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KANSER TEDAVİSİNDE SON TEKNOLOJİ 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dünya 
Kanser Günü dolayısıyla düzen-
lenen toplantıda koronavirüs sal-
gını sürecinde alınan önlemlerle 
kanserle mücadelenin aksama-
dığını söyledi. Özkan, son tekno-
loji yatırımları ve insan kaynağı 
ile Akdeniz Üniversitesi’nin kan-
ser teşhis ve tedavisinde Türki-
ye’nin en önemli 2 merkezinden 
biri olduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Hasta-
nesi’nde 4 Şubat Dünya Kan-
ser Günü dolayısıyla Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan başkanlığında 
Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si Başhekimi Ender Terzioğlu, 
Tıp Fakültesi Dekanı Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum 
Şahin, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin 

Göksu katılımıyla basın toplantı-
sı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan, Özkan, Türkiye’de 
ve dünyada kanserin ikinci ölüm 
nedeni olduğunu söyleyerek 
kanser farkındalığında korunma, 
erken tanı ve doğru tedavi ol-
mak üzere üç katman olduğunu 
ve Akdeniz Üniversitesi’nin diğer 
merkezlerden farkının en hızlı, 
en doğru tanıyı, en kişisel şekilde 
uygulamak olduğunu ifade etti. 
Prof. Dr. Özkan Akdeniz Üniver-
sitesi’nin organ naklinde olduğu 
kadar onkolojide de önemli bir 
merkez olduğunu söyleyerek, 
“Pandemi döneminde tüm dün-
yada kanser tanısı, tedavisi ve 
takipler gecikti. Ancak ne mutlu 
ki Akdeniz Üniversitesi’nde böy-
le bir şeyle karşılaşmadık. Ko-
ronaya karşı çok güvenli olacak 
tedbirlerimizi aldık. Bu bakım-
dan Akdeniz Üniversitesi en hız-



7 SAYI: 03

lı, en güvenilir, en kişisel tedavi 
yöntemleri ile takipler ve onko-
lojik araştırmalar konusunda da 
fark yaratmak için elinden geleni 
yapıyor. Dünyada yapılan her te-
davi üniversitemizde de yapılı-
yor, bu anlamda üniversitemizle 
gurur duyuyorum.” dedi.

Kanser Tedavisinde Son Tekno-
loji Akdeniz Üniversitesi’nde

Kanser hastalarının tedavisin-
de kullanılan ve her türlü kan-
ser hastasını maksimum tümör 
kontrolü ve en az yan etkiyle 
tedavi şansı sunan son tekno-
loji tomoterapi cihazına sahip 
olan Türkiye’deki iki merkezden 
birinin Akdeniz Üniversitesi ol-
duğunu söyleyen Rektör Özkan, 
kanser hastalarına hem evlerin-
de, hem de en güvenilir ellerde 
hissedecekleri şekilde tedavi 
sunduklarını ve önemli cihazlarla 
altyapılarını güçlendirerek böl-
gede fark yarattıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastane-

si Başhekimi Ender Terzioğlu, 
“Kanser çağımızın en önemli 
sorularından biri. Hastanemizde 
özellikle son yıllarda çok daha 
iyi koşullarda kanser hastaları-
na en iyi tedaviyi vermeye gay-
ret ediyoruz. Sadece ülkemizde 
değil sağlık turizmi açısından 
yurtdışından gelen hastalara da 
hizmet edebilecek bir ünitemiz 
olduğuna inanıyoruz. Özellikle 
tıbbi anlamda, medikal onkoloji 
anlamında, tanı ve takip anla-
mında ve yine kanser cerrahisi 
anlamında hastanemiz çok do-
nanımlı. Aynı zamanda radyos-
yon onkolojisinde de donanımlı 
merkezimiz ile hastalara en iyi 
tedaviyi sunuyoruz.” şeklinde 
konuştu.

“Kanser Tedavisinde Türki-
ye’deki En İyi 2 Merkezden Bi-
riyiz”

Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyas-
yon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Aylin Fidan 
Korcum Şahin ise kanser ile ilgili 

toplumda farkındalığın oluşması 
ve kanser tedavisindeki yenilik-
lerin de istenilen noktaya gelin-
diği bir süreç yaşadıklarını söy-
leyerek, “Radyasyon Onkolojisi 
bölümü olarak biz 1998 yılından 
beri bölgede hizmet veriyoruz 
ve bütün teknolojileri çok hızlı 
bir şekilde hastaların hizmetine 
sunuyoruz. Yıllardır olduğu gibi 
hem yerli hem de yabancı hasta-
lara Akdeniz Üniversitesi Hasta-
nesi’nde hizmet veriyoruz. Özel-
likle son dönemde yaptığımız 
ciddi yeniliklerle çok daha güzel 
şeyler yaşayacağımıza inanıyo-
ruz. Özellikle Kemoterapi HDA 
cihazımız ve Versa HD cihazımız 
gibi dünyanın son teknolojileri-
ni burada kurup hastalarımızın 
hizmetine sunmuş durumdayız.” 
dedi.

Yaklaşık yirmi beş yıldır radyas-
yon onkolojisi bölümünde çalış-
tığını söyleyen Korcum, “Yaptığı-
mız işin tam ve kaliteli yapıldığı 
en iyi dönemi yaşıyoruz. Rad-
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yasyon hem tedavi eden hem 
de aynı zamanda kendisi kan-
serojen olan bir tedavi ancak bu 
teknolojilerle biz hastalara tam 
tedavi imkânı sağlarken hastala-
rın yan etkilerini neredeyse sıfıra 
indirmiş durumdayız. Özellikle 
son birkaç yıldır yeni olan bu di-
jital dünyanın bize getirileri gö-
rüntüleme teknolojileri, solunum 
kontrolleri gibi tekniklerin uygu-
lanması hastalarda yan etkileri 
gerçekten sıfıra indirmiştir ve 
hastalarında yaşam kalitesini ar-
tırmıştır. Hastaların tedavi süreç-
lerini oldukça kısalttık. Eskiden 
altı haftada olan tedaviler şimdi 
özellikle tümörlerde bir gün iki 
gün ya da beş gün gibi sürelere 
inmiş durumda. Hastaların te-

davi cihazlarında kalma süreleri 
dört katı kadar azalmış durum-
da. Hastayı dışarıdan ve içeriden 
tam anlamıyla kontrol imkânı-
mız var. Böyle olduğu için de 
hastalarda yan etkileri hem de 
hastaların tedavisindeki başarı-
lar artıyor. Bu da bizim için çok 
büyük bir mutluluk. Hem yurtdı-
şından hem de bölgemizden çok 
sayıda talep görüyoruz. Şu anda 
Türkiye’deki en iyi 2 merkezden 
biriyiz. Bölgede de en iyi merkez 
durumundayız.” şeklinde konuş-
tu.

Sadece cihazınızın olmasıyla işin 
bitmediğini tecrübenin de çok 
önemli olduğunu söyleyen Kor-
cum, “1998 yılından bu yana ar-

tan hasta sayısı yılda bin, bin beş 
yüzlere gelen hasta sayısı tecrü-
besiyle çok ciddi birikime sahip 
bir ekip ile çalışıyoruz. Ekibimiz-
le hem bilimsel paylaşımlarımız-
la, çalışmalarımızla hem de son 
teknolojiyi şu anda kullanıyor ol-
mamızla gurur duyuyoruz. Uma-
rım 4 Şubat’ın da bundan sonra 
daha güzel haberlerle tedavideki 
başarılarla kutlayacağımız gün-
ler olmasını diliyorum.” dedi.

Sloganımız “Kararlıyım ve Ya-
pacağım”

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başka-
nı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu 
“Bugün 4 Şubat Dünya Kanser 
Günü. Biz onkologlar olarak son 
yıllarda bugün için sloganımız 
“Kararlıyım ve Yapacağım”. Ka-
rarlıyım sigara içmeyeceğim,ki-
lo kontrolünü sağlayalacağım, 
fiziksel aktivitemi arttıracağım 
ve tarama programlarımı ihmal 
etmeyeceğim. Dolayısıyla kanser 
anısını erkene almak önemli evet 
ama kanser oluşumunu önlemek 
her şeyden daha önemli. aslında 
kanserin oluşumun pek çok ken-
di alışkanlıklarımızdan ve kendi 
önleyebilceğimiz şeylerden kay-
naklanıyor. Bu sebeple amacımız 
tüm bu faktörlere dikkat çek-
mek.” diye konuştu.  

Doç. Dr. Göksu, Akdeniz Ün-
versitesi olarak çok şanslıyız 
deneyimli bir ekiple modern 
teknolojileri kullanan bir ekiple 
çalışıyoruz. Tıbbi Onkoloji üni-
tesinde hem kemoterapi ile hem 
de akıllı ilaç olarak bilinen hede-
fe yönelik ilaçlarla hem de son 
zamanlarda çağın artık buluşu 
olarak kabul edilen imminotera-
pilerle hastamızın tedavisini en 
iyi şekilde yapma imkanına sahi-
biz.” dedi. 
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REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’DAN 
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 

MESAJI
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla mesaj yayımladı.

Toplumu bilgilendirme, kamuo-
yunu aydınlatma görevini yerine 
getiren medyanın demokratik 
bir toplumun vazgeçilmez un-
suru olduğunu söyleyen Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan, bu görevi yerine 
getirirken basın mensuplarının 
toplumsal sorumluluk bilinciyle, 
meslek ahlakı ve ilkelerine bağlı 
objektif bir anlayışla hareket et-
mesinin önemli olduğu ifade etti.

