesinde sizlerden ge-
len dönüşlerle de bazı eksikler 
olduğunu gördük. Antalya ile 
buluşmamız gerekiyor. Üniversi-
te olarak aklın ve bilimin ışığında 
şehre önderlik yapmanın gerek-
liliğine inanıyoruz. Şehrimizde-
ki sorunları masaya yatırıp hep 
birlikte çözümler ortaya koy-
mamız gerekiyor. Biz bu düşün-
ceyle yola çıktık. Hep beraber 
Antalya’nın vizyonuna bir şey-
ler katarak şehrimizi dünyadaki 

marka şehirler arasına taşıyabi-
leceğimize inanıyorum. Güzel bir 
takım olduğumuz düşünüyorum. 
İnşallah hep birlikte hem Antal-
ya’ya hem Akdeniz Üniversite-
si’ne değer katarak sesimizi hem 
Türkiye’de hem de dünyada du-
yururuz.” ifadelerini kullandı.

Ortak Projelere Başladık

Rektör Özkan, “Göreve başladı-
ğımız bu iki ayda başta Antalya 
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 
olmak üzere bazı kurumlarla ilk 
projelerimizin adımını attık. De-
yim yerindeyse biz tohumu ek-
tik, sulamaya başlayacağız. Bu 
tohumlar çabalarımızla fidan 
olacak, kök salacak ve büyük bir 
çınar oluşacak. Her alanda bu 
şekilde bizler sistemi oluşturup 
yerleştirip bundan sonrası için 
artık kendi kendine yeten sevi-
yeye getirmek istiyoruz. Tarım-
da, turizmde, sağlık turizminde, 
aşı geliştirme çalışmaları gibi ilk 
etapta planladığımız büyük pro-
jeler var. Bu projelerimize başla-
dık. Katkılarınızı bekliyorum, kat-
kılarınız bizler için çok kıymetli.” 

şeklinde konuştu. 

Sektör Temsilcileri Desteğe Ha-
zır

Farklı sektör temsilcilerini bir 
araya getiren toplantının üniver-
site şehir buluşması adına çok 
önemli bir adım olduğunu ifade 
eden katılımcılar böyle bir top-
lantının düzenlenmesinden dola-
yı memnuniyetlerini dile getirdi. 
Toplantıda tüm katılımcılar kendi 
sektör ve faaliyet alanlarını tanı-
tarak kendi alanlarında Akdeniz 
Üniversitesi’ne katkı sağlamak-
tan memnuniyet duyacaklarını 
ifade ettiler. Toplantı sonunda 
üniversite ile şehir bağının daha 
da güçlenmesi ve ortaklaşa ya-
pılacak projelerin artması için 
her türlü desteği vermeye hazır 
oldukları konusunda görüş birli-
ğine varıldı.    

Toplantının çok verimli geçtiği-
ni belirten Rektör Özkan, fahri 
danışmanlar kadrosu ile belli 
aralıklarla bir araya gelerek gö-
rüş alışverişinde bulunacaklarını 
kaydetti. 
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REKTÖR ÖZKAN, AKDENİZ ROKET TAKIMI 
İLE BİR ARAYA GELDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya 
Teknokent Genel Müdürü İbra-
him Yavuz ve Akdeniz Üniversi-
tesi öğrencilerinden oluşan Ak-
deniz Roket Takımı ile bir araya 
geldi.

Savunma sanayiye katkı sağla-
mak amacıyla kurulan Akdeniz 
Roket Takımı, Rektör Özkan’a 
TEKNOFEST 2020 kapsamında 
gerçekleşen yarışmalarda Alçak 
İrtifa Kategorisi’nde yarışarak 
Akdeniz Üniversitesi’nin deste-
ği ve Antalya Teknokent’in ana 
sponsorluğunda finalist olma 
hakkını elde ettiklerini ve finalde 
177 takım arasından elemeden 
başarıyla geçerek, kalan 32 ta-
kım arasından 7. olduklarını söy-
lediler.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akde-
niz Roket Takımı’nı TEKNOFEST 
2020 yarışmasında aldıkları de-
receden dolayı tebrik etti. Öğ-
rencilerin yaptığı bütün projeleri 
sonuna kadar desteklediklerini 
belirten Rektör Özkan, takıma 
bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diledi. 

Antalya Teknokent Genel Mü-
dürü İbrahim Yavuz ise yenilikçi 
fikirleri doğrultusunda genç mü-
hendislere üniversitemizi, ülke-

mizi ve şehrimizi temsil ederken 

her zaman Antalya Teknokent 

olarak destek olacaklarını belir-

terek takıma başarılar diledi.  

Akdeniz Roket Takımı ve Takım 

Danışmanı Arş. Gör. İsmet Faruk 

Yaka da desteklerinden dola-

yı Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ve An-

talya Teknokent Genel Müdürü 

İbrahim Yavuz’a teşekkürlerini 

ilettiler.

REKTÖR ÖZKAN’DAN  
BAŞSAVCI İNAL’A İADE-İ ZİYARET

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhu-
riyet Başsavcısı Halil İnal’a iade-i zi-
yarette bulundu.

Antalya Adliyesi’nde gerçekleşen 
iade-i ziyarette Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, An-
talya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal 
ile bir süre sohbet etti.

Rektör Özkan, Başsavcı İnal’a Akde-
niz Üniversitesi hakkında bilgiler ve-
rerek gelecek dönemde yapacakları 
çalışmaları anlattı.

Başsavcı İnal da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Rektör 
Özkan’a çalışmalarında başarılar di-
ledi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM 
ÜYELERİNE KÖK’TEN ÖDÜL YAĞDI

Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası (ATSO) tarafından dü-
zenlenen Kente Önem Katanlar 
(KÖK) Ödülüne layık görüldü.

Antalya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (ATSO) tarafından geleneksel 
ödül törenlerini tek bir çatı al-
tında toplayan ve bu yıl ilk kez 
verilen KÖK Ödülleri’nin sonuç-
ları açıklandı. “Kente Önem Ka-
tanlar” isminin baş harflerinden 
oluşan KÖK Ödülleri’nde 110 pro-
je değerlendirildi. Şehre değer 
katan projeler arasında Akde-
niz Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Gamze Tanrıöver,  Dr. 
Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün, 
Doç. Dr. Hakan Öniz,  Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık çalışmalarıyla 
ödüle layık görüldü. 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Histoloji ve Embriyoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gamze Tanrıöver “Meme Kanseri 

Modelinde Primer Tümör ve Me-
tastaz Oluşumunda Melatonin ve 
Doksorubisinin İn Vivo ve İn Vit-
ro Etkilerinin Değerlendirilmesi” 
adlı çalışmasıyla Bilim katego-
risinde; Güzel Sanatlar Fakülte-
si Temel Eğitim Bölümü Sanat 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün 
“Açık Hava Sanat Alanı: Birlikte 
& ……… İzinde” adlı çalışmasıyla 
Kültür-Sanat kategorisinde; Ak-
deniz Üniversitesi Sualtı Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi Müdü-
rü Doç. Dr. Hakan Öniz, “Antalya 
Kıyıları Arkeolojik Sualtı Kazı ve 
Araştırmaları Projesi” adlı çalış-
masıyla Antalya Araştırması ka-
tegorisinde; Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise 
2020 Patara Yılı olması ve Pata-
ra’da yürütülen çalışmalar dola-
yısıyla, Özel Ödül kategorisinde 
ödül kazandı.

Üniversitelerin temel görevlerin-

den birinin bulunduğu şehre ve 
ülkeye katkı sağlamak olduğunu 
ifade eden Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
“Akdeniz Üniversitesi olarak bi-
lim, sağlık, araştırma, kültür sa-
nat ve diğer tüm alanda çalışma-
larımızla şehrimize ve ülkemize 
önemli katkılar sağlıyoruz. Hoca-
larımızın yaptığı çalışmaların da 
bu anlamda ödüllerle taçlanması 
bizler için oldukça mutluluk ve-
rici. Her biri kendi alanında du-
ayen hocalarımızı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyo-
rum.” diye konuştu. 

KÖK ödüllerinin çok anlamlı bir 
geleneği başlatacağını söyleyen 
Rektör Özkan, “Kente Önem 
Katanlar başlığıyla şehrimiz için 
oldukça anlamlı bu organizas-
yonu yürüten ve şehrimize de-
ğer katanları ödüllendiren ATSO 
Başkanımız Davut Çetin’e ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi. 
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RAHİM NAKLİ YAPILAN DERYA SERT 
BEBEĞİNE KAVUŞMANIN
MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Akdeniz Üniversitesi’nde ka-

davradan yapılan rahim nakliyle 

yıllarca özlemini çektiği anne-

lik duygusunu yaşayan Derya 

Sert’in, üç ay önce 760 gram 

dünyaya getirdiği bebeği Ömer 

Özkan’ın yoğun bakım ünitesin-

deki tedavisi tamamlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesin-

de, 10 yıl önce dünyada ilk oldu-

ğu bildirilen operasyonla kadav-

radan rahim nakledildikten sonra 

4 Haziran’da annelik sevinci ya-

şayan Derya Sert, servise alınan 

bebeğine kavuşmanın mutlulu-

ğunu yaşıyor.

Sert’in, doktorunun adını verdi-
ği bebeği “Ömer Özkan”, yoğun 
bakım ünitesinde 3 ay süren kri-
tik süreci atlattı. Bebek, birkaç 
hafta sürecek rutin kontrollerinin 
ardından taburcu edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Plastik, Rekonstrüktif ve Este-
tik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 
AA muhabirine, ekip olarak bir 
“mucize”yi başarmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi.

Derya Sert’e 10 yıl önce 7 saat 
süren operasyonla rahim nak-
lettiklerini hatırlatan Özkan, na-

kilden 10 yıl sonra kendi yumur-

tasıyla hamile kalan Sert’in 28. 

haftada 760 gram ağırlığında 

erkek bebek dünyaya getirdiğini 

dile getirdi.

Özkan, bebeğin doğmasıyla ra-

him naklinin tam başarılı hale 

geldiğini kaydetti.

“3 kilogramı aştı”

Bebeğin dünyaya gelmesinin 

ardından zorlu bir yoğun bakım 

sürecinin başladığını anlatan Öz-

kan, “Bebek bu süreci de olduk-

ça güzel geçirdi. Her geçen gün 

kilo aldı. 3 kilogramı aştı. Yoğun 



21 SAYI: 01 

bakım ünitesinden çıkartarak annesiyle bir odaya 
aldık. Bizim için doğumdan sonraki en mutlu gün-
lerden birisi oldu.” ifadelerini kullandı.

Derya Sert’in de bebeğiyle aynı odada kalmaktan 
dolayı büyük mutluluk yaşadığını anlatan Özkan, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Derya, bebeğinin yoğun bakımdan çıkmasıyla 
duygulandı. Çok mutlu oldu. Yıllardır bu anı bekli-
yordu. Çok sabretti ve karşılığını aldı. Bebeğin bazı 
duyu organlarıyla ilgili testler yapılıyor. Onlar da 
tamamlandıktan sonra artık Derya bebeğiyle evine 
gidebilecek. Nakil önemliydi ancak bundan sonra 
bebeğin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi bi-
zim için daha önemli.”

Dünyada rahim nakledilen ilk vakanın sağlıklı be-
bek dünyaya getirmesinin bu ameliyatları da hız-
landıracağını vurgulayan Özkan, “Mutlu bir evliliği 
olup da rahmi olmadığı için bebek sahibi olamayan 
ailelere bir umut oldu. Umarım bu ameliyatların 
ilerleyen süreçte devamı gelecektir.” diye konuştu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert’e 
23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlı-
ğındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011’de 7 saat 
süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmiş-

ti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 

2020’de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağır-

lığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİSİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Kimya Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi Fatih 
Çetinkaya buluşuyla 2.Ulusal 
Üniversite Patent Yarışması’nda 
ikincilik kazanarak önemli bir ba-
şarıya imza attı.

Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından düzenlenen ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın açılışını yaptığı 2. Ulusal 
Üniversiteler Patent Yarışması 
Ödül Töreni’ne Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan da katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Kimya Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi Fatih 
Çetinkaya, Fen Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sevil Aksu danışmanlığında yü-
rüttüğü “Diş Remineralizasyonu-
nu Kolaylaştıran, Lezyon Ağrısını 
Ortadan Kaldıran Farmasötik 
Solüsyon” çalışmasıyla 2. Ulusal 
Üniversite Patent Yarışması’nda 
ikincilik ödülü almaya hak ka-
zandı.

Ankara’da düzenlenen ödül töre-
ninde bulunan Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan, öğrencisinin aldığı ödü-
lü sosyal paylaşım sitesi Twit-
ter’dan duyurarak “Kimya Bö-
lümü Master öğrencimiz Fatih 
Çetinkaya buluşuyla 2. Ulusal 
Üniversite Patent Yarışması’nda 
ikinci olarak bizlere gurur yaşat-
tı. Ödülü Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Mustafa Varank takdim 
etti. Öğrencimizi başarısından 
dolayı tebrik ediyorum. Öğrenci-

lerimizle gurur duyuyoruz.” şek-
linde paylaşımda bulundu. 

Öğrencisiyle birlikte fotoğrafını 
paylaşan Rektör Özkan, “Fatih 
Çetinkaya seninle gurur duyu-
yorum. Başarıların daim olsun.” 
ifadelerine yer verdi.

Bu tür çalışmaların öğrenciler 
için oldukça önemli olduğunu 
söyleyen Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 
“Öğrencilerimizin yaptığı bu ça-
lışmalar hem akademik hayatları 
hem de meslek hayatları için ol-
dukça önemli. Akdeniz Üniversi-
tesi olarak yeni projelerle gelen, 
üreten öğrencilerimizi her za-
man destekliyoruz. Gençlerimi-
zin gelişmesi demek Ülkemizin 
gelişmesi demektir. Geleceğimiz 
gençlerin elinde bizim de onlara 
güvenimiz tam.” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Kimya Bö-
lümü Yüksek Lisans öğrencisi 
Fatih Çetinkaya ikincilik kazandı-
ğı buluşuyla 20 bin TL para ödü-
lünün de sahibi oldu.
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AZERBAYCAN’A,
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

“BAYRAKLI” DESTEK
Akdeniz Üniversitesi’nin Meltem giriş kapısına 
Azerbaycan’a destek olmak amacıyla Azerbaycan 
bayrağı asıldı. 

Akdeniz Üniversitesi’nden Ermenistan’ın Azerbay-
can’a yönelik saldırıları nedeniyle yerleşkenin giriş 
ve çıkışlarına Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ası-
larak destek mesajı verildi.

Akdeniz Üniversitesi’nin resmi sosyal medya he-
saplarında da Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azer-
baycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim se-
vincimizdir” ifadesi hatırlatılarak “Tüm kalbimizle 
Azerbaycan’ın her daim yanındayız.” paylaşımında 
bulunuldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan, “Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Her zaman 
kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan hak-
sız ve saldırgan tutumunu en son masum siville-
re yönelik yaptığı saldırıda da bir kez daha gözler 
önüne sermiş oldu. Toprak bütünlüğünü koruma 
mücadelesinde olan Azerbaycan Türkü kardeşleri-
mizin her zaman yanındayız. Akdeniz Üniversite-

si olarak da onlara desteğimizin bir ifadesi olarak 
Meltem giriş kapımıza bayraklarımızı astık. Azer-
baycan’a olan desteğimiz sonsuzdur.” ifadeleriyle 
desteğini yineledi.
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TÜBERKÜLOZUN ERKEN TEŞHİSİNDE 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
ÖNEMLİ BULUŞ

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilim-

leri Fakültesi Dekanı ve Akdeniz 

Üniversitesi Verem Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkez 

Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz 

Çoban yaptığı çalışmayla Tüber-

küloz hastalığının erken tanısında 

önemli bir buluşa imza attı.

