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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
DOĞU AKDENİZ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan 
katılımlarıyla Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından Akdeniz Üniversitesi 
ev sahipliğinde “Doğu Akdeniz Çalıştayı” düzenlendi. 

Akdeniz Üniversitesi Atatürk 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
Çalıştaya Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat 
Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet 
Tâhir es-Siyâle, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan 
Bayraktar, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Uluslararası Üniversiteler Konseyi 
Kurucu Başkanı Orhan Hikmet 
Azizoğlu, ulusal ve uluslararası alanda 
akademisyenler katıldı. Çalıştaya 
ayrıca KKTC Eski Dışişleri Bakanı 
Tahsin Ertuğruloğlu ve Ürdün eski 
Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni de 
uzaktan bağlantı yoluyla katıldı.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan çalış-
tayın başlangıcında yaptığı ko-
nuşmada çalıştayın kritik bir 
zamanda ve Akdeniz kıyısında 
yapılmasının önemine dikkat 
çekti. 

Toplantının amacının yalnızca 
Türkiye’nin milli çıkarlarını sa-
vunmakla sınırlı olmadığını ifade 
eden Rektör Özkan, “Amaçları-
mızdan biri ülkemizin hakkaniyet 
mücadelesine vurgu yapmaktır. 
Bu önemli çalıştayın dünyaya 
‘Doğu Akdeniz’deki tüm paydaş-
ların arasında hakça bir düzen 
oluşturulması gerektiği’ mesajını 
vermesini diliyorum” diye konuş-
tu.

“Ülkemizin bu coğrafyadaki 
meşru hak ve çıkarlarını koru-
mak amacıyla attığı hakkaniyete 
dayalı adımları istismar ederek 
aleyhimizde olumsuz bir algı 
yaratmak isteyen çevreler var” 
diyen Rektör Özkan, “Elbette 

ülkemiz bu alandaki tüm çıkar-
larını korumayı sürdürecektir. 
Bu kararlılığını her platformda 
sergilemiş olan ülkemizin haklı 
duruşunun ciddiyetinden şüphe 
duyulmaması gerekir.” ifadeleri-
ni kullandı.

Uluslararası Üniversiteler Kon-
seyi Kurucu Başkanı Orhan Hik-
met Azizoğlu ise etkinliğin temel 
amacının, bölgenin kadim ve 
küresel saygın gücü Türkiye’nin, 
tüm bölgesel sorunlarda üstlen-

diği hak, hukuk ve karşılıklı ka-
zanıma dayanan çözüm odaklı 
liderliğinin altını çizmek olduğu-
nu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
çalıştayda “Tehditler ve Fırsat-
lar Karşısında Doğu Akdeniz” 
başlıklı ilk oturum Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya 
Ulusal Mutabakat Hükümeti Dı-
şişleri Bakanı Muhammet Tâhir 
es-Siyâle, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakan Yardımcısı Alparslan 
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Bayraktar’ın salondan katılımı, 
KKTC eski Dışişleri Bakanı Tahsin 
Ertuğruloğlu ve Ürdün eski Baş-
bakanı Avn Şevket el-Hasavni de 
uzaktan bağlantı yoluyla katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

“Doğu Akdeniz’de hakça 
paylaşımdan yanayız”

İlk oturumda konuşan Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yap-
tığı konuşmada Türkiye’nin tüm 
çağrılarının, Doğu Akdeniz’deki 
tüm zenginliklerin herkes tara-
fından hakça paylaşılması, böl-
genin bir barış, istikrar ve refah 
bölgesi olmasını sağlamak için 
olduğunu söyledi.

Türkiye’nin çağrılarına rağmen 
tek taraflı çalışmaların devam et-
tiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 
“2011’de önce KKTC ile anlaşma 
imzaladık, sonra kendi faaliyet-
lerimizi devam ettirdik. KKTC’nin 
bize ruhsat verdiği alanlarda ve 
yine 2018’de kendi gemilerimiz-
le beraber sondaj çalışmalarına 

başlayınca kıyamet koptu. Şöy-
le bir hava estirdiler, ‘Türkiye 
bir gün gemilerini getirdi, sorun 
başladı’. Oysa öyle değil. Bu so-
runun sebebi ne? Yunanistan’ın 
maksimalist yaklaşımları” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın AB’ye ortak konfe-
rans düzenleme teklifinde bu-
lunduğunu anlatan Çavuşoğlu 
şunları kaydetti: “Sadece Doğu 
Akdeniz ülkeleri değil, sadece 
tüm Akdeniz etrafındaki kıyıdaş 
ülkeler değil, bu bölgede şirketi 
olan ülkelerin de katılımını biz 
teklif ettik. Şimdi AB ile bu süreci 
çalışıyoruz. Sonuçta biz her yol-
dan gitmesini biliyoruz, sahada 
ve masada gücümüz var. Sahada 
ve masada Libya’da, Doğu Ak-
deniz’de çok güçlüyüz deyip de 
tamamını biz istiyoruz yaklaşımı 
içinde değiliz. Ermenistan top-
raklarında gözümüz yok. Şimdi 
bu normalleşme Ermenistan hal-
kının da yararına olacaktır. Do-

layısıyla biz hakça paylaşımdan 
yanayız. Normal olarak da huku-
ki bakımından da güçlüyüz ve bu 
gücümüzü önümüzdeki süreçte 
herkesin yaranına olumlu şekilde 
kullanmaya devam edeceğiz.”

“Akdeniz Stratejik Konumu 
İtibarıyla Dünyanın Kalbi”

Libya Ulusal Mutabakat Hükü-
meti Dışişleri Bakanı Muhammet 
Tahir es-Siyale ise yaptığı konuş-
mada, Akdeniz’in geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de rekabet 
merkezini oluşturduğuna, bu ne-
denle bazı dönemler uyuşmazlık-
lara neden olduğuna vurguladı. 
Siyale, “Akdeniz’e kıyısı bulunan 
ülkeler asırlar boyunca birlikte 
yaşamaya, Akdeniz’in güvenlik, 
barış ve istikrar bölgesi olması 
yolunda uğraşı vermişlerdir. Her 
kıyıdaş ülkenin hakkına riayet 
edilmesine, gaz, petrol gelirleri-
nin paylaşılmasına saygılı olun-
malıdır” diye konuştu. Es-Siyale, 
şunları söyledi: “Tehlike çanları 
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çalmaktadır. Bu münasebetle 
tüm tarafları, davranışlarını kont-
rol altına almaya, tehdit dilinden 
uzak durmaya, koşulsuz diyalog 
masasına oturmaya, uluslararası 
deniz hukukuna bağlı kalmaya, 
istikrar ve güvenin tesisine kat-
kıda bulunarak, barışçıl çözüme 
ulaşılması için çaba göstermeye 
çağırıyoruz. Bu hususta Türki-
ye’nin tutumunu takdir ediyoruz. 
Türkiye siyasi çözüme açık oldu-
ğunu beyan etmiş, hak ve ada-
lete, uluslararası hukuka uygun 
olarak, Akdeniz’in sorunlarına 
barışçıl çözümler bulunması için 
bütün ülkelerin katılacağı, ulus-
lararası konferans düzenlenmesi 
önerisinde bulunmuştur.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Alparslan Bayraktar 
ise Türkiye’de bugüne kadar üre-
tilen ekonomi ve iktisadi politi-
kaların tamamının enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmaya yönelik ol-
duğunu söyledi.

Çalıştayda ayrıca KKTC Eski 

Dışişleri Bakanı Tahsin 
Ertuğruloğlu ve Ürdün eski 
Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni 
de uzaktan bağlantı yoluyla 
katılarak Doğu Akdeniz’in önemi 
üzerine birer konuşma yaptı.

Çalıştayın ikinci oturumunda da 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sertaç Hami Başeren ‘Doğu 
Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset’, 
Dışişleri Bakanlığı’nda Genel Mü-
dür Büyükelçi Çağatay Erciyes 
‘Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Mesele-
lerinde Son Gelişmeler’, Ankara 
Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal 

Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Hakan Karan ise “Kötü 

Komşular Denizci Devlet Yapar” 

başlıklı bir konuşma gerçekleş-

tirdi.

Çalıştay sonunda yayımlanan 14 

maddelik sonuç bildirgesinde 

çalıştayın en önemli çıktısının, 

Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan 

tüm ülkelerin iş birliği yapma-

larının ve sorunların diplomasi 

yoluyla hakkaniyet temelinde 

çözülmesi için çaba harcamaları-

nın önemini vurgulamak olduğu 

ifadeleri kullanıldı.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’DAN 

ANLAMLI YENİ YIL MESAJI
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan yeni yıl 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Rektör Özkan mesajında “Zorlu 

geçen bir yılı geride bırakırken 

yeni yılın yaşadığımız olumsuz-

lukları unutturacak güzellikte bir 

yıl olmasını diliyor, tüm insanlığa 

sağlık, huzur, mutluluk ve başarı 

getirmesini temenni ediyorum.” 

dedi.

“Tüm insanlık için sınamalarla 

dolu bir yılı geride bıraktık. 2020 

hepimiz için dersler aldığımız, 

daha önce hiç yaşanmamış tec-

rübeleri edindiğimiz bir yıl oldu” 

diyen Rektör Özkan açıklamasın-

da şunları kaydetti;

“Geçtiğimiz yılın başında tüm 

insanlık olarak hiç tahmin ede-

mediğimiz, öngöremediğimiz 

bir sınav vermeye başladık. Gö-

zümüzle göremediğimiz, hiç bir 

duyumuzla algılayamadığımız, 

belirti vermeden önce hızla ya-

yılan, bulaşan bir virüs, dünya-

da hemen herkesi etkiledi, tüm 

insanları zorunlu ya da gönüllü 

sevdiklerinden uzak durmaya, 

evine kapanmaya, kimilerini ise 

bir tek nefes alabilmek için tüm 

gücüyle mücadele etmeye zor-

ladı. Sevdiklerimizin vakitsiz 

ölümlerine yol açtı. Sağlık sis-

temlerimiz kırılma noktalarına 

kadar zorlandı, sağlık çalışanları 

insanüstü gayret sarf ederek ha-

yat kurtarmaya uğraştılar. Kimi 

zaman canlarını verdiler, kimi za-
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man ise çok acı tercihler yapmak 

zorunda kaldılar.

Tüm dünyanın ekonomisi derin-

den sarsıldı. Dünya nüfusunun 

çok önemli bir kısmının geliri 

azaldı. Bazı hizmetler, tedarik 

zincirleri, yerine göre gıdaya eri-

şim görülmemiş şekilde olumsuz 

etkilendi.

2020’de aynı zamanda başka 

sınamalarla da karşılaştık. Te-

rörle sürdürdüğümüz inançlı 

mücadelemizde şehitler verdik, 

gazilerimiz oldu. Bu acı kayıpla-

rımız bizi derinden yaraladı. Yine 

depremler yaşadık. İnsanlarımızı 

çöken binalarda kaybettik, yara-

lılarımız, mucizevi şekilde hayat-

ta kalanlarımız oldu. Ama ülke-

mizin aktif fay hatları üzerinde 

bulunduğunu, bu depremlerle 

yaşamayı öğrenmemiz ve her an 

hazırlıklı olmamız gerektiğini bir 

kez daha hatırladık.

Bu yıl pek çok kayıp yaşadık. En 

üzücülerinden biri organ nak-

linde çığır açan, kendini bilime, 

tıbba, insan sağlığına adamış, 

Üniversitemizin kurucu Rektörü, 

değerli hocamız Prof. Dr. Tuncer 

Karpuzoğlu idi. Ancak biliyoruz 

ki böylesine büyük insanlar eser-

leriyle, hizmetleriyle yaşamaya 

devam eder. Tuncer Hocamız da 

sağlık alanında özellikle organ 

naklinde açtığı ve bizlere öncü-

lük ettiği yolla, yetiştirdiği çok 

kıymetli hekimlerle, hocalarla ve 

sağlığa kavuşmasına vesile oldu-

ğu binlerce insanla bu dünyada, 

yüreğimizde yaşamaya devam 

edecek.

Pandemi elbette hepimizi derin-

den etkiledi. Ancak tablo ne ka-

dar karamsar gözükse de krizleri 

fırsata çevirenlerin bu süreçten 

de kazançlı çıkacaklarına inanı-

yorum. Mesela bu dönem öğren-

cilerimiz için zorlu geçti. Ancak 

her zaman söylediğim gibi, bu 

süreç evde zamanlarını daha iyi 

değerlendirmek, bol bol makale, 

kitap okumak, dil öğrenmek, kı-

sacası kendilerini geliştirmek için 

güzel bir fırsat oldu. Bu fırsatı iyi 

kullananların önümüzdeki dö-

nemde akademik anlamda çok 

daha başarılı olacağını düşünü-

yorum.

Diğer yandan, varlığının farkında 

dahi olmadığımız bazı şeylerin 

yokluğunu yaşadık ve değerle-

rini çok daha iyi anladık, takdir 

etmeye başladık. Bir sarılmanın, 

el sıkışmanın, sevdiklerimizle 

mesafesiz zaman geçirmenin 

kıymetini anladık. Bir tek sağ-

lıklı nefes için tüm varlığını feda 

edecek noktaya gelenlerimiz 

oldu. Sokaklarda, kırda özgürce 

gezebilmenin, hiç düşünmeksi-

zin bir bilet alıp başka diyarlara 

gidebilmenin aslında alışageldi-

ğimiz birer lüks olduğunu gör-

dük. Eve gelen misafirlerimize 

kolonya ikram etmenin basit bir 

alışkanlık veya gelenekten öteye 

aslında sağlığımızı esaslı şekilde 

koruduğunu anladık. Bunların ne 

büyük nimetler olduğunun, kısa-

cası insanın insana nasıl muhtaç 

olduğunun farkına vardık.

Bir bakıma güzel şeyler de yaşa-

dık. Tanımadığımız insanlar için 

bir karşılık beklemeksizin iyilikler 

yaptık. Aç kalan sokak hayvanla-

rını beslemeyi öğrendik. Kimimiz 

daha birkaç hafta önce üretilen 

aşılara gönüllü denek oldu, kimi-

miz hastanelerde gönüllü çalıştı. 

2020 aynı zamanda umut dolu 

şekilde sonlandı. Tüm insanlığın 

üzerine çöken kara bulutların 

dünyanın birçok yerinden gelen 

aşı haberlerinin verdiği ümitler-

le dağılmaya başladığı bir dö-

nem başladı. Ülkemizde onlarca 

aşı çalışmalarının sonuca doğru 

hızla ilerlediğini, içimizden biri-

lerinin yepyeni bir teknolojiyle 

aşı üreterek tüm insanlığa umut 

verdiğini gördük. Ülkemizde de 

yaygın aşı kampanyalarının baş-

lamasına çok kısa bir süre kaldı.

2021 yılının bir önceki yılda ya-

pamadıklarımızı yapmak ve ya-

rım kalan projelerimizi gerçek-

leştirmek fırsatı bulabileceğimiz, 

sağlığımızın yakın bir tehdit al-

tında kalmayacağı, öğrencileri-

mizin yeniden sınıfları doldura-

cağı, sevdiklerimizi korkmadan 

kucaklayabileceğimiz, işimize 

gücümüze dört elle sarılaca-

ğımız, geçmiş yılın kayıplarını 

telafi etmek için daha çok çalı-

şacağımız ve geleceğe daha da 

umutla bakacağımız bir yıl olma-

sını dilerim.”
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, 
DÜNYA ORGAN BAĞIŞI HAFTASINA 
IŞIKLI GÖSTERİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. 
Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli 
Merkezi, 3-9 Kasım Dünya Organ 
Bağışı Haftasına Türkiye’nin en 
büyük dönme dolabına yansıtı-
lan ‘Organ Bağışlayın Cana Can 
Katın’ sloganıyla dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Prof. 
Dr. Tuncer Karpuzoğlu Or-
gan Nakli Merkezi’nin orga-
nizasyonunda Avrupa’nın 
ikinci, Türkiye’nin ise en bü-
yük dönme dolabı olan He-
art of Antalya’da 3-9 Kasım 
Dünya Organ Bağışı Haftası 
nedeniyle ‘Organ Bağışlayın 
Cana Can Katın!’ sloganıyla 
üç boyutlu görseller oynatı-
larak organ bağışına dikkat 
çekildi.

Akdeniz Üniversitesi’nin organ 
nakli ve bağışı alanında ilklerin 
üniversitesi olduğunu söyleyen 
Organ Nakli Merkezi Koordinas-
yon Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. 
Nilgün Bilal, “COVİD 19 Pande-
misinden dolayı her yıl Organ 

Bağışı Haftası nedeniyle düzen-
lediğimiz organ bağışı konu-
sunda toplumda bilinçlendirme 
çalışmalarını sadece online ve 
görsel araçlarla düzenleyebildik. 
Üniversitemiz adına Organ Nakli 
Merkezi olarak Antalya’nın sim-

gesi Hearth of Antalya’da 
hafta boyunca her akşam 
organ bağışı ile ilgili sloga-
nımızın görselini tüm An-
talya halkı ile paylaşmaktan 
gurur duyuyoruz. Akdeniz 
Üniversitesi olarak içinde 
bulunduğumuz organ bağı-
şı haftasında herkesi bağışın 
önemini ve anlamını bir kez 
daha düşünmeye davet edi-
yoruz.” şeklinde konuştu.
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TÜBİTAK’TAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYELERİNE DESTEK

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yü-

rütülen 3 proje “TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Tekno-

lojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 

kapsamında destek almaya hak kazandı.  

“TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projelerini Destekleme Programı” 2020 yılı 1.döne-

minde önerilen 1964 projeden desteklenmeye hak 

kazanan 213 proje arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Candan Aykurt ve Mühendislik Fakültesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İrfan Turhan’ın  yürü-

tücülüğündeki projeler desteklenmeye layık görül-

dü.

Prof. Dr. Ömer Özkan “Alt ekstremite ampüte hasta-

larında ve replantlarda korteks ve kas reorganizas-

yonun motor, sensoriyel ve bilişsel olarak çözüm-

lenmesi ve rehabilitasyon odaklı analizi” adlı projesi 

ile Doç .Dr. Candan Aykurt “Akdeniz Bölgesi’nde 

Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda fonk-

siyonel bitki tür çeşitliliğinin hesaplanması, model-

lenmesi ve haritalanması” projesi ile Doç. Dr. İrfan 

Turhan, insan sağlığı üzerine koruyucu ve tedavi 

edici özelliği bilinen prebiyotik ürünlerin üretimi ve 

kolon kanseri üzerine etkilerini araştıracağı proje ile 

destek almaya hak kazandı. 

Ar-ge çalışmalarına ağırlık vererek bilime katkı sağ-

lamaya devam edeceklerini belirten Akdeniz Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Öğretim 

üyelerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı 

sağlayacak çalışmalarını daha rahat yürütübilmesi 

için teçhizat, laboratuvar gibi araştırma alt yapısı ve 

diğer her konuda daha fazla destek sağlamak için 

çalışacağız. Böylelikle öğretim üyelerimiz ulusal ve 

uluslararası alanda daha fazla ses getiren projele-

re imza atabilecekler. Önemli çalışmalarıyla Tübitak 

tarafından destek almaya hak kazanan hocalarımızı 

da tebrik ediyorum.”diye konuştu.
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İLK AŞI UYGULAMASI 
REKTÖR ÖZKAN’A YAPILDI

Koronavirüse yönelik Çin’e ait 
inaktif aşının Faz 3 çalışmaları  
Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde başladı.

İnaktif aşının Faz 3 çalışmaları 
kapsamında ilk aşı uygulama-
sı Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan’a yapıl-
dı.

Yeni tip koronavirüse karşı ge-
liştirilen aşının Faz 3 çalışmaları 
kapsamında Akdeniz Üniversi-
tesi’nde başlatılan aşı uygula-
ma çalışmaları ile ilgili Akdeniz 

Üniversitesi Hastanesi’nde Basın 
Toplantısı düzenlendi. Toplantı-
ya Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Has-
tane Başhekimi Prof. Dr.  Ender 
Terzioğlu, Başhekim Yardımcısı 
Prof. Dr. Özge Turhan, Dr.Öğr.
Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun 
ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 
katıldı. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaklaşık 
bir yıldır bütün dünyayı etkisi al-
tına alan  Koronavirüse karşı te-
davi edici spesifik bir ilaç henüz 
bulunamadığını ve tüm insanlı-
ğın ümidini aşıya bağladığını ifa-
de etti. 

Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar 
ilerleyen güvenli birkaç firmanın 
aşısının gündemde olduğunu 
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belirten Rektör Özkan, “Biz de 
Akdeniz Üniversitesi olarak Çin’e 
ait inaktif aşının Faz 3 çalışması-
na girmeye karar verdik. Bugün 
ilk uygulamasını yapıyoruz. Aşı 
çalışmaları Hastane Başhekimi-
miz Prof. Dr. Ender Terzioğlu 
başkanlığında ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan 
ve Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gökhan 
Ertosun koordinatörlüğünde yü-
rütülecek. İnşallah aşı güvenli bir 
şekilde sonuçlanır ve dünya bu 
illetten kurtulur dedi.” dedi. 

Rektör Özkan, “Faz 3 çalışması 
hem üretilen aşıya erken ulaşım 
açısından bir avantaj sağlamakta 
hem de bilimsel katkıları nedeni 
ile üretim onayı için gerekli süre-
cin hızlanmasını sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda Akdeniz Üniver-
sitesi olarak COVID-19 pande-
misine karşı yürütülen bu aşı 
çalışmalarının içerisinde yer al-
maktan gurur duyuyoruz.” diye 
konuştu. 

Türkiye’deki aşı çalışmalarının da 
bir an önce başarıyla sonuçlan-
masını temenni eden Rektör Öz-
kan, “İnşallah Türk aşısı da hem 
ülkemiz de hem dünya da en kısa 
sürede uygulamaya girer, onlara 
da başarılar diliyoruz.”dedi.

Akdeniz Üniversitesi Aşı Uygu-
lama Merkezlerinden Biri 

Aşı çalışması hakkında bilgi ve-
ren Hastane Başhekimi Prof. Dr. 
Ender Terzioğlu, “Dünyada bir 
çok uygulamada olan aşı var. 
Bunlardan bir tanesi inaktif aşı 
olan Çin tarafından üretilen aşı-
dır. Türkiye’de bununla ilgili 20’ye 
yakın merkez var. Bunlardan bir 
tanesi de Akdeniz Üniversitesi. 
Aşı çift kör placebo kontrollü aşı 
olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. 
Çalışma tamamlandığında so-
nuçları da başarılı olursa ruhsat-
lanıp herkese yapılmaya başlanır. 
Türkiye’deki çalışmada da özellik 
risk altında olan sağlık çalışanla-
rı ve gönüllülere uygulanacak.” 
şeklinde konuştu.