Basın mensuplarının oldukça 
zorlu koşullar altında görev yap-
tığını dile getiren Rektör Özkan, 
“Pandemi süreci bunu bize bir 
kez daha göstermiş oldu. Zor bir 
dönemde sağlık çalışanları başta 
olmak üzere tüm meslek grupla-

rının yaşadığı zorlukları topluma 
aktaran ve pandemiyle mücade-
lede toplumun bilinçlenmesine 
katkı sağlayan basın mensupları-
mız büyük bir görev üstlenmiş-
lerdir. Tüm zorlu şartlara rağmen 
görevini en iyi şekilde yapmak 
için çalışan ve bizleri tüm dün-
yadaki gelişmelerden haberdar 
eden basın mensuplarımızın 
emeği çok kıymetli ve her tür-
lü takdirin üstündedir.” şeklinde 
konuştu.

Medyanın ulusalda olduğu ka-
dar yerelde de güçlü olmasının 
önemli olduğunu vurgulayan 
Rektör Özkan, “Medya şehri-
mizin ve bölgemizin sesi olarak 
şehrimizin gelişimine, tanıtımına 
katkı sağlayan önemli bir mec-
radır. Antalya’nın yerel ve ulusal 
güçlü basını sayesinde başarılı 
çalışmalarımızı bugün ulusal ve 
uluslararası platformlarda güçlü 

bir şekilde duyurabiliyoruz. Bu-
nun yanında şehrimizin önemli 
dinamiklerinden olan Üniversi-
temizin çalışmalarının dünyaya 
duyurulmasında desteklerini 
esirgemeyen tüm basın mensup-
larımıza teşekkürü bir borç bili-
rim. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da daha nice ba-
şarılı çalışmalarda işbirliği ile ça-
lışmayı diliyorum.” diye konuştu.

Rektör Özkan mesajında son 
olarak “Kamu yararı için her türlü 
koşula rağmen özveriyle çalışan 
tüm basın mensuplarımızın ‘10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü en içten dileklerimle kutlu-
yor, meslek hayatlarında başarı-
lar diliyorum. Ayrıca bu vesileyle 
görevlerini yaparken vefat eden 
basın mensuplarına da Allah’tan 
rahmet diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
PROF. DR. ÖMER ÖZKAN’A ÖDÜL

Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol 

ve rahim nakli gibi önemli ba-

şarılara imza atan Akdeniz Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerra-

hi Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-

si Prof. Dr. Ömer Özkan, “Trafik 

Medya Yüzü” olarak Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 

ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla 2021–

2030 Karayolu Trafik Güvenliği 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 

Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı 

ve Trafik Medya Ödülleri Progra-

mı Beştepe Millet Kongre ve Kül-

tür Merkezi’nde düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yü-

rütülen “2021–2030 Karayolu 

Trafik Güvenliği Strateji Belge-

si ve Eylem Planı” kapsamında 

“Trafik Medya Yüzleri” arasında 

seçilen Türkiye’deki ilk yüz nakli, 

çift kol ve rahim nakli gibi önemli 

başarılara imza atan ekibin baş-

kanı Prof. Dr. Ömer Özkan, trafik 

güvenliğine ilişkin reklam filmin-

de ‘Dikkatinizi Telefona Değil, 

Yola Verin’ mesajıyla ödüle layık 

görüldü. 
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Ödül takdimlerinin ardından 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül 

sahipleri ve trafik medya yüzle-

riyle anı fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın elinden aldığı ödül 

dolayısıyla büyük mutluluk duy-

duğunu belirten Prof. Dr. Ömer 

Özkan, “Günlük hayatımızın 

önemli bir bölümü trafikte ge-

çiyor. Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın ve İçişleri Bakanlığımızın bu 

konuya hassasiyetle yaklaşması 

ve gündemde tutması olduk-

ça önemli.  Bu anlamda böyle 

önemli bir projede yer almış ol-

maktan büyük onur duydum. 

Umarım bu mesajlarımız halkı-

mızın trafik konusunda bilinçlen-

mesine vesile olur ve trafik ka-

zaları azalarak, yaşanan kayıplar 

son bulur.” dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE 
CORONAVAC AŞILAMASI BAŞLADI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-

munca analizleri tamamlandık-

tan sonra “Acil Kullanım Onayı” 

verilen CoronaVac aşısı, Akdeniz 

Üniversitesi Hastanesi’nde çalı-

şan sağlık çalışanlarına da yapıl-

maya başlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 

K Blok’da diğer hastalardan ayrı 

bir yerde Sağlık Bakanlığı direk-

tiflerine uyularak oluşturulan 25 

aşı odasında sağlık çalışanları 

aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağ-

lık çalışanları için gönderilen 

aşının ellerine ulaştığını belirten 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Mustafa En-

der Terzioğlu, “Bu aşıların dü-

zenli yapılabilmesi için bir alan 

tahsis ettik hastanemizde. Bura-

da 25 odamız aşılama için ayrıldı. 

Her bir odada hemşirelerimiz ve 

hekimlerimiz eşliğinde aşılama 

başladı. İlk aşımızı da gerçekleş-

tirmiş olduk. Sürecin devamında 

hastanemizdeki sağlık çalışanla-

rı aşılandıktan sonra yine Sağlık 

Bakanlığımızın da yönlendirme-

siyle birlikte vatandaşlarımıza 

yapılacak aşıların da bize ulaş-

masıyla birlikte vatandaşlarımızı 

aşılama işlemide başlayacak.” 

şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastane-

si Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. 

Özge Turhan ise aşıların dün 
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ellerine ulaştığını ve aşılamaya 

bugün itibariyle başladıklarını 

belirterek, “Sağlık Bakanlığımı-

zın talimatı doğrultusunda 25 

aşı odamız hazır. Bu salgın süre-

cinden kurtulmak için ne kadar 

çok kişiyi aşılayabilirsek o kadar 

iyi. Öncelikle sağlık çalışanları, 

haftaya da merkezi randevu sis-

temiyle halkımızı aşılamaya baş-

lıyoruz. Vatandaşlarımız sağlık 

çalışanlarımızın ardından merke-

zi randevu sisteminden randevu 

alabilecekler. Öncelikli grupla-

ra göre aşılama devam edecek. 

Randevulara göre biz de büyük 

kapasite ile hemşirelerimiz ve 

doktorlarımızla herkesi aşılama-

ya hazırız.” dedi.

Geçmiş dönemde yapılan Faz-3 

çalışmasının sonuçlarının da bu-

gün itibariyle açıklandığını söyle-

yen Turhan, “Faz-3 çalışmamızın 

kodu kırıldı. Kimler aşı da kimler 

plasebo da belli oldu. Sağlık ça-

lışanları için şimdilik, daha sonra 

halkınki de açıklanacak. Plasebo 

olanları tek tek çağırıp aşılayaca-

ğız. Aşı olanları da bir yıla kadar 

izlemeye devam edeceğiz. An-

tikor oranlarında farklı sonuçlar 

geliyor ama inaktif aşı hemen 

hemen aynı oranda etkili aslın-

da. Son yüzde elli civarındaki 

sonuçta hafif hastalıklardan ko-

ruma oranıydı. Yüzde yüze yakın 

yoğun bakıma yatışı ağır hasta-

lığı engelleyişi var inaktif aşının. 

Bizim sonuçlarımızda yüzde 

91.25 olarak sonuçlar açıklandı. 

Umutluyuz. Hangi aşı olursa ol-

sun aşılanalım bir an önce yoğun 

bir şekilde bu salgından çıkalım 

istiyoruz.” şeklinde konuştu.   
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REKTÖR ÖZKAN, ZİRAAT 
FAKÜLTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat 
Fakültesi’ni ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi yerleşke-
sinde bulunan Ziraat Fakülte-
si’ni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Murat Turhan ve Prof. Dr. Cengiz 
Toker, Genel Sekreter Ali Evren 
İmre ile birlikte gezen Rektör Öz-
kan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Erkan’dan fakülteye 
ilişkin bilgiler aldı.

Ziraat Fakültesi’nin bünyesinde 
bulunan seraları, hayvan çiftliği-
ni ve botanik parkı gezen Rektör 
Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi kurulduğu yıldan 
bu güne Antalya başta olmak 
üzere Türkiye’nin, ziraat ve tarım 
alanında gelişmesine çok önemli 
katkılarda bulunmuştur. Yetiştir-
diğimiz ziraat mühendisleri ülke-
mizin tarım üretiminde bulunan 
merkezlerinde yer alarak üreti-
me katkı sağlıyorlar.” dedi.