Tüberküloz, insanlık tarihi ka-
dar eski bir hastalık olup, hala 
çözülemeyen önemli bir sağlık 
sorunudur. Dünyada en ölüm-
cül 10’uncu hastalık olan ve halk 
arasında verem olarak da bili-
nen Tüberküloz günümüzde de 
sorun olmaya devam etmekte-
dir. Akdeniz Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Yılmaz Çoban yaptığı 
“Mikobakterilerin Üretilmesi ve 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Test 
Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri” 
çalışmasıyla Tüberküloz hastalı-
ğında tanının erken konabilmesi 
için daha uygun maliyete, kısa 
sürede ve doğru sonuç alınabi-
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len bir besiyeri (Tüberküloz ba-
silinin üremesini ve çoğalmasını 
sağlayan ortam) geliştirdi. 

Tüberküloz hastalarının öksür-
mesi ile havaya yaydıkları dam-
lacıkların sağlıklı kişiler tarafın-
dan solunum yoluyla alındığını 
böylece hastalığın toplum içeri-
sinde yayıldığını söyleyen Prof. 
Dr. Çoban, toplum sağlığı açısın-
dan en önemli kontrol mekaniz-
masının, hastalığın tanısının ve 
ilaç duyarlılıklarının erken tespit 
edilip buna göre hastaların izole 
edilerek tedavilerinin yapılması 
olduğunu belirtti.

Daha Uygun Maliyete, Kısa Sü-
rede Doğru Sonuç Alınıyor

Mikrobiyal etkenin geç ve güç 
üremesi sorunundan yola çık-
tıklarını belirten Prof. Dr. Ço-
ban, “Tanının erken konabilmesi 
için hızlı üremesini sağlayacak 
ortamlara ihtiyaç vardır. Günü-
müzde mevcut besiyerleri ve 
otomatize sistemlerin özellikle 
maliyetler açısından dezavan-

tajları vardır. Tüberküloz hasta-
lığının özellikle gelişmemiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde yay-
gın olarak görülmesi dikkate 
alındığında tanıda kullanılacak 
besiyerleri ve otomatize sistem-
lerin de ucuz olması gerekliliği 
kaçınılmazdır. Bu buluş ile daha 
uygun maliyete, kısa sürede ve 
doğru sonuç alınabilen bir be-
siyerin geliştirilmesini sağladık” 
diye konuştu.   

Prof. Dr. Çoban “Tüberküloz ba-
silinin üremesini ve çoğalması-
nı sağlayan ortamın (besiyeri-
nin) sıvı (AYC.2.1 broth) ve katı 
(AYC.2.2 agar) formülasyonları 
vardır. Yakın zamanda bu besi-
yerlerini içeren, tüberküloz la-
boratuvarlarının rutin duyarlılık 
testleri için kullanıma hazır bir 
duyarlılık kiti tamamlanmış ola-
caktır.” ifadelerini kullandı.

Tüberküloz hastalığının Türki-
ye’deki ve dünyadaki istatistik-
lerine değinen Prof. Dr. Ahmet 
Yılmaz Çoban; “Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2018 verilerine göre 
dünya nüfusunun yaklaşık dört-
te biri (yaklaşık 1.66 milyar kişi) 
tüberküloz basili ile enfektedir. 
Tüberküloz insidansı yaklaşık 
10 milyon olup, hastalığa bağlı 
ölüm 1.6 milyondur. Bu ölüm-
lerin de 0.3 milyonu HIV pozitif 
hastalardır. Ülkemizde ise 2005 
yılından (20.535 olgu) 2017 yılı-
na (12.046) olgu sayılarında yarı 
yarıya bir azalma gözlenmiştir. 
Ancak yıllar içerisinde mevcut 
ilaçlara dirençli izolatlarda artış 
gözlenmesi hastalığın önemini 
hala koruduğunu göstermekte-
dir.” şeklinde konuştu.

İstanbul Uluslararası Buluş Fua-
rı’ndan ISIF’20 Altın Madalya

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban 
yaptığı “Mikobakterilerin Üretil-
mesi ve Antibiyotik Duyarlılıkla-
rının Test Edilmesinde Yeni Bir 
Besiyeri” çalışmasıyla 5. İstanbul 
Uluslararası Buluş Fuarı’nda da 
ISIF’20 Altın Madalyaya layık gö-
rüldü. 
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ON YILLIK MÜCADELE SONUNDA 

GELEN BÜYÜK MUTLULUK
Akdeniz Üniversitesi’nde ger-
çekleştirilen dünyanın ilk kadav-
radan rahim nakliyle dünyaya 
gelen mucize bebek annesiyle 
buluştu. Türkiye’deki ilk yüz nak-
li, çift kol nakli gibi önemli başa-
rılara imza atan ekibin başkanı 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Ak-
deniz Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilen dünyanın ilk kadavra 
naklinden, annenin bebeğini ku-
cağına almasına kadar geçen 10 
yıllık serüveni anlattı.

Akdeniz Üniversitesi’nde Dün-
yanın İlk Rahim Nakli Gerçek-
leştirildi

Akdeniz Üniversitesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerra-
hi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Özkan; “2011 yılın-
da doğuştan rahmi olmadığı için 

hamile kalamayan Derya Sert’e 
öncesinde de uzun bir hazırlık 
süreci olan kadavradan rahim 
naklini gerçekleştirdik. Böylelikle 
Türkiye’de bir ilk olarak gerçek-
leştirdiğimiz ve başta Akdeniz 
Üniversitesi Rektörümüz Prof. 
Dr. Özlenen Özkan olmak üzere 
farklı bölümlerden hocalarımızın 
ve daha pek çok çalışma arkada-
şımızın da katkısıyla bu sürecin 
ilk adımını başarıyla atmış ol-
duk.” diye konuştu.

Tedavi Süreci ve Umutlu Bekle-
yiş

Başarılı bir şekilde yapılan rahim 
nakli sonrasında hastanın sağlıklı 
bir şekilde doğum yapabilmesi 
için tedavi sürecinin başladığını 
ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, 
bu tedavi sürecinin belli aşama-
ları olduğunu, uzun ve sabır ge-
rektiren bir süreç olduğunu kay-
detti. 

Prof. Dr. Özkan, “Bazen zorlandı-
ğımız anlar da oldu ancak gerek 
ekip olarak gerekse hastamız 
Derya Sert hiçbir zaman ümit-
sizliğe kapılmadık. 10 yıl içeri-
sinde bebeğin dünyaya gelmesi 
için daha önce denenmeyen bazı 
ameliyatları yaptık. Bu sürede 
tedavide hastayı da yormadan 
hep ders alarak ilerledik. Bu 
inancımız sayesinde mutlu sona 
eriştik.” diye konuştu. 

Ve Beklenen Mucize Gerçekleşti

Emek olmadan büyük başarılar 
elde edilemeyeceğini ifade eden 
Prof. Dr. Özkan, zorlu ama umut-
lu bir bekleyişin ardından güzel 
sonucu görmenin her türlü zor-
luğa değdiğini belirterek; “Sabır-
lı bekleyişin ardından Derya Sert, 
Haziran ayında hamileliğin 28. 
haftasında 760 gram ağırlığında 
bir erkek bebek dünyaya getirdi. 
Bebeğimizin şu an sağlığı yerin-
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de. Yoğun bakım ünitesindeki 
tedavisinin ardından da Derya 
Sert yıllarca özlemini çektiği an-
nelik duygusunu tatmış oldu. Bu 
bizim için de tarif edilemez bir 
mutluluk. Derya Sert’e de bize 
olan inancından dolayı teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Birçok Anneye Umut Olabilecek 

Annelik sevinci yaşayan Derya 
Sert’in tıbba da büyük katkısı-
nın olduğuna işaret eden Özkan, 
“Gebelik yaşamamış birçok an-
neye umut olabilecek bazı bul-
guları saptadık. Moleküler çalış-
malarda güzel bulgular var. Türk 
tıbbı adına insanların takip ede-
bileceği güzel bulgulara ulaştık. 
Bilimsel literatürde meslektaşla-
rımız takip edecek.” dedi.

Dünya Literatüründe Çığır Açtı

Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol 
nakli gibi önemli başarılara imza 
atan ekibin başında yer alan Prof. 
Dr. Ömer Özkan, Dünyanın ilk 
rahim naklinden sonra Akdeniz 

Üniversitesi’nin tüm dünyanın 
ilgi odağı olduğunu söyleyerek 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 
Japonya’ya, Endonezya’ya kadar 
merkeze ziyaretler yapıldığını ve 
ameliyat ile ilgili ayrıntıları anlat-
tıklarını belirtti.

Süreç içerisinde önemli çalışma-
lar olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Özkan, “En son yaptığımız trans-
ferin sonucu da mutlu bitti. Dün-
yada ilk defa yapılan nakle izin 
veren Sağlık Bakanlığına teşek-
kür ediyorum. Her türlü alt yapı-
yı, teknik desteği bize özel izinle 

verdiler, bu süreci de yakından 
takip ettiler.” ifadelerini kullandı.

Bebeğe Doktorunun İsmi Veril-
di “Ömer Özkan” 

Kadavradan yapılan rahim nak-
liyle anne olan Derya Sert ile 
eşi Mustafa, bebeklerine bu sü-
recin kahramanı Prof. Dr. Ömer 
Özkan’ın ismini verdiler. Kadav-
radan rahim nakli sonucu be-
beklerini kucaklarına almanın 
mutluluğunu yaşayan Derya ve 
Mustafa Sert bebeklerinin anne 
ve baba olmak isteyenlere umut 
ışığı olacağına inanıyor.
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BİTKİSEL ATIKLAR GERİ 
DÖNÜŞÜMLE ÇEVREYE VE 

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarım Makinaları ve Tek-
nolojileri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad 
Çanakcı tarafından yürütülen 
‘Akdeniz Üniversitesi Kampus 
Alanlarında Ortaya Çıkan Buda-
ma Artıklarının Değerlendirilme-
sine Yönelik Bir Altyapı Projesi’ 
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Proje uygulama alanında gerçek-
leştirilen toplantıya Akdeniz Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, 
Prof. Dr. Erdem Yılmaz, Prof. Dr. 

Mehmet Topakcı, Arş. Gör. Mete 
Yiğit ve Arş. Gör. Hasan Yılmaz 
katıldı. 

Akdeniz Üniversitesi olarak çev-
reye duyarlı, sıfır atık yönetimine 
uygun sürdürülebilir bir çevre 
yönetimini öncelediklerini belir-
ten Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, 
projenin bir ihtiyaçtan doğdu-
ğunu ifade etti. Gerek uygulama 
bakımından gerekse sonuçları 
itibarıyla oldukça önemli bir pro-
je olduğunu belirten Toker, “Pro-
jede kullanılan aletler tamamen 
özgün ve yerli. Makinenin bir 

tanesi hocalarımızın çizimleriyle 
üretilip üniversitemize kazandı-
rıldı. Bu projenin bir diğer özelli-
ği de bu işletme kendi giderlerini 
karşılayabilecek seviyede üretim 
yapabilme kapasitesine sahiptir. 
Buradan çıkan bütün ürünler ya-
kıt olarak da kullanılabilecek. Bu 
projenin hayata geçirilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sıfır atık yönetimine uygun sür-
dürülebilir bir uygulama ortaya 
koyan ayrıca artıkların ekono-
miye kazandırılmasını sağlayan 
projenin detaylarına ilişkin bilgi 
aktaran Ziraat Fakültesi Tarım 
Makinaları ve Teknolojileri Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Murad Çanakcı, pro-
jenin kampus alanındaki bitkisel 
artıkların değerlendirilmesine 
yönelik ihtiyaçtan doğduğunu 
ifade ederek; “Akdeniz Üniversi-
tesi Merkez kampus alanı yakla-
şık 3.400.000 m2’dir (3400 de-
kar). Üniversitenin gelişmesiyle 
birlikte park ve peyzaj alanların-
da son yıllarda sürekli bir artış 
yaşanmaktadır. Son yıllardaki ar-
tış ile birlikte ağaç sayısı yaklaşık 
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13500 adet ve çalı bitkisi sayısı 
ise yaklaşık 80000 adettir. Top-
lam çim alanları ise yaklaşık 650 
dekardır. Park ve peyzaj alanla-
rının periyodik bakımları sonucu 
önemli miktarda budama artığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu artıkların 
depolanması halinde görüntü 
kirliliği ile birlikte yangın tehli-
kesi gibi çevresel sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu 
sebeple bu artıkları “Sıfır Atık” 
uygulamaları kapsamında geri 
dönüşüme kazandırmak için 
başlatılan üç yıllık proje tamam-
lanmıştır” diye konuştu.

Özgün Tasarım ve Yerli Üretim 
Makinalar Kullanılıyor

Artıkların bertarafında ve geri 
dönüşümünde parçalama, sınıf-
landırma gibi işlemlerin olduğu-
nu belirten Çanakcı “Bu nedenle 
farklı özellikteki budama artıkları 
için proje kapsamında ülkemizde 
üretilen parçalama makinaları 
ve sınıflandırma makinası satın 
alınmıştır. Parçalama makinala-
rından birisi sabit tesislerde kul-
lanılması için tarafımızdan geliş-
tirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Artıklar Geri Döşümle Çevreye 
ve Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Gerek park ve bahçeler gerekse 
tarımsal alanlarda ortaya çıkan 
bitkisel artıkların son dönemler-
de ülke genelinde de bir sorun 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Çanakcı, “Özellikle ülkemizde 
son yıllarda gündemde yerini 
alan Sıfır Atık kapsamında artık-
ların geri dönüşümü ile birlikte 
çevreye ve ekonomiye yapacağı 
katkılar oldukça önemlidir. Bu-
dama artıklarının farklı işlem-
lerden geçirilerek başlıca; malç, 
kompost, zemin, dolgu malze-
mesi gibi toprak zemin ile bir-
likte kullanımı ya da biyokütle 
enerji santrallerinde elektrik üre-
timinde veya sanayi tesislerinde 

hammadde olarak kullanımı söz 
konusudur.” diye konuştu.

Artıklardan Yakıt Elde Ediliyor

Yürütülen projeden çok güzel 
sonuçlar aldıklarını belirten Prof. 
Dr. Çanakcı, “Proje kapsamında 
artıkların parçalanması ve öğü-
tülmesi sonrasında 7 farklı özel-
likte pelet elde edildi. Ülkemiz-
de son yıllarda katı yakıt olarak 
pelet kullanımı artmaya başladı. 
Bu peletler evsel ısıtmalarda ve 
sanayi tesislerinde katı yakıt ola-
rak kullanılabilir. Özellikler farklı 
artık malzeme karışımlarından 
elde edilen peletlerin analiz so-
nuçlarının memnuniyet verici-
dir.” dedi.

Su Tüketimini Azaltıyor

Prof. Dr. Çanakcı, “Projeden elde 
ettiğimiz bir diğer sonuç ise ar-
tıkların parçalanarak ağaç dip-
lerinde malç olarak kullanıldı-
ğında toprakta nem korunumu 
sağladığını ve yabancı ot çıkışını 
engellediğini gözlemledik. Özel-
likle yaz döneminde sıklıkla ya-
pılan sulama işlemlerindeki su 
tüketimini azaltması bakımından 
da ayrıca önemlidir.” ifadelerini 
kullandı.

Farklı Çıktılar Elde Edildi

Prof. Dr. Çanakcı, “Projede malç 
ve pelet elde edilmesinin yanında 
çok farklı çıktılarda elde edilmiş-
tir. Parçalanan artıklarımızın bir 
bölümü biyokütle enerji santral-

lere göderilerek elektirk üretimi-
ne katkı sağlanmıştır. Parçalanan 
materyaller ilkokuldan üniversite 
öğrencilerine kadar farklı öğren-
ci gruplarının yer aldığı farkında-
lık çalışmalarında kullanılmıştır. 
Tarımsal çalışmalarda araştırma 
ve sarf malzemesi olarak kulla-
nılmıştır. Geridönüşüm ve sıfır 
atık gibi konularda ilgili sektör-
lerle işbirliklerine zemin hazırla-
mıştır.” dedi. 