Aşı Uygulamasında İlk Gönüllü 
Rektör Özkan

Enfeksiyon Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özge Turhan ise, “Bilim dünya-
sında üniversitemizi dünyaya ta-
nıtan Rektörümüzün bu aşı çalış-
malarına katılması ayrı bir anlam 
ifade ediyor bizler için. Akdeniz 
Üniversitesi olarak Rektör Hoca-
mız öncülüğünde giriyoruz. bu 
çalışmaya ve ilk aşıyı da kendi-
sine uyguluyoruz. Şu anda 23 
merkezde 1000 doz aşıya ula-
şılmış durumda. Şu ana kadar 
gelen verilerde ciddi bir yan etki 
yok, güvenli görünüyor. İlerleyen 
günlerde güzel sonuçları sizlerde 
de paylaşacağız.” diye konuştu. 

Toplantı sonrasında Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan’a Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan 
tarafından aşı yapıldı. 
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ULU ÖNDER ATATÜRK’Ü ANDI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefa-

tının 82. yıl dönümü dolayısıyla 

düzenlenen Anma Töreni’ne ka-

tıldı.

Antalya Valiliği tarafından Cum-

huriyet Meydanı’nda düzenlenen 

tören Antalya Valiliği ve Antalya 

Büyükşehir Belediyesi çelenk-

lerinin sunulmasının ardından 

saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tö-

renin ardından Antalya Valisi Er-

sin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 

ve il protokolü, Atatürk Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen Anma 

Programına katılarak öğrenciler 

tarafından Atatürk’ü anlatan ti-

yatro etkinliğini izledi ve fotoğ-

raf sergisini gezdi.

Anma programları kapsamında 

Akdeniz Üniversitesi’nde de “10 



17 SAYI: 02

Kasım Ulu Önder Atatürk’ü Anma 

Töreni” gerçekleştirildi. Törene 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat 

Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. 

Dr. Cengiz Toker, Hastane Başheki-

mi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ile çok 

sayıda akademik ve idari personel 

katıldı. Törende Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Murat Turhan’ın çelenk su-

numunun ardından Atatürk’ün ma-

nevi huzurunda saygı duruşunda 

bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Özlenen Özkan, 10 Kasım dola-

yısıyla verdiği mesajda “Cumhuri-

yetimizin kurucusu Ulu Önderimiz 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebe-

diyete intikalinin 82. yıl dönümün-

de bir kez daha rahmet, özlem ve 

saygıyla anıyor, ülkemizi, çağdaş 

uygarlık düzeyine ulaştırmak için 

daha da çok çalışmamız gerektiğini 

unutmuyoruz” ifadelerini kullandı. 
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PROF. DR. KORKUT YALTKAYA 
ANISINA XV. KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ 

SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Nöroloji Anabilim Dalının Ku-
rucusu Prof. Dr. Korkut Yaltkaya 
anısına XV. Klinik Nörofizyoloji 
Sempozyumu ‘’İnsan Elini Anla-
mak’’ başlığıyla düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 

B Blok Mavi Salonunda ve çev-
rimiçi ortamda farklı disiplinler-
den konuşmacıların katılımı ile 
gerçekleştirilen sempozyumun 
açılış konuşmasını Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Özle-
nen Özkan yaptı.

Rektör Özkan yaptığı konuş-
mada Prof. Dr. Korkut Yaltkaya 
Anısına XV. Klinik Nörofizyolo-
ji Sempozyumuna ev sahipliği 
etmenin ayrı bir onur olduğunu 
belirterek Prof. Dr. Korkut Yaltka-
ya’nın bilim tarihi için önemli bir 
isim olduğunu söyledi.

Nörolojinin bilinmezlerle dolu, 
insanı şaşırtan, hayran bırakan 
bir bilim dalı olduğunu ifade 
eden Rektör Özkan, “Prof. Dr. 
Korkut Yaltkaya hocamızı her yıl 
sempozyumla anmak beni mut-
lu ediyor. Sempozyumda her 
sene farklı konuların ele alınması 
mesleki açıdan herkesin fayda-
lanmasına yardımcı oluyor. Bu 
sene sempozyumun başlığı; İn-
san Elini Anlamak. Prof. Dr. Ömer 
Özkan hoca ile yaptığımız kol 
nakillerinden sonra ellerimizin 
bağımsızlığımızı sağlayan yegâ-
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ne organlarımızdan birisi oldu-
ğunu daha iyi anladım.” şeklinde 
konuştu.

Elin özel bir yapı olduğunun sa-
nat eserlerinde de vurgulandığı-
nı söyleyen Rektör Özkan, “Mi-
chelangelo’nun Sistin Şapeli’nin 
tavanını süsleyen Adem’in Yara-
tılışı resmini herkes bilir. Orada 
Tanrı’nın sağ eliyle Adem’in sol 
eli birbirine uzanır. İnsanın yara-
tılışı ve Tanrı’nın insan suretinde 
kendini yansıttığı fikri bu güzel 
iki el ile tasvir edilmiştir. Burada 
elin ne kadar özel bir yapı oldu-
ğuna vurgu yapılmaya çalışılmış. 
Keza Tanrı’nın insanoğluna el 
verdiğini de anlatıyor bu tasvir 
aslında. Bu toplantıda da Prof. 
Dr. Korkut Yaltkaya’nın el verdiği 
insanları görmek de bana bunu 
hatırlattı açıkçası. Umuyorum bu 
sempozyumun sonunda insan 
elini anlamaya bir nebze daha 
katkıda bulunuruz. Tüm katılım-
cılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Ülkemiz ve dünyadaki sayılı el 
ve yüz nakli operasyonlarını ger-
çekleştiren Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Plastik, Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Özkan ise Prof. Dr. Kor-
kut Yaltkaya Sempozyumunda 
her sene bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu dile getirdi.

Sempozyumun her sene düzen-
lenmesinde emeği geçenlere te-
şekkür eden Prof. Dr. Ömer Öz-
kan, Türkiye’de beş tane yapılmış 
el kol nakli olduğunu, Hacette-
pe’de ve Akdeniz Üniversitesin-
de de yapılan dört nakil bulun-
duğunu söyleyerek el naklinin 
diğer alanlarla birlikte değerlen-
dirilmesi gereken çok önemli bir 
konu olduğunu söyledi.

Kol nakillerinden, protezlerden 
ve nakillerde kullanılan ilaçlar-
dan bahseden Prof. Dr. Ömer 
Özkan, “Yurtdışında dokular üre-
tilmeye başlandı. Vajinal doku, 
mesane, böbrek üretildi ve üç 
boyutlu yapılara geçildi. Daha 
sonra içerisine kök hücre ilave 
edilerek organ üretimi yapılabilir 
mi acaba? Her şey ayrı ayrı üreti-
liyor aslında bakarsanız. Bir süre 
sonra her şey kombine edilecek 
belki de ilerleyen yıllarda bir şey 
konulacak kurbağa gibi bizim 
bacağımız çıkmaya başlayacak 
ya da kolumuz çıkmaya başlaya-
cak veya üretilmeye başlanacak. 
Bugünden farklı bir şeyler ya-
pılacak ama ondan öncesi bize 
lazım olan zararsız ilaçlar geliş-
tirmek gerekecek. Yani enfeksi-
yona, tümöre yol açmayan ilaçlar 

ürettiğimiz an bunlar daha çok 
kullanılır hale gelecek.” şeklinde 
konuştu.

Prof. Dr. Ömer Özkan, dünya ve 
Türkiye’deki organ nakillerinin 
tarihinden bahsederek deneyim-
lerini de sempozyuma katılanlar-
la paylaştı.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi 
Uysal ve Uzman Fizyoterapist 
Kadriye Tombak tarafından or-
ganize edilen ve iki gün online 
ortamda yoğun katılımla izlenen 
sempozyumda, alanında uzman 
akademisyenler anatomisi, biyo-
mekaniği, hastalıkları, nörofizyo-
lojisi ve bilişsel yönleriyle insan 
elini anlamak ile ilgili bilgileri ve 
görüşlerini katılımcılarla payla-
şacak.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, 
“ERASMUS GÜNLERİ” KAPSAMINDA 

TANITILDI
Akdeniz Üniversitesi, Erasmus 
Günleri kapsamında Dışişleri 
Bakan Yardımcısı ve AB Başka-
nı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın 
katılımıyla düzenlenen “Erasmus 
Günleri Çevrimiçi Etkinliği”nde 
yer aldı.

Erasmus Günleri Çevrimiçi Et-
kinliği’nde Erasmus+ projesi 
yürüten ve Erasmus Günleri 
kapsamında etkinlik organize 
eden Akdeniz Üniversitesi’nin 
de içinde yer aldığı 14 farklı 
kurum ve kuruluşların temsil-
cileri bir araya geldi. Etkinliğe 
400’den fazla öğrenci, öğ-
retmen, akademisyen ve sivil 
toplum çalışanları olmak üzere 
farklı Erasmus+ yararlanıcıları 
da katıldı. Kurumlara, projele-
rini ve etkinliklerini duyurma 
ve yaygınlaştırma imkânı veren 
Erasmus Günleri Çevrimiçi Et-

kinliği kapsamında Akdeniz Üni-

versitesi Uluslararası İlişkiler Ofi-

si AB Projeleri Koordinatörü Dr. 

Öğr. Üyesi Rabia Vezne, üniver-

sitenin AB projeleri ve düzenle-

nen Erasmus Günleri etkinlikleri 

hakkında bilgi verdi. 

Akdeniz Üniversitesi olarak AB 

Projeleri kapsamında Erasmus+ 

Projelerinde aktif olarak yer al-

dıklarını söyleyen Akdeniz Üni-

versitesi Uluslararası İlişkiler Ofi-

si Koordinatörü Prof. Dr. Olgun 

Kitapçı, “Üniversitemizin koor-

dinatör ve ortak kurum olarak 

yürüttüğü 8 proje bulunmakta-

dır. 2020 döneminde koordi-

natör veya ortak olduğumuz 

11 projemiz daha hibe almaya 

hak kazanmıştır. 29 Ekim 2020 

son başvuru tarihi için de ko-

ordinatör veya ortak olarak 11 

yeni proje ile başvuru yapıl-

mıştır. Erasmus+ Projelerinin 

Üniversitemizin uluslararası 

platformlarda tanınırlığının ve 

bilinirliliğinin arttırılmasındaki 

önemi yadsınamaz. Bu sebep-

le çalışmalarımız hızla devam 

etmektedir.” dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE 
YATAN ÇOCUKLARA ANLAMLI HEDİYE

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde kanser tedavisi gören ço-
cuklara verilmek üzere Türkiye 
Diyanet Vakfı Antalya Şubesi 
Kadın Kolları tarafından hediye 
paketi takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Antalya 
Şubesi Kadın Kolları Başkanı 
Aysel Uygun ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Antalya Şubesi personeli 
İbrahim Yılmaz tarafından Ak-
deniz Üniversitesi Hastanesi’nde 
tedavi gören çocuklara dağıtıl-
mak üzere getirilen pijama ta-
kımları Akdeniz Üniversitesi Has-
tane Başmüdürü Şeref Dilekçi’ye 
teslim edildi.

Antalya’da bir iyilik hareketi 
oluşturmaya çalıştıklarını ifade 
eden Türkiye Diyanet Vakfı An-
talya Şubesi Kadın Kolları Baş-
kanı Aysel Uygun, “Elimizden 
geldiğince yüreklere dokunmaya 
çalışıyoruz. Onlar bizim de yav-
rumuz,  hayatlarını hep hastane 

odasında, yatakta geçirdikleri 
için pijama hediye etmek istedik. 
Onların yüzlerinde bir gülümse-
me, yüreklerin bir sevinç oluştu-
rabilirsek ne mutlu.”dedi.

İnce düşüncelerinden dolayı Di-
yanet Vakfı temsilcilerine teşek-
kür eden Akdeniz Üniversitesi 
Hastane Başmüdürü Şeref Dilek-
çi, “Hastanemizde hastalarımıza 

en iyi koşullarda hizmet veriyor, 
elimizden geldiğince mutlu et-
meye çalışıyoruz. Ancak hastane 
ortamları tüm hastalar için ama 
özellikle çocuklarımız için zorlu 
bir ortam. Bu sebeple bu tür he-
diyeler onların küçük dünyasın-
da büyük anlam taşıyor. Bu iyilik 
hareketine katkı sağlayan herke-
se teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE TEB 
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Akdeniz Üniversitesi ve Türk Eko-
nomi Bankası A. Ş. arasında Ban-
kacılık Hizmetleri ve Promosyon 
Ödemesi Protokolü imza töreni 
düzenlendi. Protokole göre yeni 
dönemde maaşa bakılmaksızın 
her üniversite çalışanına eşit şe-
kilde promosyon dağıtılacak.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim 
Kurulu Salonu’nda gerçekleşen 
imza törenine Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan’ın yanı sıra Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, 
Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. 

Dr. Cengiz Toker, Genel Sekre-
ter Ali Evren İmre, Türk Ekonomi 
Bankası Akdeniz Bölge Direktörü 
İbrahim Savaş ve TEB Olbia Şu-
besi Müdürü Barış Tuna katıldı.

2015 yılında Türk Ekonomi Ban-
kası ile çalışmaya başladıkları-
nı belirten Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Ekim ayı içerisinde ihaleye çıkıl-
dığını ve Türk Ekonomi Banka-
sı’nın en iyi teklifi veren banka 
olarak ihaleyi kazandığını söyle-
di.

Rektör Özkan, “Geçtiğimiz 6 
sene boyunca TEB ile birlikte 
çok güzel işler yaptık, bundan 
sonrada umarım kıymetli katkı-
larıyla güzel bir üç sene geçiririz. 
TEB ile yaptığımız protokol doğ-
rultusunda bütün personelimiz 
maaş durumuna bakılmaksızın 
promosyonu eşit düzeyde 4 bin 
500 TL olarak alacak. Hem üni-
versitemizin personeline hem de 
Türk Ekonomi Bankası’na hayır-
lı olsun, bu protokol de emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Türk Ekonomi Bankası Akdeniz 
Bölge Direktörü İbrahim Savaş 
ise “3 yıllık bir protokol imzala-
dık, Rektör Özkan’ın katkılarıyla 
Akdeniz Üniversitesi personeli 
güzel bir promosyon alacaklar. 
Bu protokolün önemi Rektörü-
müz Özkan’ın tüm çalışanlara 
promosyonun eşit düzeyde da-
ğıtılmasını istemesi oldu. Hoca-
mıza katkıları ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz.” şek-
linde konuştu. 
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REKTÖR ÖZKAN, CHP GENEL BAŞKANI 
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi’nde teda-
visi devam eden Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek’in sağlık durumu ile ilgili 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ma-
kamında görüştü. Kılıçdaroğlu, 
koronavirüsle mücadelede ve 
Muhittin Böcek’in tedavi süre-
cinde hastanede zor koşullar al-
tında görev yapan bütün sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı 
Rektörlük makamında ziyaret 
etti.  Ziyarette Rektör Özkan, 
Kılıçdaroğlu’na Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek’in tedavi süreci hakkında 
bilgi vererek Başkan’ın sağlık du-
rumunun iyiye gittiğini söyledi. 

Rektör Özkan, CHP Genel Başka-
nı Kılıçdaroğlu’na ayrıca korona-
virüse yönelik Akdeniz Üniversi-
tesi Hastanesi’nde başlatılan ve 
bugün ilk uygulaması yapılan 

Çin’e ait inaktif aşının Faz 3 ça-
lışmaları ile ilgili bilgi aktardı. 
Ziyaret sonunda Rektör Özkan, 
Akdeniz Üniversitesi adına CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 
plaket sundu.

Makam ziyaretinin ardından 
Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversi-
tesi Hastanesi’nde koronavirüs 
tedavisi gören Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Böcek’i hastane 
odasında ziyaret etti. Ziyarette 
Kılıçdaroğlu’na Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan, Rektör Yardımcısı Prof.  
Dr. Murat Turhan ve Hastane 
Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzi-
oğlu eşlik etti. 

Sevinçli olduğunu ifade eden Kı-

lıçdaroğlu, “Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanımızın sağlığı 

gayet iyi. İnşallah kısa süre içeri-

sinde taburcu olacak, görevinin 

başına dönecek.” ifadesini kul-

landı. 

Hastanede görev yapan, hizmet 

veren bütün sağlık çalışanlarına 

teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Gü-

nün 24 saati çalışıyorlar, emek 

harcıyorlar. Başkan için de özel 

olarak her türlü ilgiyi gösteriyor-

lar. Başkanın morali gayet yerin-

de. Sohbet ettik, espri yaptık.” 

dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE 
VENTİLASYON CİHAZI BAĞIŞI

Akdeniz Üniversitesi Hastane-

si’ne Arçelik A.Ş. tarafından pan-

demi nedeniyle hastanelerin en 

önemli ihtiyaçları arasında yer 

alan iki adet ventilasyon cihazı 

bağışlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastane-

si’nde düzenlenen teslim töreni-

ne Hastane Başhekimi Prof. Dr. 

Ender Terzioğlu, Akdeniz Uygar-

lıkları Enstitüsü-Sualtı Kültür Mi-

rası Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Dr. Hakan Öniz, Arçelik Antalya 

yetkilileri Murat Açıkgül, Umut 

Öztaş ve Neşe Topçınar katıldı.

Pandemi nedeniyle ventilasyon 

cihazlarının hastaneler için bü-

yük önem taşıdığını söyleyen 

Hastane Başhekimi Prof. Dr. En-

der Terzioğlu, “Covid-19 hastala-

rı için yoğun bakım servislerinde 

kullanılan bu cihaz bağışı hasta-

nemiz için çok anlamlı. Özellikle 

bu dönemde ventilatör cihazı 

ihtiyacı çok daha fazla. Doç.Dr. 

Hakan Öniz Hocamıza katkıları 

ve Arçelik Genel Müdürü Hakan 

Bulgurlu’ya bağışı için çok teşek-

kür ediyorum.” diye konuştu.

Doç. Dr. Hakan Öniz de, “Akdeniz 

Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi ça-

lışmalarına ekip üyesi olarak ka-

tılan Hakan Bulgurlu vasıtasıyla 

yapılan bu bağış için kendisine ve 

Arçelik firmasına teşekkür ediyo-

rum. Bir nefesin ne kadar değerli 

olduğunu bir Covid-19 hastaları 

bir de dalgıçlar bilir. Bu iki cihaz 

sualtı araştırmacılarından Antal-

ya’mızdaki pandemi hastalarına 

sağlık ve nefes olsun” dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NDEN 

AKADEMİK GELİŞİM KONFERANSI
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Araştırma Görevlileri 
Temsilciliği tarafından Akademik 
Gelişim Konferansı düzenlendi. 

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 
Özer’in moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen online konferansta 
Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, 
Doç. Dr. Öznur Körükçü ve Dr. 
Öğr. Üyesi Selma Turan Kavra-
dım konuşmacı olarak yer aldı. 
Konuşmacılar, Akademik Nosyon 
ve İlkeleri, Doçentlik ve Post-Doc 
Hazırlık Süreci ve Dr. Öğr. Üyeliği 
Hazırlık Süreci hakkında bilgiler 
paylaştı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 
Güz Yarıyılında Araştırma Gö-
revlileri Temsilciliği bilimsel et-
kinlikleri kapsamında online 
platformda düzenlenen konfe-
ransta, Hemşirelik Fakültesi ve 

diğer fakültelerden bir çok katı-
lımcı yer aldı. Konferansın açılış 
konuşmasını yapan Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zey-
nep Özer, genç akademisyenlere 
ve akademik gelişime çok değer 
verdiğini belirterek ülkenin gele-
ceği olan akademisyenler için bu 
konferansın akademik gelişimleri 
açısından oldukça önemli oldu-
ğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından 
konferansın önemli konularından 
biri olan Akademik Nosyon ve 
İlkeler konusunda Prof. Dr. Kad-
riye Buldukoğlu, Akademik ge-
lişim sürecinin bir aşaması olan 
Dr. Öğr. Üyeliği Hazırlık Süreci 
hakkında Dr. Öğr. Üyesi Turan 
Kavradım, Post-Doc Süreci ve 
Doçentlik Hazırlık Süreci hakkın-
da ise Doç. Dr. Öznur Körükçü 
genç akademisyenlerin merak 

ettiği ve ilgi gösterdiği sunumla-
rını gerçekleştirdi.

Konferansın son bölümünde, ka-
tılımcıların soru ve önerilerine 
yer verildi. Kapanış konuşma-
sında, akademik gelişim süre-
cinin her aşamasının temelinde 
akademik nosyon ve ilkelerin 
vazgeçilmez olduğunu vurgu-
layan Dekan Özer, genç akade-
misyenlerin gelişiminde bu tür 
konferansların önemli olduğunu 
ve akademik gelişim için düzen-
lenen her etkinliği destekledikle-
rini ifade etti.

Dekan Özer, konferansa konuş-
macı olarak katkılarını sunan 
akademisyenlere, katılımcılara, 
ayrıca konferansın düzenlenme-
sini sağlayan Hemşirelik Fakülte-
si Araştırma Görevlileri Temsilci-
liği’ne teşekkür etti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, 
BAŞKAN BÖCEK İÇİN DÖNÜM 

NOKTASI OLDU

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 

109 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesi’nde gördüğü tedavi ile yaşama 

tutundu.

17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımla COVID-19 test 

sonucunun pozitif çıktığını duyuran ve 

sağlık durumunun kötüleşmesiyle 24 

Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne 

sevk edilen Başkan Muhittin Böcek için 

tüm imkânlar seferber edilerek yoğun bir 

tedavi süreci başladı.

7 Eylül’de yoğun bakıma alındı

Covid-19 enfeksiyonuna ya-

kalandıktan sonra ciddi sağlık 

sorunu olan Başkan’ın, çoklu 

organ tutulumu nedeniyle en-

tübe edilerek yoğun bakımda 

takibi devam etti. Durumunun 

daha da ciddileşmesi nedeniy-

le extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) cihazı 

takılmış ve 17 gün sonunda ci-

hazdan ayrılarak yoğun bakım-

da takip ve tedavisi devam etti.
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Başkan Böcek Yoğun Bakımdan Çıkarıldı 

Başkan Böcek, yoğun bakımdaki tedavisinin başarılı 

bir şekilde tamamlanıp sağlık durumunun iyiye 

gitmesi üzerine 9 Kasım’da klinik servis odasına 

alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelişinin 

46. gününde yataklı servise alınan Başkan Böcek’in 

hekimlerin kararıyla ev tipi ventilatör desteği ile 

yataklı servise alınmasının uygun görüldüğü bildirildi.