Antalya’nın turizm kenti özelli-
ğinin yanında tarım kenti olma-
sında Ziraat Fakültesi’nin yaptığı 
eğitim-öğretim, araştırma ve uy-
gulama çalışmalarının etkili oldu-
ğunun altını çizen Rektör Özkan, 
“Tarım bir ülkenin veya bir böl-
genin kalkınmasında en önemli 
unsurların başında gelmektedir. 
İnsanların yaşamını idame et-
tirmeleri için tarım yüzyıllardır 
yapılıyor. Geleneksel tarım ile 
başlayan üretim süreci modern 
tarım ile devam etmektedir. 
Hem geleneksel tarımı, hem de 
modern tarımı eğitim-öğretim 
yoluyla Ziraat Fakültemiz, gele-
cek kuşaklara başarılı bir şekil-
de aktarıyor. Bu anlamda ziraat 
fakülteleri, ülkelerin gelecekleri-
ni garanti altına alan güzide fa-
kültelerimiz arasında yer alıyor.” 
şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi olarak bir 
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çok alanda olduğu gibi tarım 
alanında da yeni çalışmalara 
imza attıklarını sözlerine ekleyen 
Rektör Özkan, Rektör Yardımcı-
larından Prof. Dr. Cengiz Toker’in 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
olduğunu belirterek, “Tarım ile 
ilgili çeşitli projelerimizi haya-
ta geçireceğiz. Antalya’mızdaki 
tarım sektöründe yer alan kuru-
luşlarla Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Cengiz Toker yakın iletişim 
içerisinde. Sektörün ihtiyaçları-
na karşılık verecek olan kaliteli, 
Antalya tarımını olduğu yerden 
daha da üst sıralara çıkaracak 
olan yatırımları ve projeleri des-
tekleyerek hayata geçirilmesine 
ve üreticilerimizle buluşmasına 
katkı sağlayacağız.” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Erkan ise 9 bölümde 
bin 500’e yakın öğrencinin eği-
tim aldığı fakültede ayrıca bölge 
tarımına yönelik bilimsel araştır-
ma, uygulama ve deneme çalış-
malarının da yapıldığını kaydetti. 
Ziraat Fakültesi’nin Kampüs ve 
Aksu olmak üzere iki araştır-
ma-uygulama çiftliği bulundu-

ğunu dile getiren Erkan, Kampüs 
Çiftliğinin açık ve örtüaltı üretim 
alanları, hayvancılık tesisleri (bü-
yükbaş ve kanatlılar) ve atölye-
lerden oluştuğunu, çiftliklerde 
domates, biber, salatalık, karpuz, 
kışlık sebzeler, tatlı patates, gün-
lük süt, ayran, yoğurt, krema, 
köy tipi beyaz peynir ve bıldırcın 
yumurtası üretildiğini, yaklaşık 
1000 dekar büyüklüğünde olan 
Aksu Çiftliğin de ise buğday, mı-
sır, yem bitkileri tarımı ile mey-
ve yetiştiriciliğinin yapıldığını ve 
öğrencilere bu çiftliklerde uy-
gulamalı eğitimi gösterdiklerini 
söyledi.

Yeni dönemde eğitimde uygu-

lama alanına ağırlık verileceği-
nin altını çizen Prof. Dr. Erkan, 
“Mentorluk sistemini geliştirmek 
istiyoruz. Antalya’da tarımında 
üst düzey firma temsilcilerine 
her bölümden en başarılı 5 öğ-
renciyi yönlendireceğiz. Bu öğ-
renciler ayda bir kez de bir araya 
gelerek bilgi alışverişi yapacak, 
deneyimlerini paylaşacak. Hem 
öğrencilerin mesleki bilgi biriki-
mini artıracağız, hem de Antalya 
tarımına daha fazla katkı sağla-
mak istiyoruz. Ayrıca yaz stajını 
bir döneme yaymayı planlıyoruz. 
Tıp Fakültesi’ndeki intörn siste-
mi gibi, 3.5 yıl teorik, 6 ay pratik 
uygulama yapılmasını hedefliyo-
ruz.” açıklamasında bulundu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLULUK TANITIM 
GÜNLERİ ÇEVRİM İÇİ DÜZENLENDİ

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kül-
tür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde bulunan toplulukla-
rın tanıtımı çevrim içi ortamda 
gerçekleştirildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı, öğrencilerin serbest 
zamanlarını daha iyi değerlen-
dirmeleri, sosyal, kültürel, sa-
natsal ve sportif faaliyetlere 
katılmalarını sağlamaya yönelik 
çalışmalar yürüten toplulukların 
tanıtım ve kayıt etkinliklerini, Co-
vid-19 salgını nedeniyle çevrim 
içi olarak Microsoft Teams, You-
tube ve Discord platformlarında 
öğrencileri buluşturarak gerçek-
leştirdi.

Topluluk Tanıtım Günleri’nin ilki 
13-14 Kasım 2020 tarihlerinde 
Spor Toplulukları Tanıtım Günleri 
ile başlayıp 2 gün boyunca sür-
dü. Spor topluluklarının günde 5 
saat süren canlı yayınıyla çevrim 
içi olarak gerçekleşen yayınlara 
öğrenciler yoğun katılım gös-
terdiler. Topluluk Tanıtım Günle-

ri’nin ikincisi ise daha kapsamlı 
olarak, 6-7-8 Ocak tarihlerinde 
günlük ortalama dört buçuk saat 
yapılan Youtube canlı yayınına 
toplam 32 topluluk katılım gös-
tererek canlı yayınlara katılan 
binlerce öğrenciyle bir araya 
geldiler.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığının öğrencilerin sağ-
lık, sosyal, kültürel, danışma ve 
rehberlik ile spor ihtiyaçlarını 
karşılayan ve eğitim-öğretimi 
destekleyen bir hizmet birimi 
olduğunu söyleyen Sağlık, Kül-
tür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. 

Gör. Mehmet Ali Özçelik, öğrenci 
topluluklarının öğrencilerin ilgi 
alanlarına göre ders dışı zaman-
larının değerlendirilmesi, yeni 
ilgi alanlarının kazanılmasına im-
kan sağlanması, yeteneklerinin 
ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekil-
de gelişmesine imkan verecek 
hizmetlerin sunulması, birlikte 
düzenli ve disiplinli bir çalışma, 
dinlenme ve eğlenme alışkanlık-
larının kazandırılmasında önemli 
olduğunu söyledi.

2020-2021 Öğretim Yılı Öğrenci 
Toplulukları arasında 106 kültür 
hizmetlerine, 26 spor hizmetleri-
ne bağlı toplam 132 topluluk bu-
lunduğunu ifade eden Özçelik, 
“Topluluk tanıtım günlerinde ya-
yında ve yapımda emeği geçen 
Akdeniz Üniversitesi Elektronik 
Sporlar Topluluğu ve Akdeniz 
Üniversitesi Hayvanseverler Top-
luluğu başta olmak üzere tanıtım 
günlerine katkıda bulunan bütün 
topluluklara, çalışma arkadaşla-
rımıza ve öğrencilerimize teşek-
kür ederiz.” şeklinde konuştu.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
ANTALYA TEKNOKENT GENEL KURULU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan başkan-
lığında Antalya Teknokent Genel 
Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Senato Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen top-
lantıya Rektör Özkan’ın yanı sıra 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe 
Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali 
Evren İmre, Antalya Teknokent 
Genel Müdürü İbrahim Yavuz ka-
tıldı. Farklı sektörlerde yer alan 
ortakların bulunduğu genel ku-
rulda Antalya Teknokent çatısı 
altında bulunan şirketlerin du-
rumları değerlendirildi.

Üniversitelerin bilimsel bilgi bi-
rikimini girişimciler ve yatırım-
cılarla buluşturan teknokentlerin 
ülkemiz için önemli bir artı değer 

olduğunu belirten Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Özle-
nen Özkan, Antalya Teknoken-
ti’nin de bölgenin sahip olduğu 
coğrafi ve ekonomik özelliklerini, 
Ar-Ge ve inovasyon potansiyeli-
ni, girişimcilik ve akademik eko-
sistemini geliştirerek ülkemizin 
gelecek hedeflerine hizmet etti-
ğini vurguladı.

Rektör Özkan, Antalya Tekno-
kent Genel Müdürü İbrahim Ya-
vuz’a ve şirket ortaklarına te-
şekkürlerini ileterek, dilek ve 
temenniler ile ilgili toplantı ka-
tılımcılarıyla görüş alışverişinde 
bulundu.

Antalya Teknokent Genel Müdü-
rü İbrahim Yavuz ise faaliyet ve 
mali sunumunda, Batı Akdeniz 

Teknokenti Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin ekonomik gücün-
den, bölgedeki firmaların Ar-Ge 
projeleri ve patentlerinden, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri Per-
formans Endeksi’nde Antalya 
Teknokent’in tüm teknokentler 
arasında başarısından söz etti. 
Antalya Teknokent’in yazılım, 
tarım, sağlık, kimya, elektrik-e-
lektronik, nanoteknoloji ve gıda 
gibi sektörlerde başarılı projeler 
yürüttüğünden bahseden Yavuz, 
Girişimcilik ve Kuluçka Merke-
zi’nin ve Prototip Atölyesi’nin 
akademisyenler, öğrenciler ve 
girişimciler için projelerini ger-
çekleştirebilecekleri önemli mer-
kezler olduğunu belirtti.
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İNSANSIZ HAVA ARACI EĞİTİMİ 
YOĞUN KATILIMLA İLK DEFA ÇEVRİM 

İÇİ OLARAK VERİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Havacılık 
Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi(AKHUMER), İnsansız Hava 
Aracı eğitimlerini çevrim içi or-
tamda gerçekleştirdi. Eğitimlere 
İstanbul, Ankara ve Erzurum’dan 
da yoğun katılımlar oldu. 

Akdeniz Üniversitesi Havacılık 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi’nin pandemi koşulları ne-
deniyle çevrim içi olarak dü-
zenlediği İnsansız Hava Aracı 
Eğitimi ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan AKHUMER 
Müdürü Doç. Dr. Halil Özekici-
oğlu, “Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü (SGHM), üniversitelere 
çevrimiçi eğitim için izin verdi. 
Biz de ülkemizde yetkilendiri-
len önemli merkezlerden biri 
olan AKHUMER olarak İHA ta-
limatında belirtilen şartlara ta-
mamen uygun olarak ve müf-
redatı online eğitime çok kısa 

sürede uyumlu hale getirerek 
ülkemizde çevrim içi İHA eğitimi 
veren öncü kuruluşlardan biri ol-
duk.” dedi.