Sıfır Atık İçin Önemli Bir Aşama

Proje kapsamında, kampüsteki 
artıkların toplandığı alanda Sıfır 
Atık kapsamında bir bitkisel ar-
tık değerlendirme tesisi için baş-
langıç yaptıklarını belirten Prof. 
Dr. Çanakcı, elde edilen sonuçlar 
dikkate alındığında, kazanımla-
rın çok yönlü yaygın etkiye ne-
den olduğunu ifade ederek ülke-
mizde de son dönemlerde daha 
çok gündeme gelen farkındalık 
oluşturma çalışmalarına Akdeniz 
Üniversitesi’nin de katkı sağladı-
ğını söyledi.

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 
ve Teknolojileri Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Murad Çanakcı’nın yürütücü 
olduğu proje ekibinde yine aynı 
bölümden Prof. Dr. Mehmet To-
pakcı, Prof. Dr. Davut Karayel, 
Arş. Gör. Mete Yiğit ve Arş. Gör. 
Hasan Yılmaz ile birlikte Park 
Bahçeler ve Çevre Sağlığı Şube 
Müdürü Derya Ortaçeşme de yer 
aldı.
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SUALTI ARKEOLOJİSİ ÜLKEMİZ İÇİN 
YENİ BİR ALAN MI?

Ülkemiz yaklaşık 8500 kilo-
metrelik kıyı şeridiyle uygarlık 
tarihinin en önemli denizleriy-
le iç içedir. Şüphesiz ki sınırları-
mız denizin başladığı yerlerde 
bitmemekte, “mavi vatanımız” 
denizlerin ufuklarında ve derin-
liklerinde devam etmektedir. Ak-
deniz’den Karadeniz’e uzanan bu 
eşsiz kıyı şeridinde tarih öncesi 
dönemlerden günümüze kadar 
on binlerce nesil varolmuştur. El-
bette hem bu denizlerin kıyıları 
hem de göller ve akarsularımız 
bilinen ve bilinmeyen pek çok 
kültürün varlığına ve bunların 
birbiriyle olan ilişkilerine tanık-
lık etmiştir. Günümüzde suların 
altındaki bu bilinmeyenleri araş-

tırmak Sualtı Arkeolojisi disiplini 
çerçevesinde gerçekleşmektedir. 
Akdeniz Üniversitesi sualtı kültür 
mirası alanındaki teknik altyapısı 
ve akademik çalışmalarıyla dün-
yanın önde gelen üniversiteleri 
arasındadır. 

Akdeniz Üniversitesi’nde sualtı 
kültür mirası alanında üç akade-
mik birim faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Bunlar hem Akdeniz 
Kıyılarında arkeolojik sualtı kazı 
ve araştırmaları yürütmekte, 
hem de yüksek lisans program-
larıyla öğrenci yetiştirmektedir. 
Bu birimlerden ilki 2018 yılında 
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma 
Enstitüsü’nde kurulmuş olan Ak-
deniz Sualtı Kültür Mirası Araş-
tırmaları Anabilim Dalıdır. Bu 
Anabilim dalında halen 32 yük-
sek lisans öğrencisi bu alanda 
yüksek lisans eğitimi almakta-
dır. 2019 yılında AÜ Güzel Sa-
natlar Fakültesi’nde kurulmuş 
olan Kültür Varlıkları Koruma ve 
Onarım Anabilim Dalı, denizden 
çıkan eserlerin koruma ve onarı-
mı konusunda uzmanlaşmakta, 
bu amaçla özel bir laboratuvar 
devreye sokulmaktadır. Üçüncü 
birim ise AÜ Sualtı Arkeolojisi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi-
dir.  Akdeniz Üniversitesi UNES-
CO UniTwin Sualtı Arkeolojisi 
Ağı’nın yönetiminde görev alan 
12 üyesinden biridir. Kemer’de-
ki bina aynı zamanda UNESCO 
UniTwin Ağı’nın koordinasyon 
merkezi olarak kullanılmaktadır. 
Tüm bu akademik birimler sual-
tı kültür mirasının belgelenmesi, 
kazılarla ortaya çıkartılması, ya-
yınlanması ve korunması alanla-
rında önemli çalışmalar gerçek-
leştirmektedir. 

2019 ve 2020 yıllarında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı izinleriyle 
Akdeniz Üniversitesi’nce Akde-

Figure. 2 Figure. 3

Figure. 1

Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
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niz Kıyılarında keşfedilen gemi 
batığı sayısı 86 olmuştur. Bu ba-
tıkların 72’si Antalya Kıyılarında 
bulunmuştur (Fig. 1). Bu batık-
lar arasında MÖ 16-15. yüzyıllar-
da batmış bakır külçeler taşıyan 
dünyanın en eski ticaret gemisi 
(Fig. 2) batığından 18. yüzyılda 
batmış Osmanlı Dönemi ticaret 
gemisine (Fig. 3) kadar pek çok 
ticaret gemisi de yer almakta-
dır. Her iki batıkta da Antalya ve 
Alanya Müzeleriyle birlikte ulus-
lararası katılımlı sualtı kazıları 
yürütülmekte, eserler müzelerde 
bir bir yerini almaktadır. Denizin 
derinliklerinde bugün bu bilimsel 
faaliyetlerin yapılabiliyor olması-
nın temelleri hem Cumhuriyetin 
kuruluşunda Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından atılan adımlara 
hem de Osmanlı İmparatorluğu-
nun kültürel miras politikaları-
na kadar uzanmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin daha ilk yılla-
rında arkeoloji eğitimi almak için 
yurt dışına pek çok genç yollan-
mış, bugünün arkeoloji alanın-
daki sağlam bilimsel temeli biz-
zat Atatürk tarafından atılmıştır. 
Denizi ve denizciliği iyi tanıyan 
Atatürk’ü kültürel mirasın korun-
ması anlamında besleyen birikim 
ise Osmanlı İmparatorluğunda 
çoktan filizlenmiştir. Bu noktada 

karşımıza çıkan değerli isim Os-
man Hamdi Bey’dir (Fig. 4). 

Osmanlı İmparatorluğunda “Su-
altı Kültür Mirası” olarak adlandı-
rılabilecek değerler 1884 yılından 
itibaren yasalar çerçevesinde 
korunmaya başlamıştı. Müze-i 
Hümayun (İmparatorluk Müzesi) 
Müdürü Osman Hamdi Bey ve 
arkadaşları tarafından hazırlana-
nı 1884 Asar-ı Atika nizamname-
si dünyada bir devlet tarafından 
sualtı kültür mirasının korunması 
amacıyla hazırlanmış, bilinen en 
erken örnek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nizamnamenin 
3. maddesinde “Osmanlı ülkesin-
deki bulunmuş olan ve bundan 
sonra yapılacak araştırmalar ile 
meydana çıkarılacak olan ve de-
niz, göl, nehir, çay ve derelerden 
çıkarılacak olan her çeşit eski 
eser tamamen devlete aittir” ifa-
desine yer verilerek sualtından 
çıkarılacak eserler koruma altına 
alınmıştır. Osmanlı İmparatorlu-
ğu Bahriye’sinde o yıllarda dal-
gıç teşkilatı da bulunmakta (Fig. 
5)  ve dönemin en yüksek tek-
nolojisi kullanılmaktaydı. Osman 
Hamdi bey döneminin bu ola-
naklarını kullanarak 1892 yılında 
bir de sualtı kazısı yaptırmıştır. 
Bu kazı dünyada bu alanda ya-
pılan ilk çalışmalardan biridir. 

Didim’in karşısında yer alan Far-
mako Adasında yürüttüğü sualtı 
çalışması dalgıç ekibinin oluştu-
rulması, ulaşımlarının organizas-
yonu, bütçelerinin temini, keşif 
dalışlarının yapılması ve eser-
lerin müzeye getirilmeleri aşa-
malarından oluşmaktadır. Kendi 
el yazısıyla yazdığı belgelerden 
ulaştığımız bu aşamalar bizlerin 
2020 yılında uyguladıklarıyla 
neredeyse aynıdır.   Ülkesi bir-
çok cephede savaş halindeyken, 
başkentten yüzlerce kilometre 
uzaklıkta sualtı çalışması talima-
tını veren, ülkesinin kısıtlı maddi 
olanakları arasında bunlara büt-
çe bulan, o dönemin ağır işleyen 
iletişim yöntemleriyle farklı kent-
lerdeki kamu kurumlarını hare-
kete geçiren, son eserine kadar 
bu süreci izleyen, kendi çağının 
çok ötesindeki bir değerdir Os-
man Hamdi Bey. Yani ülkemizde-
ki sualtı arkeologları bu noktaya 
birden bire gelmemiştir. Bugün 
Akdeniz Üniversitesi’nin deniz 
taşıtları, sualtı robotları, dron-
ları, sonarları, her türlü dalış ve 
kazı donanımları ve en önemlisi 
bu yüksek teknolojiyi kullanan 
onlarca öğrencisi elbette tüm 
bunları geçmişin bu önemli de-
ğerlerine borçludur. 

Figure. 4 Figure. 5



32 SAYI: 01 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE  
KAZAK ULUSAL SANAT 

ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kaza-
kistan Kazak Ulusal Sanat Üni-
versitesi Rektörü Prof. Aiman 
Mussakhajayeva ve heyeti ile bir 
araya geldi. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın Yöne-
tim Kurulu Odasında ağırladığı 
Kazak Ulusal Sanat Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Aiman 
Mussakhajayeva başkanlı-
ğındaki heyet ile iş birliği 
ve ortak projeler hakkında 
görüşüldü. 

İki üniversite arasında yeni 
dönemde yapılacak iş bir-
likleri hakkında verimli bir 
görüşme gerçekleştirdikle-
rini söyleyen Rektör Özkan 
“İki dost ülke ve üniversite 
arasındaki eğitim ve sanat 
ilişkileri daha da geliştirile-

rek iş birliğimizin üst düzeye çı-
karılması gerekiyor. Gerçekleştir-
diğimiz toplantı ile önümüzdeki 
dönemlerde yapılabilecek ortak 
projeleri ele aldık. Ayrıca Akde-
niz Üniversitesi ile Kazak Ulusal 
Sanat Üniversitesi arasındaki 
değişim programları çerçevesin-
de öğretim elemanı ve öğrenci 
değişimi konularını da görüş-

tük. Ziyaretlerinden dolayı Sayın 
Rektöre ve heyetine teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi 
Rektörü ve beraberindeki he-
yet ayrıca Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Osman Eravşar ve 
Antalya Devlet Konservatuarı 

Müdürü Prof. Dr. Nihan Ya-
ğışan ile görüşerek iki üni-
versite arasındaki gelecek-
teki iş birliklerinin detayları 
konuşuldu.

Kazak Ulusal Sanat Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Aiman 
Mussakhajayeva, kendile-
rini ağırladıkları için Rek-
tör Özkan’a teşekkürlerini 
ileterek ziyaret gününün 
anısına Kazak Ulusal Sa-
nat Üniversitesi’nin binişini 
takdim etti.
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İSTANBUL ULUSLARARASI 
BULUŞ FUARI’NDAN AKDENİZ 

ÜNİVERSİTESİ’NE 7 ÖDÜL
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 
geliştirilen 7 buluş 5. İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarı’nda (ISIF’20) ödül aldı.

5. Uluslararası Buluş Fuarı 05 Ağustos - 27 Eylül 
2020 tarihlerinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Fahri Patronajı ve Türk Patent ev sahipliği ile 
Uluslararası Mucitler Federasyonu uluslararası hi-
mayesinde gerçekleştirildi. 26 ülkeden 519 bulu-
şun sergilendiği çevrimiçi uluslararası buluş yarış-
masında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
Akdeniz TTO girişimcileri tarafından geliştirilen 10 
patent sergilendi. Uluslararası jüri kurulu tarafın-
dan yapılan değerlendirme sonucunda sergilenen 
patentler 1 Grand Prix, 1 Altın, 4 Gümüş ve 1 Bronz 
madalya olmak üzere toplam 7 ödüle layık görül-
dü.

5. Uluslararası Buluş Fuarı’nda Akdeniz Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan 
Mamedov “Bitkilerde Furin ile Hedef Proteinlerin 
İn Vivo Post-Translasyonel İşlenmesi” çalışmasıyla 
ISIF’20 Grand Prıx Ödülü, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ise “Miko-
bakterilerin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıkları-
nın Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri” çalışmasıy-
la ISIF’20 Altın Madalya almaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Canpo-
lat “Kızılötesi Radyasyon ile Patojenlerden Koruma 
Sağlayan Yüz Maskesi”çalışmasıyla, Fen Fakültesi 
Öğretim Elemanları Prof. Dr. Sibel Tunç, Prof. Dr. 

Osman Duman, Arş. Gör. Bahar Kancı Bozoğlan 
“Kontrollü İlaç Salımı Yapan, Sıcaklığa Duyarlı An-
tifungal Özellikli Akıllı Hidrojeller”çalışmasıyla, Fa-
tih Çetinkaya “Brilyant Özellikteki Ekstrakt Ürün ile 
Diş Remineralizasyonunu Kolaylaştırarak Lezyon-
ların Neden Olduğu Ağrıyı, Hızlı ve Etkin Bir Biçim-
de Ortadan Kaldıran Solüsyon”çalışmasıyla, Yavuz 
Sümer, Arash Ravanbakhshazar ise “Akıllı Hidro-
mat”çalışmasıyla ISIF’20 Gümüş Madalya almaya 
hak kazandı. 

Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. 
Hakan Aktaş  da “Okul Servisi Görüntü İşleme ile 
Güvenlik Sistemi” çalışmasıyla ISIF’20 Bronz Ma-
dalyaya layık görüldü. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan, “Üniversitemizde ülkemizin gelişimine değer 
katacak buluşların üretiliyor olması oldukça se-
vindirici. Temel hedefimiz, bilim ve teknoloji alan-
larında üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma 
yapma imkanları sunarak bu sayıları çok daha art-
tırmak ve üniversitemizde üretilen bilimi topluma 
ve insanlığa yararlı çıktılara dönüştürebilmektir. 
Bunun için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. 
Bu çalışmalara imza atan akademisyenlerimizi, gi-
rişimcilerimizi ve Akdeniz Teknoloji Transfer ofisi-
mizi bu önemli başarıları için tebrik ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum.”diye konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK 

VERMEYE DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO), 
TÜBİTAK 1601 Programı (2020) 
kapsamında yeniden TÜBİTAK 
Bireysel Genç Girişim (BİGG) uy-
gulayıcı kuruluşu oldu. 

2018-2020 yılları arasında AK-
DENİZ TTO tarafından yürütü-
len BİGG AKDENİZ programını 
uygulayan kurumlardan biri olan 
Akdeniz Üniversitesi 2020 yılın-
da da desteklenmesi uygun bu-
lunan 31 ana uygulayıcı kuruluş-
tan birisi olmaya hak kazandı. 

AKDENİZ TTO yeniden 2 yıl sü-
reyle “BİGG AKDENİZ” progra-
mında BiGG çağrıları kapsamın-
da girişimci adaylarının iş fikri 
başvurularını toplayarak değer-
lendirecek, uygun bulduğu iş 

fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş 
fikri doğrulama süreçlerinden 
geçirecek ve nitelikli iş planı ha-
zırlama hususunda girişimcilere 
destek vermeye devam edecek. 

Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. 
Ömer Halil Çolak, Kamu-üni-
versite-sanayi işbirliği süreçleri,  
proje destek ve yönetim hiz-
metleri, fikri mülkiyet hakları, 
ticarileşme ve teknogirişim alan-
larında faaliyetlerini sürdüren 
AKDENİZ TTO’nun bu alanlarda 
edindiği bilgi birikimi ve uzman 
insan kaynağını, BİGG Programı 
1. aşama süreçlerinin yürütülme-
sinde, bölgede yeni girişimcilerin 
yetişmesi ve yeni start-up’ların 
çıkmasında kullanacağını söyle-
di.

 Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. 
Ömer Halil Çolak, “‘Akıllı Ula-
şım’, ‘Enerji ve Temiz Teknoloji-
ler’, ‘İleri İmalat ve Sanayi 4.0’, 
‘İletişim ve Sayısal Dönüşüm’, 
‘Sağlık ve İyi Yaşam’, ‘Sürdürüle-
bilir Tarım ve Beslenme’ tematik 
alanlarında girişimcilerin iş fikri 
başvurularının alınacağı Akde-
niz Üniversitesi “BİGG AKDE-
NİZ” TÜBİTAK BİGG uygulayıcı 
kuruluş projesinin bölgemize ve 
girişimcilik ekosistemine hayırlı 
olmasını dilerim.”  diye konuştu.