“Tecrübeli Ekibimiz ile Sağlığına Kavuştu”

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 

Özkan, “Başkanımız hastanemize geldiğinde durumu oldukça kritikti. Koronavirüs’ün 

etkileri bir yana, kronik rahatsızlığı, değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve 

diğer problemler sebebiyle ağır bir tablo ile karşı karşıyaydık. Çok değerli hocalarımızın 

ve tecrübeli ekibimizin çabalarıyla tedavisini başarıyla tamamladık.” diye konuştu. 
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“Mutluluğumuz Tarif Edilemez”

Tedavi sürecinin ardında çok büyük 

bir emek ve özveri olduğunu ifade 

eden Rektör Özkan, “Muhittin 

Böcek Başkanımız iki aydan fazla 

bir süreçte hastanemizde tedavi 

görüyor. En büyük arzumuz ve 

duamız başından beri buradan 

sağlıklı bir şekilde ayrılması idi. 

Bugün Başkanımızın sağlığına 

kavuşmasının sevincini yaşıyoruz, 

mutluluğumuz tarif edilemez. Tüm 

sağlık ekibimizin üstün gayretleri 

sonucu bu aşamaya geldik. Emeği 

geçen ekibimize yürekten teşekkür 

ediyorum.” dedi.

Başkan Böcek’i Hayata Döndüren Mucize Ekip
Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan,

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmiye Hadimioğlu,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak,

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid,

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
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Böcek, tedavi sürecinde 

üstün gayret göstererek 

sağlığına kavuşmasını 

sağlayan Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesinin çalışanları ile 

Rektör Prof. Dr. Özlenen 

Özkan’a minnetlerini sundu.
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REKTÖR ÖZKAN’A KORONAVİRÜS 
AŞISININ İKİNCİ DOZU YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde koronavirüse yönelik Çin’e 
ait inaktif aşının Faz 3 çalışma-
larına devam ediliyor. Akdeniz 
Üniversitesi’nde aşı için ilk gö-
nüllü olan Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan’a ikinci doz bugün yapıldı. 

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde yeni tip koronavirüse karşı 
geliştirilen aşının Faz 3 çalış-
maları kapsamında başlatılan 
aşı uygulamasının ikinci dozu 
Rektör Özkan’a, Başhekim Yar-
dımcısı ve Enfeksiyon Hastalık-
ları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Özge Turhan tarafından 
yapıldı.

Çin tarafından üretilen aşının 
Türkiye’deki 23 uygulama mer-
kezi arasında Akdeniz Üniversi-
tesi’nin de yer aldığını söyleyen 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Aşı ça-
lışmaları Hastane Başhekimimiz 
Prof. Dr. Ender Terzioğlu baş-
kanlığında Enfeksiyon Hastalık-
ları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Özge Turhan ve Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun 
koordinatörlüğünde yürütülme-
ye devam ediyor.” dedi.

İlk doz uygulamasının üzerinden 

iki hafta geçtiğini söyleyen Rek-
tör Özkan, “Aşının bugün ikinci 
dozu uygulandı. İki haftalık sü-
reçte olumsuz herhangi bir yan 
etki yaşamadım. Kendimi gayet 
dinç ve sağlıklı hissediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Aşı için gönüllü sayısının olduk-
ça fazla olduğunu belirten Rek-
tör Özkan, “Gönüllü olmak için 
oldukça yoğun bir talep var. 
Çalışmalarımız yoğun bir şekil-
de devam ediyor. Dünya’daki ve 
Türkiye’deki aşı çalışmalarının da 
bir an önce başarıyla sonuçlan-
masını temenni ediyorum.” şek-
linde konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NE YENİ DEKAN

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi’nde devir teslim töreni 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet 
Ayhan dekanlık görevini  Gazete-
cilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Şeker’e devretti.

İletişim Fakültesi’nde düzenle-
nen devir teslim töreninde konu-
şan Prof. Dr. Ahmet Ayhan, “Biz 
gerek eğitim-öğretim konusun-
da gerekse uygulama konusun-
da fakültenin gelişmesi, öğrenci-
lerimizin sektörde iş bulabilmesi 
için tüm iyi niyetimiz ve insanüs-
tü gayretimizle çalıştık. İdari gö-
revler geçicidir. Bu süreçte göre-
vimizi lâyıkıyla yerine getirmek 
için çalıştık. Bundan sonra da 
görevi Mustafa Şeker Hocamıza 
devrediyor, kendisine başarılar 
diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Öncelikli görevlerinin eğitim-öğ-
retim kalitesini arttırarak, öğren-
cilere en iyi koşulları sağlamak 

olduğunu dile getiren Prof. Dr. 
Mustafa Şeker, gerekli planlama-
ların yapılarak hızla hayata geçi-
rileceğini ifade etti. 

Akdeniz Üniversitesi’nin kente 
açılan yüzü olarak İletişim Fa-
kültesi’nin önemine dikkat çeken 
tecrübeli akademisyen, yeni dö-
nemde paydaş etkileşimi ve iş 
birliklerine ağırlık vereceklerini 
belirtti. 

Hayata geçireceği projelerin sin-
yallerini veren yeni dekan Mus-
tafa Şeker, kendisini bu göreve 
layık gören Rektör Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan’a ve dekanlığı dev-
raldığı Prof. Dr. Ahmet Ayhan’a 
teşekkür ederek sözlerini nokta-
ladı. 

Prof. Dr. Mustafa Şeker Kimdir?

Gazetecilik, İletişim Araştırmala-
rı ve Uygulamalı İletişim alanla-
rında ortaya koyduğu eserlerle 

tanınan Prof. Dr. Mustafa Şeker, 
1968 yılında Silifke’de doğdu. 
1984 yılında Ege Üniversitesi İle-
tişim Fakültesine (BYYO) girdi. 
Alanında deneyim sahibi aka-
demisyen, 1986-1988 arasında 
Akajans ve Tercüman gazetesi 
İzmir temsilciliğinde gece muha-
birliği, 1988- 1996 arasında An-
kara’da Yeni Düşünce, Milliyetçi 
Çizgi, Hergün gibi gazetelerde 
muhabir, editör ve yayın koordi-
natörü olarak çalıştı. 1996-2014 
yılları arasında Selçuk Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümünde öğretim görevlisi ve 
öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu 
dönemde üniversite televizyo-
nun kurucuları arasında yer aldı 
ve yayın koordinatörlüğünü üst-
lendi. 2014- 2019 yılları arasında 
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölüm Baş-
kanlığı görevini yürüttü.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE 
ÇİN’DEN YAZILIM ÖDÜLÜ

Akdeniz Üniversitesi öğrencile-
ri Recai Alper Emek ve Görkem 
Acar, Çin’de SuperMap firması 
tarafından düzenlenen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Yarışması’nın ge-
liştirici dalında birinci oldular.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Disiplinlerarası 
Programı Uzaktan Algılama ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) 
yüksek lisans öğrencisi Re-
cai Alper Emek ve Mühendislik 
Fakültesi Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü lisans 
öğrencisi Görkem Acar, global 
pazarda jeo-enformasyon sek-
töründeki öncü firmalardan biri 
olan SuperMap tarafından dü-
zenlenen ve Çinli Teknoloji devi 
Huawei’nin sponsorları arasında 
bulunduğu uluslararası CBS ya-
rışmasında geliştirici dalında bi-
rincilik ödülü kazandı.

Dünyanın dört bir yanındaki öğ-
rencilerin gün geçtikçe önemi 
artan CBS ve uzaktan algılama 
alanlarına ilgilerinin artması ve 
yeteneklerini geliştirmeleri için 
düzenlenen yarışmada birinci 
olan Recai Alper Emek ve Gör-
kem Acar, firma birincilik ödülü 
olarak uluslararası projelerde 
çalışma fırsatı ve para ödülü ka-
zandılar.

Geliştirdikleri Rochester City 
Real Estate Interactive Map Web 
Application uygulamasını emlak 
sektöründe CBS’nin etkin bir bi-
çimde uygulanabilirliğini göster-
mek için tasarladıklarını söyleyen 
Recai Alper Emek, “Demo olarak 
geliştirilen uygulama Amerika 
Birleşik Devletleri’nin New York 
eyaletine bağlı Rochester kenti-
nin emlak verilerini içermektedir. 
Bu veriler Rochester Belediye-
sinin açık veri (open data) por-
talından edinilmiştir. SuperMap 
firmasının teknolojilerinin yanın-
da açık kaynaklı teknolojiler de 
kullanmakta ve web ortamında 
sunulmaktadır. Uygulama üze-
rinde çeşitli filtreler kullanılarak 
mekânsal sorgular, veri görsel-
leştirme, veri analizi, adrese da-
yalı sorgular, adres tarifi alma 
gibi işlemler yapılabiliyor.” şek-
linde konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNE ANSİAD’DAN 4 ÖDÜL

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, 

Antalya Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği tarafından 18’ncisi ger-

çekleştirilen ANSİAD Girişimcilik 

Günleri 8. İş Fikri Yarışması’nda 4 

ödül birden kazandı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanla-

rı Derneği(ANSİAD) tarafından 

18’incisi gerçekleştirilen ANSİAD 

Girişimcilik Günleri’nde 138 proje 

ile 193 öğrencinin başvurduğu ‘Bi 

Düşün Sen Bulursun’ sloganıyla 

bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen İş 

Fikri Proje Yarışması’nda ödüller 

sahiplerini buldu. Batı Akdeniz 

Bölgesi Üniversitelerinden Ak-

deniz Üniversitesi, Antalya Bilim 

Üniversitesi, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi, Isparta Uygulama-

lı Bilimler Üniversitesi, Alanya 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

ve Alanya Hamdullah Emin Paşa 
Üniversitesi öğrencilerinin baş-
vurduğu 8. İş Fikri Yarışması’nda 
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri 
6 ödülden 4 tanesini kazandı.

Pandemi koşulları nedeniyle 
online olarak düzenlenen yarış-
mada Akdeniz Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Recep Tayyip Çam, Ön 
Lisans ve Lisans Kategorisinde 
Tarımda Rf Tabanlı Online Takip 
Projesiyle birinci oldu.

Yüksek Lisans ve Doktora Kate-
gorisinde Akdeniz Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi 
İsmail Akbudak ve ekip üyeleri 
Salih Can Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi 
Taner Danışman ve Diş Hekimi 
Burak Tokgöz Ağız İçi Tarama 
Yöntemiyle Diş Yapısının 3 Bo-

yutlu Modelini Üreten Yazılım 

Projesiyle birinci, Fen Bilimleri 

Enstitüsü öğrencisi İsmail Ata 

Mertkan Hastanelerde Hızlı Par-

ça Üretimi İçin Plastik Hibrit 

İmalat Yönteminin Kullanılma-

sı Projesiyle ikinci, Fen Bilimleri 

Enstitüsü öğrencisi Mustafa Ke-

mal Gülseren ise FDM Yazıcılar 

İçin Düşük Ergime Noktasına Sa-

hip Alaşımları Yazdırabilen Eks-

truder Tasarımı Projesiyle üçün-

cü oldu.

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi 

Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Ço-

lak, “Akdeniz Üniversitesi adına 

katıldıkları 8. İş Fikri Yarışması’n-

da altı ödülden dördünü almaya 

hak kazanan Akdeniz Üniversite-

si öğrencilerimizi tebrik eder, ba-

şarılarının devamı dileriz.” şeklin-

de konuştu.



34 SAYI: 02 

PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU 
ANISINA LOKMA DAĞITILDI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, geçti-
ğimiz Eylül ayında vefat eden 
Akdeniz Üniversitesi’nin kurucu 
rektörlerinden Prof. Dr. Tuncer 
Karpuzoğlu için düzenlenen lok-
ma dağıtımına katıldı.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve 
Organ Nakli Sosyal Yardımlaş-
ma Derneği tarafından Prof. Dr. 
Tuncer Karpuzoğlu’nun vefatı ve 
Organ Bağışı Haftası dolayısıyla 

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nin bahçesinde düzenlenen 
lokma dağıtımına Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Özle-
nen Özkan’ın yanı sıra Prof. Dr. 
Tuncer Karpuzoğlu’nun eşi Prof. 
Dr. Gülten Karpuzoğlu, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Tur-
han, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, 
Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi Başheki-
mi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzi-
oğlu, başhekim yardımcıları, Tıp 

Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Özkan ile akademik ve idari per-
sonel katıldı.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun 
bilime, insanlığa ve organ nakli-
ne önemli hizmetlerde bulundu-
ğunu belirten Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 
Özkan, “Hem 3-9 Kasım Organ 
Nakli Haftası dolayısıyla hem 
de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 
hocamızın vefatı nedeniyle dü-
zenlenen bu etkinlikte emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve 
Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Mehmet Şahan 
ve üyelerinin düzenlediği orga-
nizasyonda katılımcılara lokma 
dağıtılarak Prof. Dr. Tuncer Kar-
puzoğlu için dua edildi.
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ŞEHİT JANDARMA YÜZBAŞI 
YASİN KURT, SON YOLCULUĞUNA 

UĞURLANDI
Suriye’nin Rasulayn ilçesinde 

PKK/YPG teröristlerinin düzen-

lediği hain saldırıda şehit olan 

Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt, 

Akdeniz Üniversitesi Camii’nde 

kılınan cenaze namazının ardın-

dan son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, Antalya Valisi 

Ersin Yazıcı, 3. Piyade Eğitim ve 

Tugay Komutanı Piyade Albay 

Erdal Köse, Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 

Antalya İl Emniyet Müdürü Meh-

met Murat Ulucan, şehidin ailesi, 

kurum amirleri, siyasi parti tem-

silcileri ve askeri yetkililer katıldı.

34 yaşındaki Şehit Jandarma 

Yüzbaşı Yasin Kurt’un Türk bay-

rağına sarılı tabutu cenaze aracı-

na yerleştirilerek ebedi yolculu-

ğuna uğurlandı.

Cuma namazına müteakip Akde-

niz Üniversitesi Camii’nde kılınan 

cenaze namazını Antalya Müftü-

sü Osman Artan kıldırdı.

Şehit Annesi Ömrüye Kurt’u te-

selli eden Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 

aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit cenazesi Uncalı Şehitliği’ne 

götürüldü.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ 

PROF. DR. NEVZAT ÇEVİK:
“KAZILARIM DIŞINDA DOĞRUDAN KÜRATÖRÜ OLDUĞUM, 

TASARLADIĞIM MÜZELERLE ASIL HALKIN HAYATINA 
DOĞRUDAN DEĞDİĞİMİ VE EĞİTİM, SANAT VE KÜLTÜRDE 

KALICI ESERLER BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM.”

1988 yılından beri Likya’da çalı-
şan ve 1993 yılından bu yana da 
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nde hizmet veren Prof. 
Dr. Nevzat Çevik yaptığı çalışma-
larla Üniversitemizin ismini dün-
yaya duyurmuş bir bilim adamı. 
Röportajımızda O’nun sadece 
akademik ve kazı çalışmaları de-
ğil Üniversitemizin halkla buluş-
ması kapsamında emeklerini de 
konuşacağız. Dile kolay 32 yıllık 
emekle Akdeniz Üniversitesi’nin 
marka değerine büyük katkı sağ-
layan Prof. Dr. Nevzat Çevik’in bu 
zorlu ve verimli süreçte yaşadık-
ları röportajımızda. 

1 - Hocam öncelikle sizi tanımak 
istiyoruz. 1993 yılında Akdeniz 
Üniversitesi’nin kapsından gir-
diniz ve dile kolay 27 yıl geçti. 
2003 yılında profesör oldunuz. 
Bu süreçte Senatörlük, sosyal 
bilimler ve güzel sanatlar ens-
titü müdürlükleri, arkeoloji bö-
lüm başkanlığı, müzecilik ana-
bilim dalı kurucu başkanlığı ve 
daha pek çok idari görevler yü-
rüttünüz. Çok sayıda kitap, ki-
tap bölümü, bilimsel ve popüler 
makale yayınladınız. Sempoz-
yum, çalıştay, sergi gibi sayısız 
etkinlikler düzenleyip yüzlerce 
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konferans verdiniz. Birçok mü-
zenin küratörü oldunuz. Ulusal 
kanallarda hayatınız ve araştır-
malarınız belgesel olarak ya-
yınlandı, kazılarınız belgesel 
diziler oldu. Türk Arkeoloji Ka-
zılarında pek çok ilki gerçek-
leştirdiniz. Arkeolojinin halka 
sevdirilmesinde ve koruma bi-
lincinin gelişmesinde önemli 
rol oynadınız. Myra ve Andriake 
Kazıları, Rhodiapolis Kazıları 
ve Çevresi Yüzey Araştırmaları, 
Beydağları Yüzey Araştırmala-
rı, Kent Antalya’nın Arkeolojik 
Envanteri Projesi, Trebenna ve 
Çevresi Yüzey Araştırmaları gibi 
kapsamlı projelerin kurucu baş-
kanlığı yaptınız. Çevre, bilim, 
kültür, meslek ve hizmet ödülle-
ri aldınız. Akdeniz Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nde Antalya 
kentine ve halka hizmet etme-
ye devam ediyorsunuz. Bu, si-
zin meslek yaşamınızın kısa bir 
özeti sadece. Üniversitemizin 
markasına değer katan bir bilim 
adamı olarak geçen 27 yılı siz 
nasıl özetlersiniz?

Antalya’nın ve ülkenin her bir kö-
şesinde bilim, kültür, sanat gibi 
farklı bilgi alanlarında yıllarımı 
verdim ve her bir köşesine çok 
sayıda arkadaşlarımla birlikte 
emekler verdik. Çok sayıda bi-
lim ve meslek insanı yetiştirdim. 
Çalışmalarımı yüzlerce bilimsel 
ve popüler kitap ve makaleler-
le ve konferanslarla bilim dün-
yasına da halka da gereğince 
-gücüm yettiğince- sunduğumu 
düşünüyorum. Bu eserlerin so-
nuncusu olan Lykia Kitabı’nı bu-
rada ayrıcalıkla anmak isterim. 
32 yıllık Likya araştırmalarımın 
4,5 yılda kâğıda dökülmüş ha-
lini içeren 600 sayfalık bu külli-
yatı kendi adıma magnum opus 
olarak görürüm. Lykia Kitabı ile 
Sevgili Ülkeme/halka ve Biricik 
Üniversiteme/bilime karşı borç 
taksitlerimden birini daha öde-
miş olabileceğimi düşünüyorum. 
Edebiyat grubundan “Buğday 
Tanesi” ve “Güneşten Döküldü 
Kelimeler” ise bilim yazılarım 
dışında edebiyat dünyasına ait 
başka göz bebeklerimdir. Bilim, 

eğitim, arkeoloji, müzecilik, kü-
ratörlük, kültür, sanat, edebiyat, 
fotoğraf gibi hayatımı dolduran 
uğraşılarım bana bambaşka dün-
yalar verdiler. Hep birlikte haya-
tımı tamamen doldurup anlamlı 
kıldılar. Tüm bunlarla üniversite-
mi halka dokundurmuş olmak-
tan da büyük keyif duydum.

Şimdiye dek yaptığım projeler 
tarihimizi ve kültürümüzü koru-
mayla sonuçlandı ve Ülkemizin, 
Kentimizin ve Üniversitemizin 
hayatına, turizmine, bilimine, 
ekonomisine, tanıtımına, eğitimi-
ne, güzelliğine kendince değer 
kattı. Aslında hep birlikte yaptı-
ğımız şeyler iyi bir yurttaş olarak 
vatanımıza ve halka karşı ken-
di yeteneklerimiz çerçevesinde 
hizmet etmek ve kurucularımıza 
karşı ağır borcumuzu biraz da 
olsa ödeyebilmektir… Ömrümün 
58. yılını kullanırken, çok kısa bir 
hayatın çoğunu harcadım. Kalan 
kısmında, bakiye hayallerimin ve 
görevlerimin tamamına değilse 
de hiç olmazsa bir kısmına yete-
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ceğine ümitle, gücüm yettiğince 
çalışmak kalıyor…

Daha ne ister ki insan. Verimli, 
keyifli, huzurlu bir hayat yaşa-
dım. Allah, bir sevgili eşle 2 ya-
kışıklı oğul da verdi. Ömrüme 
güzellikler katan her kişiye ve 
kuruma -özellikle de Üniversite-
me- şükranla. Şairin dediği gibi 
“… şu hayat / fena değildir / üstü 
kalsın” …

2 - Akademik hayatınızın önem-
li bir kısmında yer alan bir an-
lamda hayatınızı adadığınız 
Myra ve Andriake Kazılarının 
sizin için anlam ve önemini nasıl 
ifade edersiniz?

Bilimsel ömrüm aslında Likya’da 
-Batı Antalya’da geçti. Bey Dağ-
ları Surface Survey ve Rhodia-
polis Kazısı ardından son büyük 
projem Myra ve Limanı Andria-
ke’ydi. Klasik Çağ’dan Bizans’a 
her daim bir metropoldü Myra. 
Antik Akdeniz’in ticaret merkezi 

ve Bizans Dönemi’nin yönetim 
kenti olan Aziz Nikolaos’un hac 
merkezi bu metropol ve limanı 
sahipsizdi, ilgisizdi. Hiç kimseler 
kazmaya talip olmamıştı. Öylece 
alüvyonlara gizlenmiş, cangıllar-
da saklanmıştı. Başladığımızda 
yıl 2009’du. Bugüne dek önemli 
işler yaptık. Myra’da akropolden, 
tiyatroya, şapele, kaya mezarları-
na ve nymphaion’a; Andriake’de 
granariumundan agorasına, ha-
mamlarına, sinagoguna, liman 
yapılarından kiliselerine, nekro-
pollerine ve tersanelerine kadar 
pek çok önemli yapıyı kazdık ve 
restore ettik. Andriake Güney 
-merkez- liman yerleşimini nere-
deyse tamamıyla açığa çıkardık. 
Bir de Kültür Bakanlığı projesi 
olarak Likya Uygarlıkları Müze-
si’yle taçlandırdık. Bu sonuç bir 
kazı başkanı için ölmeden gör-
menin mümkün olmadığı muh-
teşem bir sonuçtu. Yıllarca, yıl 
boyu ve büyük ekiplerle Myra ve 

limanı Andriake hayata dönmüş-
tü. Demre’nin de miladı yaşandı; 
Demrelilerin deyimiyle “ruhu de-
ğişti, kendini buldu”. Kumluca’da 
başardığımız iş birliğini Dem-
re’de de gerçekleştirmiştik. Üni-
versitem büyük destek veriyor, 
Belediye Başkanları ellerinden 
geldiğince katkı veriyor, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı her zaman 
büyük destek veriyordu. Halk, 
Üniversite ve Devlet yine el eley-
di. Halkla ilişkilerimizin keyifli bir 
belgesi de Kumluca’da ve Dem-
re’de Belediye Meclis kararıyla 
“fahri hemşeri” kabul edilmemdi. 
Myra ve Andriake Kazısı ekibim 
için özel bir yuva, öğrencilerim 
için bir okul, bilim üyelerim için 
bir laboratuvar, Demre için bir 
nimet, Üniversitem için prestij 
kaynağı, Antalya ve ülke için de 
bir tanınırlık ve turizm merkezi 
oldu.