Çevrim içi eğitime katılımın bü-
yük ilgi gördüğünü söyleyen 
Özekicioğlu, “Ülkemizde ilkler 
arasında yer alan çevrim içi İn-
sansız Hava Araçları(İHA) eği-

timlerimize İstanbul, Ankara, 
Erzurum gibi büyük illerden kur-
siyerlerin de katılımı ile başarıyla 
gerçekleştirdik.” şeklinde konuş-
tu.

Kursiyerlerin uygulama eği-
timlerini Akdeniz Üniversitesi 
Stadında İHA uçurarak tamam-
ladıklarını söyleyen Müdür Öze-

kicioğlu, “Çevrim içi eğitime 
beklenilenin üzerinde bir talep 
oldu. Kursiyerlerimiz de çev-
rim içi eğitimimizden, yüzyü-
ze verilen eğitime oranla daha 
kalıcı şekilde yararlandılar ve 
memnuniyetlerini bize ilettiler, 
bu da bizi mutlu etti. 15. Dö-
nem başvurularımızı da alma-
ya başladık. 15-20 Şubat 2021 
tarihlerinde yeni çevrim içi eği-
timi başlatacağız. Bu dönem 
içinde yoğun başvuru olacağı-
nı tahmin ediyoruz.” Şeklinde 
ifade etti.
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REKTÖR ÖZKAN’DAN, CEMİL MERİÇ 
KİTAPLIĞI’NA KİTAP BAĞIŞI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rek-

törü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 

Cemil Meriç Kitap Bağışı Kam-

panyası’na 650 kitap bağışında 

bulundu. Kepez Belediyesi Spor 

Kulübü ise 20 bin kitap bağışladı.

Kepez Belediyesi’nin eski Doku-

ma Fabrikasına enerji sağlayan 

köhne trafo binasını restore ede-

rek kütüphaneye dönüştürdüğü 

Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap 

bağışı sürüyor. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan da Ke-

pez Belediye Başkanı Hakan Tü-

tüncü’yü ziyaret ederek, Cemil 

Meriç Kitap Bağışı Kampanya-

sı’na 650 adet kitap bağışında 

bulundu. Rektör Özkan, böyle 

güzel bir kampanyaya katkı sun-

maktan dolayı duyduğu mutlu-

luğu dile getirdi. 

Başkan Tütüncü de nazik ziya-

retinden dolayı Rektör Özkan’a 

teşekkür etti. Kepez Belediyesi 

olarak Cemil Meriç Kitaplığı adı-

na başlattıkları kampanyaya An-

talya’nın dört bir yanından kitap 

yağdığını dile getiren Başkan Tü-

tüncü, “Kampanyamıza katkıları-

nızdan dolayı gönülden teşekkür 

ediyorum” dedi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN ACI GÜNÜ
Akdeniz Üniversitesi Hastane-

si’nde uzun yıllardır görev yapan 

değerli bilim insanı Kulak, Burun, 

Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent 

Veli Ağırdır, hastanede düzen-

lenen törenle son yolculuğuna 

uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 

A Blok önünde düzenlenen töre-

ne Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Murat Tur-

han, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. 

Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Bülent 

Veli Ağırdır’ın eşi Zerrin Ağırdır 

ve çocukları, akademik ve idari 

personeller, Prof. Dr. Bülent Veli 

Ağırdır’ın hastaları ve sevenleri 

katıldı.

Uzun dönemdir interstisyel ak-

ciğer hastalığı nedeniyle tedavi 

gören Prof. Dr. Bülent Veli Ağır-

dır, Ekim 2020’de akciğer nakli 

oldu. 1 Şubat 2021’de durumu 

kötüleşen Ağırdır, akşam saatle-

rinde vefat etti. 

Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır için 

düzenlenen törende konuşan 

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkla-

rı Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-

si Prof. Dr. Alper Tunga Derin, 

Akdeniz Üniversitesi ve Kulak, 

Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı ai-

lesinin çok değerli bir büyüğünü 

kaybetmenin üzüntüsünü yaşa-

dıklarını ifade etti. Prof. Dr. Derin; 

“Onun öğrencisi ve çalışma arka-

daşı olarak bu acıyı derinden ya-

şıyorum. Kendisinden nezaketi, 

asaleti,  şıklığı meslektaşlarına 

karşı hoşgörüsü, çalışkanlığı, 

öğrencilerine karşı eğitim sefer-
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berliğini hep beraber yaşadık yıl-

larca. Onunla beraber çalışmanın 

ayrıcalığını yaşamış biri olmak-

tan dolayı çok  mutlu hissedi-

yorum. Bu derin kayıp hepimiz, 

onun yetiştirdiği onlarca uzman, 

yüzlerce doktor ve hastaları için 

acı verici. Bu acıyı derinden pay-

laşıyoruz. Kendisine Allah’tan 

rahmet sevgili ailesine baş sağlı-

ğı diliyorum.” diye konuştu.

Törenin ardından Prof. Dr. Bülent 

Veli Ağırdır’ın cenazesi, Unca-

lı Mezarlığı’nda ikindi namazını 

müteakip kılınan cenaze namazı 

sonrasında Andızlı Mezarlığı’na 

defnedildi.

Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır

1956 yılında Denizli’nin Çal ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini 1978-
1984 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamam-
ladı. 1984-1988 yılları arasında tıpta uzmanlık eğitimi için Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda 
görev yaptı. 1988-1992 yılları arasında Afyonkarahisar Dinar Dev-
let Hastanesi’nde, 1992-1994 yılları arasında Trabzon Devlet Has-
tanesi’nde uzman tabip olarak görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda 1995-2002 yıl-
ları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görevini sürdürdü. 2002 yılından 
itibaren doçent Doç. Dr. ve 2010 yılında da profesör doktor unvanı 
ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı’nda görevini yürüttü. Üniversite camiasının emektar isimle-
rinden Prof. Dr. Bülent Veli Ağırdır meslek hayatında çok sayıda 
doktor yetiştirmiş ve hastalarına şifa dağıtmıştır. Zerrin Ağırdır ile 
mutlu bir evliliği olan Bülent Veli Ağırdır’ın  bir erkek ve bir kız 
çocuğu bulunmaktadır.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi’nde Coro-
naVac aşılamasının ilk gününde 
370 sağlık çalışanının aşılandığı-
nı söyledi. 

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsamın-
da devam eden aşı uygulaması 
hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
aşılama çalışmalarının gayet iyi 
bir şekilde devam ettiğini söy-
leyerek “Cumhurbaşkanımızın 
ve Sağlık Bakanımızın aşı olma-
sı da örnek olması bakımından 
oldukça önemliydi. Vatandaşla-
rımızdan ilgi ve güveni daha da 
arttı. Bugüne kadar 370 sağlık 
çalışanımız Akdeniz Üniversitesi 

Hastanesi’nde aşılanmış durum-
da. Herhangi bir aksaklık yaşa-
madan çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Akdeniz Üniversitesi olarak Faz-
3 çalışmalarında yer aldıklarını 
ifade eden Rektör Özkan, “Faz-
3 çalışmalarındaki gönüllüleri de 
göz önüne aldığımız zaman cid-
di bir yan etki beklemiyoruz. Ben 
ilk gönüllüydüm herhangi bir sı-
kıntıyla karşılaşmadım. Gayet iyi 
gidiyor, geri dönüşlerde de ciddi 
bir yan etki tariflenmedi. Körlük 
yeni kırıldı, aşıya denk geldiğimi 
öğrendim ben. Antikorlarımız 
yüksek seviyede, aşıya denk ge-
len arkadaşlarımızın da antikor-
ları gayet iyi. Sinovac aşısına bu 
anlamda güvenimiz tam.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen pla-
na göre ikinci dozların 28 gün 

sonra yapılacağını belirten Rek-
tör Özkan, “Gelen aşılara göre 
dört grup halinde aşılama de-
vam edecek. Burada önemli olan 
aşıya güvenip de maskeyi, me-
safeyi geri plana atmamak. Bu 
önemli çünkü sadece Türkiye’de 
değil Dünya’da da yeterli miktar-
da insanın aşılanması gerekiyor 
ki biz güvende olalım. Bu anlam-
da önümüzde kısa bir süreç yok 
hala aslına bakarsanız.” ifadeleri-
ni kullandı. 

Sağlık Bakanlığı’nın büyük bir 
organizasyonla aşıları dağıttığını 
söyleyen Rektör Özkan, “Sağlık 
Bakanlığı’nın verdiği plana göre 
önce sağlık çalışanları daha son-
rada ikinci ve üçüncü gruptaki 
insanlar merkezi randevu sis-
teminden aşılarını nerede ola-
caklarını ne zaman olacaklarını 



23 SAYI: 03

öğrenebilecekler. Akdeniz Üni-
versitesi Hastanesi olarak da aşı 
odaları için ayrı bir binayı ayır-
dık. Hastalar başka hastalarla 
bir araya gelmeden sadece aşı 
için binaya gelip aşıyı olduktan 
sonra rahat bir şekilde evlerine 
dönecekler. Bu anlamda aşılama 
sürecinde herhangi bir sıkıntı ya-
şanmayacak.” dedi.