AKDENİZ TTO, BİGG AKDENİZ 
programında bugüne kadar yü-
rütülen çağrı dönemlerinde yer 
alan girişimlerden başarılı olan-
lara toplamda 3 milyona kadar 
fon yaratılmasına katkı sundu.
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ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN 
REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’A 

ZİYARET
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’a rektör-
lüğe atanmasından dolayı hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Haşmet Öyken, 
Cafer Eser, M. Ahmet Öcal, Er-
sin Aydın ve Rasim Gündüz’ün 
katıldığı ziyarette Antalya Gaze-
teciler Cemiyeti ve Akdeniz Üni-
versitesi’nin iş birliği içinde çalış-
maya devam edeceği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a 
yeni görevinin hayırlı olmasını 
dileyen Antalya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Mevlüt Yeni, “Üni-
versitemizin ve şehrimizin sağlık 
alanındaki ilkleri ve başarılı çalış-
malarıyla adını dünyada duyuran 

rektörümüzün bundan sonra da 

bir çok başarılı çalışmaya imza 

atacağından, üniversitemiz ve 

şehrimiz için çok çalışacağından 

eminim.” diye konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Rektör Prof. 

Dr. Özlenen Özkan ise bir kuru-

mun çalışmalarının kamuya ak-

tarılmasında medyanın önemi-

ne değinerek bu zamana kadar 

gösterdikleri desteğin bundan 

sonra da devam etmesini diledi. 

Ziyaretin sonunda Rektör Özkan, 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine nazik ziyaretle-

rinden dolayı teşekkür etti.
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KENTE ÖNEM KATANLAR’DA 
ANTALYA TEKNOKENT

Akdeniz Üniversitesi Antalya 
Teknokent’te Ar-Ge faaliyetlerini 
yürütmekte olan Paximum Bili-
şim kurucusu Erol Türk ve Visi-
robo Yazılım kurucusu Ali Mert 
Alta, Antalya Ticaret ve Sana-
yi Odası Kente Önem Katanlar 
ödülüne layık görüldü.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerini teşvik etmek için dü-
zenlediği “Geleneksel Ödül Tö-
reni” ile “Kuruluş Yıldönümü” 
törenlerini birleştirerek Kente 
Önem Katanlar (KÖK) markasıy-
la üyelerini bu yıl farklı katego-
rilerde ödüllendirdi. İnovasyon, 
Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, 
Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk, Antal-
ya Araştırması ve Basın katego-
risinin yer aldığı kent ödüllerinde 
faaliyetleri ve eserleriyle ken-
tin gelişimine katkı sağlayanlar 
ATSO tarafından ödüllendirildi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya 
Teknokent’te Ar-Ge faaliyetlerini 

yürütmekte olan Paximum Bili-
şim ve Visirobo Yazılım da Batı 
Akdeniz Teknokenti Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde başarılı 
çalışmalarıyla ödül almaya hak 
kazandı. Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası tarafından düzenle-
nen Kente Önem Katanlar Ödül 
Töreni’nde Paximum Bilişim ku-
rucusu Erol Türk, dijital dönüşüm 
alanında “Hotel2sejour” adlı ça-
lışmasıyla, Visirobo Yazılım ku-

rucusu Ali Mert Alta, inovasyon 
alanında “Visidelta Görüntü İşle-
me ve Delta Robot ile Seçme Pa-
ketleme-Sıralama Çözümü” adlı 
çalışmasıyla ödülünü Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Davut Çetin’den aldı.

Antalya Teknokent Genel Mü-
dürü İbrahim Yavuz, Paximum 
kurucusu Erol Türk ve Visirobo 
kurucusu Ali Mert Alta’yı başa-
rılı çalışmalarından dolayı tebrik 
etti. Yavuz, önemli çalışmaları 
ile kentin gelişimine ve Antalya 
Teknokent’in başarılarına katkı 
sağlayan girişimcilerinin ve şir-
ket kurucularının önemli başarı-
larda adını duymanın gurur veri-
ci olduğunu ifade etti. 

Antalya Teknokent firması Paxi-
mum Yazılım kurucusu Erol Türk 
ve Visirobo Kurucusu Ali Mert 
Alta, Antalya Teknokent’e ve An-
talya Teknokent Genel Müdürü 
İbrahim Yavuz’a verilen destek-
lerden dolayı teşekkürlerini iletti.
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TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI AÇILIŞI 
ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
si 2020-2021 akademik yılı açılışı 
online olarak gerçekleştirildi. Ak-
deniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 
Pandemisi nedeniyle uzaktan 
eğitim yöntemiyle yürütülecek 
yeni eğitim öğretim yılı açılışın-
da Tıp Fakültesine yeni başlayan 
öğrencilere seslendi. 

‘Akdeniz Üniversitesi ailesine 
hoş geldiniz’ mesajıyla başlayan 
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan 
öğrencilere; “Yeni eğitim-öğre-
tim yılımız pandemi nedeniyle 
uzaktan olacak. Kampüsümüz 
sizsiz renksiz, kokusuz. Sizin 
enerjinizi çok özledik. Ancak bu 
süreçten de bir şeyler öğrenecek 

ve bu dönemi avantaja çevirece-
ğiz.” dedi. 

Sağlığın her şeyden önemli ol-
duğunu vurgulayan Rektör Öz-
kan, “Sağlık bizim için en önemli 
faktör. Ancak bu sayede yanına 
koyduğumuz her şey anlamlı. Ve 
bu süreç bize sağlığımızı, haya-
tımızı emanet ettiğimiz hekim-
lerin önemini bir kez daha gös-
terdi. Aynı zamanda hekimliğin 
ne kadar zorlu ve özveri gerekti-
ren bir meslek olduğunu bir kez 
daha hatırlatmış oldu. Sizler de 
bugünden itibaren birer hekim 
adayısınız. Bu onurlu mesleğe 
layık olabilmek için elinizden ge-
leni yapacağınızdan adım gibi 
eminim.” diye konuştu.

Öğrencilere merak ve araştırma 

duygularını hiç kaybetmemeleri 

gerektiğini söyleyen Rektör Öz-

kan,  “Akdeniz Üniversitesi ola-

rak yetkin akademik kadromuz, 

araştırma alt yapımızla sizlere 

en iyi imkânları sunmaya çalışa-

cağız. Bu altı yıl boyunca sizler 

de imkânları zorlayın, bol bol 

makaleler okuyun, araştırın. Biz-

ler her zaman sizin yanınızdayız. 

Sizler de bir Aziz Sancar, Ömer 

Özkan olarak Üniversitemizin 

bayrağını dünyanın her yerinde 

dalgalandırın. İyi ki bizim öğren-

cimiz oldunuz, iyi ki Akdenizlisi-

niz, tekrar hoş geldiniz. “şeklinde 

konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
CUMHURİYET BAYRAMINI ONLİNE 

KONFERANS İLE KUTLADI
Akdeniz Üniversitesi Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma 
ve Uygulama Merkez Müdürlü-
ğü tarafından Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 97. yıl dönümü ne-
deniyle ‘Türkiye’de Cumhuriyete 
Giden Süreç’ konulu konferans 
düzenlendi. 

Pandemi nedeniyle online olarak 
gerçekleştirilen programda Ak-
deniz Üniversitesi Atatürk İlkele-
ri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Köç, Akdeniz Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cengiz Toker günün önemi ile 
ilgili bir konuşma yaptı. Çok sa-
yıda izleyicinin yer aldığı konfe-
ransa konuşmacı olarak katılan 
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap 
Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Temuçin Faik Ertan ‘Türkiye’de 
Cumhuriyete Giden Süreç’ konu-
lu sunum gerçekleştirdi.    

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Köç, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Hürriyet ve İstikbal benim ka-
rakterimdir. Ben milletimin ve 
büyük ecdadımın en kıymetli 
mirasından olan istiklal aşkıyla 
yaratılmış bir insanım. Bu sebep-
le milli istiklal bence bir hayat 
meselesidir diyerek özgürlük ve 
bağımsızlık için en önemli reji-
min Cumhuriyet olduğunu ifade 
etmiştir” şeklinde konuştu. 

Atatürk’ü Cumhuriyeti kurmaya 
yönelten çeşitli sebepler oldu-
ğunu ifade eden Köç, en önem-
li sebebin Cumhuriyetin en ileri 

hükümet ve devlet şekli oldu-
ğunu söyleyerek, ‘Cumhuriyetin 
baş özelliği Milli Egemenliğe da-
yanması ve demokrasiyi sistem 
olarak benimsemesidir’ dedi. 
Atatürk’ün Cumhuriyeti Halk 
Hükümeti olarak adlandırdığını 
kaydeden Prof. Dr. Köç, Halk Hü-
kümeti, hâkimiyeti halka veren 
ve tamamen halk için çalışan bir 
hükümettir açıklamasını yaptı.

Atatürk’ün Cumhuriyet ışığını 
1923’ten önce yaktığını kayde-
den Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz To-
ker bu ışığı ilerleyen zamanlarda 
TBMM’de çalışma arkadaşlarıyla 
paylaştığını belirterek, Ulu Ön-
der’in zamanı gelince yönetim 
şeklinin Cumhuriyet olacağının 
sinyalini yakın çevresine aktar-
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dığına değindi. Atatürk İnkılaplarının en 
büyüğünün ‘milli, çağdaş ve laik Türkiye 
Cumhuriyetini kurmasıdır’ diyen Prof. Dr. 
Toker, yabancı kaynaklarda da Ulu Önder 
Atatürk’ün bu konuda yankı bulduğunu 
ifade etti.

Konuşmasının finalinde gençlere sesle-
nen Prof. Dr. Cengiz Toker, Cumhuriyetin 
sonsuza dek ilelebet yaşamasını temenni 
ederek, bunun bir bayrak yarışı olduğu-
nu, onu ileriye götürmek adına gelecekte 
genç kuşaklara devredeceklerini söyleye-
rek gençlerden çok çalışmalarını istedi. 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik 
Ertan, Cumhuriyetin  sürece dayandığını, 
tarihsel birikimi ve gelişimi bulunduğunu 
ifade ederek başladığı konuşmasında bu-
nun tarihin akışına uygun bir rejim oldu-
ğunu kaydetti. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün rasyonel bir 
lider olduğunu, aklı ve bilimiyle rejim 
yaptığını ifade eden Prof. Dr. Ertan, Ulu 
Önder’in süreci başarıyla yönettiğini vur-
gulayarak tarihsel süreç hakkında bilgi 
verdi. Cumhuriyetin bir zorunluluk olduğunu be-
lirten Prof.Dr. Ertan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 
Cumhuriyetin milli bir değer olduğunu ve bu top-

lumun zihninden çıkmayacağını vurgulayarak, bu 
coşkunun Türk Milleti’nde ilelebet yaşaması gerek-
tiğini söyledi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN
YÜZ NAKLİNDEN REKTÖRLÜĞE 

UZANAN YOLU ANLATTI
Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol 
nakli, kadavradan nakledilen ra-
himle ilk bebeğin doğması gibi 
önemli ve öncü tıbbi başarılara 
imza atan ekibin önde gelen uz-
manlarından olan Prof. Dr. Özle-
nen Özkan mezun olduğu Akde-
niz Üniversitesine Rektör oldu. 
Prof. Özkan plastik cerrahi uz-
manlığıyla başlayan, Türkiye’nin 
ilk yüz naklinden geçerek rektör-
lüğe uzanan zorlu yolu anlattı.

1995 yılında öğrenci olarak baş-
ladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden doktor olarak me-
zun olduğunu, daha sonra uz-
manlık, doçentlik süreci, dünya 
literatürüne giren yüz, çift kol, 
rahim nakilleri başta olmak üze-
re gerçekleştirdikleri her şeyin 
bu yolda bir basamak oluştur-
duğunu anlatan Prof. Özkan, bu 

zorlu süreçte çok çalıştıklarını, 
büyük emek verdiklerini söyledi. 
Özkan “bu başarılarımızın karşı-
lığı olarak takdir edilen bu göre-
ve layık olmak için çalışacağım. 
İnşallah bundan sonra da güzel 
işler yaparak hem Üniversitemi-
zi, hem Antalya’yı, hem de ülke-
mizi daha iyi noktalara taşımak 
için elimizden geleni yapacağız” 
dedi.

Ameliyatlarımı Özlüyorum

Mesleğini severek yapan şanslı 
insanlardan olduğunu vurgu-
layan Prof. Özkan “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın takdirleriyle 
Rektörlük gibi önemli bir sorum-
luluğu üstlendik. Bu iki görevi de 
layıkıyla yerine getirmek için var 
gücümle çalışacağım. Elbette 
yoğunluk dolayısıyla operasyon 
sürecinden bir süre uzak kalabi-

lirim ancak mümkün olduğunca 
ve gücüm elverdiğince ekibi-
mizle birlikte başarıyla yürüttü-
ğümüz çalışmalarımıza devam 
etmeyi planlıyorum. Allah izin 
verirse özellikle dünyada klinik 
olarak fark yarattığımız nakille-
re yenilerini eklemeyi istiyorum” 
dedi.

Ses Getirecek Projelerimiz Var

Temel hedeflerinin ilkleriyle ve 
başarılarıyla adını dünyada du-
yurmuş Akdeniz Üniversitesinin 
yeni başarılara imza atarak daha 
da ileriye taşımak olduğunu be-
lirten Prof. Özkan “bunun için 
pek çok projemiz var. İlk etapta 
çalışmalara sağlık ve tarım ala-
nında başlayacağız. Bu alanlarda 
araştırma laboratuvarları kurma-
yı planlıyoruz. Büyük bir hayvan 
laboratuvarı, yine sağlık alanında 
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enstitüler kurmayı planlıyoruz. 
Bunun yanında Antalya’nın en 
önemli sektörlerinden turizmde 
de ses getirecek projelerimiz var. 
Yine kendi alanım olan organ 
nakli ile ilgili çeşitli araştırmaları-
mız olacak. Bunun için laboratu-
varları daha donanımlı hale geti-
riyoruz. Bu alanda ABD ile ortak 
çalışmalarımız başladı.  Yine bu 
alanda çeşitli uluslararası proje-
lerimiz olacak.” diye konuştu.

Rektör Özkan: Bir Ömür Verdik

Projelerinden bahsederken “ala-
nım olan plastik cerrahide ve or-
gan naklinde uzun ve yoğun bir 
çalışma hayatımız var. Bu çalış-
maların baş mimarlarından eşim 
Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibimiz 
ile Türkiye’de daha önce bu alan-
da denenmemiş, yoğun emek, 
cesaret ve özveri gerektiren iş-
lere imza attık. Tek amacımız 
bilimi Türkiye’de daha iyi nokta-
ya taşımak” diyen Prof. Özkan,  
temennisinin bundan sonra da 
hem kendi alanı hem de kuru-
mu adına başarılı projelere imza 
atarak Üniversiteye ve ülkemize 
katkı sunmak olduğunu belirtti.