3 - Dünyanın en iyi yürüyüş ro-
talarından biri olan Likya Yolu 
için neler söylemek istersiniz 
hak ettiği ilgiyi görüyor mu? 
Görmesi için neler yapılmalı?

Bana göre Likya Yolu dünyanın 
en iyi yürüyüş rotası, en heyecan 
verici ve çok özel olanıdır.  Doğal 
ve kültürel varlıkların içinde yü-
rüten, her noktada inanılmaz Ak-
deniz manzarasının görüldüğü 
çok değerli bir rotadır. Alman-
ya’nın “Romantik Yol”u, Fran-
sa’nın “Mount Blanc”ı, Ameri-
ka’da “Büyük Kanyon”, Ürdün’de 
“Petra” gibi çok sayıda yürüyüş 
yollarının sunduğu deneyimlerin 
ve taşıdığı özelliklerin neredeyse 
tamamı Likya Yolu’nda bir arada 
mevcuttur: Romantiktir, doğal 
ve kültürel peyzajın her türlüsü 
vardır, arkeolojik kalıntıların en-
vai türlüsü, el değmemiş doğa, 
heykel gibi dağlar, benzersiz Ak-
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deniz panoramaları, her köşede 
farklı pitoreskler, zengin yerel 
mutfak, geleneksel yaşam ve 
de insanın en konukseveri Likya 
dağlarında, vadilerinde, sahille-
rinde yaşamaktadır.

Likya Yolu’nun geliştirilmesi için 
pek çok öneri sunmuştum. Bazı-
larını burada da anabiliriz:

Kültür rotalarının UNESCO tara-
fından onaylanmasını, yasal ve 
hukuki zemine tam oturtulmala-
rını, Avrupa’daki benzeri rotala-
rın işletme ve koruma-kullanma 
düzeyine yükseltilmelerini sağ-
lamak; Her yıl Likya Yolu Festi-
vali ve yürüme yarışmaları yap-
mak; Dünya starlarının (Sanatçı, 
sporcu) Likya Yolunu yürümesini 
sağlamak; Güzergahtaki arke-
olojik kalıntılarla ilgili etkileyici 
mitolojileri hikayeleri öne çıkar-
mak; Yolda geçen heyecanlı ve 
yüksek duygulu filmler çekmek; 
Güzergahta bulunan ilçelerin her 
biri için ayrı tanıtım ve pazarla-
ma kurgulamak; Güzergahtaki 

yerleşimlerde bulunan halkın ye-
rel yemek ve konaklama olanak-
ları sunduğu geleneksel mimarlık 
ve mutfaklara sahip işletmeleri 
teşvik ederek ekonomik kazanç 
elde etmelerini sağlamak; Keşif, 
heyecan, araştırma, inanç, tarih, 
kültür, doğa, spor, gastronomi, 
sağlık gibi pek çok ilgi alanını 
güzergâh boyunca buluştura-
bilecek uygulamalar yapmak; 
Likya Yolu info ofisleri kurmak; 
Yürüyüşçüleri ve yürüdükleri gü-
zergâhları mutlaka kayıt altına 
almak; Güzergâh boyunca ge-
rekli yerlerde kontrol/güvenlik 
noktaları kurmak ve Yol muhafız-
ları kadrolarıyla güvenlik hizme-
ti vermek; Yolun her yıl baştan 
sona bakımını yapmak; Zama-
na ve yürüyüş menzili hesabına 
göre belli rotalarda yardımcı ve 
koruyucu istasyonlar kurmak ve 
elektronik sistemlerle donatmak 
gibi geliştirme önerilerimden sa-
yılabilir. Sürdürülebilir bir turizm 
istiyorsak turist olarak gelenlere 
de çağdaş hizmetler verilmeli-

dir: Yani hem görülmeye gelinen 
değerler hem de görmeye gelen 
birlikte korunmalıdır.

Yoldur: İnsanları, toplumları, 
kültürlerini birbirine bağlar; bu-
luşturur. Binlerce yıldır yaşamın 
aracısıdır. Yerleşimlere ulaşır, 
geçime ulaşır ama en çok da 
istilaya yol verir; tehlikelidir. Ka-
vuşmanın da ayrılmanın da ara-
cısı olur. Binlerce yıldır ülkelerin 
sınırları değişir yollar değişmez. 
Çünkü yollar, üzerinden geçenin 
milletini, rengini, cinsini sorgu-
lamaz: Herkes içindir. Bu neden-
ledir ki Avrupa Konseyi, kültür-
lerarası diyalogun aracısı olarak 
yolları kullanmaktadır.

İnançlarla, insanlarla anlamlan-
mış yollar kendi içlerinde özel 
güzergâhlarsa da aslında uğrak-
larındaki değerlerle sarmalanıp 
zenginleşerek zaman ve mekânı 
ortadan kaldıran buluşmaları da 
sağlayan geniş bir ağa dönüş-
mektedir. Kültürlerarası diyalog 
için şenlikli bir kurgudur. Tarihi, 
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doğayı ve kültürü öğrenme ve 
korumaya bir yol açmaktadır. 
Kültürel peyzaj alanlarının be-
nimsenmesi için de avantajlı bir 
bahanedir. Bundan öte gastro-
nomi, geleneksel ve folklorik de-
ğerler, flora, fauna gibi dokuların 
iç içe geçmesiyle de ayrıca an-
lamlanmaktadır.

4 - Antalya, binlerce yıllık me-
deniyetlere ev sahipliğiyle 
önemli bir tarihi ve kültür mira-
sına sahip. Bu tarihin topluma 
tanıtımı aktarımında akademis-
yenlere büyük rol düşüyor. Bu 
konudaki düşüncelerinizi alabi-
lir miyiz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Üniversitemiz adına yaptığımız 
kazı ve araştırmalar aslında kam-
pus dışındaki üniversitemizdir. 
Demre’de, Kaş’ta, Tekirova’da, 
Kemer’de bulunan Akdeniz Üni-
versitesi Arkeoloji Araştırma İs-
tasyonları (Kazı Evleri) bilimin 
ötesinde birer iletişim merkezle-
ri, birer temsilci gibi de çalışmak-

tadır. Halkla iç içe olan, bilgiyi 
yerinde ve doğrudan insanlarla 
buluşturan bir organizasyondur. 
Arkeoloji Bölümüm olarak yürüt-
tüğümüz projeler, yayınlar, kon-
feranslar, sergiler gibi çok çeşitli 
etkinliklerle halka ulaşmaktayız. 
Bugüne dek NTV’de, CNN’de ve 
diğer TV’lerde gerçekleştirdiğim 
belgeseller ve diğer kültür sanat 
etkinliklerinin geri bildirimleri 
her katmandan halka ulaşıldığı-
nı ve tarihin ve kültürün benim-
senmesi ve korunmasında etkin 
olduğunu ve üniversitemizin gö-
rünürlüğünde yüksek payı oldu-
ğunu göstermiştir. Arkeoloji ya-
pısı ve ruhu gereği üniversitelerin 
bu konuda en güçlü silahıdır. Bu 
etkiyi çoğaltmak ve çeşitlendir-
mek üniversite-halk ilişkisinde 
ve uluslararası networkler açı-
sından çok daha yararlı sonuçlar 
doğuracaktır. Kazılarım dışında 
doğrudan küratörü olduğum, ta-
sarladığım müzelerle asıl halkın 
hayatına doğrudan değdiğimi 
ve eğitim, sanat ve kültürde ka-

lıcı eserler bıraktığımı düşünüyo-
rum. Dokumapark Kent Müzesi, 
Oyuncak Müzesi, Şehitler Mü-
zesi, Manavgat Kent Müzesi ve 
daha diğerleri gibi müzeler be-
nim için sanatsal yaratıcılık alanı 
olduğu gibi asıl sanatsal, sosyal 
ve ekonomik hayata doğrudan 
değdiğim kurumsal eserlerdir. 
Benim düşünceme göre Üniver-
site halka böyle somut işlerle do-
kunmaktadır.

5 - Antalya, turizmde dünyanın 
en önemli turizm destinasyon-
larından birisi, yalnızca kum, 
deniz, güneş ve doğal güzelliği 
ile değil, tarihi ve kültürel bi-
rimleriyle de. Alternatif turizm 
konusunda neler yapılmalı siz-
ce?

Alternatif turizmde en önemli 
aracımız arkeolojidir. Aynı deniz 
ve kumsallar tüm Akdeniz hav-
zasında bulunmaktadır. Farkımız, 
muhteşem doğayı tamamlayan 
tarihsel kültürel kalıntılarımız-
dır. Dünya insanları da buna ilgi 



41 SAYI: 02

göstermektedir. Antalya bu nok-
tada tarihin her noktası ve ilin 
her köşesinden farklı hikayeler 
çıkaracak zenginliktedir. Bunun 
üzerine tanıtım ve turizm bilimi 
ve kurumları özel destinasyon 
çalışmaları gerçekleştirmeli-
dir. Modern dünyada marketing 
yoksa elinizde bir şey de yoktur. 
Akdeniz Üniversitesi disiplinler 
arası bir bilimsel çalışmayla bu 
konuda tüm sektöre yol göster-
meli öncü olmalıdır.

6 - Toplumda Arkeolojiye olan 
ilginin ve bilincinin siz değerli 
hocalarımız sayesinde arttığını 
düşünüyoruz. Ancak bir taraf-
tan bu ilgi artarken bu tarihi 
eserleri yeterince koruyacak 
önlemleri alabiliyor muyuz? 

“Korumak” fiili aslında bir so-
nuçtur. Bu fiilin öncesinde “tanı-
mak”” ve “sevmek” fiilleri gelir. 
Yani bizim öncelikli görevimiz 
doğal ve kültürel değerlerimizi 
iyi tanıtmaktır. İnsan ancak ta-
nıdığı bir şeyi sevebilir ve ancak 
sevdiği bir şeyi koruyabilir. Top-
lumda bilgi düzeyi arttıkça koru-
ma bilinci de buna paralel artar. 
Ne zaman ki doğal ve tarihsel 
değerlerimizin insanlığın ortak 
emaneti olduğunun bilincine 
ulaşılır, o zaman koruma sorunu 
da çözülür. Bilmekle ilgisi olama-
yan yasadışı tahribatlar da ancak 
güçlü yasal yaptırımlarla çözüle-
bilir. Kültürel emaneti korumak, 
halka katkı sağlamak, yükselme-
sine yardımcı olmak, sorunlarının 
çözümünde paydaş olmak gere-
kir. Sadece bilim yaptım, maka-
le yazdım diye bir lüksümüz ol-
mamalı. Sadece bu, borcumuzu 
ödemeye yetmez.

Çoban, avcı, köylü herhangi bi-
rine denk geldiğimizde onlara 

bilgi vermeden geçip gitmedik. 
Çünkü o dağlarda biz yokken 
onlar vardı, ben gittikten sonra 
da onlar orada olacak. O dağlar 
asıl onlarındır. Orayı sen koruya-
mazsın onlar korur. Onlara bilgi 
vereceksiniz ki onlar tanısın ve 
korumaya devam etsin. Kazı-
larımda bu değerlerin onların 
malı olduğunu ve biz bilimcile-
rin sadece geçici hizmetkarlar 
olduğumuzu anlattım. Kumluca 
ve Demre ilçelerimizdeki çalış-
malarımda çok gönüllü destek-
ler almışımdır. Destek alırken de 
amacım desteğin kendisi değil, 
paydaşlığın somutlanması ve 
yükseltilmesi olmuştur. Kazıların 
halka parlak bir gelecek vadet-
tiğini öğrendikleri bir kamuoyu 
yarattık. Madem onların vergile-
ri harcanmaktadır: Nihayetinde 
her şey halk içindir.

7 - Pandemi tüm alanlarda ol-
duğu gibi eğitim ve turizmi de 
olumsuz etkiledi. Bu durumu 
dezavantajdan avantaja çevire-
bildiniz mi? 

Salgın nedeniyle kötü şeyler ya-
şıyoruz elbette ama iyi yanları 
da var. Mesela çok uzun çalış-
ma saatleri ve çok uzun araştır-
ma, yazma, iş üretme zamanları 
olarak da bize eksik işlerimizi 
tamamlama şansı verdi. Kazıla-
rımızda da salgın koşullarına uy-
gun programda çalışmalarımızı 
sürdürdük. En önemlisi ailemize 
hiç bu kadar vakit ayırmamıştık.
Elimizdeki doğal ve kültürel kay-
naklar salgın sonrası ağırlık ta-
şıyacak olan turizm türünü faz-
lasıyla karşılayacak özelliklere 
sahiptir. Antik kent ziyaretleri ve 
Likya Yolu gibi doğa ve kültür ro-
taları büyük ihtimalle altın yılları-
nı yaşamaya başlayacaktır. 
Salgın süreci aslında doğru dü-

rüst geliştiremediğimiz kültür ve 
doğa turizmini şimdiden trend 
haline getirmektedir. Salgın son-
rasında kültür ve doğa turizmi 
taleplerinde patlama yaşanaca-
ğını düşünüyorum. Bu felaket 
sayesinde sürdürülebilir turiz-
min kapılarını kültür ve doğayla 
açacağız. Kalabalıklara karışmak 
istemeyenler yaz sezonu dışı-
nı tercih edeceklerdir. Özellikle 
doğanın ve kültürün en zengin 
sarmallandığı zaman olan ilkba-
harlar, yazları da yaylalar revaçta 
olacağa benziyor. Deniz turiz-
minde yat-tekne seçeneğinin 
çok ilerleyeceğini düşünüyorum. 
Mavi turlar ihtimalle “karabor-
saya” düşecek. Küçük oteller ve 
karavan turizmi de çok yüksele-
ceğe benziyor. Doğa ve kültürel 
alanlarda özel destinasyonlar 
yaratıp nitelikli hizmet vererek 
ilgi daha çok yükselebilir. Bunun 
yanında doğanın ve kültürün yo-
ğun ve kötü bir kullanıma maruz 
kalacağından ve kaybedeceği-
mizden de korkuyorum açıkçası. 
Asıl trend ise sanal gerçeklikle 
üretilmiş turlar olacaktır. Üniver-
sitemiz bu konuda sıkı çalışma-
lıdır.

8 - Son olarak gençlerimize, 
üniversite adaylarına tavsiyele-
riniz ne olur? 

Kaç para kazanacaklarına değil, 
sevgili ve mutlu bir meslek ha-
yatları olmasına bağlı seçimle-
rini yapsınlar. Anne babalarının 
hayallerindeki meslekleri değil 
kendi gönlünde yatanları seç-
sinler. Tanrı vergisi tek ömürle-
rini istemedikleri bir meslekle 
geçiremezler. Ve Akdeniz Üni-
versitesi’ni seçsinler ki dünyanın 
en güzel kentinde ve seçkin bir 
üniversitede özel bir eğitim ha-
yatları olsun.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
‘ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE 

TÜRKİYE’NİN ÇAĞDAŞLAŞMASI’ 
KONFERANSI

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma 

ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 

tarafından Mustafa Kemal Ata-

türk’ün ebediyete intikalinin 82. 

yıl dönümü dolayısıyla “Atatürk 

Önderliği’nde Türkiye’nin Çağ-

daşlaşması” 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 il-

gili birer konuşma yaptı.

Çok sayıda izleyicinin yer aldı-

ğı konferansa konuşmacı olarak 

katılan Hacettepe Üniversitesi  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Der-

viş Kılınçkaya “Atatürk Önderli-

ği’nde Türkiye’nin Çağdaşlaşma-

sı” konulu sunum yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi Araştırma 

ve Uygulama Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Ahmet Köç, Gazi Musta-

fa Kemal’in insanlık tarihinin en 

büyük isimlerinden biri olarak, 

başarısını sağlayan temel un-

surun ve onu diğer liderlerden 

ayıran başlıca özelliğin ilkelerini 

kararlılıkla uygulaması ve ger-

çekçiliği olduğunu kaydetti. Köç, 

Ulu Önder’in en büyük vasıfların-

dan olan bilimsel ve akılcı bir dü-

şünceyi Türk toplumunun bütün 

alanlarına egemen kılmaya çalış-

tığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, 

Atatürk’ün ‘Bilim ve Fen nere-
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deyse oradan alacağız ve ulusun 

her bir bireyinin kafasına koya-

cağız’ sözünü hatırlatarak Gazi 

Mustafa Kemal’in bilim ve fen-

den kudret alıp Türk Ulusu’nun 

yolunu çizdiğini ifade etti. Prof. 

Dr. Cengiz Toker, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ‘Hayatta tam mutlu-

luk ve esenlik ancak gelecek ku-

şakların şerefi, varlığı ve esenliği 

için çalışmakta buluna-

bilir’ sözüyle gençlere 

seslenerek çalışmanın 

önemini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi 

Atatürk İlkeleri ve İn-

kılap Tarihi Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Der-

viş Kılınçkaya, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuru-

cusu Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün fikirleri, 

düşünceleriyle hep bi-

zimle olduğunu ifade 

ederek, Atatürk’ün ilk 

günkü gibi yolumuzu 

aydınlatmaya devam 

ettiğini söyledi. 

Kılınçkaya, Gazi Mus-

tafa Kemal’in kurmay 

olması hasebiyle bütün 

hayatı boyunca duru-

mu çok iyi gören, de-

ğerlendiren ve isabetli 

yorumunu yapan bir li-

der olarak öne çıktığını  

belirtti. 

Prof. Dr. Kılınçkaya, ‘Gazi Mustafa 

Kemal vatan kaybetmiş olan bir 

kuşağın içinden çıkan bir kahra-

mandır’ diyerek, onun 19. yüzyı-

lın bütün acı ve ıstıraplarını, ken-

di ailesinde, yakın çevresinde de 

yaşamış bir insan olduğunu ifade 

ederek Atatürk’ün Türk gençliği-

ne bir model teşkil ettiğini vur-

guladı ve gençlere donanım sa-

hibi olmanın mesajını verdi.

Prof. Dr. Kılınçkaya, Gazi Mustafa 

Kemal’in ışığında tarihte büyük 

rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin çok güçlü ve büyük 

bir devlet olduğunu vurgulaya-

rak; “bu güçlü ve büyük devletin 

vatandaşları olmakla hepimiz 

iftihar ediyoruz. Türkleri tarih 

sahnesinden çekip çıkarırsanız 

dünya tarihini izah edemezsiniz” 

dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 
FAKÜLTESİ’NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi’nde devir teslim töreni 

gerçekleştirildi. Prof. Dr. Davut 

Karayel Dekanlık görevini Bahçe 

Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Erkan’a devret-

ti.

Ziraat Fakültesi konferans salo-
nunda Fakülte Yönetim Kurulu, 
Fakülte Kurulu Üyeleri, Bölüm 
Başkanları ve Fakültede önceki 
dönemlerde görev yapan De-
kanların katılımı ile gerçekleştiri-
len törende konuşan Prof. Dr. Da-
vut Karayel, “Mensubu olmaktan 

gurur duyduğum Fakültemizdeki 
Dekanlık görevim sırasında Fa-
kültemizi daha iyi noktaya taşı-
mak için birlikte gayret gösteren 
Dekan Yardımcılarıma, Fakülte-
mizin Öğretim Üyelerine, çalış-
ma arkadaşlarıma ve öğrencile-
rimize teşekkür ediyorum. Yeni 
görevinde Prof. Dr. Mustafa Er-
kan’a başarılar diliyorum.” dedi.

Dekanlık görevini teslim alan 
Prof. Dr. Mustafa Erkan, geçmiş-
ten günümüze Ziraat Fakülte-
si’nde görev yapmış dekanlara 
teşekkür etti. Törende önceki 
dönemde Dekan olarak görev 
yapan Prof. Dr. Davut Karayel’e, 
Dekan Yardımcısı olarak görev 
yapan Prof. Dr. Erdem Yılmaz ve 
Doç. Dr. Hasan Meydan’a Fakül-
teye yapmış oldukları katkılar-
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dan dolayı plaket ve çiçek takti-
mi gerçekleştirildi. 

Törende konuşan Prof. Dr. Musta-
fa Erkan, “Ülkemizde ve dünya-
da tarımsal üretimin önemi her 
geçen gün artmaktadır. Ülkemiz 
ve özellikle ilimiz ekolojik avan-
tajları nedeniyle tarımsal üretim-
de önemli bir konuma sahiptir. 
Türkiye’deki tarımsal işletmele-
rin büyük bir bölümü Antalya’da 
yer almaktadır. Antalya’da çiftçi 
kayıt sistemine kayıtlı 40 bin-
den fazla çiftçi, ziraat odalarına 
kayıtlı ise 138 binden fazla çiftçi 
bulunmaktadır. Antalya bir tarım 
kentidir. Fakültemizden, ülkemiz 
ve bölgemiz tarımının beklentisi 
çok büyüktür. Bu nedenle Fa-
kültemiz tarımsal araştırma faa-
liyetleri ile eğitim-öğretim alan-
larında etkin ve aktif olarak rol 
alacaktır. Ancak bu hedefleri sa-

dece yönetimin sağlaması müm-
kün değildir. Bu nedenle fakülte-
mizin değerli öğretim üyelerinin, 
öğretimin elemanlarının ve diğer 
tüm çalışanlarının vereceği katkı 
değerlidir. Hep birlikte fakülte-
mizi ve tarımımızı daha ileriye 
götürmek için var gücümüzle 
çalışacağız.” dedi.

Gelecek dönem için önemli pro-
jelerinin olduğunu belirten Prof. 
Dr. Mustafa Erkan, kendisine bu 
görevi layık gören Rektör Prof. 
Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür 
ederek sözlerini noktaladı.  

Prof. Dr. Mustafa Erkan kimdir? 