Türkiye’deki aşılama sayılarıyla 
ilgili de değerlendirmelerde bu-
lunan Rektör Özkan, Türkiye’deki 
aşılama, Avrupa’ya ve Ameri-
ka’ya oranla baktığımız zaman 
hakikaten çok sıkıntısız ve çok 
hızlı bir şekilde ilerliyor. Sadece 
Akdeniz Üniversitesi’nde 370 
sağlık çalışanımız aşı oldu. Bütün 
dünyaya örnek olacak şekilde 
aşılama çalışmalarımız mükem-
mel diyebileceğim şekilde ilerli-
yor. Çokta mutlu ediyor bu beni. 
Ya aşı olacağız ya korona, buna 
tabi halkımız karar verecek. Ama 
eminim ki insanlar en kısa za-
manda aşı olmak için sıraya gire-
cekler. Çünkü dünyanın şuan için 
başka bir silahı yok elinde. Özel-
likle Sağlık Bakanlığımızın ge-
tirttiği aşının çok güvenli oldu-
ğunu düşünüyorum. Tabi bunun 
efektivitesi, etkisi zaman içinde 
ortaya çıkacak. Ancak şuan için 
elimizdeki en güçlü ve tek silah 
aşı.” şeklinde konuştu.

20 yıldır acil serviste çalıştığını 
söyleyen Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü Acil Tıp Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Fırat Bektaş, “Halkımızı 
aşı olmak için hastanelere da-
vet ediyoruz. Mutlaka aşılansın-
lar bu hastalıktan kurtulmak için 
ve hastalığı başkalarına yaymayı 
engellemek için. Bu hastalık-

la çok uğraştık ve çok yorulduk 
artık diğer sağlık çalışanları gibi. 
Mutlaka sağlık çalışanları olarak 
aşılanmamız gerekiyor. Tüm hal-
kımız olarak aşılanmamız gereki-
yor.” dedi.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Bayezid, Kovid-19’un 
çok riskli bir hastalık olduğunu 
söyleyerek, “Özellikle pnömoni 
yaparsa ciddi ölçüde yoğun ba-
kımı gerektirecek kadar büyük 
komplikasyonlar, büyük sıkıntılar 
yaratabiliyor. O yüzden hepimi-
zin mutlaka aşı olması gerekiyor. 
Önce sağlık çalışanlarımız olu-
yor ama daha sonra sırası gelen 
tüm vatandaşlarımızın mutlaka 
aşı olması lazım. Hem yoğun 
bakımdaki yükün azalması hem 
de insanlarımızı vatandaşlarımı-
zı bu hastalıktan korumamız bu 
aşı sayesinde olacak. Lütfen rica 
ediyorum herkes aşı olsun.” şek-
linde konuştu. 

Koronavirüs aşısının bu savaşta 
önemli silahlardan birisi olacağı-
nı ifade eden Tıp Fakültesi Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekim-
liği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Hasan Hüseyin Avcı, “Koruyucu 
sağlık uygulamaları çok önem-
lidir, aşı uygulamaları da bunun 
ana temellerinden birini oluş-
turur. Aşı insan ömrünü uzatan 
en önemli girişimlerden birisidir. 
Veriler bu aşının büyük oranda 
koruyucu olduğunu gösteriyor. 
Ben de aşımı yaptırdım ve koru-
yuculuğu da başlamış vaziyette. 
Tüm vatandaşlarımıza da özellik-
le riskli gruplar başta olmak üze-
re aşılarını yaptırmalarını öneri-
rim.” dedi.

Aşıyı herkese tavsiye ettiğini 
ifade eden Pandemi Servisi’nde 
çalışan hemşire Semih İnceoğlu 
da, koronavirüsü yenmenin bir 
çözümü varken aşı olmak gerek-
tiğini ve çalışması yapılmış olan 
bir aşıya şans verilmesi gerekti-
ğini söyledi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE 
TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI ARASINDA TOPLU 

İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın baş-
kanlığında Tez-Koop-İş Sendi-
kası ile Toplu İş Sözleşmesi Gö-
rüşmeleri Başlangıç Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Senato Sa-
lonu’nda yapılan toplantıya Ak-
deniz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra 
Genel Sekreter Ali Evren İmre, 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin Duru, 
Tez-Koop-İş Sendikası Antalya 

Şube Başkanı Barış Özdemir ve 
sendika üyeleri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan toplan-
tıda yaptığı konuşmada “Üni-
versitemizin eğitim iş kolunda 
çalışan işçilerini kapsayan Toplu 
İş Sözleşmesinin süresi 31 Aralık 
2020 tarihinde sona ermişti. Bu-
gün Tez-Koop-İş Sendikası (Tür-
kiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, 
Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri 
Sendikası) ile başladığımız gö-
rüşmelerle Toplu İş Sözleşmesini 
yenileyeceğiz. Bu sözleşmeden 
393’ü taşerondan kadroya geçen 
işçilerimiz olmak üzere toplam 
730 işçimiz yararlanacak.” şek-
linde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi’nin bilime 
ve eğitime sunduğu katkılarla 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
saygın bir üniversite olduğunu 
ifade eden Rektör Özkan, “Üni-
versitemiz dünya çapında bir 

marka olmak iddiasını da taşı-
maktadır. Bu iddiayı sürdürmek 
ve başarıya ulaşmak için hep 
birlikte büyük bir gayretle ça-
lışıyoruz. Bu vizyona ulaşmada 
üniversitemizin her bir mensu-
bu gibi işçilerimizin de katkısı 
önemli ve çok değerlidir. Mali 
disiplini bozmadan işçilerimi-
zin emeğinin karşılığını vermek 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
rindeki ilkemiz olacaktır. Bugün 
başladığımız görüşmelerin tüm 
tarafların memnuniyet duyacağı 
bir süreç olmasını temenni edi-
yor ve şimdiden hayırlı olsun di-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Tez-Koop-İş Sendikası Antalya 
Şube Başkanı Barış Özdemir de 
görüşmelerin başlamasından 
dolayı duyduğu memnuniye-
ti ifade ederek Rektör Özkan’a 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri-
ne yaptığı katkı için teşekkürle-
rini iletti.
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GENÇ ARAŞTIRMACILARIN BİREYSEL VE 
AKADEMİK GELİŞİMLERİ İÇİN EĞİTİM

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Araştırma Görevlileri 
Temsilciliği tarafından “Sağlık 
Bilimlerinde Araştırma Projesi 
Yazımı: Önemli Noktalar ve Öne-
riler” eğitimi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Araştırma Görevlileri 
Temsilciliği’nin genç araştırma-
cıların bireysel ve 
akademik gelişim-
lerini desteklemek 
amacıyla düzenle-
dikleri etkinlikler-
den biri olan “Sağlık 
Bilimlerinde Araş-
tırma Projesi Yazı-
mı: Önemli Noktalar 
ve Öneriler” eğitimi 
gerçekleştirildi.

Hemşirelik Fakül-
tesi Dekan Yardım-

cısı Doç. Dr. Emine Kol mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen 
eğitim, Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahter Dil-
şad Şanlıoğlu tarafından verildi. 
Genç araştırmacıların yoğun ilgi 
gösterdikleri eğitimde Prof. Dr. 
Ahter Dilşad Şanlıoğlu, sağlık 

bilimlerinde araştırma projesi 
yazmanın önemini vurgulayarak 
proje hazırlık sürecinde izlene-
cek yöntemler, proje önerisi ya-
zarken ve sunma sürecinde dik-
kat edilecek hususlar hakkında 
bilgilendirme yaptı. 

Özellikle lisansüstü eğitimde 
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Tek-

nolojik Araştırma 
Projelerini Destek-
leme Programına 
proje başvurusunda 
bulunma konusun-
da genç araştırma-
cıları cesaretlendi-
ren Şanlıoğlu, proje 
yazımı konusunda 
önemli noktalara 
dikkat çekerek katı-
lımcıların sorularını 
cevapladı ve öneri-
lerde bulundu.
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YENİ YÜZ İLE GEÇEN DOKUZ YIL
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. 
Dr. Ömer Özkan tarafından Tür-
kiye’de ilk kez yüz nakli yapılan 
Uğur Acar, naklin yıl dönümünde 
doktorlarıyla bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde 21 Ocak 2012’de gerçek-
leştirilen Türkiye’nin ilk yüz nakli 
ameliyatıyla yeni bir hayata mer-
haba diyen Uğur Acar, Akdeniz 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ı zi-
yaret etti.

“Uğur Acar’ın Şuan ki Durumu 
Gayet İyi”

Uğur Acar’ın Akdeniz Üniversi-
tesi Rektörlüğü’nde gerçekleş-
tirdiği ziyaretinden memnuniyet 

duyduğunu ifade eden Rektör 
Özkan, dokuz yılın hızlı ve gü-
zel geçtiğini söyleyerek “Uğur 
Acar’ın şuan ki durumu gayet iyi. 
Kendisine de iyi bakıyor. Önemli 
olan bu tür hastalarda çok dik-
katli, özenli hareket etmeleri, 
özellikle bu korona gibi sıkıntılı 
zamanlarda dikkat edilmeli. Bi-
linçli bir hasta zaten kendisi. Ak-
deniz Üniversitesi’nde çalışıyor 
Uğur. Bu vesileyle Uğur’un yüzü-
nü de özel hayatını da çok yakın-
dan takip edebiliyoruz. Herhangi 
bir sıkıntı yok. Daha nice sağlıklı 
on yıllar diliyorum Uğur’a. İnşal-
lah yüzüyle istediği gibi güzel bir 
hayat geçirir.” dedi.