Akdeniz Üniversite’sinin İlk Ka-
dın Rektörü

Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın 
rektörü olmaktan dolayı son de-
rece mutlu ve gururlu olduğunu 
vurgulayan Prof. Özkan, kadın ya 
da erkek ayrımından ziyade liya-
katli olmanın çok daha önemli 
olduğunu düşündüğüne işaret 
etti. Prof. Özkan “Ülkemizde çok 
başarılı kadınlar var. Bu kadınlara 
bu noktada fırsat tanınması ge-
rektiğini ve fırsat verildiğinde ka-
dınların bulundukları konumları 
başarılı bir şekilde temsil edebi-
leceklerine inanıyorum. Çalışıp 
emek verdikten sonra emeği-

nizin karşılığını alabiliyorsunuz 
diye düşünüyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Yeni gelen öğrencilere mesaj

Pandemi sürecinde eğitim konu-
sunda ise Prof. Özkan “üniversite 
olarak varlık sebebimiz öğrenci-
lerimiz. Onların bu zorlu pande-
mi sürecinde de en iyi şekilde 
eğitim alması için elimizden ge-
leni yapıyoruz. Bu süreçte öğren-
cilerimizin gerek sağlık açısından 
gerek eğitimleri açısından en 
doğru planlamayı yapmak için 
çalışıyoruz. Öğrencilerimize en 
etkili şekilde ulaşabilmek için 
online eğitim için altyapımızı 
daha da kaliteli ve dinamik hale 
getirmeyi planlıyoruz. Başarı-
lı öğrencilerimizi desteklemek 
adına plan ve projelerimiz var. 
Türkiye’ye markalar yaratacak 

insanları yetiştirebiliriz. Yeter ki 
öğrencilerimiz sevdikleri, hayal 
ettikleri mesleği yapmak için 
gayret gösterip çalışsınlar. He-
def belirleyip çalıştıktan sonra 
hedeflerine ulaşabileceklerini 
düşünüyorum. Bizler her konu-
da onların her zaman yanında ve 
destekçisi olacağız” dedi.

Annelik Kutsal Bir Görev

Bir kadın olarak evde annelik, 
meslek hayatında doktorluk, eş 
ve evlat olarak çeşitli rollerinin 
hepsini dengeli bir biçimde yü-
rütmek gerektiğine dikkat çeken 
Prof. Özkan “özellikle çocuk-
larıma mutlaka yeterli zamanı 
ayırabilmek için çabalıyorum. 
Bu konuda ailemin destekleriy-
le operasyonlar sürecinde dahi 
hepsini bir şekilde yürütmeyi ba-
şardım diyebilirim” dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN 
ERASMUS PROJELERİNE 
YÜKSEK BÜTÇELİ HİBE

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından düzen-
lenen 2020 Dönemi Ana Eylem 
1-Program Ülkeleri Arasında Yük-
seköğretim Öğrenci ve Personel 
Hareketliliği Projeleri (KA103) ve 
Ana Eylem 1-Program Ülkeleri İle 
Ortak Ülkeler Arasında Öğrenci 
ve Personel Hareketliliği Proje-
leri (KA107) kapsamında yüksek 
bütçeli hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
açıklanan sonuçlara göre; 2020 
Proje Döneminde Yükseköğre-
tim Program Ülkeleri ile Hareket-
lilik KA103 Projeleri kapsamında 
470 bin 750 Euro ve Ortak Ül-
keler ile Hareketlilik KA107 Pro-
jeleri kapsamında 76 bin 385 

Euro hibe almaya hak kazanan 
Akdeniz Üniversitesi, toplamda 
547 bin 135 Euro ile en yüksek 
bütçeli üniversiteler arasındaki 
yerini aldı.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Ko-
ordinatörlüğünce Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığına sunulan 
projelerin Erasmus+ KA107 Ha-
reketliliği faaliyeti kapsamında 
2019 yılında Ürdün ve Sri Lanka 
ile projeleri kabul edilen Akdeniz 
Üniversitesi, 2020 Proje döne-
minde de Arnavutluk, Azerbay-
can, Cezayir, Karadağ, Moldova 
ve Ukrayna olmak üzere toplam 
6 ülke projesi ile birlikte hibe 

almaya hak kazanarak 2015’ten 
bugüne en yüksek rakama ulaştı.

Erasmus+ programı ile yükseköğ-
retim öğrenci ve personeline di-
ğer bir ülkede öğrenme ya da 
mesleki deneyim edinme im-
kânı sunan Erasmus+ KA103 ve 
KA107 projelerinin temel amaç-
ları arasında yükseköğretim öğ-
rencilerinin kişisel gelişimlerini 
ve istihdam edilebilirliklerini 
desteklemek, yükseköğretim 
kurumlarında çalışan personelin 
mesleki gelişimini desteklemek, 
yabancı dil alanındaki yetkinliğin 
güçlendirilmesi ve yükseköğre-
tim kurumlarının kapasitelerini 
ve uluslararası boyutunu geliştir-
mek amaçlanıyor.
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ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI 

BALE SINAVLARINI ANLIK 
DİJİTAL OLARAK YAPTI

Akdeniz Üniversitesi Antalya 
Devlet Konservatuvarı Bale Ana 
Sanat Dalı Bale Programı, 2020-
2021 eğitim-öğretim yılı özel ye-
tenek sınavına katılan öğrencileri 
dijital alt yapı kullanarak karşılıklı 
anlık ses ve görüntü iletimi siste-
miyle gerçekleştirdi.

Antalya Devlet Konservatuvarı 
Bale Salonu’nda gerçekleştirilen 
sınavda adaylar, tek tek katıla-
rak diğer adaylardan ve komis-
yondan izole bir şekilde sınava 
tabii tutuldu. Jüri olarak Ana Sa-
nat Dalı Başkanı Öğr. Gör. İlknur 
Gora, Öğr. Gör. Aleksandr Volkov, 
Öğr. Elm. Alev Nur Mutal Aksoy 
ve Öğr. Elm. Özge Uygan’ın yer 
aldığı sınav değerlendirme ko-

misyonu yan salondan sesin ve 
görüntünün anlık dijital olarak 
aktarılmasıyla adayların değer-
lendirmesini yaparken adaylarda 
komisyonu dinleyip izleyebildi. 
Sınava katılan adaylar bulaş riski 
en aza indirilmiş şekilde sınavla-
rını tamamladı.

Antalya Devlet Konservatuvarı 
Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, 
“Bu yıl dünyayı saran, eğitim sis-
temini ve sınavları da yakından 
etkileyen pandemi sebebiyle Ak-
deniz Üniversitesi Antalya Devlet 
Konservatuvarı 2020-2021 eği-
tim öğretim yılı özel yetenek sı-
navına katılan öğrencilerin sınav 
yönteminde bir ilke imza atarak, 
dijital alt yapı sistemini kullandık. 

Karşılıklı anlık ses ve görüntü ile-

timiyle canlı ancak diğer aday-

lardan ve komisyondan izole bir 

sınav şekli ile sınavlar gerçekleş-

tirildi.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yağışan, “Pandemi dö-

nemi sanat eğitimi veren okul-

lar içinde sistemi ilk uygulayan 

Konservatuvarımız bulaş riskini 

en aza indiren oldukça başarılı 

bir sınav dönemi geçirmektedir. 

Aldığı çevresel ve uygulama ted-

birleri yanında Tıp Fakültemizin 

de desteğiyle herhangi bir sağlık 

problemine karşı sınav esnasında 

öğrencilere bir paramedik sağlık 

görevlisi de eşlik etti.” dedi.
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VEREM LABORATUVARI EĞİTİM 
PROGRAMI ONLİNE YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi Verem Ça-

lışmaları Uygulama Araştırma 

Merkezi (AKVUAM) ilk eğitim 

programı  olan ‘Verem Labora-

tuvarı Eğitim Programı’nı online 

olarak gerçekleştirdi.

AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ah-

met Yılmaz Çoban ve Yönetim 

Kurulu üyelerinin koordinas-

yonunda gerçekleştirilen ve üç 

gün süren eğitim programının 

ilk günü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz 

Çoban, Prof. Dr. Ömer Özbudak, 

Prof. Dr. Dilara İnan, Doç. Dr. 

Esvet Mutlu, Prof. Dr. İrem Öz-

budak veremle ilgili sunumların 

yanı sıra, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 

Çoban Yüksek Öğretim Personel 

Kanununu, Prof. Dr. Dilara İnan 

da AKVUAM Yönetmeliğini an-

lattı.

İkinci gün ise Prof. Dr. Ahmet 

Yılmaz Çoban, Dr. Öğr. Üyesi Le-
vent Özgönül, Öğr. Gör. Dr. Küb-
ra Yıldırım, Doç. Dr. Ece Şimşek, 
Prof. Dr. Şule Orman verem çalış-
maları yapılan laboratuvarlarda 
bağlayıcı özellikte olan yönet-
melikler ile İş Güvenliği Uzmanı 
Abdulkadir Bilgin iş sağlığı ve 
güvenliği  hakkında sunumlar 
yapıldı. 

Türkiye’de ilk kez lisans ve li-
sansüstü öğrencilerine yönelik 
düzenlenen ve farklı disiplinler-
den öğrencilerinin katılımı ile 
oldukça yoğun ve verimli bir şe-
kilde geçtiğini belirten AKVUAM 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz 
Çoban,  “Eğitim programımıza 
gösterilen yoğun ilgi bizleri ol-
dukça mutlu etti. Teorik eğitim 
programımızda geçekleştirilen 
sunumların AKVUAM web site-
mize de yükleyerek daha fazla 

kişinin yararlanmasını sağlaya-

cağız. Ayrıca eğitime katılan öğ-

rencilerimizden gelen yoğun ta-

lep üzerine pandemi sonrasında 

gerçekleştirilmek üzere, teorik 

eğitimini başarıyla tamamlayan 

öğrencilerimize yönelik “hands 

on” uygulamalarını sağlayacağı-

mız pratik eğitim programımızın 

hazırlıklarına da başladık.”diye 

konuştu.

AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ah-

met Yılmaz Çoban, Merkez ola-

rak Akdeniz Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakülte-

si ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne 

bağlı farklı disiplinlerden pek 

çok anabilim dalı ile yürüttükle-

ri ortak araştırma projelerinin ve 

farklı üniversitelerle işbirliği için-

de devam eden araştırma proje-

lerinin de olduğunu kaydetti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
DİJİTAL EKONOMİ İÇİN 

ULUSLARARASI SAHADA

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji-
leri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nusret Demir’in içerisinde yer 
aldığı Yunanistan, Ürdün ve Ce-
zayir’den üniversitelerin de kat-
kı sağladığı “Dijital Ekonominin 
Özendirilmesi İçin Yer Gözlem 
Teknolojileri” isimli proje, Avrupa 
Birliği Erasmus+ Yüksek Öğre-
nimde Kapasite Geliştirme çağ-
rısı kapsamında 276 projeden ilk 
34 proje arasında yer alarak top-
lam 990 bin 667 Euro bütçe ile 
desteklenmeye hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Uzay Bilimleri ve Teknoloji-
leri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nusret Demir’in partner ola-
rak yer aldığı, Atina Ulusal Teknik 

Üniversitesi yürütücülüğünde, 
Yunanistan’dan Batı Attika Üni-
versitesi ve Selanik Aristoteles 
Üniversitesi’nin de partner ola-
rak katkı sağlayacağı, Ürdün’den 
ve Cezayir’den 3’er yararlanı-
cı yükseköğrenim kurumunun 
yer aldığı “Dijital Ekonominin 
Özendirilmesi İçin Yer Gözlem 
Teknolojileri” (EaRth Observa-
tion Tools for the promotion of 
DigITal Economy) isimli toplam 
990 bin 667 Euro bütçeli proje, 
Avrupa Birliği Erasmus+ Yüksek 
Öğrenimde Kapasite Geliştirme 
çağrısı kapsamında toplam 276 
projeden ilk 34 proje arasında 
yer alarak desteklenmeye hak 
kazandı.

Proje ile ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Doç. Dr. Nusret De-
mir, “Proje ile özellikle pandemi 
süreci ile hayatımıza giren diji-
tal ekonomi modelini, bu alan-
da zayıf olan Güney Akdeniz ve 
Arap ülkeleri örneğinde, yük-
sek eğitimde gerçekleştirilecek 
kapasite artırımı faaliyetleri ile 
geliştirmek amaçlanmaktadır. 
Nitekim ilgili ülkelerde ekonomi 
hizmet sektörü ve petrol-doğal 
gaz etrafında yapılanmaktadır, 
ar-ge ve inovatif uygulamala-
rın pazarlandığı bir ticari ortam 
oldukça kısıtlıdır. Bu amaçla, bu 
proje ile dijital ekonominin ge-
liştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
için uzaktan algılama ile yer göz-
lem uygulamaları ve araçlarının 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Çünkü Birleşmiş Milletlerin de 
belirlediği sürdürülebilir kalkın-
ma hedeflerinin yüzde 90’ına 
yakını yer gözlem uygulamaları 
ile desteklenebilmektedir.” şek-
linde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nin bu proje 
ile sağlayacağı bütçe ile uzaktan 
algılama alanında araştırma ve 
eğitimini daha da iyileştirebile-
ceğini belirten Doç. Dr. Demir, 
“Ayrıca tecrübeler diğer partner 
ülkelerle paylaşılacak, dijital eko-
nominin yaygınlaştırılması için 
geliştirilecek stratejilerden ülke-
miz de faydalanabilecek, uzak-
tan algılama, dijital ekonomi ve 
uluslararası bilimsel alanda tanı-
nırlığını arttıracaktır.” dedi.
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ANTALYA TEKNOKENT’TEN 
TEKNOFEST’E

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 
roket, insansız su altı sistemle-
ri, robotik kol ve elektrikli araç 
takımları alanlarında çalışmalar 
gerçekleştiren Akdeniz Üniver-
sitesi Savunma Sanayi Topluluğu 
faaliyetlerine hız kesmeden de-
vam ediyor. Akdeniz Üniversitesi 
Savunma Sanayi Topluluğu bün-
yesinde oluşturulan Akdeniz Ro-
ket Takımı TEKNOFEST 2020’de 
Alçak İrtifa Kategorisi’nde fina-
list olmaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi’nin deste-
ği ve Antalya Teknokent’in ana 
sponsorluğunda çalışmalarını 
gerçekleştiren Akdeniz Roket 
Takımının, Antalya Teknokent 
Prototip Atölyesi’nde yürüttüğü 
ve TEKNOFEST’te finalist olma-
ya hak kazandıkları projelerinin 
temel amacı; roketi belirlenen ir-

tifa olan 5000 feet’e çıkarmak ve 
roketin içerisinde bulunan fay-
dalı yükle birlikte güvenli bir iniş 
yapmasını sağlamaktır. Özgün 
bir şekilde tasarlanan uçuş bil-
gisayarından alınan verileri yine 
özgün bir şekilde tasarlanmış 
olan arayüz aracılığıyla yer istas-
yonundan takip edebilmektedir. 

Türkiye’nin Savunma Sanayisine 
yönelik farkındalığı yüksek, giriş-
ken, iyi yetişmiş ve nitelikli mü-
hendis adaylarından oluşan Ak-
deniz Roket Takımı öğrencileri, 
roket alanında ulusal çapta elde 
edilecek başarı ve tecrübelerini 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın 
ve Antalya Teknokent’in des-
teğiyle uluslararası yarışmalara 
taşıyarak Antalya Teknokent’i, 
Akdeniz Üniversitesi’ni ve Türki-
ye’yi yurt dışındaki yarışmalarda 

en iyi şekilde temsil etmeyi iste-
diklerini kaydetti.

Antalya Teknokent Prototip 
Atölyesi’nde proje çalışmaları-
nı tamamlayan genç mühendis 
ekip TEKNOFEST 2020 yarış-
ması kapsamında, 3 Eylül 2020 
tarihinde Tuz Gölü’nde Atışlarını 
gerçekleştirecek.

TEKNOFEST 2020 yarışması 
hazırlık süreci boyunca Takımla 
proje görüşmeleri gerçekleştire-
rek projeleri hakkında istişare-
de bulunan Antalya Teknokent 
Genel Müdürü İbrahim Yavuz, 
yarışma öncesi Akdeniz Roket 
Takımı’na güvendiğini, sonuç ne 
olursa olsun azim ve gayretleri 
ile finale kalmalarının bile büyük 
bir başarı olduğunu belirterek, 
takıma güzel dileklerini iletti.
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REKTÖR ÖZKAN, AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİNİ KAZANMA SEVİNCİYLE 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ KABUL ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesini kazandığını öğrendiğinde 
babasıyla yaşadığı mutluluğu 
sosyal medyada gündem olan 
ve milyonlarca kez izlenen Berna 
Toska ve ailesi ile biraraya geldi.