Lisans öğrenimini 1987 yılında 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü’nde ta-
mamlamıştır. Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimini Akdeniz Üni-
versitesi Bahçe Bitkileri Anabilim 

dalında tamamladıktan sonra 
2001-2002 yılları arasında A.B.D. 
Cornell Üniversitesi’nde Post-
doc olarak doktora sonrası araş-
tırmalar yapmıştır. Akdeniz Üni-
versitesi’nde önceki dönemlerde 
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı, 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür 
Yardımcılığı, Fen Bilimleri Ens-
titüsü Müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuştur. Hasat Sonrası Fiz-
yoloji alanında ulusal ve ulusla-
rarası lider araştırmacılar arasın-
da yer almaktadır. Hasat Sonrası 
konusunda uluslararası önemli 
kongreleri Akdeniz Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirmiş-
tir. Alanında çok sayıda ulusal ve 
uluslararası makaleleri, bildirileri, 
kitap ve kitap bölümleri bulunan 
Prof.Dr. Mustafa Erkan uluslara-
rası ve ulusal destekli çok sayıda 
projeyi başarı ile tamamlamıştır.  
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REKTÖR ÖZKAN’DAN YENİ YILDA 
AKCİĞER VE BAĞIRSAK NAKLİ MÜJDESİ

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. 
Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli 
Eğitim, Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi tarafından Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan başkanlığında 
yıl sonu değerlendirme toplan-
tısı düzenlendi. Toplantıda Rek-
tör Özkan yeni yılda akciğer ve 
bağırsak nakillerinin de Organ 
Nakli Merkezi’nde yapılacağının 
müjdesini verdi. 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
Organ Nakli Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Has-
tane Başhekimi Prof. Dr. Ender 
Terzioğlu, organ Nakli Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Bayezid katıldı.

38 yıldır başarıyla sürdürdüğü 
nakillerle dünyanın sayılı organ 

nakli merkezlerinden biri haline 
geldiğini belirten Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Özle-
nen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi 
Hastanemizin marka yüzü organ 
nakli ve kompozit doku nakli. Biz 
bu bayrağı Prof. Dr. Tuncer Kar-
puzoğlu’ndan devraldık ve ama-
cımız bu bayrağı daha ileri sevi-
yelere taşımak.”dedi. 

Rektör Özkan, 2020 yılında Co-
vid-19 salgınının bazı çalışmaları 
sekteye uğratmış olsa da Hazi-
ran’dan bu yana tüm önlemleri 
alarak çalışmalarına devam et-
tiklerini söyledi. 

Yeni yıl için önemli projeleri ol-
duğunu söyleyen Rektör Özkan, 
akciğer ve bağırsak naklini de or-
gan nakli bünyesine kazandıra-
caklarının müjdesini verdi. Rek-
tör Özkan, “Bunlar çok önemli 
operasyonlar. Her yerde yapılmı-
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yor, önemli tecrübeler gerektiri-
yor. Yapılan her bir ameliyat aynı 
zamanda bir basamak bizler için. 
Teknoloji her geçen gün ilerliyor. 
Bir sonraki basamak daha rafine 
yöntemlerle belki ilaçsız ameli-
yatlar, doku mühendisiyle organ 
üretimi olacaktır. Hastanemiz de 
buna ışık tutacaktır.” diye konuş-
tu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
Organ Nakli Merkezi’nin Türkiye 
genelinde ve dünya çapında ra-
kamlara ulaştığı ve organ naklin-
de çok geniş bir alanda başarıla-
ra imza attığını söyleyen Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Ender Terzioğlu da son 
bir yıl içerisinde Covid-19 pande-
misinin etkisiyle nakiller de bir 
miktar azalma olduğunu ancak 
tüm tedbirleri alarak, organ nakli 
merkezini Covid-19 servisinden 
uzak tutarak Türkiye genelinde 
önemli sayıda başarılı nakillere 
imza attıklarını söyledi. 

Organ Nakli Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise sal-
gın sürecinde herkesin can si-
perane çalıştığını, Mart ayında 
Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla 
ara verdikleri nakillere Mayıs’ta 
önemli tedbirler alarak yeniden 
başladıklarını belirtti. Aydınlı, 

“Pandemi öncesinde 2020 yılı 
Mart ayına kadar 34 böbrek, 8 
karaciğer, 1 kalp nakli yaptık. 
Pandemi sonrası 15 Mayıs ile 28 
Aralık arasında ise 82 böbrek, 27 
karaciğer nakli gerçekleştirerek 
2020 yılında toplamda 116 böb-
rek, 35 karaciğer, 1 de kalp nak-
li gerçekleştirmiş olduk. Geçen 
yıla göre salgın nedeniyle nakil 
rakamlarının düşmesine rağmen 
Türkiye’de kamu hastaneleri içi-
resinde börek naklinde birinci, 
karaciğer naklinde ikinci sırada-
yız.” şeklinde konuştu.

Salgın nedeniyle kadavradan 
bağış oranlarının çok düştüğünü 
dile getiren Aydınlı, beyin ölümü 
gerçekleşen bir hastadan alınan 
organları dün perfüzyon cihazı 
kullanarak naklettiklerini bildir-

di. Perfüzyon cihazının organları 
koruğunu, organa canlıdan alın-
mış gibi avantaj sağladığını be-
lirten Aydınlı, 2019’da 619 kişi or-
ganlarını bağışlarken, bu sayının 
bu yıl 261’e gerilediğini aktardı.

Dünyada sayılı merkezler ara-
sında olduklarını söyleyen Kalp 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Bayezid ise kalp yetmezliğinden 
ölüm oranlarının Kovid-19’dan 
daha yüksek olduğunu söyledi. 
Türkiye’de kalp nakli bekleyen 
900 hasta olduğunu ve bu yıl sa-
dece 20’sine nakil yapılabildiğini 
belirten Bayezid, “300 hasta or-
gan beklerken hayatını kaybetti. 
Organ bağışına teşvik etmemiz 
gerekiyor.” dedi.
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REKTÖR ÖZKAN, 
ANTALYA KONSOLOSLAR PLATFORMU 

İLE BİR ARAYA GELDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antal-

ya Konsoloslar Platformu üye-

leriyle bir araya gelerek sohbet 

etti. Toplantıya Dışişleri Bakan-

lığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi 

Avni Aksoy, Antalya Konsoloslar 

Platformu Koordinatörü, İsveç 

Fahri Konsolosu Nil Sağır ve çe-

şitli ülkelerin muvazzaf ve fahri 

konsolosları katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antal-

ya Konsoloslar Platformu tara-

fından düzenlenen geleneksel 

yemek toplantısına katıldı. Sıcak 

bir sohbet ortamında gerçek-

leşen toplantıda Rektör Özkan, 

Akdeniz Üniversitesi ve Antal-

ya’nın yararına olacak projelerini 
konsoloslarla paylaştı.

Antalya’nın tarım, kültür, tarih, 
turizm gibi birçok alanda geliş-
tiğini ve her geçen yıl daha da 
büyük bir şehir haline geldiğini 
söyleyen Rektör Özkan, projeleri 
arasında yer alan sağlık turizmi-
ne ilişkin de değerlendirmelerde 
bulundu. Sağlık turizminin göz 
ardı edilen kıymetli bir alan ol-
duğunu belirten Rektör Özkan, 
“Sağlık turizmi şuan yeterli dü-
zeyde yapılmıyor, daha profes-
yonelce yaklaşılması gerekiyor. 
Devletin de işin içine girdiği, 
mevzuatın oluşturulduğu şekilde 
yapılırsa sağlık turizminden çok 
daha fazla insan gelir elde ede-
bilir.” dedi.

Antalya Sağlık Turizminde Mar-
ka Olacak

Antalya’nın sağlık turizminde 
marka olabilecek potansiyele 
sahip olduğu ifade eden Rektör 
Özkan, “Gerek nitelikli insan kay-
nağı, gerek alt yapı, gerekse bir 
çok ülkeye direk uçuşun olduğu 
lokasyon olması sebebiyle An-
talya sağlık turizmi için çok uy-
gun bir şehir. Mevzuatlarla sağlık 
turizminin önü açılırsa Antalya 
dünyada sağlık turizmi açısından 
marka şehir olur.” şeklinde ko-
nuştu.

Sağlık turizmi için gerçekleşti-
rilmesi gereken mevzuat konu-
sunda Sağlık Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ve YÖK ile 
birlikte konuşulması gerektiği-
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ni söyleyen Rektör Özkan, “Biz 
aslında Hazine ve Maliye Bakan-
lığı ile konuştuk. Yakın zamanda 
Bakanlarımızla birlikte ortak bir 
çalışma yapmayı planlıyoruz. Dı-
şişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu ile de üniversitemizi 
ziyaretinde sağlık turizmi konu-
sundaki projelerimi paylaştım. 
Sayın Bakanımız da Antalya’da 
sağlık turizminin geliştirilmesini 
çok önemsiyor. Fahri konsolos-
larımızın da bu konuda desteği 
bizler için önemli. Devlet ve sivil 
toplum kuruluşları el ele birlikte 
çalışırlarsa daha hızlı yol alınaca-
ğını düşünüyorum.” dedi.

Rektör Özkan: İki Başkanımızın 
Sağlık Durumu da İyiye Gidiyor

Konsoloslar Rektör Özkan’a Ak-
deniz Üniversitesi Hastanesi’nde 
tedavileri süren Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek ve Burdur Belediye Baş-
kanı Ali Orkun Ercengiz ile ilgili 
de soru yöneltti. Rektör Özkan, 
“Başkan Böcek’in tedavisi devam 
ediyor. Normal olarak besleniyor, 

rahatlıkla oturabiliyor ve fizik te-
davisi yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Başkanımızın durumu ya-
vaş yavaş daha da iyiye gidiyor. 
Ancak taburcu olmasıyla ilgili 
net bir süre söz konusu değil, bir 
hafta ya da on gün sürebilir. Çok 
uzun bir süreç olmayacağını dü-
şünüyorum.” diye konuştu.

Burdur Belediye Başkanının da 
sağlık durumunun iyiye gittiğini  
söyleyen Rektör Özkan, “Başkan 
Ercengiz’in tedavisine serviste 
devam ediyoruz. Genel durumu 

iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve 
takipleri devam ediyor. Her iki 
Başkanımızın ve hastalarımızın 
sağlığına kavuşması için bütün 
sağlık çalışanı arkadaşlarımız 
canla başla çalışıyorlar, onlara 
da bir kere daha teşekkür ediyo-
rum. Pandemi sürecinde vatan-
daşlarımızı salgına karşı daha da 
duyarlı olmaya davet ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Konsoloslar 
da üniversite ile her türlü iş birli-
ğine hazır olduklarını söylediler.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN BULUŞU 
LİSANSLANARAK ÜRETİME GEÇİYOR

Akdeniz Üniversitesi tarafından 
geliştirilen Diş Ağrısını Tedavi 
Edici Ağız Solüsyonu patenti, 
TÜBİTAK tarafından Yenilik Des-
tekleme Programı kapsamında 
sanayiye aktarılacak 19 teknoloji 
arasında yer aldı. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından üniversitelerde, araş-
tırma kurumlarında ve teknoloji 

geliştirme bölgelerinde geliştiri-
len patentli teknolojilerin sana-
yiye aktarılmasını sağlamak için 
Yenilik Destek Programı kapsa-
mında ilk defa yayınlanan çağrı 
sonuçlandı. Akdeniz Üniversite-
si Diş Ağrısını Tedavi Edici Ağız 
Solüsyonu patenti ile TÜBİTAK 
Patent Tabanlı Teknoloji Trans-
feri Destekleme Çağrısından fay-
dalanmaya hak kazanan dokuz 
üniversiteden birisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi’nin başvuru 
sahibi olduğu Fen Bilimleri Ensti-
tüsü Kimya Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Öğrencisi Fatih Çetinka-
ya’nın buluşu olan “Diş Ağrısını 
Tedavi Edici Ağız Solüsyonu’’ 
patenti, Akdeniz TTO ticarileş-
tirme çalışmaları kapsamında 
Hasbiotech İlaç. San. Ve Tic. A.Ş 
firmasına lisanslanacak. 

Çağrıdan yararlanmaya hak ka-
zanan 9 üniversite ve TÜBİTAK 
tarafından sanayiye aktarılacak 
19 proje arasında yer aldıkları 
için Akdeniz Üniversitesi ola-
rak mutlu olduklarını ifade eden 
Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi 
Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Ço-
lak, “Çalışmalara imza atan proje 
ekibi ve Akdeniz Teknoloji Trans-
fer ofisimizi önemli başarıları için 
tebrik ediyor, başarılı çalışmala-
rının devamını diliyorum.” dedi.
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REKTÖR ÖZKAN’A SÜRPRİZ 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın 24 
Kasım Öğretmenler Günü öğ-
rencileri ve çalışma arkadaşları 
tarafından kutlandı.

Rektörlük makam odasında 
sürpriz yapan Tıp Fakültesi’nden 
öğrencileri olan Akdeniz Üniver-
sitesi Hastanesi doktorları Rek-
tör Özkan’ın öğretmeler günü-
nü kutlayarak çiçek takdim etti. 
Çalışma arkadaşları da Rektör 
Özkan’ın 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü unutmadı ve çiçek tak-
dim ederek kutladılar. 

Rektör Özkan, “Değerli öğrenci-
lerimizin bu anlamlı günde tüm 
öğretmenlerini temsilen beni 
ziyaret etmelerinden dolayı çok 
duygulandım. Öğrencilerime ve 
çalışma arkadaşlarıma Öğret-
menler Günü kutlaması için çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğretmenlerin toplumu aydın-
latan, geleceği şekillendiren 
mimarlar olduğunu söyleyen 
Rektör Özkan, “Öğretmenlik ha-
yatımızda yetiştirdiğimiz öğren-
cilerimizin topluma fayda sağla-
yan bireyler olması eminim ki her 
öğretmen için birer gurur kayna-
ğıdır. Benim de gurur kaynağım 
olan öğrencilerimin bu düşünceli 

ziyareti beni çok mutlu etti. Ben 
de tüm öğretmenlerimizin Öğ-
retmenler Günü’nü kutluyorum. 
Ayrıca bu vesilesiyle yurdun dört 
bir yanında eğitim uğruna şehit 
düşmüş öğretmenlerimizi ve Ba-
şöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm eğitim 
neferlerimizi saygıyla ve minnet-
le anıyorum.” şeklinde konuştu.
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REKTÖR ÖZKAN, ANTALYA’DAN 
CEPHEYE KOŞAN AZERBAYCANLI 

DOKTOR İLE GÖRÜŞTÜ
Azerbaycan Dağlık Karabağ’da 
savaşın başlamasıyla Antal-
ya’dan cepheye koşan Azerbay-
canlı Doktor Amil Hüseynov, 
Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’ndeki görevinin başına döndü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Azer-

baycan’da cephede gönüllü sağ-
lık hizmeti veren Doktor Amil 
Hüseynov ile bir araya geldi. 
Aynı zamanda Karabağ doğum-
lu olan Amil Hüseynov, cephede 
yaşadığı zor günleri Rektör Öz-
kan’a anlattı.

Rektörlük makamında bir araya 

geldiği Amil Hüseynov’un yap-
tığı kahramanlıktan dolayı gu-
rur duyduklarını belirten Rektör 
Özkan, “Özbekistan, Kırgızistan, 
Azerbaycan ve Türkiye halkı bir-
birine her zaman dost ve kar-
deştir. Türkiye’den Çin’e kadar 
Türkçe konuşuluyor aslında çok 
büyük bir coğrafyayız.” şeklinde 
konuştu.

Azerbaycan’dan dün döndüğü-
nü söyleyen Amil Hüseynov da 
27 Eylül’de başlayan Ermenistan 
saldırısı sonrasında 30 Eylül’de 
Azerbaycan Bakü’ye sonrasında 
da sınır hattına gittiğini söyledi. 
Ailesine savaşa katılacağını söy-
lemeden ailesi ile birlikte Azer-
baycan’a giden Hüseynov, ailesi-
ni Bakü’de bırakıp savaş alanına 
giderek 44 günlük savaşın 42 
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gününde sınır hattında olduğu-
nu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi girişine 
asılan Azerbaycan ve Türkiye 
bayrağının kendisini çok duygu-
landırdığını söyleyen ve Rektör 
Özkan’a teşekkür eden Hüsey-
nov, Azerbaycan’da da Türkiye 
bayrağı ile Azerbaycan bayra-
ğının savaş alanında birlikte yer 
aldığını ve kendi kolundaki üni-
formada iki bayrağın yer alması-
nın yaralı gelen askerlere moral 
olduğunu söyledi. 

Hüseynov yaşadıklarını şöyle an-
lattı:

“Sınır hattında en çok bizi üzen 
sivil halka olan taarruz ateşleriy-
di. Hastane vurulduğunda ben 
oradaydım, yarım saat içerisinde 
80 tane yaralı kabul ettik, katli-
am gibi bir durum oldu. Olayları 
anlatınca şuan bile duygulanı-
yorum. 20 şehidimiz oldu o gün 
maalesef, elektrikler gitti, ame-
liyat yapamadık, ambulanslar 
yetmedi. Kan dolaşımını durdur-
mak için erkeklerin kemerlerini, 
kıyafetleri yırtıp bağladık. Ama 
çok şükür ki şarkılarda şiirler-
de yaşattığımız Karabağ’da ar-
tık Azerbaycan halkı yaşamaya 
başlayacak. Oradaki camilerden 
yine ezan sesleri duyulacak. Bu 
çok gurur verici bir şey. Hastane 
vurulduğu zaman yaralı asker-
lerimiz vardı hastanede yatan 
namaz kılan bir askerimiz vardı 
namazdan kaldıramadım. Ateş 
süresince 6 tane roket atışı oldu. 
Belki de o askerimizin duaları 
kurtardı bizi. Hastanenin sağını 
solunu vurdular ama bize bir şey 
olmadı şükür. Ateşkesin imzalan-

masıyla beraber Rus ordusunun 
özellikle Türk kardeşlerimizin de 
desteğiyle askerlerimiz rahatladı 
şu an çatışma yok. Şu an sakin 
durum.”

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde genel cerrahi bölümünde 
görev yaptığını söyleyen Amil 
Hüseynov, “Burada da Türk mil-
letine hizmet ediyorum orada da 
Türk milletine hizmet ediyorum. 
Burada da topyekûn bir şekilde 
savaşa girecek olursa Türkiye, 
hiç düşünmeden burada da o 
hizmetimi seve seve gösteririm.” 
dedi.

Rektör Özkan’a “Bilim ve tıp 

alanında yapmış olduğunuz fe-
dakar katkılarınızdan dolayı 
Azerbaycan halkı adına sonsuz 
şükranlarımızı sunarız” yazılı 
plaket takdim eden Amil Hüsey-
nov’a Rektör Özkan’da Akdeniz 
Üniversitesi plaketi verdi.

6 yıldır Akdeniz Üniversite-
si Hastanesi’nde genel cerrahi 
bölümünde doktor olarak çalı-
şan Amil Hüseynov, 32 yaşında. 
Üniversiteyi Amerika Birleşik 
Devletleri’nde okumuş ve aynı 
zamanda Türk Cerrahi Derneği 
Asistan Komisyon Başkanlığını 
da yapıyor. Dr. Amil Hüseynov 
evli ve 3 kız babası.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE “MİLLİ 
AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” KUTLANDI

Akdeniz Üniversitesi’nde ‘Milli 

Ağaçlandırma Günü’ ağaç fidan-

ları toprak ve su ile buluşturula-

rak kutlandı.

Akdeniz Üniversitesi’nde T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tara-

fından 11 Kasım’da kutlanan ‘Milli 

Ağaçlandırma Günü’nde “Ge-

leceğe Nefes, Dünyaya Nefes” 

projesi kapsamında fidan dikimi 

gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi kampüs 

alanında gerçekleştirilen ağaç-

landırma etkinliğine Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, 

Çevre Sorunları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Şule Orman, Genel Sekreter 

Ali Evren İmre, akademik ve ida-

ri personel, Akdeniz Üniversitesi 

75. Yıl Kreşi öğrenci ve öğret-

menleri ile Siteler Mahallesi İlko-

kulu öğretmenleri, öğrencileri ve 

velileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cen-

giz Toker, “Cumhurbaşkanımız 

tarafından ilan edilen ‘Milli Ağaç-

landırma Günü’ kapsamında biz 

de Üniversitemizde bu kampan-

yaya destek vermek amacıyla fi-

dan dikmek üzere toplanmış bu-

lunuyoruz. Ben Ziraat Fakültesi 

öğretim üyesi olarak bu etkinliği 

ayrıca önemsiyorum. Hepimizin 

bildiği gibi ağaç dikmenin çevre 

üzerine son derece olumlu kat-

kıları bulunmaktadır. Bunlardan 

en önemlisi ağaçların hava kirlili-

ğini azaltmasıdır. Aynı zamanda 

erozyon kontrolü, toprak kayma-

sını önleme gibi sayısız yararları 

vardır.” diye konuştu.

‘Ülkemizde ve şehrimizde ağaç-

landırmanın ve yeşil alanların 
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artması için çalışmalarda bulu-

nacağız’ diyen Prof. Toker, Ak-

deniz Üniversitesi olarak bu yıl 

kampanyaya üniversite kam-

püs alanında fidan dikerek katkı 

sağladıklarını, gelecek sene için 

de yanmış bir orman arazisinde 

ağaçlandırma yapabilmek için 

girişimde bulunacaklarını ifade 

etti. 