Yüz, kol, rahim nakli gibi ameli-
yatların hayat kalitesini artıran 
ameliyatlar olduğunu ve çok 
komplike ameliyatlar oldukları 
için her gün yapılacak ameliyat-
lar olmadığını dile getiren Rektör 
Özkan, “Yüz nakli bekleyen hasta 
sayısı çok olmamakla beraber kol 
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nakli bekleyen hasta çok fazla. 
Özellikle donör sayısına göre ise 
bekleyen hasta sayımız çok faz-
la. İnsanlar yakınlarında olmadan 
bunun önemini ve zorluklarını 
kavrayamıyor. Bu nakiller hem 
kişinin hem de çevresindeki in-
sanların hayat kalitesini oldukça 
arttıran ve onları manevi anlam-
da hayata bağlayan ameliyatlar. 
İnşallah insanların organlarını, 
uzuvlarını, yüzlerini bağışlama-
sıyla yavaş yavaş bazı insanların 
hayatları değişecek.” şeklinde 
konuştu.

“Uğur Acar İle Birlikte Sağlıklı 
Bir Şekilde Dokuz Yılı Tamam-
ladık”

Tıp Fakültesi Plastik, Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Özkan, “Uğur artık bizim 
bir personelimiz ve bundan do-
kuz yıl önce bir serüvene başla-
mıştık. Sağlıklı bir şekilde dokuz 
yılı tamamladık. İnşallah bundan 
sonra da nice dokuz yıllar dili-
yoruz. Allah ona uzun, sağlıklı, 
mutlu bir ömür versin inşallah.” 
dedi.

“Yüz Nakli Olduğum İçin ve Ak-
deniz Üniversitesi’nin Bir Men-
subu Olduğum İçin Çok Mutlu-
yum”

Uğur Acar ise Akdeniz Üniversi-
tesi ailesinin bir ferdi olmaktan 
çok mutlu olduğunu belirterek, 
“Dokuz yılı arkada bıraktık Akde-
niz Üniversitesi’nde. Bu sürede 
Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde ve Rektörlük kısmında gö-
rev aldım. Burada olmam nakille 
ilgili de tedavim için önemliydi. 
Hocalarıma ve doktorlarıma ya-
kın olmam benim için önemliydi. 
Yüz naklini ilk duyduğumda on 
yıl sonrasını düşünmek insanın 
içinde farklı duygular yaşama-
sına sebep oluyor. Şu anda ben 

yüz nakli olduğum için ve Akde-
niz Üniversitesi’nin bir mensubu 
olduğum için çok mutluyum. Ak-
deniz Üniversitesi ailesine, dok-
torlarına ve çalışanlarına bütün 
ferdine teşekkür ediyorum. Çün-
kü ben Akdeniz Üniversitesi’nde 
olmaktan mutluyum.” dedi.

Dokuzuncu Yıl Anısına Pasta 
Kesildi

Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Özkan’ın da katılımıyla Türki-
ye’nin ilk yüz naklini olan Uğur 
Acar ile birlikte dokuzuncu yıl 
anısına pasta kesildi.
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AKHUMER TÜRK HAVA KURUMU 
ANTALYA ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Havacılık 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (AKHUMER) Müdürü Doç. Dr. 
Halil Özekicioğlu, Müdür Yardım-
cıları Dr. Fulya Almaz, Hüseyin 
Topuz, Türk Hava Kurumu (THK) 
Antalya Şube Başkanı  Süleyman 
Girgin ve şube yönetimine neza-
ket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Türk Hava Kurumu ve 
Akdeniz Üniversitesi’nin  köklü 
ve deneyimli geçmişine deği-

nilerek, bu iki kurumun şimdiye 
kadar yaptığı iş birlikleri ve bun-
dan sonrası için yapılacak eğitim 
konuları değerlendirildi. 

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Ha-
lil Özekicioğlu, Türk Hava Ku-
rumu gibi köklü bir kurumla iş 
birliklerini artırmak istediklerini 
belirterek, 2021 Eylül-Ekim ayla-
rında Antalya’da düzenlenmesi 
planlanan Uluslararası Havacılık 
Festivalinde, AKHUMER olarak 

yer almak istediklerini ifade etti. 
İHA(İnsansız Hava Aracı) eğitim-
cileri ve kursiyeri ile İHA yarışla-
rına katılabileceklerini söyleyen 
Özekicoğlu, böyle bir festivalde 
Akdeniz Üniversitesi’ne yer veril-
mesinin önemli bir jest olduğunu 
belirterek, festivale Üniversite ve 
Merkez olarak önemli katkılarda 
bulunacaklarını dile getirdi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Türk Hava 
Kurumu Antalya Şube Başkanı 
Süleyman Girgin de AKHUMER 
yönetimine Türk Hava Kurumu 
Şeref Rozetini takarak üyelik for-
munu takdim etti.

Görüşmenin sonunda Türk Hava 
Kurumu Antalya Şube Başkanı 
Süleyman Girgin ve şube eki-
biyle beraber eğitim salonları 
gezilerek model uçak atölyesi 
incelendi. Ayrıca pandemi süre-
ci bitince Akdeniz Üniversitesi 
kampüsünde model uçak eğitimi 
verilmesi kararlaştırıldı.
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 ÜNİVERSİTE SANAYİ  
İŞ BİRLİĞİ TOPLANTILARININ İLKİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akdeniz Üniversitesi ev sahipli-

ğinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Cengiz Toker başkanlığında üni-

versite sanayi iş birliği toplantısı 

gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Senato Sa-

lonu’nda gerçekleştirilen top-

lantıya Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun 

ve Mühendislik Fakültesi Deka-

nı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Sıddık Cum-

hur Başaran, Antalya OSB Tek-

nopark Genel Müdürü Dr. Aylin 

Tümay ve Antalya OSB İmar ve 

Fen İşleri Müdürü Taylan Özgür 

Şahin katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cen-
giz Toker, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 
ve Antalya Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) Başkanı Ali Bahar’ın 
öncülüğünde üniversite sanayi iş 
birliğini artırma ve bu konuda bir 
yol haritası belirlemek amacıyla 
ilk toplantılarını gerçekleştirdik-
lerini belirtti.

Üniversite sanayi iş birliğini ge-
liştirmenin hem kurumların hem 
de ülkenin gelişimine önemli 
katkıları olacağını söyleyen Prof. 
Dr. Cengiz Toker, üniversitenin 
bilgi birikimini ve sanayinin üre-
tim potansiyelini bir araya getir-
mek amacıyla yaptıkları toplantı 
sonucunda sanayideki sekiz ana 

sektör ile tematik toplantılar 

yapılmasının ve akabinde ortak 

projelerin hayata geçirilmesinin 

planlandığını ifade etti.

Antalya OSB Teknopark Genel 

Müdürü Dr. Aylin Tümay ise üni-

versitedeki bilimsel potansiyelin, 

sanayinin ihtiyaçları doğrultu-

sunda, ekonomik değere dönüş-

mesine katkıda bulunmak ve 

Antalya Organize Sanayi bölge-

sindeki firmaları Ar-ge, inovas-

yon çalışmalarına yönlendirerek, 

üniversitedeki akademisyen ile 

sanayici arasında karşılıklı güve-

ne dayalı, sürdürülebilir bir işbir-

liği kurmak üzere ilk adımı attık-

larını belirtti.
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“GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA 
MEZUN İSTİHDAMI” PANELİ ÇEVRİM 

İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü 10. yıl Kültür 
Sanat Etkinlikleri kapsamında 
“Geleneksel Türk Sanatlarında 
Mezun İstihdamı” paneli çevrim 
içi olarak düzenlendi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Kaya Üçer moderatör-
lüğünü yaptığı Geleneksel Türk 
Sanatlarında Mezun İstihdamı 
paneline konuşmacı olarak Kül-
tür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz, Dr. Olcay 
Aydemir, Nilgün Olgun katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan  
Geleneksel Türk Sanatları Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali 
Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a 
ve katılımcılara teşekkür ederek; 
kültür ve sanatın ayrılmaz bir 
ikili olduğu ilkesi ile geleneksel 

sanatlarımızın yaşatılması yü-
celtilmesi ve gelecek kuşaklara 
aktarılması açısından Kültür Ba-
kanlığının desteğinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Eroğlu ge-
leneksel sanatlarının hak ettiği 
yere hızlı bir şekilde gelebilmesi 
için Kültür ve Turizm Bakanlığın-
dan yeni projeler ve yeni destek-
ler beklediğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı Özgül Özkan Yavuz, panel-
deki konuşmasında, geleneksel 
sanatların gelişimine katkı sağ-
lamanın ve desteklemenin Kültür 
ve Turizm Bakanlığının öncelik-
leri arasında bulunduğunu söy-
leyerek kültür endüstrisinin ülke 
ekonomisine katkısının düzenli 
olarak arttığını belirtti. 

Zamanla unutulan, unutulma 
tehlikesi altındaki kültürel zen-
ginliklerin etkin şekilde değer-
lendirilmesi ve hak ettiği değerin 

gösterilmesi gerektiğini belirten 
Yavuz, “Kültür ve Turizm Bakan-
lığı olarak kültürel değerleri ya-
şatmak, geliştirmek, tanıtmak, 
değerlendirmek ve tarihi kültürel 
varlıkların yok edilmesini önle-
mek gibi bir amacımız ve göre-
vimiz var. Bu amaca ulaşmak, 
bu görevi yerine getirmek adına 
pek çok alanda faaliyetlerimizi 
yürütüyoruz.” diye konuştu.