Üniversite kaydı için gelen Berna 
ve ailesini makamında ağırlayan 
Rektör Özkan, Berna’yı Akdeniz 
Üniversitesini kazanmasından 
dolayı tebrik etti. Rektör Özkan 
“Berna’nın Akdeniz Üniversite-
sini kazanmasından dolayı yaşa-
dığı mutluluk ve coşku bizleri de 
çok mutlu etti. Öğrencilerin ka-
zandığı üniversiteyi, bölümünü 
severek, isteyerek gelmesi bizle-
rin de motvisayonunu çok arttı-
yor. Bir işi severek yapmak yap-

tığın işin kalitesini de o derecede 
etkiliyor. Bu sebeple Üniversi-
temizde alacağın kaliteli eğitim 
sonrasında çok başarılı olacağı-
na inanıyorum.”diye konuştu.

Berna’ya yaşadığı coşkuyu tüm 
öğrencilik hayatın boyunca ya-
şamasını dileyen Rektör Özkan, 
“Eğitim hayatın boyunca kapı-
mız sana ve tüm öğrencilerimize 
her zaman açık.” dedi.

Berna, mutluluğunu paylaşan 
Rektör Özkan ile günün anısına 
öz çekim de yaptı.  

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Alper Kuştarcı da kayıt 
için fakülteye gelen Berna Tos-
ka’yı tebrik etti. Berna ve ailesine 
fakülteyi ve uygulama alanlarını 
gezdiren Dekan Kuştarcı, “Diş 
Hekimliği Fakültesi olarak gerek 

yetkin akademik kadromuz ge-
rekse teknik altyapı ve donanım 
olarak oldukça zengin imkânlara 
sahibiz. Burada hem teorik ola-
rak hem de uygulama alanında 
en iyi şekilde alacaksın. Eğitim 
hayatında başarılar diliyorum.” 
diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesini kazandı-
ğımda çok mutlu olduğunu be-
lirten Berna Toska, “Tercih ön-
cesinde Akdeniz Üniversitesini 
araştırmıştım. Sosyal medyada 
öğrencileri olsun, buranın halkı 
olsun Akdeniz Üniversitesini çok 
methettiler. Bu sebeple Akdeniz 
Üniversitesi gibi iyi bir üniversi-
teyi kazandığım için çok mutlu-
yum. Bu mutluluğuma da tüm 
Türkiye şahit oldu.” diye konuştu.
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‘APOLLO’DAN ATHENA’YA ANTİK 
KENTLER VE ENDEMİK ÇİÇEKLER’ 

ESERLERİ SERGİLENDİ
‘Apollo’dan Athena’ya Antik 
Kentler ve Endemik Çiçekler’ 
sergisi Akdeniz Üniversitesi, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Antalya İl Müdürlüğü ve Antalya 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş 
birliği ile sanatseverlerin beğeni-
sine sunuldu.

Antalya Arkeoloji Müzesi’nde 
yapılan serginin açılış törenine 
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Si-
vil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 
Antalya Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü, Antalya 
İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 
Antalya Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Antalya Rehberler Odası’n-
dan yetkililer ve ilgililer katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen ve Sivil Toplum Diyaloğu 
V Programı tarafından destekle-
nen Apollo’dan Athena’ya Antik 
Kentler & Endemik Çiçekler pro-
jesi kapsamında açılan serginin 
Antalya ve Atina’da bulunan An-
tik Kentlerde yayılış gösteren en-
demik ve hassas bitki türleri üze-
rine yürütülen çalışmalarla yerli 
ve yabancı misafirlerin farkında-
lığını artırması amaçlanıyor.

Ressam Korhan Kınıklı’nın eser-
lerinin yer aldığı sergide Antik 
Kentler ve Endemik Çiçekler mi-
zansenli toplam sekiz yağlı boya 
tablo sergileniyor. Apollo’nun 
Sidesi, Aşıkları Birleştiren Fısıltı, 
Phaselis’in Gemileri, Perge’nin 
Lider Kadınları, Aegeus’un Bek-
leyişi, Vravrona’nın Güzel Kızı, 
Marathonas’ın Ağlayan Çiçekleri 
ve Athena’nın Zaferi isimli eser-
lerde antik kentlerin topluma 

mal olmuş hikayeleri eşliğinde 
çiçekler anlatılmıştır.

Serginin açılışında konuşan Pro-
je Koordinatörü Akdeniz Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda ANTOK 
Başkanı Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz, 
“Ülkemiz bitki çeşitliliği yönün-
den son derece zengin ve yakla-
şık 10000 bitki türüne ev sahip-
liği yapıyor. Bu bitki türlerinden 
2700 tanesi Antalya ilinde yayı-
lış gösteriyor. Ülkemizde yayılış 
gösteren bitki türlerinin yaklaşık 
üçte biri endemik ve başka ülke-
lerde yayılış göstermiyor. Antal-
ya 825 endemik bitki taksonuyla 
ülkemizin bu anlamda en zengin 
ili olma özelliğine sahip.” diye 
konuştu.

Etkili bir çevre koruma ve nadir 
türlerin geleceğe aktarımı için 
kurumlar arası iletişimin öne-
mine, tanıtım ve bilgilendirme 
çalışmalarının gerekliliğine de-
ğinen Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz 
projeye destek veren kurumlara 
teşekkür etti.

Antalya sivil toplumunun ger-
çekleştirdiği çalışmalarla sevin-
dirici seviyeye geldiğini belirten 
Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürü Hüseyin Kurtay yapılan 
bu ve benzeri etkinliklerle ku-
rumlar arası iş birliği çalışmaları-
nın olumlu etkisine vurgu yaptı. 
Kurtay bilhassa çevre ve doğa 
koruma konusunda çalışma yü-
rüten Antalya sivil toplumunun 
başarılı çalışmalarından örnekler 
verdi. 

Dış İşleri Bakanlığı, AB Başkanlığı 
Antalya Sorumlusu Selman Çetin 
ise Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 
yakın dönemde Türkiye’deki sivil 
topluma yönelik olarak yürüt-
tüğü programlar hakkında bilgi 
vererek Antalya’dan başvuruları 
kabul edilen proje sayısının çok-
luğuna ve başarılı sonuçlarına 
vurgu yaptı. 

‘Apollo’dan Athena’ya Antik 
Kentler ve Endemik Çiçekler’ 
sergisi Ağustos sonuna kadar 
Antalya Arkeoloji Müzesi’nde zi-
yaretçilere açık olacak. 
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REKTÖR ÖZKAN COVİT HASTASI 
İNTÖRN DOKTOR İLE VİDEO 

KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi’nde İn-
törn Doktor olarak görev yapan 
ve Koronavirüse yakalanan Ayşe 
Tutku Özdemir ile video konfe-
rans yoluyla görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde tedavi gören Covit-19 
hastası Ayşe Tutku Özdemir’e 
geçmiş olsun dileklerini ileten 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastaya 
nasıl hissettiğini sorarak  duru-
mu hakkında bilgi aldı. 

Çok büyük bulguları olmadığını 
söyleyen Ayşe Tutku Özdemir, 
başının ağrıdığını, halsizlik oldu-
ğunu, hafif ateş ve öksürüğünün 
olduğunu ama sıkıntılı bir durum 
geçirmediğini söyledi.

Rektör Özkan, hastalığın genç-
lerde ağır seyretmediğini ama 

hastalığa karşı çok dikkatli olun-
ması gerektiğini belirterek; “Bi-
zim mesleğimizin en sıkıntılı 
taraflarından birisi bulaşıcı has-
talıklara karşı risk altında olma-
mız.

Sadece Koronavirüs değil pek 
çok bulaşıcı hastalıkta sağlık 
çalışanları olarak he-
pimiz bulaşma riskiyle 
karşı karşıya kalabiliyo-
ruz. Ama çok keyifli bir 
mesleğimiz var. İnşallah 
profesyonel hayatına 
başladığında da doktor 
keyfini alacaksın. İnşal-
lah en kısa zamanda 
sağlığına kavuşursun ve 
tekrar seni  sağlık ordu-
sunun arasında görü-
rüz.” şeklinde konuştu.

Küresel salgın sürecinin 
bütün dünya için zor bir 

süreç olduğunu belirten Rektör 
Özkan, “Bu süreci en iyi şekilde 
geçirmek için Akdeniz Üniversi-
tesi olarak biz de elimizden ge-
lenin en iyisini yapmaya çalışıyo-
ruz. Bu süreçte özveriyle çalışan 
tüm sağlık çalışanlarına bu me-
şakkatli görevlerinde kolaylıklar 
ve başarılar diliyorum.” dedi.
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KORONAVİRÜSÜ YENEN 
BÜŞRA HEMŞİRE, 

MÜCADELEYE GERİ DÖNDÜ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
pandemi servisinde çalışan hem-
şire Büşra Korkmaz, tedavi ettiği 
hastalardan kaptığı koronavirüsü 
yenip, yeniden görevinin başına 
döndü.

Hastanenin pandemi servisinde 
çalışan hemşire Büşra Korkmaz, 

mart ayından bu yana korona-
virüs hastalarının tedavilerinin 
devam ettiği pandemi servisin-
de görev yaptığını, hastaların en 
kısa sürede tedavilerinin yapılıp, 
normal hayata dönmeleri için 
elinden gelen tüm gayreti ve bil-
gisini ortaya koymaya çalıştığını 

ifade etti. Ancak Büşra hemşire, 
aldığı tüm önlemlere karşın, has-
talarını sağlıklarına kavuşturmak 
için yaptığı mücadele sırasında 1 
Mayıs’ta hastalığı kaptığını be-
lirtti.

20 Gün Evden Çıkmadım

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde 2 yıldır hemşirelik göre-
vini sürdürdüğünü ifade eden 
Büşra Korkmaz, “Yaklaşık 1,5 yıl 
pediatri servisinde görev yap-
tım. Pandemi sürecinin başından 
itibaren de 5-6 aydır, pandemi 
servisinde görev yapıyorum. Bu 
hastalığa ben de yakalandım. İlk 
öğrendiğimde şoke oldum, he-
yecanlandım ve korktum. Çünkü 
böyle bir şeyi hiç beklemiyor-
dum. ‘Bana bulaşmaz’ diyordum. 
Maalesef bu hastalık hiç kimseyi 
ayırt etmiyor, her türlü bulaşabi-
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liyor. Bende de bu hastalık tespit 
edildiğinde eve gönderildim. 14 
günlüğüne izole olmam gerek-
tiği söylendi ama ben bu süreyi 
20 güne tamamladım. 20 gün 
evden hiç çıkmadım. Hiç ak-
satmadan ilaçlarımı kullandım. 
Testlerim negatif gelene kadar 
her türlü tedbiri aldım. Evde tek 
başıma kaldığım için de sorun 
yaşamadım. Hastalığı yendim, 
işime döndüm” diye konuştu.

Tedavi Süreci

Kendisine uygulanan tedavi sü-
recini de anlatan Büşra Korkmaz, 
“Bana sadece 5 gün boyunca 
günde iki defa içtiğim ilaç veril-
di. Bir de hiçbir şekilde dışarı çık-
mamam gerektiği ve evde izole 
olmam yönünde uyarılarda bu-
lunuldu. Bu kurallara uyduğum 
takdirde hastalığı atlatabilece-
ğim doktorlarım tarafından bana 
söylendi. Çok şükür yatağa yat-
madan, hastaneye gitme ihtiyacı 
duymadan evde kendi başıma 
bu süreci ve hastalığı atlattım” 
dedi.

‘İlk Duyduğumda Şoke Oldum’

Hastalığın teşhisi konulduğunda 
şoke olduğunu ve kendisine bu 
hastalığı hiç yakıştıramadığını 
söyleyen Korkmaz, “Daha sonra 
bu hastalığa herkesin yakalana-
bileceğine kendimi inandırdım. 
Hastalığı minimum düzeyde at-
lattığım için kendimi çok şanslı 
görüyorum. Diğer hastalara da 
şifalar diliyorum” şeklinde ko-
nuştu.

‘Görevime Daha Bilinçli Dön-
düm’

Hastalık ve tedavi sürecinde in-
sanların neler yaşadıklarını daha 
iyi anlama fırsatı bulduğunu ak-
taran Korkmaz, “Özellikle mas-

kesiz dolaşılmaması gerektiğini 
ve dışarı çıkarken çok dikkatli 
olunması gerektiğini, mesafe 
konusunda daha hassas olun-
ması gerektiğini hastalarıma 
tekrar tekrar anlatıyorum. Has-
tanede yatanların durumu çok 
daha ağır. Riskli oldukları için 
tedavi dışında odalarına da gi-
rilemiyor. O nedenle hastanede 
yatarak tedavi görenleri daha iyi 
anlama fırsatım oldu. Hastanede 
yatmaktansa evlerinde olup ted-
birlere uymalarını tavsiye ediyo-
rum. Doktorlar ne diyorsa uygu-
lasınlar, tedbirlerini buna göre 
alsınlar” dedi.  

‘Hastalara Tavsiyelerim Oluyor’

Koronavirüs hastalığını yenmiş 
olmasının kendisinde büyük bir 
tecrübe birikimine neden oldu-

ğunu, hastalara doktorların tüm 
tavsiyelerine harfiyen uyulması 
gerektiğini aktardığını söyleyen 
Büşra Korkmaz, “En az 14 gün 
evde kalmanın çok zor olduğu-
nu, alışverişe çıkamadığınızı dü-
şünmek bile çok zor. Ben apartta 
kalıyorum. Bu süreçte alışverişle-
rimi apart görevlileri yaptı. Çok 
sıkıntılı bir süreç, biz kolay olanı 
tercih edelim, uzmanların tav-
siyelerine uyalım. Ailem Aksa-
ray’da yaşıyor, onlardan uzakta 
olmak zordu. Bu süreçte yanım-
da olmamaları hem zorluk hem 
de kolaylık yaşattı diyebilirim. 
Tek başına olunca insanın ken-
dini izole etmesi daha kolay. 
Ailemle 6 ay boyunca hiç görüş-
medim. Herkesin sağlıklı olması 
bu görüşememeyi tolore edebi-
liyor” diye konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ MYRA 
KAZILARINDA YILIN KEŞFİ

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nevzat Çevik ve ekibi tarafından 
yürütülen Myra ve Limanı And-
riake Kazılarında yılın ilk keşfi 
bilim dünyasını heyecanlandırdı. 
2100 yıl öncesine ait elliden faz-
la terracotta heykelcik ile zen-
gin bir koleksiyona sahip keşif 
önemli bir tarihe ışık tutuyor.

Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üni-
versitesi adına Prof. Dr. Nevzat 
Çevik ve ekibi tarafından yürü-
tülen Myra ve Limanı Andriake 

Kazılarında, bir mekânın içerisi-
ne dökülmüş 2000-2200 yaş-
larında 50’den fazla terracotta 
(pişmiş toprak) heykelcik bulun-
du. M.Ö. 1 ve 2. yüzyıla ait olan 
heykelciklerde, boyaları kısmen 
korunmuş kadın, erkek, tanrı, 
tanrıça, koç, atlı süvari, adak pla-
kaları gibi zengin çeşitlilikteki fi-
gürler yer aldı. Myra ve Andriake 
Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Çevik, eserlerin toplu olarak kazı 
ekibi tarafından yayınlanarak bi-
lim dünyasına sunulacağını be-
lirtti.

Binlerce Yıl Sonra Günışığına 
Çıkarıldı

Binlerce yıl sonra günışığına çı-
karılan eserlerle ilgili bilgi veren 
Myra ve Andriake Kazıları Başka-
nı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Roma 
Tiyatrosu öncesinde alandaki 
erken varlıklar araştırılırken He-
lenistik dönem yapılarına ait du-
varlar ortaya çıkarıldı. Bulgulara 
göre, Helenistik dönemde Roma 
Tiyatrosu altında kalmış bir kü-
çük tiyatro ve Helenistik tiyatro 
zamanından ve öncesinden ya-
pılar bulunmaktaydı. Bu önemli 
mimari sonuçların heyecanıyla 
ekip kazmaya devam ederken 
bir mekânın içine dökülmüş hal-
de çok sayıda terracotta (pişmiş 
toprak) heykelcikler, çeşitli sera-
mikler, bronz, kurşun ve gümüş 
objeler bulunmuştur. Kadın, er-
kek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süva-
ri, adak plakaları gibi çok zengin 
bir çeşitlilikte ele geçen figür-
lerin nitelikleri ve orijinal boya 
kalıntılarını korumuş olmaları da 
ayrıca dikkati çekmiştir.” dedi.
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İlk Kez Geniş Bir Koleksiyon Bir 
Arada Keşfedildi

Heykellerin giysilerinde kırmızı, 
mavi, pembe renklerin farklı ton-
larda yoğun olarak kullanıldığı-
na işaret eden Çevik, böylesi bir 
zengin koleksiyonun ilk kez bir 
arada keşfedildiğine dikkat çek-
ti. Çevik, “Dönemin sanat, kültür 
ve inançları hakkında önemli bil-
giler veren eserlerin içinde bazı 
örnekler de ilk kez görülen ünik 
eserlerdir.” ifadelerini kullandı.