Etkinliğe katılımdan dolayı te-

şekkür eden Akdeniz Üniversite-

si Çevre Sorunları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Şule Orman, “Özellikle ço-

cuklarımıza, gençlerimize çevre 

ve doğa bilincini aşılamak için bu 

gibi faaliyetlerin çok önemli ol-

duğunu belirterek, etkinliğe katı-

lan çocuklarımız belki de bugün 

toprağa ilk fidanlarını diktiler, an-

cak bu bilinci daima taşıyacakları 

için son fidanları olmayacağına 

ve yaşadıkları yerleri ağaçlandı-

rarak doğanın en yakın dostu ka-

lacaklarına eminim” dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir 

Türkiye bırakma amacı ile dü-

zenlenen ve çocukların ağaç 

dikme sevinci yaşadığı etkinlikte 

fidanlar minik ellerin yardımıyla 

toprakla buluştu.
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REKTÖR ÖZKAN’DAN ÖNEMLİ 
BULUŞLARA İMZA ATAN ÖĞRETİM 

ÜYELERİNE TEBRİK
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, 5. İstan-
bul Uluslararası Buluş Fuarı’nda 
(ISIF’20) ödül alan öğretim üye-
lerini tebrik etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük 
Yönetim Kurulu Salonu’nda ya-
pılan toplantıya Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel 
Sekreter Ali Evren İmre ile Ulus-
lararası Buluş Fuarı’nda ödül ka-
zanan Prof. Dr. Tarlan Mamedov, 
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, 

Prof. Dr. Murat Canpolat, Prof. 
Dr. Sibel Tunç, Prof. Dr. Osman 
Duman, Arş. Gör. Bahar Kancı 
Bozoğlan, Arş. Gör. Hakan Ak-
taş, Fatih Çetinkaya, Yavuz Sü-
mer katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, 5. Ulus-
lararası Buluş Fuarı’nda Akdeniz 
Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
Akdeniz TTO girişimcileri tara-
fından geliştirilen 10 patentten 1 
Grand Prix, 1 Altın, 4 Gümüş ve 

1 Bronz madalya olmak üzere 
toplam 7 ödül kazanan öğretim 
üyelerini tebrik ederek çalışma-
ları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Akdeniz Üniversitesi adına gös-
terdikleri başarıdan dolayı mut-
lu olduklarını ifade eden Rektör 
Özkan, “En temel hedefimizle-
rimizden biri üniversitemizde 
üretilen bilim ve teknolojinin 
toplumsal faydaya ve ekonomik 
değere dönüşümünü sağlayarak 
ülkemize kazandırmak. Hocala-
rımızın yaptığı bu çalışmalar bu 
anlamda oldukça önemli ve üni-
versitemizden böyle önemli bu-
luşların çıkması bizler için gurur 
verici. Bundan sonra da öğretim 
üyelerimizin yürüteceği bilimsel 
çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları 
için ihtiyacı olan her türlü des-
teğe hazırız. Hocalarımıza gös-
terdikleri çabadan ve başarıdan 
dolayı teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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Fahri Patronajı ve Türk Patent ev sahipliği ile Ulus-
lararası Mucitler Federasyonu himayesinde ger-
çekleştirilen 5. Uluslararası Buluş Fuarı’nda Grand 
Prıx Ödülü Prof. Dr. Tarlan Mamedov’un “Bitkilerde 
Furin ile Hedef Proteinlerin İn Vivo Post-Translas-
yonel İşlenmesi” projesine, Altın Madalya Ödülü 
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban’ın “Mikobakterile-
rin Üretilmesi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Test 
Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri” projesine, Gümüş 
Madalyalar Prof. Dr. Murat Canpolat’ın “Kızılötesi 
Radyasyon ile Patojenlerden Koruma Sağlayan Yüz 
Maskesi” projesine, Fatih Çetinkaya’nın “Brilyant 
Özellikteki Ekstrakt Ürün ile Diş Remineralizasyo-
nunu Kolaylaştırarak Lezyonların Neden Olduğu 
Ağrıyı, Hızlı ve Etkin Bir Biçimde Ortadan Kaldıran 
Solüsyon” projesine, Prof. Dr. Sibel Tunç, Prof. Dr. 
Osman Duman, Arş. Gör. Bahar Kancı Bozoğlan’ın 
“Kontrollü İlaç Salımı Yapan, Sıcaklığa Duyarlı An-

tifungal Özellikli Akıllı Hidrojeller” projesine, Yavuz 
Sümer’in “Akıllı Hidromat” projesine, Bronz Madal-
ya ise Arş. Gör. Hakan Aktaş’ın “Okul Servisi Gö-
rüntü İşleme ile Güvenlik Sistemi” projesine verildi.

Rektör Özkan, buluşlarıyla ödül kazanan öğretim 
üyelerine madalyalarını ve teşekkür belgelerini 
takdim etti. 
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AKUZEM’DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Türkiye’nin en iyi uzaktan eğitim 
üniversite birimleri arasında yer 
alan Akdeniz Üniversitesi Uzak-
tan Eğitim Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nde(AKUZEM) gö-
rev değişimi gerçekleşti. Yaklaşık 

üç yıldır merkez müdürlüğü gö-
revini üstlenen Prof. Dr. Cengiz 
Şengül, görevini Doç. Dr. Ümit 
Deniz Uluşar’a devretti. 

Merkez çalışanlarının da hazır 
bulunduğu devir teslim törenin-

de Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, 
Prof. Dr. Cengiz Şengül’e çiçek 
takdim ederek önceki dönem 
çalışmaları için teşekkür etti.

Prof. Dr. Cengiz Şengül “Mensu-
bu olmaktan gurur duyduğum 
Üniversitemizde yaklaşık üç yıl-
dır yürüttüğüm merkez müdür-
lüğü görevimde, merkezimizi 
daha iyi noktaya taşımak için 
çalışmalar yaptık. Beraber görev 
yaptığımız tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyor, yeni görevinde 
Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar hoca-
mıza başarılar diliyorum.” dedi.

Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar, gö-
rev süresi boyunca Uzaktan Eği-
tim ve Araştırma Merkezi’ne yeni 
dönemde en iyi şekilde katkı 
sağlayacaklarını ifade etti.
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AMATÖR BALIKÇILAR İÇİN 
BALON BALIĞI AVCILIĞI İZNİ YOK

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Cengiz Deval, balon balı-
ğı avcılığının desteklenmesine 
dair yayınlanan tebliğ hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak 
amatör balıkçılar için balon balı-
ğı avcılığı izninin olmadığını söy-
ledi. 

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 
Avlama ve İşleme Bölümü Av-
lama Teknolojisi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Cengiz Deval, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın Kasım ayında ya-
yınladığı Balon Balığının Avcılı-
ğının Desteklenmesine Yönelik 
Tebliğin amacının denizlerde-
ki sucul biyolojik çeşitliliğe ve 
balıkçıların av araçlarına zarar 
veren balon balıklarından La-
gocephalus sceleratus türünün 
ekosistemdeki yoğunluğunu ve 
stoğa katılım oranını azaltarak 
balon balığının avlanmasını teş-
vik etmek amacıyla balıkçılara 
verilecek desteklemeye ilişkin iş 
ve işlemler olduğunu belirtti.

Balon balığı avcılığının Akdeniz 
ve Ege Denizine kıyısı olan iller-
de, çevirme ve sürütme ağları 
dışında avcılık faaliyetinde bu-
lunan, Su Ürünleri Bilgi Sistemi-
ne(SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir 
balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine 
sahip olan balıkçılara verildiğini 
söyleyen Dekan Deval, “Destek-
leme kapsamında sadece L. sce-
leratustur türünün avcılığına izin 
verilerek kuyruğunun 1.000.000 
adete kadar (1.000.000 adet 
dâhil) her bir adedi başına beş 
Türk Lirası destekleme ödemesi 
yapılacak. Diğer balon balığı tür-

lerinin avcılık yasağı devam ede-
cek. Amatör balıkçılar için balon 
balığı avcılığı izni yok.” şeklinde 
konuştu.

“Son 30 yılda deniz yüzeyi sıcak-
lıklarının yükseldiği göz önüne 
alındığında, Doğu Akdeniz ko-
şullarının tropikal türlerin büyü-
mesi, üremesi ve hayatta kalma-
sı için giderek daha uygun hale 
geldiği ve yerli türlerle rekabet-
te bu koşulların yabancı türlere 
çeşitli avantajlar sağlandığı gö-
rülmektedir.” şeklinde konuşan 
Dekan Deval, son 40 yıl içinde 
Akdeniz suları için kaydedilen 
balon balığı türlerinin sayısının 
11’e yükseldiğini ve Türk deniz-
lerinde Tetraondontidae famil-
yasına ait 8 balon balığı türünün 
tespit edildiğini ifade etti.

Balon balıklarının Altın Zehirli 
Kurbağa’dan sonra dünyadaki 
en zehirli ikinci omurgalı hayvan 

olarak kabul edildiğini söyleyen 
Dekan Deval, “Balon Balıklarının 
gonad, karaciğer, bağırsak, kas 
dokuları ve bazen de derileri Tet-
rodotoxin(TTX) olarak tanımla-
nan nörotoxin içerir. Siyanürden 
bin 200 kat daha zehirli olan tet-
rodotoxin insanlar için de ölüm-
cüldür. Bir balon balığında 30 
yetişkin insanı öldürmeye yete-
cek kadar toksin vardır ve bilinen 
bir panzehir de yoktur.” dedi.

Tetrodotoksin zehirlenmesinin 
belirtilerinin genellikle balon 
balığı zehrini yedikten 10-45 da-
kika sonra ortaya çıktığını belir-
ten Dekan Deval, “Zehirlenme 
ağızda uyuşma ve karıncalanma, 
tükürük, mide bulantısı ve kus-
ma ile başlar. Semptomlar felce, 
bilinç kaybına ve solunum yet-
mezliğine ilerleyebilir ve ölüme 
neden olabilir.” şeklinde konuştu.

Dekan Deval, “Sularımızda bulu-
nan balon balığı türlerinin maksi-
mum boyları 16-114 cm arasında 
değişirken, türlerinin dördü TTX 
ihtiva etmezken diğer dördü TTX 
ihtiva eder ve insanlar için öldü-
rücüdür.” ifadelerini kullandı. 
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DEPREM ÇOCUKLARDA VE BEBEKLERDE 
DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR

İzmir’de yaşanan ve tüm Türki-

ye’yi sarsan depremin ardından 

çocuklarda oluşabilecek ruhsal 

problemlerle ilgili Akdeniz Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 

Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat 

Nasıroğlu açıklamalarda bulun-

du.

Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, dep-

rem sonrası çocuklarda oluşabi-

lecek ruhsal problemlere dikkat 

çekerek konuyla ilgili ebeveyn-

lere önemli mesajlar verdi. Doç. 

Dr. Nasıroğlu, özellikle 0-3 yaş 

grubuna daha fazla önem veril-

mesi gerektiğini belirterek ço-

cukların bu durumu hissettiğini 

ve bebeklerde bile depresyonun 

görülebildiğini belirtti.

Ruhsal sıkıntının çocukta oluş-

turduğu problemlere değinen 

Doç. Dr. Nasıroğlu, bir üst grup 

olan 3-6 yaş arası çocukların ise 

yaşanan depremden kendilerini 

sorumlu tutabileceklerini ifade 

ederek bu yaş grubundakilerin 

dünyadaki herhangi bir olayın 

kendi etrafında döndüğünü dü-

şündüğü için yaptığı bir eylem-

den dolayı depremin yaşandığı-

nı düşünebileceğini vurguladı. 

Böyle bir durumda ebeveynin 

asla yalan söylememesi, yaşanan 

olayı çocuğun anlayabileceği dil-

le anlatılmasının faydalı olaca-

ğını kaydeden Nasıroğlu, çocuk 

ve aile arasındaki temel güven 

ilişkisinin gelişmesinin ilerde var 

olabilecek travmatik belirtilerin 

azalması ya da ortaya çıkmasını 

engelleyebileceğini vurguladı.

Deprem sonrası pek çok çocu-

ğun ruhsal belirtiler sergileye-

bildiğini ifade eden Nasıroğlu, 

“İleride depremi hatırlatacak 

herhangi bir travma belirtileri ya 

da uyku sorunu ortaya çıkabilir, 

belirtilerin uzaması halinde ruh-

sal destek alınmalıdır.” dedi.
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ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 
GÖREV DEĞİŞİMİ

Ödüllü öğrenci ve öğretim ele-
manlarıyla Türkiye’nin en başarılı 
konservatuvarları arasında yer 
alan Akdeniz Üniversitesi An-
talya Devlet Konservatuvarı’nda 
görev değişimi yaşandı. Prof. Dr. 
Nihan Yağışan görevini Müzik 
Bölümü Kompozisyon ve Or-
kestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Attila Kadri 
Şendil’e devretti.

Halen Müzik Bölümü Kompozis-
yon ve Orkestra Şefliği Ana Sa-
nat Dalı Başkanlığı görevini yü-
rüten Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, 
daha önce konservatuvar bünye-
sinde bulunan Müzik ve Bale İl-
köğretim Okulu Müdürlüğü, Kon-
servatuvar Müdür Yardımcılığı 
görevlerini de yürütmüştü.

Pandemi kuralları çerçevesinde 
Antalya Devlet Konservatuvarı 
bahçesinde yapılan devir tes-
lim töreninde Antalya Devlet 
Konservatuvarı önceki dönem 
Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, 

konservatuvar müdür yardımcı-
ları Doç. Dr. Sonat Coşkuner ve 
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Gök Akyıl-
dız’a çiçek takdim eden Antalya 
Devlet Konservatuvarı Müdürü 
Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, kon-
servatuvar için yaptıkları çalış-
malardan ötürü teşekkür belgesi 
verdi.

Prof. Dr. Attila Kadri Şendil kim-
dir?

Prof. Dr. Kamran İnce’nin dave-
ti üzerine doktorasını yapmak 
üzere Amerika Birleşik Devletle-

ri’ne giden Prof. Dr. Attila Kadri 

Şendil, 2009’un Aralık ayında 

University of Memphis’te kom-

pozisyon alanında doktorasını 

tamamlayıp yurda dönerek 2010 

Eylül ayında Akdeniz Üniversite-

si Antalya Devlet Konservatuva-

rı’nda göreve başladı.

Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, kom-

pozisyon alanında gerçekleştiri-

len ulusal ve uluslararası yarışma-

lardan birçok ödül almış, bunun 

yanında eserleri Türkiye, Fransa, 

Amerika Birleşik Devletleri ve 

Almanya’da çeşitli konserlerde 

seslendirilmiştir. Son olarak Prof. 

Dr. Şendil’in Komische Oper Ber-

lin’in siparişi üzerine bestelediği 

2 perdelik “Bremen Mızıkacıları” 

çocuk operası dünya prömiyerini 

2017 yılında Berlin’de gerçekleş-

tirmiş ve 20 temsil olarak iki yıl 

boyunca sahnelenmiştir.
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REKTÖR ÖZKAN’DAN 
ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Ka-

sım Organ Nakli Haftası dolayı-

sıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları 

ve Organ Nakli Sosyal Yardım-

laşma Derneği (AKBÖHONDER) 

üyelerini ağırladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akde-

niz Üniversitesi Rektörlüğü Se-

nato Odası’nda AKBÖHONDER 

Dernek Başkanı Mehmet Şahan 

ve üyeleri ile bir araya geldi. 

Rektör Özkan, “İzmir’deki dep-

rem tüm Türkiye’yi olduğu gibi 

bizleri de derinden etkiledi. Ya-

raların bir an önce sarılmasını 

temenni ediyor, İzmir’e ve tüm 

Türkiye geçmiş olsun dileklerimi 

iletiyorum.” dedi.

Organ Nakli Haftası’nın organ 
bağışına dikkat çekmede çok 
önemli bir hafta olduğunu belir-
ten Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ 
naklinin bir insana verilecek en 
kıymetli hediye olduğunu ancak 
bunun öneminin yeterince anla-
tılamadığını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi’nin dün-
yada kompozit doku naklinde 
önemli bir yeri olduğunu belir-
ten Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan “Kom-
pozit doku naklinde dünyada 
ismimiz var. Merkezimiz dün-
yada en önemli merkezlerden 
birisi. En büyük vesilesi de Prof. 
Dr. Tuncer Karpuzoğlu hocamız. 
Dernek Başkanı Mehmet Şahan 
da Karpuzoğlu’nun ilk nakil yap-

tığı hastalardan. Tuncer hocamı-
zın bir sürü insanın hayatını de-
ğiştiren ya da hayat kazandıran 
hizmetleri oldu. Bu hizmetleri 
sayesinde hala adı yaşatılıyor 
ve dua alıyor. Kendisini saygıyla 
anıyorum. “ diye konuştu 

İnsanların hayatta kalmasına ve-
sile olmak insana verilebilecek 
en kıymetli hediye olduğunu 
söyleyen Özkan şunları söyledi; 
“Sanıyorum insanlar organlarını 
bağışlamadığı zaman hala yakın-
larının yaşayacağını düşünüyor-
lar. Belki biz bunu anlatamadık. 
Hepimiz ölümle karşılaşacağız. 
Bunu bir kez daha düşünmek 
önemli, cana can katacaksınız 
vereceğiniz ‘evet’ cevabıyla. 
Daha kıymetli bir hediye ola-
maz.” diye konuştu. 
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Rektör Özkan: “Online eğitim so-
runsuz devam ediyor”

Uzaktan eğitim ile ilgili gelen 
soru üzerine Rektör Özkan, on-
line eğitimin sorunsuz bir şekil-
de yürütüldüğü söyledi. Rektör 
Özkan, “Bu program Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Murat Tur-
han’ın üç sene önce yaptığı çalış-
malarıyla elde ettiği programdır. 
Zaten daha önce de bu program 
üniversitemize verilmişti. Önceki 
yönetim de bunu kullanmıştı. Biz 
bu programı biraz daha revize 
ettik. Çok güvenli bir sınav siste-
mi ve sorunsuz bir online eğitim 
hizmeti veriyoruz öğrencilere. 
Öğrencilerimizden ve öğretim 
üyelerimizden aldığımız geri bil-
dirim de bu yönde.” dedi.

Koronavirüsün ne zaman bitece-
ğinin öngörülemediğini söyleyen 
Rektör Özkan, “Bu süreç hemen 
bitmeyecek, biz de bu progra-
mı kullanmaya devam edeceğiz. 
Bu anlamda güvenli olması çok 
önemliydi. Hem güvenli hem de 

sorunsuz bir sistem. Prof. Dr. Mu-
rat Turhan Hocamız ilgili bazı ha-
berler çıktı. Bu programı parayla 
aldığımıza dair, bunlar tamamen 
yalan. Hiçbir şekilde bizden üc-
ret almadan, ücretsiz bir şekilde 
sundu. Murat Turhan hocamıza 
verdiği emekler için çok teşekkür 
ediyorum. Çünkü böylesi önem-
li bir programı yazmak kolay bir 
şey değil. Bazı üniversiteler de 
bunu bizden talep ediyor, bu da 
bizi çok mutlu ediyor. Hem sınav 
anlamında hem ders anlamın-
da sorunsuz bir eğitim sistemi 
devam ediyor. Çok şanslıyız bu 
anlamda. Türkiye’nin en iyisiyiz 

diyebiliriz.” dedi.

Toplantının sonunda Rektör Öz-
kan Organ Nakli Haftası dola-
yısıyla farkındalığın çok önemli 
olduğunu belirterek çalışmala-
rından dolayı Mehmet Şahan’a 
teşekkür etti.

AKBÖHONDER Başkanı Meh-
met Şahan günün anısına Rektör 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’a organ 
nakli hastalarının ve Rektör Öz-
kan’ın fotoğrafının yer aldığı pla-
keti takdim etti. Bu anlamlı he-
diye için teşekkür eden Rektör 

Özkan da Dernek Başkanı Meh-

met Şahan hediye takdim etti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANI 

PROF. DR. MUSTAFA ERKAN:
ZİRAAT FAKÜLTESİ OLARAK BİLİM TEMELİNDE 

MODERN ÜRETİM YÖNTEMLERİNİ VE ARAÇLARINI 
KULLANARAK TARIM SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK ETMEYİ, 

ŞEHRİMİZİN BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 
DEĞERLERİNE KATKI YAPMAYI VE ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ 
DUYDUĞU KALİTELİ VE GÜVENLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİ 
ÜRETMEYİ TEMEL GÖREVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ.

Değerli Akdeniz’den okurları; 
dergimizin bu sayısındaki rö-
portajımıza Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Er-
kan’ı konuk ettik.

Hocam öncelikle sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

1965 yılında Burdur’da doğ-
dum. İlk, orta ve lise öğre-
nimimi Burdur’da tamamla-
dım. Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bö-
lümünden 1987 yılında me-
zun oldum. Yüksek Lisans 
eğitimimi 1991 yılında, Dok-
tora Eğitimimi 1997 yılında 
Akdeniz Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Bahçe 
Bitkileri Anabilim Dalında 
tamamladım. “Bahçe Ürünle-
rinin Hasat Sonrası Fizyolojisi 
ve Teknolojisi” konularında 
çalışmaktayım. Akademik 
kariyerime 1989 yılında üni-
versitemizde Araştırma Gö-
revlisi olarak başladım. 2001 
yılında Doçent oldum ve 
2006 yılından beri Profesör 
olarak görev yapmaktayım. 
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Akademik kariyerim boyun-
ca İtalya, Almanya ve A.B.D.’de 
farklı sürelerde araştırmalara ka-
tıldım. Bu araştırmalara ek olarak 
A.B.D. Cornell Üniversitesi’nde 
Doktora Sonrası Araştırıcı (Post-
Doc) ve yine A.B.D. Tarım Bakan-
lığı (USDA) Beltsville Araştırma 
Enstitüsü’nde misafir öğretim 
üyesi (Visiting Scientist) olarak 
çalıştım. 

“Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası 
Fizyolojisi ve Teknolojisi” konula-
rında yayınlanmış 150 makalem 
ve çok sayıda kitap bölümüm 
bulunmaktadır. Ayrıca “Bahçe 
Ürünlerinin Muhafazası ve Paza-
ra Hazırlanması” isimli ders ki-
tabının editörlerinden birisiyim. 
Alanım ile ilgili olarak ulusal ve 
uluslararası ölçekte çok sayıda 
projede yürütücü ve araştırmacı 
olarak görev aldım. Üniversite-
mizin ev sahipliğinde çok sayıda 
uluslararası ve ulusal kongre et-
kinliğine başkanlık yaptım. Daha 
önce üniversitemizde Bahçe Bit-
kileri Bölüm Başkanlığı, Fen Bi-
limleri Enstitüsü Müdür Yardım-
cılığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
Müdürlüğü görevlerinde bulun-
dum. 18.11.2020 tarihinden itiba-
ren Ziraat Fakültesi Dekan Vekili 
olarak görev yapmaktayım. 

Ziraat Fakültesi’nde kaç bölüm 
var, hangi bölümlerde eğitim 
veriliyor, kısaca fakültenizi tanı-
tır mısınız? 

Fakültemizde 9 bölüm bulun-
maktadır. Bu bölümlerin ta-
mamında Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde eğitim yapılmaktadır. 
Fakültemizde 96 Öğretim Üyesi 
görev yapmaktadır. Fakültemi-
ze ait 9 bölümde yaklaşık 1800 
öğrenci eğitim görmektedir. 
Fakültemiz bölümleri öğrenci 

tercihlerinde ön sıralarda yer al-
maktadır. ÖSYM yerleştirmele-
rinde fakültemize ait bölümler-
den birisi birinci, dört bölümüz 
ikinci, üç bölümümüz üçüncü ve 
bir bölümümüz de altıncı sıradan 
öğrenci almaktadır.  