Yavuz, kültür endüstrilerinin 
son 20 yılda ülke ekonomilerine 
yaptıkları kayda değer katkılar 
nedeniyle tüm dünyada ekono-
mik büyümenin itici güçlerinden 
bir tanesi olarak kabul edildiğini 
vurguladı.

Geleneksel Türk Sanatları Bö-
lümü 10. yıl Kültür Sanat Etkin-
likleri, panel ve sergiler ile 06 
Mart tarihine kadar www.ifarts.
org adresli link üzerinden devam 
edecek.
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ANTALYA TEKNOKENT’TE 
YENİ HEDEFLER

Antalya Teknokent, Olağan Ge-
nel Kurulda göreve seçilen Yö-
netim Kurulu ile yeni dönemin ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. 

Akdeniz Üniversitesi Yönetim 
Kurulu Odası’nda gerçekleştiri-
len Yönetim Kurulu toplantısında 
Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen; 
Yönetim Kurulu Başkanı Rektör 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antal-
ya Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin 
Arıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şa-
hin, Prof. Dr. Yusuf Akar, İbrahim 
Yavuz,  Genel Sekreter Ali Ev-
ren İmre, şirket hissedarlarından 
Antalya Tarım A.Ş.’ni temsilen 
Kamil Savaş Titiz, Antalya Tica-
ret ve Sanayi Odası’nı temsilen 
Rasim Feyzan Doğu, AGT A.Ş.’ni 
temsilen Mustafa Hulusi Söyle-
mez ve ADOPEN A.Ş.’ni temsilen 
Mustafa Sak yer aldı.

Teknokent Genel Müdürü İbra-

him Yavuz toplantıda gerçek-
leştirdiği sunumda Batı Akdeniz 
Teknokenti Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin mevcut durumundan 
ve bölgede yer alan firmaların 
faaliyetlerini anlattı.

Genel Müdür Yavuz, Tekno-
kent’te yer alan yazılım, bilişim, 
sağlık, elektrik-elektronik, tarım, 
gıda ve biyoteknoloji alanında 
faaliyet gösteren şirketlerin yap-
tığı Ar-Ge çalışmalarını ve proje-
lerini yönetim kurulu üyelerinin 
görüşlerine sundu.  

Teknoloji Vadisi projesi kapsa-
mında, inşaatı planlanan Antalya 
Teknokent Ar-Ge 4 İdare Binası 
ve Kuluçka Merkezi’nde yatırım-
cı-girişimci buluşma alanlarının 
olacağını kaydeden Yavuz, gi-
rişimci firmalar için özel stüd-
yo ofisleri ve laboratuvarlarının 
bulunacağını, teknoloji üreten 
girişimcilerle akademisyenlerin 
ve öğrencilerin buluşturulacağını 
belirtti. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ar-Ge 
çalışmalarının önemini vurgula-
yarak, yapılan çalışmaların yeni 
bir vizyon ve yönetim anlayışıyla 
hedeflenen projelerin Üniversite 
ve bölgeye büyük bir katkı sağ-
layacağını belirtti. 

Antalya Teknokent olarak he-
deflenen çalışmaların hem giri-
şimciler hem de üniversite aka-
demisyen ve öğrencilerine katkı 
sağlayacak güçlü bir Ar-Ge, ye-
nilik ve girişimcilik ekosistemi 
oluşturacağını ifade eden Rektör 
Özkan, Teknokent’in özellikle 
Batı Akdeniz bölgesinin Tekno-
loji ve Bilişim üssü olduğunu Ak-
deniz Üniversitesi’nin tecrübesi 
ve güçlü bilgi birikimi ile Antalya 
Teknokent’i çok daha iyi nokta-
lara getirmek istediklerini ifade 
etti. 

Toplantı sonunda katılım gös-
teren yönetim kurulu üyelerinin 
görüş ve önerilerine yer verildi.



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE HİZMET 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Akdeniz Üniversitesi Çevre So-
runları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (AKÇAM) tarafından 
23 yıldır geleneksel olarak dü-
zenlenen çevreye duyarlı kişi ve 
kurumların ödüllendirildiği Çevre 
Hizmet Ödülleri  Töreni çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.

26 Şubat 2021 tarihinde düzenle-
nen Çevre Hizmet Ödülleri prog-
ramı “Sürdürülebilirlik İçin Sıfır 
Atık Paneli” ile başladı. Panelin 
açılış konuşmasını yapan AKÇAM 
Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Ak-
deniz Üniversitesi’nin ülkemizde, 
23 yıldır düzenli bir şekilde sür-
dürülerek gerçekleştirilen “Çevre 
Hizmet Ödülü” veren tek üniver-
site olma ayrıcalığına sahip oldu-
ğunu söyledi.

“Çevre Üstümüze Vazife”

Gelecek nesillere her açıdan ya-
şanabilir bir dünya bırakmayı 
amaçlayan sürdürülebilirlik kav-
ramının bütünsel bir yaklaşım 
gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. 

Orman, “Tüketim ve üretim alış-
kanlıklarımızı gözden geçirme-
miz gerekiyor. Biliyoruz ki doğal 
kaynaklar sınırsız değil. Sürdürü-
lebilir üretim yöntemlerini tercih 
etmemiz ve fayda zarar ilişkisini 
irdelememiz gerekiyor. Ayrıca 
atık miktarımızı azaltmak, yahut 
geri dönüşüme göndermek en 
önemli hedeflerimiz arasında ol-
malı.” diye konuştu. 

Prof. Dr. Orman, sürdürülebi-
lir sağlıklı bir dünya için birey-
sel ve kurumsal olarak çevre 
duyarlılığının farkındalığın ve 
toplumsal bilincin de arttırılması 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

Açılış konuşmasının ardından 
geçilen panelde; Fraport TAV 
Antalya  Kalite Müdürü Dr. Musa 
Güngören “Sürdürülebilir Çev-
re Faaliyetleri” başlıklı, TUR-
MEPA Deniz Temiz Derneği 
Çevre ve Atık Yönetimi Koordi-
natörü Dağhan Mehmet Yazıcı 
“Sıfır Atık Mavi” başlıklı, İTÜ ETA 
Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji’nden 

Kampüs Müdürü Ceyhun Deveci 
“Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk-
lar” başlıklı ve AGT Ağaç. San. ve 
Tic. A.Ş’den Çevre Yöneticisi Tol-
ga Altın “Atığın Biyokütle Olarak 
Kullanılması” başlıklı konuşmala-
rını yaptı.

Ödüller Takdim Edildi

Panelin ardından ikinci oturumda 
Ödül Töreni gerçekleştirildi. 

Ödül töreninin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cengiz Toker, “Bildiğiniz gibi için-
de yaşadığımız zaman  diliminde 
hızlı bir sanayileşme, teknolojik 
gelişmelerle birlikte  artan çevre 
sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu-
nun yanında nüfus artışı, küresel 
ısınma vb. sebeplerle ile  birlikte 
bu sorun gitgide daha da bü-
yümektedir. Bireysel önlemlerin 
yanında artan çevre sorunlarına 
karşı topyekün önlem alınması 
artık zorunlu hale gelmiştir. Bu 
sebeple çevre ve doğal kaynak-
ların korunmasında başta üni-
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versitelerimiz, belediyelerimiz ve 
çevre dostu kurum ve kuruluşlara 
önemli görevler düşmektedir.” 
diye konuştu.  

Akdeniz Üniversitesi olarak 
çevre sorunlara karşı yapılan 
çalışmalara her zaman destek 
verdiklerini ve vermeye de de-
vam edeceklerini söyleyen Prof. 
Dr. Toker,  “Bu amaçla yaptığı-
mız çalışmalardan bir tanesi de 
çevre sorunlarına dikkat çekmek 
ve çevreye sorunlarına karşı 
savaşan kurum ve kuruluşları 
ödüllendirmek amacıyla 23 yıl-
dır geleneksel olarak verdiğimiz 
Çevre Hizmet Ödülleri. Bu vesi-
leyle bu programı düzenleyen 
AKÇAM Müdürümüz Prof. Dr.Şule 
Orman’a ve yönetim kurulu üye-
lerine teşekkür ederim.” dedi.

Ödül alan kurum ve kuruluşları 
tebrik eden Prof. Dr. Toker, 
“Çevreye yaptıkları katkılar sebe-
biyle geleceğimize miras bıraka-
bileceğimiz çalışmalar bunlar. Bu 
kıymetli çalışmalarınızdan dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen 
Özkan adına, Üniversitemiz adına 

teşekkür ederim.” şeklinde ko-
nuştu.

AKÇAM Yönetim Kurulu Üyele-
ri Doç. Dr. Yonca Sönmez, Doç. 
Dr. Ayça Erdem, Prof. Dr. Murad 
Çanakcı da birer konuşma ya-
parak ödül almaya hak kazanan 
kişi ve kurumları çevreye duyarlı 
yürüttükleri çalışmalardan dolayı 
ve kazandıkları ödülden dolayı 
tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan ödül kazanan kişi ve kurum 
temsilcilerinin katılımıyla ödül 
takdimine geçildi. 