2000 Yıl Öncesinden Olağanüs-
tü Bir Armağan

Olağanüstü denilebilecek zen-
ginlikte ve çeşitlilikte pişmiş top-
rak heykelciklerin bulunmasını 
Türkiye’ye ve arkeoloji dünyası-
na 2020 sezonunun olağanüs-
tü armağanı olarak nitelendiren 

Prof. Dr. Çevik, çok hassas ve 
uzun bir iş olan parçaların temiz-
liği, korunması ve birleştirilmesi 
çalışmalarının devam ettiğini, 
bilimsel çalışmalar tamamlandı-
ğında yayımlanarak, bilim dün-

yasıyla paylaşılacağını belirtti. 
Prof. Dr. Çevik, eserlerin Demre 
Likya Uygarlıkları Müzesi’nde 
sergilenmesi için özel bir teşhir 
tasarımının da yapılmaya baş-
landığını sözlerine ekledi.

Tarihin Armağanına Yazılan Şiir 

Kazı Başkanı Prof. Nevzat Çevik, Myra’nın muhteşem 
koleksiyon buluntuları için bir şiir yazdı. Prof. Dr. Nev-
zat Çevik’in kaleme aldığı ‘Toplanmış gelmiş Myra 
Halkı’ şiir şöyle;

Toplanmış gelmiş Myra halkı,

Kadını, erkeği, tanrısıyla

Kucağında bebeği, terkisinde süvarisiyle gelmişler.

Renkli kostümler içinde göz kırpmakta kadınlar,

Gövde gösterisindeler, miladı bile görmemiş erkekler.

Toplanmış gelmişler uzak dünden, 

2100 yıl süren yolculukla bugüne.

Yırtılmış elbiseleri,

Dağılmış saçlarıyla yorgun,

Topraktan bedenleri direnerek zamana

Biraz kırık, biraz eksik.

Kaldıkları kadarıyla,

Dillerinde en eski şarkılarla,

Ve kadim aşklarıyla,  

Toplanıp bize gelmişler.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNE  

BİR ÖDÜL DE TÜBİTAK’TAN

Akdeniz Üniversitesi Elektrik – 

Elektronik Mühendisliği Bölümü 

öğrencileri, TÜBİTAK 2242 Üni-

versite Öğrencileri Araştırma 

Proje Yarışmaları’nda birincilik 

ödülüne layık görülerek finalist 

olmaya hak kazandı. 

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğren-

cileri Araştırma Proje Yarışmaları 

bölge değerlendirme sonuçları 

açıklandı. Ankara, Erzurum, İs-

tanbul ve Konya olmak üzere 

dört bölge merkezinde düzenle-

nen yarışmada toplam 400 proje 

175 jüri üyesi tarafından değer-

lendirildi. Yapılan bölge değer-

lendirmeleri sonucunda her 

bölgede 30 birincilik (finalist) 

ve her alanda bir ikincilik ile bir 

üçüncülük ödülü sahibini buldu. 

Akdeniz Üniversitesi Elektrik – 

Elektronik Mühendisliği Bölümü 

öğrencileri, Konya’da yapılan 

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğ-

rencileri Araştırma Projeleri Böl-

ge Yarışmasında iki farklı alanda 

birincilik elde etti. Elektrik-Elekt-

ronik Mühendisliği Bölümü Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hel-

hel’in danışmanlığında Melikhan 

Eren “Binalarda Kolon İçi Koroz-

yon Tespit RADAR Sistemi Tasa-

rımı” başlıklı projesi ile “Makine 

İmalatı” dalında; Öğretim Görev-

lisi Dr. Yalçın Akbayrak’ın danış-

manlığında Recep Tayyip Çam 

“Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 

Geliştirme Modülü” başlıklı pro-

jesi ile “Akıllı Şehirler ve Ulaşım” 

alanında bölge birincisi oldu.

Final değerlendirmeleri 9-10 Ey-

lül 2020 tarihlerinde çevrimiçi 

olarak yapılıp ödül alan projeler 

TEKNOFEST kapsamında sergi-

ye davet edilecek.
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REKTÖR ÖZKAN, ANTALYA KENT 
KONSEYİ BAŞKANI VE YÜRÜTME 

KURULU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya 

Kent Konseyi Başkanı Semanur 

Kurt ve Yürütme Kurulu Üyeleri 

ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim 

Kurulu Salonu’nda gerçekleşen 

Antalya Kent Konseyi Başkanı 

Semanur Kurt ve Yürütme Ku-

rulu Üyelerine ziyaretten dolayı 

teşekkür eden Akdeniz Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 

Özkan, kent ile üniversitenin bir-

birini tamamlayan bir bütünün 

parçaları olduğunu ifade ederek, 

üniversitelerin kentlerin yaşamı-

na, kültürel, tarihsel, sanatsal ve 

bilimsel dokusuna önemli katkı-

lar sunduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyi Başkanı 

Semanur Kurt ile birlikte üniver-

site ve kent yaşamına ilişkin sü-

rekli görüştüklerini belirten Rek-
tör Özkan, ilerleyen zamanlarda 
da Antalya Kent Konseyi ve Ak-
deniz Üniversitesi birlikteliğinde 
Antalya’nın kent yaşamını daha 
da güzelleştirecek projelerde bir 
araya geleceklerini ifade etti.

Antalya Kent Konseyi Başkanı 
Semanur Kurt ise Rektör Öz-

kan’ın kendilerini kabul ettiği 
için teşekkür ederek üniversite 
ve kent konseyinin bütünleşerek 
daha güzel bir Antalya için birlik-
te çalışacaklarını belirtti.

Görüşmenin sonunda Antalya 
Kent Konseyi Başkanı Semanur 
Kurt, Rektör Özkan’a çiçek tak-
dim etti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ENGELLİ 
ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİMİNİ PLANLADI
Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğ-
renci Birimi, engelli öğrencilerin 
eğitim sürecinin en verimli şekil-
de yürütülmesi, her bireyin eşit ve 
erişilebilir koşullarda eğitim alma-
sı için güz dönemini planlama top-
lantısı gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim 
gören engelli öğrencilerin bireysel 
gereksinimleri ve buna bağlı ola-

rak eğitimsel, sosyal ve kültürel 
alanlardaki uyarlamalarının plan-
lanması amacıyla online olarak 
gerçekleştirilen toplantıya Engel-
li Öğrenci Birimi’nden sorumlu 
Rektör Yrd. Prof. Dr. Cengiz Toker, 
Engelli Öğrenci Birim Koordinatö-
rü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan 
Yıldırım ve Engelli Öğrenci Danış-
manları katıldı. Toplantıda Engelli 

Öğrenci Birimi’nin, Engelli Öğrenci 
Danışmanlarının ve engelli öğren-
cilerin görev ve sorumluluklarının 
neler olduğu konuşuldu.

Engelli Öğrenci Birimi’nden so-
rumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cengiz Toker, “Üniversitemizde 
öğrenim gören engelli öğrencile-
rimizin uzaktan eğitim sürecinde 
derslere aktif ve verimli bir şekil-
de katılabilmeleri için gereksinim 
duyabilecekleri uyarlamalarla ilgili 
çalışmalarımız hız kesmeden, tüm 
akademik ve idari birimlerimizle 
iş birliği içinde devam etmekte-
dir. Engelli Öğrenci Birimimizin 
mesleki ve idari deneyimleriyle 
uzaktan eğitim sürecini sorunsuz 
olarak sürdürmeyi planlamaktayız. 
Toplantıya katılan tüm danışman-
larımıza teşekkür ederim.” şeklin-
de konuştu.

KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİ İLE ONLİNE ORTAMDA TANIŞTI

Akdeniz Üniversitesi Kumluca 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde fa-
külteyi yeni kazanan öğrenciler 
için online tanışma toplantısı ger-
çekleştirildi.

Tanışma toplantısı Akdeniz Üni-
versitesi Kumluca Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma 
Öncel, Hemşirelik ve Çocuk Gelişi-
mi Bölümleri öğretim elemanları-

nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Covid-19 pandemisi sürecinde yüz 
yüze eğitime ara verilerek 2020-
2021 eğitim öğretim yılı güz döne-
mi derslerinin uzaktan eğitim ile 
yürütülmesi kararı alındığını söy-
leyen Dekan Prof. Dr. Selma Öncel, 
“Öğrencilere üniversiteye başlama 
heyecanını yaşatabilmek, moti-
vasyonlarını yükseltmek, fakülteyi 

ve öğretim elemanlarını tanıtmak 
amacıyla bir toplantı planlandık ve 
online olarak toplantımızı gerçek-
leştirdik.” şeklinde konuştu.

Dekan Öncel, “Yüz yüze yürütü-
len eğitim öğretim döneminin ilk 
haftasında oryantasyon eğitimi 
gerçekleştirilmekteydi. Bu top-
lantı ile öğrencilere oryantasyon 
eğitimini sunmaya çalıştık. Öğren-
cilerin katılımının yüksek olması 
onların istekli ve ders dönemine 
hazır olduklarını gösterdi. Onların 
motivasyon ve heyecanı bizleri de 
oldukça mutlu etti.” dedi.

Tanışma toplantısında öğrenci-
lere Fakülte tanıtım videosu izle-
tildi. Daha sonra bölüm öğretim 
elemanları kendilerini tanıtarak 
öğrencilere, “Akdeniz Üniversitesi 
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ailesine hoş geldiniz.” dediler.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE 
KOMİSYONU TOPLANTILARI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Kalite Komisyonu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan 
başkanlığında toplandı.

Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantılarda  Kurumsal Akreditasyon Süreci, Performans Gösterge-
leri,  Eğitim Öğretim alanı ile ilgili hazırlıklar değerlendirildi.

REKTÖR ÖZKAN, CHP HEYETİYLE BAŞKAN 
BÖCEK’İN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ GÖRÜŞTÜ
Koronavirüs nedeniyle yoğun 
bakımda tedavisi devam eden 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek’in sağ-
lık durumu ile ilgili, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Seyit Torun 
ve beraberindeki heyet, Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan ile görüştü.

Rektör Özkan, kendisini ziyaret 
eden heyete geçmiş olsun dilek-
lerini iletirken, Başkan Böcek’in 
sağlık durumuyla yakından ilgi-
lendiklerini ve alanında uzman 
doktorlarla birlikte tedavi için 
gereken bütün imkânların sefer-
ber edildiğini belirtti.

Görüşmede Cumhuriyet Halk 

Partisi Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Seyit Torun’un yanı sıra CHP 
Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, 
Aydın Özer, Çetin Osman Budak, 
Burdur Milletvekili ve TBMM CHP 
İdari Amiri Mehmet Göker, An-

talya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, 
Burdur Belediye Başkanı Ali Or-
kun Ercengiz, Konyaaltı Belediye 
Başkanı Semih Esen ve CHP An-
talya İl Başkanı Nusret Bayar da 
bulundu.
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REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’A, 
AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN 

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEBRİK ZİYARETİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ayte-
miz Alanyaspor Başkanı Hasan 
Çavuşoğlu’nu makamında ağır-
ladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı rektör-
lüğe atanmasından dolayı tebrik 
eden Aytemiz Alanyaspor Baş-
kanı Hasan Çavuşoğlu, Rektör 

Özkan’a görevinde başarılar di-

ledi.

Rektör Özkan, Hasan Çavuşoğ-

lu’na ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti ileterek, Alan-

yaspor’u yakından takip ettiğini 

ve lige güzel bir başlangıç yap-

tığını belirterek devamında da 

başarılı olması temennisinde bu-

lundu.

Başkan Çavuşoğlu ziyaret so-

nunda Rektör Prof. Dr. Özlenen 

Özkan’a üzerinde ismi yazan 07 

numaralı forma takdim etti. Ça-

vuşoğlu Rektör Özkan’ın ziyare-

tinin ardından Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Murat Turhan’ı da ma-

kamında ziyaret ederek forma 

hediye etti.
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE 
UZAKTAN EĞİTİM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi, öğrencilerine yönelik 
uzaktan eğitim sürecine ilişkin 
online bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdi.

Bilgilendirilme toplantısı, Akde-
niz Üniversitesi Hemşirelik Fa-
kültesi Dekan V. Prof. Dr. Zeynep 
Özer, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
Emine Kol, Doç. Dr. İlkay Boz’un 
ve öğretim elemanlarının katılı-
mıyla düzenlendi. 

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 
pandemi sürecinde yüz yüze 
eğitime ara verilerek 2020-2021 
eğitim-öğretim yılı güz dönemi 
derslerinin Üniversitemiz Senato 
kararıyla uzaktan eğitim ile yürü-
tülmesi kararı alındığını belirten 
Dekan V. Prof. Dr. Zeynep Özer, 
öğrencilere uzaktan eğitim süre-
cinde teorik derslerin, laboratu-
var ve uygulamaların yürütülme-
si ve değerlendirilmesi hakkında 
bilgilendirme yapılmasının yanı 

sıra öğrencilerle etkileşimi artır-
mak ve onların ilk gün heyeca-
nını paylaşmak amacıyla dijital 
ortamda bir araya geldiklerini 
belirtti.

Dekan Özer, uzaktan eğitim sü-
recinde tüm teorik derslerin on-
line sistem üzerinden senkron/
asenkron olarak yürütüleceğini, 
kuramsal/uygulamalı derslerde 
laboratuvar uygulamalarının vi-
deo çekimleri ve yapılandırılmış 
vaka çalışmaları ile desteklene-
ceğini, öğrencilerin istediği za-
man ulaşabilmesi için videoların 
sistemde kayıtlı olacağını ve bu 
videolar üzerinden küçük grup 
tartışmaları yapılacağını belirt-
ti. Dekan Özer, hemşirelik eğiti-
minin temeli olan klinik ve saha 
uygulamalarının ilgili öğretim 
elemanı rehberliğinde, küçük 
gruplar ile vaka analizleri ve vi-
deolar gösterimleriyle online 
sistem üzerinden senkron olarak 

yürütüleceğini de sözlerine ekle-
di.  

Tüm öğrencilerin merakla bek-
lediği sınavların nasıl yapılacağı 
sorusuna ise Dekan Özer “Ders-
lerin değerlendirilmesinde sı-
navların online, laboratuvar ve 
uygulamaların ise ödevler/vaka 
analizleri ile gerçekleştirilecek-
tir” şeklinde açıklama getirdi.

Uzaktan eğitim sürecinde ders-
lere katılımda internet erişim 
sorunu olan öğrencilerin durum-
larının değerlendirilerek mağdu-
riyet yaşamamaları için gerekli 
işlemlerin başlatılacağını özellik-
le belirten Dekan Özer, öğrenci-
lerin yaşadığı her türlü sorunun 
çözümünde destek için yanların-
da olduğunu belirtti.

Bilgilendirme toplantısı sonra-
sında uzaktan eğitimin gerçek-
leştirileceği Microsoft Teams 
programına ilişkin eğitim verildi.