Fakültemizin Kampüs ve Aksu 
olmak üzere iki araştırma-uy-
gulama çiftliği bulunmaktadır. 
Kampüs Çiftliği, açık ve örtüaltı 
üretim alanları, hayvancılık te-
sisleri (büyükbaş ve kanatlılar) 
ve atölyelerden oluşmaktadır. 
Kampüs Çiftliğinde domates, 
biber, salatalık ve kışlık sebzeler 
ile bıldırcın yumurtası, bıldırcın 
eti ve tavuk eti üretilmektedir. 
Ayrıca buradaki süt işleme te-
sisimizde günlük çiğ süt, ayran, 
yoğurt, krema ve köy tipi beyaz 
peynir üretilmektedir. Buralarda 
üretilen ürünlerimiz Fakültemiz 
satış yerinde satılmaktadır. Aksu 
Çiftliği ise Antalya şehir merke-
zine 20 km. uzaklıktaki Aksu il-
çesinde yer almaktadır. Yaklaşık 
1100 dekar büyüklüğünde olan 
bu çiftlikte de buğday, mısır ve 
yem bitkileri tarımı ile meyve ye-
tiştiriciliği yapılmaktadır. 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Türkiye’nin önde gelen 
Akdeniz Üniversitesi’nin de en 
köklü Fakültelerinden bir ta-
nesi. Yeni dönemde Fakülteniz 
için projelerinizden bahsedebi-
lir misiniz?

Fakültemiz, Üniversitemizin Tıp 
Fakültesinden sonra kurulmuş 
olan köklü, Türkiye’nin önde 
gelen fakültelerinden birisidir. 
Fakültemizde görev yapan öğ-
retim üyelerimiz TUBİTAK, BAP, 
Ulusal ve Uluslararası diğer kay-
naklardan önemli sayıda projeler 
almaktadır. Halen fakültemizde 

28 TÜBİTAK ve 1 Avrupa Birliği 
fonlarınca destekli proje yürü-
tülmektedir. Bu oranlar dikkate 
alındığında Fakültemiz hem Üni-
versite içerisinde hem de diğer 
Ziraat Fakülteleri arasında proje 
alma konusunda oldukça önemli 
bir yerdedir. Benzer durum SCI 
kapsamında yayın konusunda da 
geçerlidir. Öğretim üyesi başına 
0.78 yayın ortalamamız vardır. 
Fakültemiz uluslararası tanınan 
bir fakültedir. Erasmus değişim 
programı kapsamında 74 Üni-
versite ile değişim programımız 
bulunmaktadır. Bu sayıyı daha 
da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
uluslararası ortak proje sayılarını 
artırmayı öncelikli hedeflerimiz 
olarak görüyoruz.  

Eğitim ve araştırma faaliyetlerin-
de mevcut çıtayı yükseltmek ve 
var olan mevcut kazanımları et-
kili kullanmak istiyoruz. 

Bu kapsamda; 

• Eğitim-öğretim kalitesini, 
özellikle uygulama etkinlikle-
rini artırmayı,

• Donanımlı, girişimci ve öz gü-
veni yüksek Ziraat Mühendis-
leri yetiştirmeyi, 

• Fakültemizde 3. sınıf öğrenci-
leri için zorunlu olan yaz stajı 
uygulamasını bir yarıyıl ola-
cak şekilde hayata geçirmeyi, 
böylece öğrencilerimizin sek-
törün talep ettiği bilgi biriki-
mi ve donanıma sahip olarak 
mezun olabilmelerini, 

• Öğrencilerimizde yabancı dil 
eğitimini tarım sektörünün 
eğilimleri doğrultusunda çe-
şitlendirmeyi,   

• Araştırma kapasitemizi ulus-
lararası boyuta taşımayı ve 
sektörün ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirmeyi,
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• Ülkemiz ve bölgemizdeki 
mevcut tarım paydaşlarımızla 
iş birliğini geliştirerek tarımda 
öncülük yapmayı,

• Ulusal ve uluslararası etkinlik-
lere öncülük etmeyi, 

• Çiftçilerimiz ve sektörümüz 
için kolay ulaşılabilir olmayı 
hedefliyoruz. 

Antalya önemli bir tarımsal üre-
tim merkezi. Ziraat Fakültesi de 
yürüttüğü çalışmalarla, proje-
lerle şehrin önemli dinamikle-
rinden birisi. Fakültenin şehre 
katkısı, üniversite şehir iş birliği 
noktasında yürüttüğünüz ça-
lışmalar ve bundan sonrası için 
planlarınız neler?

Ziraat Fakültesi olarak bizim en 
büyük şansımız Antalya ekolo-
jisi ve Antalya şehridir. Antalya 
ülkemizin en önemli tarım mer-
kezlerinden birisidir. Gerek ör-
tüaltı sebze üretimi ve gerekse 
subtropik meyve türleri üretimi 

bölgemizde yaygın olarak ya-
pılmaktadır. Bunlara ilave olarak 
son yıllarda muz yanında di-
ğer tropik meyve türleri üretimi 
de bölgemizde yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Fakültemizde tro-
pik meyveler üretimi konusunda 
projeler yürütülmektedir. Bölge-
mize uygun olan ve ticari değe-
ri olabilecek tropik meyvelerin 
ülkemiz tarımına kazandırılması 
için yoğun çaba gösteriyoruz. 
Bu konuda bir merkez kurmayı 
düşünüyoruz. Antalya aynı za-
manda turizmin de başkentidir. 
Bu kapsamda tarım turizmi, tu-
rizm de tarımı desteklemektedir.  
2019 yılında ilimize gelen turist 
sayısı 15 milyondan fazladır. Her 
ne kadar pandemi turist sayısını 
etkilese de tarımsal ürün tüketi-
mi açısından çok ciddi bir potan-
siyeldir.  

Antalya’da tarım deyince insan-
ların aklına sadece bitkisel üre-
tim geliyor. Ancak tarımın Bit-

kisel ve Hayvansal üretim olmak 
üzere iki önemli ayağı vardır. Biz 
sadece bitkisel üretimi değil aynı 
zamanda hayvansal üretimi de 
oldukça önemsiyor ve projeleri-
mizle şehrimizde hayvansal üre-
time değer katmayı planlıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde gerek 
üniversite çatısı altında gerek-
se üniversite dışında kamu, özel 
sektör ve STK’lar ile iş birliği ha-
linde üretime yönelik projeler 
gerçekleştirmek istiyoruz. Bu 
projeleri yakın zaman içerisinde 
üniversitemiz içerisinden baş-
layarak gerçekleştireceğiz. Siz-
lerde buna tanıklık edeceksiniz. 
Üniversite içinde ve dışında kısa, 
orta ve uzun vade de üretime 
yönelik gerçekleştirmeyi planla-
dığımız bu projeleri şöyle sırala-
yabilirim: 

1. Antalya ziraat sektörünün kal-
bidir. Tarımsal faaliyet gösteren 
birçok şirket Antalya merkezlidir. 
Sektör temsilcileri ve çiftçileri-
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miz ile sık sık bir araya gelmeyi 
planlıyoruz. Paydaşlarımızın ta-
leplerini dinlemek, sorunlarını 
çözmek ve teknoloji transferi ko-
nusunda destek olmak istiyoruz.  

2. Tohum ve fide konusunda ili-
mizin sahip olduğu potansiyeli 
artırmak istiyoruz. Fakültemizde 
kısa süre içerisinde değişik mey-
ve türlerine ait fidan ve süs bitki-
si üretimini başlatmak istiyoruz. 
Özellikle bölgemizde yaygınlaş-
maya başlayan değişik tropik 
meyve türlerine ait fidanları fa-
kültemizde üretmeyi planlıyoruz. 

3. Fakültemizde üretilen mey-
ve ve sebzelerin çeşitliliğini ve 
üretimi miktarlarını artırarak tü-
keticilerimize yıl boyu ürün te-
dariki planlıyoruz. Bu kapsamda 
Fakültemize ait arazilerde başta 
turunçgil ve tropik ürünler olmak 
üzere farklı türlerde üretim kapa-
sitemizi artırmayı hedefliyoruz. 

4. Meyve ve sebze sektöründeki 
kayıpların azaltılması konusun-

da, çiftçilerimizi ve sektörümüzü 
eğitmek istiyoruz. Bahçe ürün-
lerinde soğuk zincir ve lojistik 
ağlarının geliştirilmesi Avrupa 
standartlarında üretim ve işleme 
basamaklarının ülkemize kazan-
dırılması konusunda çalışmalar 
yapmayı planlıyoruz. 

5. Aksu ilçesinde bulunan işlet-
memizde buğday yerine tohum-
luk buğday üretmeyi planlıyoruz. 
Böylece Antalyalı üreticilerimize 
sertifikalı buğday tohumu sağ-
lamayı hedefliyoruz. Ayrıca eski 
buğday çeşitlerimize ait tohum 
üretmeyi ve bu tohumları An-
talya üreticisiyle buluşturmayı 
amaçlıyoruz.

6. Son yıllarda hayvan refahı ko-
nusunda artan toplum bilincini 
de dikkate alarak tüketicilerimi-
zin sağlıklı, güvenli gıdaya uygun 
fiyatlara ulaşmasını sağlamayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk 
olarak gezen tavuk yumurta-
sı projemizi faaliyete geçirmeyi 

planlıyoruz. Ürettiğimiz yumur-
taları “Akademi Çiftlik” mar-
kamız altında fakültemiz satış 
yerinde tüketicilerimize sunmak 
istiyoruz.  

7. Fakültemizde üretime yönelik 
gerçekleştirmeyi planladığımız 
bir diğer proje ise etlik piliç (bro-
iler) üretimidir. Etlik piliç üretimi 
ile bir yılda üç dönem olarak etlik 
piliç üretip tüketicilerimize sun-
mayı hedefliyoruz.

8. Fakültemiz bünyesinde bulu-
nan süt sığırı işletmesinden elde 
edilen sütler çiğ süt olarak satılı-
yor. Ayrıca bu sütlerden üretilen 
dondurma, ayran, yoğurt, peynir 
ve krema gibi ürünlerin satışı ya-
pılıyor. Süt sığırcılığı tesisimizde 
elde ettiğimiz sütün ve bu süt-
lerden elde edilen ürünlerin ka-
litesi gerçekten üst düzeyde ve 
çok yoğun bir talep var. Bu bağ-
lamda süt sığırı işletmemizin ka-
pasitesini artırmayı planlıyoruz.

9. Şehrimizde hayvansal üretim 
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faaliyetleri arasında küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinin, özellikle 
keçi yetiştiriciliğinin ön planda 
olduğunu görüyoruz. Antal-
ya’da keçi yetiştiriciliği coğrafi 
özellikler, iklim yapısı ve kültürel 
nedenler ile oldukça önemli bir 
hayvansal üretim dalıdır. Bu üre-
tim dalı Yörük-Türkmen kültürü 
ile yüzlerce yıllık geçmişi olan 
belki de en eski geçim ve yaşam 
kaynaklarından bir tanesidir. An-
talya yaklaşık 750.000 baş keçi 
varlığı ile Türkiye’de Mersin’den 
sonra en fazla keçi bulunan ikin-
ci şehirdir. Keçi yetiştiriciliğinin 
bölgemiz için oldukça önemli 
olduğunu biliyor ve bu konuda 
yapılacak çalışmaları artırmayı 
planlıyoruz. 

Yukarıda sıraladığım projeler ile 
öğrencilerimize daha fazla uygu-
lama alanı yaratmayı ve bu sa-
yede sektörün ihtiyaç duyduğu 
donamımlı Ziraat Mühendisleri 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Zira-

at Fakülteleri üretime yönelik 
projeler yapmalı ve bu projele-
ri mutlaka sektör paydaşlarıyla 
birlikte gerçekleştirmelidir. Bu 
bağlamda fakülteden başlayarak 
üretimi artırmayı, Antalya bitki-
sel ve hayvansal üretim değer-
lerine katkı yapmayı, şehrimizin 
ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu ka-
liteli ve güvenli tarımsal ürünleri 
üretmeyi amaçlıyoruz. Bunu ya-
parken bilim temelinde modern 
üretim yöntemlerini ve araçlarını 
kullanarak tarım sektörüne ön-
cülük etmeyi temel görevimiz 
olarak görüyoruz. 

COVID-19 salgını nedeniyle he-
pimiz zor zamanlar geçiyoruz. 
Şüphesiz bu durumdan en çok 
etkilenenlerden bir tanesi de 
öğrenciler. Uzaktan eğitim sü-
reciniz nasıl ilerliyor?

Tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de COVID-19 salgını 
nedeniyle eğitim-öğretim ciddi 

anlamda değişikliğe uğramıştır. 
Eğitimlerimiz yaklaşık bir yıldır 
uzaktan online olarak devam et-
mektedir. 2020 yılı Mart aydında 
pandemi ortaya çıktığında gerek 
bizler gerekse öğrencilerimiz bu 
sürece çok hazırlıksız yakalan-
mıştık. Eğitimlerimiz üniversite-
miz Uzaktan Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) 
üzerinden devam etmişti. Bizler 
derslerimiz için çektiğimiz ders 
video kayıtlarını ve ders notlarını 
sisteme yükleyerek, öğrenciler 
ise bunları takip ederek dönemi 
tamamlamışlardı. Sınavları ise 
sisteme ödev yükleyerek ger-
çekleştirmiştik. 2020-2021 Eği-
tim-öğretim yılı Güz dönemine 
ise daha hazırlıklı girdik. Bu kap-
samda Üniversitemiz yoğun bir 
çaba gösterdi ve eğitimlerimiz 
bu dönemde MS Teams progra-
mı üzerinden online ve eşzaman-
lı (senkron) olarak devam ediyor. 
Neredeyse dönemin sonuna gel-
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dik ve çok büyük bir sorun yaşa-
madık. Sınavlarımızı da online ve 
senkron olarak gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz ve bizler sistemi 
ilk kez test ettik. Derslerin işlen-
mesi, sınavların oluşturulması 
ve gerçekleştirilmesi esnasında 
yaşadığımız tecrübeler, öğren-
cilerden aldığımız geri dönüşler 
ve sınavlarda öğrencilerin aldığı 
sonuçlara baktığım zaman iyi bir 
dönem geçirdiğimizi söyleyebili-
rim. Elbette uzaktan eğitimin ya-
pısı gereği bazı eksiklikleri oldu-
ğunu kabul ediyorum. Özellikle 
Ziraat gibi uygulamanın önemli 
olduğu bir alanda ciddi dezavan-
tajları oluyor. Bunun dışında dö-
nemi en az kayıpla atlattığımızı 
söyleyebilirim. 

Tarımın yaşamsal önemi her ge-
çen gün daha da artıyor. Özel-
likle pandemi süreci gıdanın, 
tarımın stratejik önemini bir kez 
daha ortaya koydu. Bu konuda 
hem tarımla uğraşanlar hem de 
gelecekte tarım sektörün yer 
alacak/yönlendirecek öğrenci-
ler için bir mesajınız var mı?

İnsanlığın en temel ihtiyacı bes-
lenmedir. Dünya nüfusuna pa-
ralel olarak artan besin talebi 
tarımın önemini her geçen gün 
artırmaktadır. Şu anda sekiz mil-
yara yaklaşan dünya nüfusunun 
2050 yılında 9,7 milyara ulaşaca-
ğı tahmin edilmektedir. Sürdürü-
lebilir gıda üretimi azalan sınırlı 
kaynaklar ve küresel ısınmanın 
etkileri ile değişen çevre şartları-
nın baskısı altındadır. 2050 yılına 
kadar sıcaklığın küresel olarak 
2-3 °C artması öngörülüyor.  Bu 
durum yakın gelecekte gıdanın 
dolayısı ile tarımın önemini daha 
da artıracaktır. Aynı zamanda 
son bir yıldır yaşadığımız CO-
VID-19 pandemi süreci tarımın 

ne kadar stratejik önemi oldu-
ğunu bir kez daha göstermiştir. 
Herhangi bir nedenle ülkeler 
arasında ticaretin durması gıda 
temini konusunda ülke güvenli-
ğini tehlikeye atacak boyutlarda 
sıkıntılar yaratabilir. Bu nedenle 
ülkeler en azından kendilerine 
yetecek kadar bitkisel ve hay-
vansal gıdayı üretmek zorunda-
dır. Günümüzde tüm dünya ül-
keleri için tarım stratejik sektör 
haline gelmiştir. Tarım sektörü 
tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de Ziraat Mühendisleri 
tarafından şekillendirilmektedir. 
Bu bağlamda geleceğin Ziraat 
Mühendisleri olacak öğrenci-
lerimize öncelikle dünyanın en 
kadim ve en kutsal mesleğini 
yaptıklarını, gelecekte ise onlara 
çok daha büyük görevler düşe-
ceğini ve kendilerini buna göre 
hazırlamaları gerektiğini hatır-
latmak istiyorum. Öğrencilerimiz 
kendilerini şimdiden gelecekte 
onlara yüklenecek misyona göre 
hazırlamaları gerekiyor. Çünkü 
değişen çevre koşulları ve azalan 
tarım alanları onları çok daha zor 
şartlar altında üretim yapmaya 
mecbur bırakacaktır. Gelecekte 
meslektaşlarımızın işlerini ko-
laylaştırmak için bugünden iti-
baren alternatif üretim sistem-
leri, biyo-çeşitliliğin korunması, 
su kaynaklarının etkin kullanımı, 
kuraklığa ve çeşitli hastalıklara 
dayanıklı ırkların/çeşitlerin geliş-
tirilmesi gibi konulara daha fazla 
önem göstermeliyiz. 

Ayrıca, tarımda dijitalleşme ve 
teknolojinin kullanımının artaca-
ğını, üretilen her ürününün besin 
ve ürün kaybı olmadan tüketici-
ye sunulması için kurutma, don-
durma gibi gıda işleme sanayii 
ve tarımsal ürünlerin lojistik ko-

nuları daha da önem kazanacak-
tır. Konvansiyonel üretim yerine 
tarımın çevre üzerine oluştur-
duğu olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak için organik üretim 
modelinin gelişeceğini ön göre-
rek bu konulara yoğunlaşmanın 
farklılık yaratacağı düşünmeli-
lerdir. Özellikle Avrupa Birliği’nin 
yürürlüğe koyduğu yeşil anlaş-
mada bu durumu desteklemek-
tedir. 2030 yılına kadar Avrupa 
tarım alanlarının %25’inin orga-
nik üretime geçirilmesi, pestisit 
kullanımının %50, gübre kullanı-
mının %20 azaltılması planlan-
maktadır. 

Son olarak sizin eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı? 

Pandemi dönemi belki de gıda 
ihtiyaçlarımızın temini şeklini de-
ğiştirmiş olabilir. Satın alma alış-
kanlıklarımız değişmiş olabilir. 
Bu dönemde daha çok internet-
ten ürün temin etmiş olabiliriz. 
Ancak tüketim alışkanlıklarımız 
hiç değişmeyecektir. Bu nedenle 
fakültem çağın gereklerine sahip 
donanımlı Ziraat Mühendisleri 
yetiştirmeye devam edecektir. 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi ülkemiz tarımında öncü 
olmayı kendine hedef edinmiş-
tir. Hedeflerimizi ve planlarımızı 
hayata geçirmek için gerekli alt 
yapı, akademik, idari ve teknik 
kadromuz mevcuttur. Bölgemi-
ze ve ülkemize katkı koymak için 
tüm personelimiz özveri ile çalış-
ma gayreti içerisindedir. İnşallah 
yakın bir gelecekte olumlu so-
nuçlar almaya başlayacağız. Son 
olarak yetiştirdiğimiz Ziraat Mü-
hendislerinin hangi şartlar altın-
da olursa olsun her türlü zorlu-
ğun üstesinden geleceğine olan 
inancımı vurgulamak istiyorum. 
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NDEN 
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 

SÖYLEŞİSİ
Akdeniz Üniversitesi Hemşire-
lik Fakültesi’nde 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü kapsamında far-
kındalık oluşturmak amacıyla, 
“Yaşamda Hedefi Tutturmak” 
başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. 
Online gerçekleştirilen söyleşiye, 
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zey-
nep Özer, öğretim elemanları 
ve öğrenciler katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zeynep Özer, açılış 
konuşmasında 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nün anlam ve 
önemine vurgu yaparak, farkın-
dalık oluşturmak amacıyla sağ-
lık profesyonellerinin üzerine 
düşen sorumluluğa dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Hemşi-
relik Fakültesi Engelli Öğrenci 
Birim Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi 

İlkay Keser’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen etkinliğe, konuş-
macı olarak Paralimpik Okçuluk 
Milli Takım Sporcusu Zehra Öz-
bey Torun ve Antalya Büyükşe-
hir Belediyesi ASAT Gençlik ve 
Spor Kulübü oyuncusu Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Sporcusu 
Cavit Torun katıldı. Yaşam dene-
yimlerinden söz eden katılımcı-
lar, yaşamda hedefi tutturmak 
için hedef koyabilmenin önemi-
ne vurgu yaparak, yaşamın her 
alanında başarıya ulaşmak için 
karşılaşılan engellerle mücadele 
etmekten vazgeçmemek ge-
rektiğini ifade ettiler.

Etkinliğin sonunda moderatör 
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Keser, en-
gelli bireylerin karşılaştıkları 
güçlükler ve bu güçlüklerin çö-
zümü için sadece belirli gün ve 
haftalarda değil her gün duyarlı 
olunması gerektiğini, engelin 
değil çözümün parçası olmamız 
gerektiğini ifade ederek, Hem-
şirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zeynep Özer’e, konuşmacılara 
ve tüm katılımcılara katılımları 
için teşekkür etti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
“COVİD-19’UN ANTALYA TURİZMİNE ETKİLERİ: 

ÇIKIŞ STRATEJİLERİ” KONUŞULDU
Akdeniz Üniversitesi Turizm 
Araştırma-Geliştirme ve Uygula-
ma Merkezi(TAGUM) tarafından 
“Covid-19’un Antalya Turizmine 
Etkileri: Çıkış Stratejileri” konulu 
program düzenlendi.

Pandemi nedeniyle çevirim içi 
gerçekleştirilen çok sayıda izle-
yicinin takip ettiği ve modera-
törlüğünü Akdeniz Üniversitesi 
Turizm Araştırma-Geliştirme ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ebru İçigen’in yaptığı yayına, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Beykal Çizel, Antalya Tanıtım 
Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve 
Kurumsal İletişim ve Eğitim Di-
rektörü Adil Gürkan katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Beykan Çizel, Covid-19 pan-
demisiyle hijyen ve güvenli tatil 
konusunun önem kazanacağını 
kaydederek turizmin başkenti 
Antalya’nın önümüzdeki süreçte 

de güvenli liman olmaya devam 
etmesi gerektiğini ve her şey 
dahil sisteminin de buna bağlı 
olarak değişebileceğini söyledi. 
Prof. Dr. Beykan Çizel, ilerleyen 
dönemde sağlık turizmi konusu-
nun daha da önem kazanacağını 
ifade ederek Akdeniz Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Özlenen Öz-
kan’ın sağlık turizmi konusunda 
sektöre de bu anlamda nitelik 
katacak ciddi atılımları olduğunu 
söyledi.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı 
Yeliz Gül Ege ise Covid-19 pan-
demisiyle mücadele konusunda 
kent olarak başarılı bir yol izle-
diklerini ve zorluk yaşamadık-
larını belirterek bu dönemde 
hayata geçirdikleri projelerle 
Antalya’nın sahip olduğu değer-
leri harmanladıklarını ve sosyal 
medya üzerinden de çok sayıda 
izleyiciye ulaştıklarını kaydetti.