60 SAYI: 01 

REKTÖR ÖZKAN, BAŞARILI 
SPORCULARI KABUL ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, tenis 
turnuvasında dereceye giren Ak-
deniz Üniversitesi Spor Kulübü 
sporcularını makamında ağırla-
yarak tebrik etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türki-
ye Tenis Federasyonu tarafından 
8-22 Ekim tarihlerinde Antal-
ya’da düzenlenen Hafta Sonu 
Tenis Turnuvalarında 10-12 yaş 

kategorilerinde dereceye giren 
Akdeniz Üniversitesi Spor Kulü-
bü sporcuları ile bir araya geldi.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniver-
sitesi Spor Kulübü hocaları Öğr. 
Gör. İbrahim Dağyurt, Gürkan 
Tunç, Hakan Gürel’i ve Tenis Tur-
nuvalarında şampiyon olan Ege 
Yaykıran ve Kaan Tuğra Torun, 
finalist olan Mert Murat Koçer, 
Enes Yusuf Tunç ve Hediye Gü-
neş Emsen’i yarışmada göster-

dikleri başarıdan dolayı tebrik 
etti.

Akdeniz Üniversitesi olarak bi-
lime, tarihe, kültüre verdikleri 
önem kadar spora da önem ver-
diklerini söyleyen Rektör Özkan, 
“Akdeniz Üniversitesi Spor Kulü-
bü olarak sizlerde kazandığınız 
bu başarı ile üniversitemizi güzel 
bir şekilde yarışmalarda temsil 
ediyorsunuz. Bu başarınızdan 
dolayı sizlere teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Genç sporcuların gösterdikleri 
başarıdan dolayı mutlu olduk-
larını ifade eden Rektör Özkan, 
gelecek turnuvalara katılmaları 
için üniversite olarak sporcuları 
desteklemeye devam edecekle-
rini belirterek sporculara hedi-
yelerini takdim etti ve okul ha-
yatlarında ve spor yaşamlarında 
başarılar temennisinde bulundu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDEN 

İLK SANAL CUMHURİYET SERGİSİ
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sa-

natlar Fakültesi tarafından ge-

leneksel olarak düzenlenen 

‘Uluslararası Cumhuriyet Sergisi’ 

pandemi nedeniyle ilk kez sanal 

olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin dört bir yanından 

akademisyen ve sanatçıların yanı 

sıra yurtdışı katılımın da yoğun 

olduğu “18. Geleneksel Uluslara-

rası Cumhuriyet Sergisi” 29 Ekim 

2020 Perşembe günü itibarıyla 

www.cumhuriyetsergisi.com ad-

resinde izleyenlere açılacak.

Sergide resim, fotoğraf, gele-
neksel el sanatları, seramik, hey-
kel, grafik gibi güzel sanatların 
tüm alanlarından çalışmaların 
yer aldığı 140’dan fazla eser ser-
gileniyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Osman Eravşar, 
“Cumhuriyetimizin kuru-
luşunun 97. yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında 
geleneksel olarak düzen-
lediğimiz sergimizi bu 
yıl olağanüstü koşullar 
sebebiyle ilk kez sanal 
olarak gerçekleştiriyoruz. 
Buna rağmen yoğun bir 
katılımın olması sevindi-
rici. Pandemi nedeniyle 
bizler için buruk bir et-
kinlik olsa da sergimize 
tüm Türkiye’den erişim 
sağlanabilecek olmasının 
da ayrı bir avantaj oldu-
ğunu düşünüyorum. Ser-
gimiz yıl sonuna kadar 
açık olacak. Sergi organi-
zasyonuna emeği geçen 
hocalarımıza teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Küratörlüğünü Fotoğraf 
Bölümü Öğretim Üyesi  
Dr. Öğr. Üyesi Nafia Han-
yaloğlu’nun üstlendiği 
“18. Geleneksel Uluslara-
rası Cumhuriyet Sergisi” 
www.cumhuriyetsergisi.
com adresinden yıl sonu-
na kadar açık kalacak.
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AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM 
FAALİYETLERİNİ BÜTÜN YILA 

YAYACAK PROJE
Akdeniz Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Rekreasyon 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Güney Çetinkaya, “ALternative 
tourism in MEditerranean Regi-
ons (ALMERE)” başlıklı projesi 
ile hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
düzenlenen 2020 Yılı Erasmus+ 
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortak-
lıklar Projesinin başvuruları so-
nuçlandı. Akdeniz Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreas-
yon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Güney Çetinkaya’nın sundu-
ğu Akdeniz Bölgelerinde Alter-
natif Turizm (ALternative tou-
rism in MEditerranean Regions 
ALMERE) başlıklı projesi, 256 
proje teklifi içerisinden 32 proje 

arasına girerek 60 bin 480 Euro 
hibe almaya hak kazandı.

Projenin amacı ile ilgili açıklama-
larda bulunan Akdeniz Üniversi-
tesi Spor Bilimleri Fakültesi Rek-
reasyon Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Güney Çetinkaya, “Pro-
jemizin ana amacı sürdürülebilir 
kalkınma amaçları çerçevesin-
de, Akdeniz çanağında bulunan 
ülkelerde turizm aktivitelerinin 
çevresel, sosyokültürel ve eko-
nomik etkilerine karşı yerel halk-
ta ve ziyaretçilerde farkındalık 
yaratmaktır. Proje kapsamında, 
turizm faaliyetlerini bütün yıla 
yayacak alternatif kaynakların ön 
plana çıkarılmasını ve yerel halk 
ile ziyaretçilerin sürdürülebilir 
turizm faaliyetlerine yönelik bilgi 

ve deneyimlerinin arttırılmasını 

hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye adına Akdeniz Üniver-

sitesi’nin yürütücülüğünde 2 yıl 

devam edecek olan projenin Ak-

deniz çanağında bulunan 4 ortak 

ülke İtalya, İspanya, Slovenya ve 

Yunanistan ile birlikte gerçekleş-

tirileceğini söyleyen Doç. Dr. Gü-

ney Çetinkaya, “Projenin sonu-

cunda, Akdeniz ülke vatandaşları 

arasında bilgi paylaşımının ve iyi 

uygulamaların değişimini sağla-

yacak bir ağın kurulması, alter-

natif turizm kaynaklarına yönelik 

bir rehberin hazırlanması ve ilgili 

ülkeler arasında derinlemesine 

kültürel anlayışın sağlanması 

planlanmaktadır.” dedi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE PERSONELİNE 
‘SALGIN SÜRECİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞU 

GÜÇLENDİRME’ SEMİNERİ
Akdeniz Üniversitesi Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (PDRM) ta-
rafından üniversite öğrencilerine 
ve personeline yönelik olarak geli-
şim seminerleri düzenleniyor.

“Salgın Sürecinde Psikolojik İyi 
Oluşu Güçlendirme” başlıklı ilk se-
miner, Akdeniz Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi ve PDRM Müdürü Doç. 
Dr. Tuğba Sarı tarafından online 
platformda gerçekleştirildi. Se-
minere üniversite öğrencileri ve 
mensupları katılım gösterdi.

Geçmiş yıllarda da insanların ha-
yatını etkileyen salgınlar olduğu-
nu ama uzun zamandır insanlığın 
salgınlara alışkın olmadığı bir dö-
nemden geçildiği için alışma aşa-
masında olunduğunu söyleyen 
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psikolojik Da-
nışmanlık Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı, “Sal-
gın nedeniyle bazı kırılganlıklar 
olabilir ama fiziksel ve psikolojik 
sağlamlığımızı ne kadar artırabilir-
sek bu salgın sürecinden daha da 
güçlenmiş olarak çıkabiliriz. İçinde 
bulunulan durumları kabullenmek 
yeni güçler edinmemize yardımcı 
olur.” şeklinde konuştu.

“Tüm insanlık olarak ortak bir fır-
tınadan geçiyoruz. Ortaya çıkan 
stres tepkilerinin şiddeti ve yo-
ğunluğu kişiden kişiye değişiklik 
gösterebiliyor.” şeklinde konuşan 
Doç. Dr. Tuğba Sarı, “Covid-19 sal-
gını nedeniyle kendimiz, ailemiz, 
sevdiklerimiz, toplumumuz ve di-
ğer insanlar için endişe, kaygı, pa-
nik ve korku yaşamamız olağandır. 
Hastalığa yakalanma riski altında 
olmak, virüs salgınının ne zaman 
son bulacağını tam olarak bileme-

mek, salgın sürecinde yaşanabile-
cek sosyal ve ekonomik zorluklara 
yönelik belirsizlik yaşamak yoğun 
stres ve kaygı yaşamamıza neden 
olabilmektedir.” dedi.

Salgın sürecinde kaygılı ve korku-
lu olmanın normal olduğunu ifa-
de eden Sarı “Kaygılı ve korkulu 
olmanın şu dönemde gerekli ve 
işlevsel olduğunu kabul etmek du-
rumundayız. Çünkü bu duygular 
olumsuz olsa da bizim önlem al-
mamızı, gerekeni yapmamızı sağ-
lamaktadır.” şeklinde konuştu.

İyi oluşu etkileyen faktörleri, risk 
faktörleri ve koruyucu faktörler 
olarak ikiye ayıran Sarı, koruyucu 
faktörlerin kişisel, ailesel, sosyal, 
içsel ve dışsal olarak sınıflandırıl-
dığını söyleyerek salgın dönemin-
de kontrol altında olmayan ailesel, 
sosyal ve dışsal durumlara odak-
lanmak yerine kontrol alanında 
olan kişisel ve içsel faktörleri ge-
liştirmeye daha da yoğunlaşılması 
gerektiğini, günlük hayatımızdaki 
olumlu duygulanımlar oluşturan 
bitki ve hayvan bakımı, müzik ve 
sanatla ilgilenmek, farkındalık yü-
rüyüşleri ve şükran günlükleri yaz-
ma gibi etkinliklere yer vermenin 
iyi oluş düzeyini artırdığını ifade 
etti.

Salgın sürecine ilişkin bakış açımı-
zı yeniden çerçeveleyebileceğimi-

zi söyleyen Sarı “Problemlerle aşırı 
ilgilenmek yerine iyi oluşumuzu ar-
tıracak etkinliklerle ve güçlü yan-
larımız, kaynaklarımızla ilgilenmek 
bizim iyi oluşumuzu etkileyecektir. 
Problemleri fark etmek önemli 
ancak tüm dikkati problemlerin 
üzerine yöneltme alışkanlığından 
vazgeçmek gerekiyor. Problem-
leri fark etmek tehdit unsurlarına 
karşı önlem ve korunmayı sağlar, 
ancak buna güçlü yanlarımızı ve 
kaynaklarımızı harekete geçirmeyi 
de eklememiz gerekiyor.” şeklinde 
konuştu.

Yaşamın beden, başarı, ilişki ve 
anlam/maneviyat gibi farklı bo-
yutlarına ilişkin günlük amaçlar 
edinmenin ve enerjiyi bu amaçları 
gerçekleştirmek için kullanmanın 
öneminden bahseden Sarı, “kalbi-
miz iş başında” sloganıyla günlük 
hayatımızda özgeci davranışlar 
gerçekleştirmenin psikolojik iyi 
oluşumuzu güçlendireceğini be-
lirtti.

Katılımcılara ilgisinden dolayı te-
şekkür eden Sarı, Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin (PDRM) ilk 
semineri olduğunu belirterek iler-
leyen günlerde de insan hayatına 
dokunan seminerler düzenleye-
ceklerini söyleyerek semineri son-
landırdı.
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Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Kalan’ın Makam Ziyareti

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal’ın 
Makam Ziyareti

Prof. Dr. Ömer Özkan’ın Makam Ziyareti
AK Parti Antalya Milletvekilleri, AK Parti İl 
Başkanı ve Yönetiminin Makam Ziyareti

AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı Makam Ziyareti
Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Mustafa 
Yıldırım’ın Makam Ziyareti

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsmail Yüksek’in Makam Ziyareti

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat 
Ulucan’ın Makam Ziyareti

ZİYARETLER
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ZİYARETLER

TRT Antalya Müdürü Muhammed Kasapoğlu ve 
Yöneticilerin Makam Ziyareti

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bahar ve Yönetiminin Makam Ziyareti

Anavan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’nin 
Makam Ziyareti

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Orhan Özdemir’in Makam Ziyareti

Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Nedim 
Engin’in Makam Ziyareti

İlçe Kaymakamları Makam Ziyareti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun 
Makam Ziyareti

MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl 
Başkanı Hilmi Durgun’un Makam Ziyareti
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AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik 
ve Atay Uslu’nun Makam Ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Cansel Tuncer’in Makam Ziyareti

Antalya Vali Yardımcıları Makam Ziyareti Kanal V Yönetiminin Makam Ziyareti

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı 
Rıza Can’ın Makam Ziyareti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın Makam 
Ziyareti

Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
Başkanı Mustafa Tatar ve Üyeleri Makam Ziyareti

15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılınç’ın 
Ailesi Zeki Kılınç ve Meltem Kılınç Makam Ziyareti

ZİYARETLER



67 SAYI: 01 

Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan 

Yaşar ve Eşi Hakim Emine Baş’ın Yaşar Makam Ziyareti

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş Makam Ziyareti

Gazeteci Okan Dilek ve Fotoğraf Sanatçısı 
Muhammet Demir’in Makam Ziyareti

Kazakistan Almatı Enerji ve İletişim Üniversitesi 

Rektör Danışmanı Rinat Zhanbayev’in Makam Ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 
Makam Ziyareti

CHP Milletvekilleri ve Heyeti Makam Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya İl 
Müdürü Esen Diler’in Makam Ziyareti

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Yavuz 
Gürhan’ın Makam Ziyareti

ZİYARETLER
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Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in Makam 
Ziyareti

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın 
Makam Ziyareti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın 
Makam Ziyareti

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır ve Heyeti Makam Ziyareti

KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal 
Bayram’ın Makam Ziyareti

Üniversite Destekleme Kurulu Başkanı Tunç 
Uluç ve Heyetinin Makam Ziyareti

MÜSİAD Başkanı Boğaçhan Göksu ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Makam Ziyareti

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Makam Ziyareti

ZİYARETLER
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Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Ege Gül ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Makam Ziyareti

Kazakistan Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi Rektörü 

Prof. Aiman Mussakhajayeva ve Heyeti Makam Ziyareti

Dr. Plastik Cerrahi Doktor Harun Şimşek ve Eşi 
Emine Şimşek’in Makam Ziyareti

Romanya Antalya Fahri Konsolosu ve Hilmi Beken 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Semih Beken ile 
Melih Beken’in Makam Ziyareti

Doç. Dr. Serkan Özben ve Eşi Ezgi Özben’in 
Makam Ziyareti

ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt ve 
Heyetinin Makam Ziyareti

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve 
Meclis Başkanı Süleyman Özer’in Makam Ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Makam 
Ziyareti

ZİYARETLER
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Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Güllü, 
Ali Çakmak, Hayrettin Tızlak’ın Makam Ziyaretleri

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in 
Makam Ziyareti

Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve İl 
Müdürlerinin Makam Ziyareti

Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çicekli ve Eşi Dr. 
Öğr. Üyesi Aylin Çiçekli’nin Ziyareti

Akdeniz Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Akaydın’ın Makam Ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 
Heyetinin Makam Ziyareti

3.Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade 
Albay Erdal Köse’nin Makam Ziyareti

Alanya HEP Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Ali 
Ekrem Özkul’un Makam Ziyareti

ZİYARETLER
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Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Zeynep Ayşe 
Taş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Makam Ziyareti

Metropol Bölge Müdürü Mehmet Öz ve Elektrik 
Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat’ın 
Makam Ziyareti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Volkan Güler ve YK Üyelerinin Makam Ziyareti

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli ve 
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır 
Müdüroğlu’nun Makam Ziyareti

DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun’un Makam 
Ziyareti

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Adlıhan Dere’nin Makam Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya KOSGEB İl 
Müdürü İbrahim Uğur Bektaş’ın Makam Ziyareti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 
CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve Heyetinin Ziyareti

ZİYARETLER
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamile Perçin Akgül’ün Makam Ziyareti

İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Rifat Atilla Arıncı Makam Ziyareti

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı 
Orhan Hikmet Azizoğlu’nun Makam Ziyareti

Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay 
Mustafa Baş’ın Makam Ziyareti

Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare 
Mahkemesi Başkanı Hacı Göçer’in Makam Ziyareti

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Mustafa Başoğlu’nun Makam Ziyareti

Türk Hava Yolları Antalya Müdürü Mustafa Tez’in 
Makam Ziyareti

Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç’in 
Ziyareti

ZİYARETLER
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