Kurumsal İletişim ve Eğitim 
Direktörü Adil Gürkan, büyük 
oranda kaybın olduğu pandemi 
sürecinden etkilendiklerini an-
cak başarılı bir yol izlediklerini 
söyleyerek; sağlıklı ve güvenli 
tatil kavramlarının öne çıktığını, 
temizlik, hijyen ve gıda konuları-
nın önümüzdeki yıllarda da çok 
daha fazla önem kazanacağını 
ifade etti.

Çevrim içi program soru-cevap 
bölümünün ardından son buldu.
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GÖYNÜK MUTFAK SANATLARI 
MYO’NUN KALİTE BELGESİ 

REKTÖR ÖZKAN’A TAKDİM EDİLDİ
Türkiye’nin ilk tematik meslek 

yüksekokulu Akdeniz Üniver-

sitesi Göynük Mutfak Sanatları 

Meslek Yüksekokul’u, Akdeniz 

Üniversitesi’nde kalite belgesi 

almaya hak kazanan ilk meslek 

yüksekokulu oldu. Akdeniz Üni-

versitesi Göynük Mutfak Sanat-

ları Meslek Yüksekokulu’nun ba-

şarıyla tamamladığı TSE EN ISO 

9001:2015 Kalite Yönetim süreci-

nin sonunda aldığı kalite belge-

si, Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan’a takdim 

edildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör-

lüğü’nde gerçekleşen takdim 

töreninde Türk Standardları 

Enstitüsü Akdeniz Bölge Koor-

dinatörü Hasan Demirtaş, Akde-

niz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Özlenen Özkan, Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, 

Göynük Mutfak Sanatları Meslek 
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Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

Cem Oktay Güzeller’e Kalite Yö-

netim Sistemi Belgesini takdim 

etti.

Akdeniz Üniversitesi Göynük 

Mutfak Sanatları Meslek Yük-

sekokulu’nun Akdeniz Üniver-

sitesi’nde ilk kalite belgesi alan 

meslek yüksekokulu olduğunu 

söyleyen Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 

“Göynük Mutfak Sanatları Meslek 

Yüksekokulumuz denetim süreç-

lerini başarıyla tamamlayarak 

TSE EN ISO 9001:2015 belgesini 

alan ilk ve Türkiye’deki tek tema-

tik meslek yüksekokulumuz oldu. 

Göynük Mutfak Sanatları Meslek 

Yüksekokulumuz modern eğitim 

alanları, uygulama atölyeleri ve 

bölgenin sunduğu uygulama im-

kânları ile Türk mutfak kültürünü 

uluslararası alanda temsil ede-

bilecek gastronomi uzmanlarını 

yetiştirmesi bakımından ülkemiz 

için önemli potansiyele sahiptir. 

Aldığı kalite belgesiyle de eğitim 

kalitesini tescillemiş oldu.” diye 

konuştu.

Fakültelerin Kalite Yönetim Sis-

temi Belgesi edinme süreçlerinin 

ardından meslek yüksekokulla-

rının da belge alım süreçlerine 

hızla devam ettiğini söyleyen 

Rektör Özkan, “Tüm süreçlerde 

kalite odaklı eğitim, araştırma ve 

hizmet anlayışımızı tüm birimle-

rimizde hakim kılmak için çalış-

malarımıza tüm hızıyla devam 

ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Özkan, bu süreçte eme-

ği geçen MYO Müdürü Prof. Dr. 

Cem Oktay Güzeller başta olmak 

üzere Göynük Mutfak Sanatları 

MYO’nun personeline teşekkür 

etti.
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AÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN 
FİLM SENARYOSUNA BİR ÖDÜL DAHA

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli 
Orhon, “The Symbiosis” adlı film 
senaryosuyla New Age Film ve 
Senaryo yarışmasında Jüri Ödü-
lüne layık görüldü. 

Prof. Dr. Günseli Orhon, bilim 
kurgu temalı “The Symbiosis” 
senaryosu ile Hindistan Mum-
bai’de 17 Kasım 2020’de yapılan 
New Age Film ve Senaryo yarış-
masında Jüri Ödülü aldı.

The Symbiosis film senaryosun-
da umutları, arzuları ve ihtiyaç-
larıyla var olan insan ve giderek 
evrilen yapay zekâ teknolojisinin 
simbiyotik bir ilişki kurabilme-
lerinin mümkün olup olmadığı-
nı irdelediğini belirten Prof. Dr. 

Günseli Orhon, klasik anlayıştaki 
makine - insan düşmanlığı de-
vam edecek mi, yoksa insanla 
makinenin birleşmesi söz konusu 
olabilir mi soruları üzerinden bu 
senaryonun ortaya çıktığını ifade 
etti.

Senaryonun festival ve yarışma-
lara hazırlanmasında Mühendis 
Mehmet T. Aksu’dan teknik yar-
dım ve destek aldığını belirten 
Prof. Dr. Orhon,  Aksu’nun emek 
ve yardımlarının ödüllerde bü-
yük payı olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Orhon’un The Symbiosis 
adlı senaryosu 2019’da Fransa’da 
düzenlenen Cannes Senaryo Ya-
rışmasında ve bu sene ABD’de 
düzenlenen Moody Crab Film 
Festivali’nde de ödül almıştı. Se-

naryo, 2019 yılında Avrupa Ba-

ğımsız Film Ödülleri,  Hollywood 

Film Yarışması , Las Vegas Ulus-

lararası Film ve Senaryo Festiva-

li ve  Amerikan Senaryo Yazım 

Konferansı’nda dereceye girmiş, 

Utah Film Festival ve Ödülleri’n-

de yarı finalist olmuştu. 

Prof. Dr. Günseli Orhon’un 2019 

Temmuz ayında ABD’de dü-

zenlenen Las Vegas Uluslarara-

sı  Film ve Senaryo Festivalinde 

dereceye giren “Requital” ile 

Ağustos 2020’de  yine ABD’de 

gerçekleştirilen Mindfield Film 

Festival- Albuquerque   adlı film 

festivalinde ödüle layık görülen 

“The Symbiosis 2” adlı iki senar-

yosu daha bulunmaktadır.    
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GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 
BÖLÜMÜ’NÜN 10. KURULUŞ YIL 

DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ge-
leneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından 10. ku-
ruluş yıl dönümü dolayısıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde bir dizi kültür-sanat etkinliği düzenleni-
yor.

Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Mehmet Ali Eroğlu başkanlığında düzenlenen Ge-
leneksel Türk Sanatları konulu etkinliklerde, ulusal 
ve uluslararası katılımlı beş sergi ve on yedi pane-
lin yapılması planlanıyor.

Etkinlik Dizisi Panellerle Başladı 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ge-
leneksel Türk Sanatları Bölümü 10. Yıl Kültür Sanat 
Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Gelenek-
sel Türk Sanatlarında Çağdaşlaşma & Geleneksel 
Türk Sanatlarında Yenilikler” konulu ilk panel Prof. 
Dr. Münevver Üçer’in Moderatörlüğünde Hikmet 
Barutçugil, Savaş Çevik, Nilüfer Kurfeyz ve Selim 
Sağlam’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Uluslararası Katılım 

Türkiye’den de ilk defa Geleneksel Türk Sanatları 
alanında eğitim veren akademisyenleri bir araya 
getiren kültür-sanat etkinliklerinde, panel yanın-
da ‘Türk Sanatları Karma Sergisi’, ‘Plastik Sanatlar 

Sergisi’, ‘Geleneksel Türk Sanatları Lisans & Yük-
sel Lisans & Sanatta Yeterlik Öğrenci Karma Ser-
gisi’, ‘Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim 
Elemanları Sergisi’, ’10 Akademisyen Kişisel Sergi’ 
başlıkları altında eserler dijital ortamda paylaşıla-
cak.

Dijital ortamda gerçekleşen ve Türkiye, Almanya, 
Bosna, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan’dan da 
uluslararası alanda 80’den fazla akademisyenin 
katkıda bulunduğu bir dizi panel ve sergi 06 Mart 
tarihine kadar www.ifarts.org adresli link üzerin-
den devam edecek.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE ERASMUS 
PROGRAMINDAN TAM PUAN

Akdeniz Üniversitesi Uluslara-

rası İlişkiler Koordinatörlüğü 

tarafından 2021/2027 dönemi 

Erasmus+ Programı için yapılan 

Erasmus Charter for Higher Edu-

cation (ECHE) başvurusu 100 

tam puan alarak kabul edildi.

2020 yılı Yükseköğretim için 

Erasmus Beyannamesi (Erasmus 

Charter for Higher Education- 

ECHE) başvuru sonuçları açık-

landı. Uluslararası İlişkiler Koor-

dinatörlüğü tarafından Erasmus 

Charter for Higher Education 

(ECHE) başvurusu Avrupa Bir-

liği Komisyonu tarafından 100 

üzerinden 100 tam puan alarak 

kabul edildi.

Erasmus Charter for Higher 

Education (ECHE) başvurula-

rının tam puanla kabul edilmiş 

olmasının gurur verici olduğunu 

ifade eden Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 

“Yeni dönemde de Erasmus+ 

ailesinin bir üyesi olarak üniver-

sitemiz öğrenci ile personelin 

Erasmus+ programı hareketlilik-

lerinden daha fazla yararlanma-

ları için yeni dönemde de Eras-

mus+ projeleri, ikili anlaşma ve 

işbirlikleri için hazırız. Yenilenen 

ECHE belgemizin yeni proje ve iş 

birliklerini artıracağına inanıyor 

ve bu başarıda emeği geçenleri 

yürekten kutluyorum.” diye ko-

nuştu.
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NDE 2020 YILI 
BİLİMSEL YAYINLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Araştırmaları Geliştir-
me Komisyonu(AGEK) tarafın-
dan Prof. Dr. Selma Öncel mo-
deratörlüğünde “Son Bir Yılda 
(2020) WoS indexli Q1 Sınıfı 
Dergilerde Yayınlanan Bilimsel 
Çalışmaların Paylaşım Paneli” 
gerçekleştirildi.

2020 yılı kısa vadeli hedefleri 
arasında yer alan araştırma kül-
türünün geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması adına gerçekleştirilen 
panelde yapılan çalışmaların 
içeriği ve yayın süreci ile ilgi-
li kapsamlı paylaşımlar yapıldı. 
Q1 ifadesinin bilimsel dergilerin 
değerlendirme kategorilerindeki 
en yüksek kategoriyi ifade ettiği-
ni söyleyen Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, fa-
kültemizde sadece Q1 düzeyinde 

bu kadar kaliteli yayınların çıkmış 
olmasından dolayı memnuniye-
tini dile getirerek araştırmacılara 
teşekkürlerini iletti. 

Hemşirelik Fakültesi AGEK üye-
si Prof. Dr. Selma Öncel’in mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen 
panelde Dr. Öğr. Üyesi Vildan 
Apaydın Cırık, Arş. Gör. Dr. Ayla 
Kaya, Arş. Gör. Mediha Sert, Öğr. 
Gör. Adem Sümen, Arş. Gör. Mel-
tem Gürcan ve Arş. Gör. Fatma 
Dursun Ergezen yapmış olduk-
ları çalışmalarını ve yayın sü-
reçleri hakkındaki deneyimlerini 
aktardılar. Panelde iki randomize 
kontrollü çalışma, bir yarı deney-
sel çalışma, iki nitel çalışma ve 
bir de gözlem çalışması ile ilgili 
araştırmaların sunumu gerçek-
leştirildi. Tüm araştırmacıların 
ortak görüşü literatür taramanın, 

hem uygulamaya hem eğitime 
hakim olmanın, zamanı etkin 
kullanmanın, yabancı dil bilgisi-
nin önemli olduğu yönündeydi. 
Sunumları sonrasında kendile-
rine Teşekkür Belgeleri online 
platformda takdim edildi.

Katılımcıların ilgisinin yoğun ol-
duğunu belirten Dekan Özer, 
gelecek yılda da farklı konuş-
macılarla yeni yayınlarla dolu bir 
programı gerçekleştirmeyi umut 
ettiklerini dile getirdi. Moderatör 
Öncel’in katılımcılara yaptıkları 
bu başarılı çalışmaları için teşek-
kür ettikten sonra, yeni yılın sağ-
lık ve mutluluk getirmesini, 2021 
yılının bu yıldan çok daha güzel 
geçmesini, yerleşkenin öğrenci-
lerle dolu olması dileğinin ardın-
dan program sonlandı.
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AKHUMER İNSANSIZ HAVA ARACI 
EĞİTİMLERİNİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK 

VERECEK
Akdeniz Üniversitesi Havacılık 

Uygulama ve Araştırma Merke-

zi(AKHUMER), İHA eğitimlerini 

çevrimiçi ortamda vermek için 

hazırlıklarını tamamladı.

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil 

Özekicioğlu, Akdeniz Üniversite-

si Havacılık Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi’nin pandemi ko-

şullarına hızlı bir şekilde adapte 

olduğunu belirterek “Sivil Hava-

cılık Genel Müdürlüğü, üniversi-

telere çevrimiçi eğitim için izin 

verdi. Biz de Havacılık Uygulama 

ve Araştırma Merkezi olarak bu 

çevrimiçi eğitim sürecine dahil 

olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin 

isteğine yönelik programlar ha-

zırladık, materyalleri çevrimiçi 

uzaktan eğitim sistemine yükle-

meye başladık. Ocak ayında 15-

20 Ocak gibi eğitime geçmeyi 

planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İHA eğitimlerinin çevrimiçi ola-

rak gerçekleştirilecek olmasının 

öğrenciler ve pandemi nedeniyle 

zamanını evde geçiren insanlar 

için de büyük bir fırsat olduğunu 
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belirten Doç. Dr. Özekicioğlu, Ak-

deniz Üniversitesi’nin insanların 

pandemi döneminde çevrimiçi 

gerçekleşecek olan İHA eğitim-

lerini değerlendireceğini düşü-

nerek çevrimiçi eğitim düzenlen-

mesine karar verdiğini söyledi. 

AKHUMER bünyesinde İnsansız 

Hava Aracı Pilotluk Eğitimi(İ-

HA-0 VE İHA-1) ve Pilotlar için 

Mollymawk Psikometrik Sınavı 

yapıldığını söyleyen AKHUMER 

Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğ-

lu, eğitimlere katılmak isteyen-

lerin detaylı bilgiye http://akhu-

mer.akdeniz.edu.tr adresinden 

ulaşabileceğini belirtti.

AKHUMER Müdür Yardımcısı Dr. 

Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz, 

hedeflerinden birinin İHA eği-

timlerini sektörel bazda daha 

büyük boyutlara getirmek oldu-

ğunu söyleyerek özellikle maden 

sektöründe İHA-0 ve İHA-1 kul-

lanımının yüksek olduğunu aynı 

zamanda da turizm sektöründe 

ve tarımsal alanların görüntülen-

mesinde de yoğun olarak kulla-

nıldığını söyledi.

AKHUMER Eğitmeni Öğr. Gör. 

Ercüment Aksoy, eğitimlerde ya-

sal yönetmeliklerin açıklandığını, 

İHA-0 için 12 saat, İHA-1 için ise 

36 saat eğitim verdiklerini ve 

İHA için önemli olan meteorolo-

ji eğitimi ve telsiz eğitiminin de 

verildiğini söyledi.

AKHUMER Eğitmeni Öğr. Gör. 

Levent Uzunsakal ise İHA eği-

timleri için meslek grupları içeri-

sinden çevre mühendisliği, harita 

mühendisliği, inşaat mühendisli-

ği, maden ve ziraat mühendisli-

ği gibi mühendislik alanlarında 

İnsansız Hava Araçlarının çok 

kullanıldığını söyledi. Uzunsakal, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası ile ortak protokol imza-

ladıklarını ve hedeflerinin diğer 

meslek odalarıyla da protokol-

ler gerçekleştirerek eğitimlerini, 

sertifikalarını ve İHA ehliyetlerini, 

Akdeniz Üniversitesi olarak ver-

mek istediklerini ifade etti.

Uzunsakal, güvenlik güçleri, 

medya çalışanları ve fotoğraf 

alanında çalışanların da İHA eh-

liyeti almak isteyenler arasında 

olduğunu belirterek eğitim ayak-

larının kuvvetli olduğunu ve İHA 

eğitimi alanlarla iletişimlerinin 

eğitim sonrasında da devam et-

tiğini ve eğitimci olarak sorulara 

her zaman yanıt verdiklerini söz-

lerine ekledi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ E-SPOR 
TOPLULUĞU ÜYELERİ, TÜRKİYE’NİN EN 

BÜYÜK TURNUVASINDA ŞAMPİYON OLDU
Akdeniz Üniversitesi E-Spor 
Topluluğu üyeleri, Türkiye’nin en 
büyük 2v2 CS:GO Turnuvası olan 
Red Bull Flick Türkiye Finali’nde 
şampiyon oldu.

Akdeniz Üniversitesi E-Spor 
Topluluğu üyeleri, İletişim Fakül-
tesi Radyo, Sinema ve Televizyon 
2.sınıf öğrencisi Ahmet Furkan 
Güven ve Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon Bölümü 2. sınıf öğren-
cisi Buğra Nazmi Özdemir’in 
oluşturduğu Realenayı2 ta-
kımı, Aralık ayı boyunca 4 
bin 24 oyuncunun mücadele 
ettiği turnuvada şampiyon 
olarak 12 Bin Türk Lirası ödül 
kazandı. Çok sayıda E-Spor-
cunun katıldığı turnuvanın 
finali Twitch adresinden bin-
lerce kişi tarafından izlendi.

Oyun sonunda açıklamalar-
da bulunan Ahmet Furkan 

Güven, iyi oyuncuların finale 
kadar gelebildiğini belirterek 
oyunlar boyunca sakin olmaya 
çalıştıklarını ve ikili oyunları sıkı 
tutarak oyunlardaki kontrolü ele 
aldıklarını söyledi.

Buğra Nazmi Özdemir ise takım 
arkadaşına ve kendisine güven-
diğini söyleyerek Türkiye finali 
olan büyük bir turnuva olduğu 
için heyecanın doğal olarak oluş-

tuğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde 106 kültür, 26 spor 
olmak üzere toplam 132 topluluk 
bulunduğunu ve toplulukların 
öğrencilerin kültürel ve sportif 
hayatlarını olumlu yönde 
geliştirdiğini söyleyen Sağlık, 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 

Öğr. Gör. Mehmet Ali 
Özçelik, “Türkiye’nin en 
büyük E-Spor turnuvasında 
gösterdikleri başarıdan 
dolayı Akdeniz Üniversitesi 
E-Spor Topluluğu Üyeleri 
olan Ahmet Furkan Güven 
ve Buğra Nazmi Özdemir’in 
oluşturduğu Realenayı2 
takımı şampiyon oldu. 
Şampiyon olarak büyük 
ödülü kazanan takımı tebrik 
eder. Başarılarının devamını 
dileriz.” şeklinde konuştu.
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HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİNE UYUM PROGRAMI

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi tarafından 2020-2021 
Eğitim-Öğretim Yılı birinci sı-
nıf öğrencilerine yönelik online 
platformda düzenlenen ve beş 
hafta süren Uyum Programı ger-
çekleştirildi.

Uyum programında Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep 
Özer, açılış konuşması yaparak 
öğrencileri Akdeniz Üniversitesi 
ailesine katıldıkları ve Hemşirelik 
Fakültesi’nde eğitim almayı ter-
cih ettikleri için kutladı. Dekan 
Özer, Kalite ve Akreditasyon Bel-
gesine sahip bir fakülte olarak 
hedeflerinin, öğrencileri kaliteli 
bir eğitimle kültürlerarası sağ-
lık bakım çevresine hazırlamak, 
hemşirelik eğitimi ve uygulama-
larını ulusal/uluslararası düzeyde 
geliştirecek ve sağlık bakım sis-
teminde fark yaratacak hemşire-
ler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Uyum programının ilk haftasında 
Doç. Dr. İlkay Boz tarafından CO-
VID-19 pandemi sürecinde uzak-
tan öğretimin gerçekleştirileceği 
online platform olan Microsoft 
Teams Platformunda Eğitim 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Programın ikinci haftasında fa-
külte yönetimi tarafından fakülte 
ve hemşirelik eğitimi ile ilgili bil-
gilendirme, komisyonlar ve idari 
süreçlerin tanıtımı yapıldı. Dekan 
Özer, fakülte misyon-vizyonu ile 
hemşirelik eğitimi, eğitim prog-
ramı hedef ve çıktılarından, kali-
te ve akreditasyon süreçleri ko-
nusunda açıklamalarda bulundu.

Dekan yardımcıları Doç. Dr. Emi-
ne Kol ve Doç. Dr. İlkay Boz tara-
fından ders programlarının ve sı-

nav süreçlerinin işleyişi hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Fakülte ko-
misyon başkanları tarafından ko-
misyonlarının tanıtımı ve öğren-
cilerin aktif olarak yer alabileceği 
komisyonlar hakkında bilgilen-
dirmeler gerçekleştirildi. Öğren-
cilerin ayrıca bilimsel etkinliklere 
etkin bir şekilde katılabileceği ve 
danışmanlık alabileceği Öğrenci 
Bilimsel Etkinlikleri Danışmanlık 
Komisyonu ve Erasmus+ Prog-
ramı, Farabi ve Mevlâna Değişim 
Programı, Ulusal ve Uluslarara-
sı İlişkiler Komisyonu hakkında 
bilgilendirildi. Fakülte Sekreteri 
Sevgi Kortel ise öğrencileri fa-
kültenin genel işleyişi ve idari 

süreçler konusunda bilgilendirdi.

Programın üçüncü haftasında 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sı-
nıf öğrenci temsilcileri ile online 
platformda bir araya gelen bi-
rinci sınıf öğrencileri, Hemşire-
lik Fakültesi’nde öğrenci olmak, 
kampüs yaşamı ve hemşirelik 
eğitimi hakkında akran etkileşi-
minde bulundular. Ayrıca öğren-
ci temsilcileri, üniversitenin kül-
tür topluluğu olan Yaşam Boyu 
Öğrenme Topluluğu hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Programın son haftasında, uyum 
eğitimi sonrası öğrencilerin de-
ğerlendirme ve önerilerine yer 
verildi.
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