Ödül kazanan kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katılımıyla 
düzenlenen törende ödüller 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 
İTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hale 
Özgün, Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Av. Cansel 
Çevikol Tuncer, TURMEPA De-
niz Temiz Derneği Çevre ve Atık 
Yönetimi Koordinatörü Dağhan 
Mehmet Yazıcı, Antalya Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü İl Müdür Yardımcısı Mehmet 

Akın,  Antalya Kepez Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Erhan Er-
canlı, Kemer Hacı Mehmet Say-
gın Ortaokulu Okul Müdürü Ayşe 
Görür, Manavgat Milli Egemenlik 
Ortaokulu Proje Sorumlusu Öğ-
retmen Banu Kan, Kepez Emine 
Fatma Çevik Anaokulu Okul Mü-
dürü Cüneyt Gökçe, Fraport TAV 
Antalya Kalite Müdürü Dr. Musa 
Güngören, İTÜ ETA Vakfı Konya-
altı Doğa Koleji Kampüs Müdürü 
Ceyhun Deveci, AGT Ağaç. San. 
ve Tic. A.Ş. Çevre Yöneticisi Tol-
ga Altın ve Yüksel Tohum AR-GE 
Müdürü Dr. Ercan Özkaynak, Lara 
Barut Otel Kalite Müdürü  Gülba-
har Ölmez, Bilgin Anaokulu Sahi-
bi Bilgin Erciyas, Süleyman De-
mirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr.Öğr.Üyesi Ulvi Erhan Erol ve 
Yazılım Mühendisi Engin Ülger’e 
takdim edildi. 

Tören sonunda tüm katılımcılara 
çevreye yaptıkları katkılardan do-
layı teşekkür edilirken katılımcı-
lar da Akdeniz Üniversitesi’nden 
böyle bir ödüle layık görülmele-
rinden dolayı mutluluklarını dile 
getirdi.
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Bilim Onur Ödülü “Çevre bilimine yönelik 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki 
çalışmaları” ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörü Prof.Dr. İsmail Koyuncu’ya 

Bilim Hizmet Ödülü  “Çevre bilimine yönelik 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki 
çalışmaları”  ile İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale 
Özgün’e 

Türkiye Ölçeği (Özel) “Sıfır Atık Mavi 
Seferberliği” ve “Ülke genelindeki deniz ve 
kıyıların korunması” çalışmaları  ile TURMEPA 
DenizTemiz Derneği adına Çevre ve Atık 
Yönetimi Koordinatörü Dağhan Mehmet 
Yazıcı’ya

Antalya Ölçeği (Kamu) “Çevresel Gürültü 
Kapsamında Müfredat İçeriği ve Eğitim 
Materyallerinin Geliştirilmesi” projesi  ile Antalya 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına  İl 
Müdür Yardımcısı Mehmet Akın’a

Antalya Ölçeği (Kamu) “Uluslararası kuruluşlar 
tarafından hibe alan projeleri; Çevre eğitimi, 
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları; Yenilikçi 
peyzaj çalışmaları”  ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi adına Genel Sekreter Av. Cansel 
Çevikol Tuncer’e 

Antalya Ölçeği (Kamu) “Sera Atıkları Tehdit 
Değil Toprağa Can Olsun…” (Sera Atıklarından 
Zengin Organik Madde İçeren Kompost 
Üretimi) projesi  ile Antalya Kepez Belediyesi 
adına Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı’ya 

Antalya Ölçeği (Kamu) “Kemer ilçesinde 
bulunan endemik bitki türlerinin korunması” 
proje ve çalışmaları  ile  Kemer Hacı Mehmet 
Saygın Ortaokulu Okul Müdürü Ayşe Görür’e

Antalya Ölçeği (Kamu) “Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan 
geri dönüşüm” projesi”  ile Manavgat Milli 
Egemenlik Ortaokulu adına Proje Sorumlusu 
Öğretmen Banu Kan’a

Antalya Ölçeği (Kamu) “Eko-Okul” çalışmaları  
ile Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu Okul 
Müdürü Cüneyt Gökçe’ye 

Antalya Ölçeği (Özel) “Sürdürülebilir Çevre” 
çalışmaları  ile Fraport TAV Antalya  adına Kalite 
Müdürü Dr. Musa Güngören’e 

Antalya Ölçeği (Özel) “Atık malzemeler 
kullanılarak nesli tükenmekte olan canlıları 
resmederek gelecek nesillere aktarılması” 
projesi ve “Çevre,enerji,sıfır atık,geri dönüşüm” 
konularında yapılan proje ve etkinlikler  ile İTÜ 
ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji  adına Kampüs/
Okul Müdürü Ceyhun Deveci’e

Antalya Ölçeği (Özel) “Üretim sonucu oluşan 
atıkların tesis içerisinde geri kazanımı/yeniden 
kulllanımı”  ile AGT Ağaç. San. ve Tic. A.Ş.  adına 
Çevre Yöneticisi Tolga Altın’a 

Antalya Ölçeği (Özel) “Sıfır atık yönetim sistemi 
ile bitkisel atıklardan kompost ve solucan 
gübresi üretimi” ve “Atık su arıtma tesisi kurarak 
atık su yönetimi” gerçekleştirilmesi  ile Yüksel 
Tohum AR-GE Müdürü Dr.Ercan Özkaynak’a

Antalya Ölçeği (Özel) “Çevreci otel yönetimi”  
ile Lara Barut Otel adına Kalite Müdürü 
Gülbahar Ölmez’e 

Antalya Ölçeği (Özel) “Üreterek geri dönüşüm 
farkındalığı” projesi  ile Bilgin Anaokulu  adına 
Okul Sahibi Bilgin Erciyas’a

Özel Ödül “Ağır egsoz gazlarını tutarak ekolojik 
katkı sağlayan Verbascum ( Sığırkuyruğu) 
bitkisinin  kullanımını yaygınlaştırma” 
çalışmaları ile Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol’a

Özel Ödül “Katı Atıkların Yapay Zeka Destekli 
Ayrıştırma ve Değerlendirme Sistemi” projesi  
ile Yazılım Mühendisi Engin Ülger’e takdim 
edildi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödül-2019 Töreni Takdim Listesi
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FETİH COŞKUSU SOSYAL MEDYAYI 
SARACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya 
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü 
Emine Erkal ve Yardımcısı Rabia 
Yeşilgöz’ü makamında ağırladı.

Prof. Dr. Özkan, geleneksel el 
sanatları, giyim, grafik tasarım, 
kuyumculuk gibi farklı alanda fa-
aliyet gösteren ve kültürel kimli-
ğin gelecek nesillere aktarılması 
için çalışan Olgunlaşma Ensti-
tüsü’nün geçmişten geleceğe 
köprü kuran bir kurum olduğunu 
vurguladı. 

5 yıldır kutlanan ve bu yıl üniver-
sitemiz ev sahipliğinde gerçekle-
şecek Antalya’nın fethi program-
larına da Selçuklu kostümleri, 
plaket ve sertifika düzenlemeleri 
gibi konularda Olgunlaşma Ens-
titüsü’nün destek verdiğini ha-
tırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Emine Erkal’ın şahsında tüm ku-
rum ekibine teşekkür etti.

Rektör Özkan ziyarette Antal-
ya’nın Fethinin 814’üncü yılı et-
kinlikleri hakkında da bilgi ver-
di. Pandemi şartlarında bu yıl 
da etkinliklerin devam ettiğini 
vurgulayan Rektör Özkan, “Bu 

yıl pandemiden dolayı 3-5 Mart 
tarihlerinde programlar online 
yapılacak. 5 Mart Cuma günü 
10.30’da ise üniversitemizde 
protokol katılımıyla yapacağımız 
panelimiz Kanal V ve üniver-
sitemizin YouTube kanalından 
canlı izlenebilecek. ‘Toprak, Su, 
Medeniyet: Antalya’ başlıklı pa-
nelimizde de vurgulayacağımız 
üzere, dün de bugün de yarın da 
Antalya medeniyetlerin kavşak 
noktasıdır ve bu medeniyet tüm 
varlığıyla bizimdir” dedi. 

Fetih tarihi olan 1207’ye atfen 5 
Mart Cuma günü saat 12.07’de 
sosyal medyada bir kampan-
ya başlatacaklarını da belirten 

Rektör Özkan, “Aralarında ünlü 
oyuncular ve sporcuların da ol-
duğu isimler 5 Mart Cuma günü 
saat 12.07’de #Antalya1207 
etiketiyle fetihle ilgili kutlama 
mesajları yayınlayacak. Sevgili 
Antalyalıları da bu yıl pandemi 
nedeniyle sokaklara yansıyama-
yan fetih coşkusunu sosyal med-
yaya taşımaya davet ediyorum” 
açıklamasında bulundu.

Antalya Olgunlaşma Enstitü-
sü Müdürü Emine Erkal, günün 
anısına Rektör Özkan’a seramik 
Yörük başı çalışması hediye etti. 
Erkal ve Yeşilgöz’e ziyaretlerinde 
Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu da eş-
lik etti.
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK: 
PATARA’YA ADANAN BİR ÖMÜR

1990 yılında Akdeniz Üniversitesi’ndeki 
Arkeoloji Bölümü’nün üç kurucu öğretim 
üyesinden biri olan, çalışmalarını halen 
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde sürdür-
meye devam eden Prof. Dr. Havva İşkan 
Işık bilimsel çalışmalarının, çok sayıda 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci-
si yetiştirmenin yanısıra, farklı idari gö-
revleri, ulusal ve uluslararası akademik 
üyelikleri ve sivil toplum örgütleri içinde 
çalışmalarını büyük bir sorumlulukla üst-
lenmiştir. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, aka-
demik çalışmalarının yanı sıra kültür ve 
tabiat varlıkların korumasına ve topluma 
sağladığı katkılar sebebiyle “Yılın Kadı-
nı”, “Yılın Kadın Akademisyeni” ve “Ulus-
lararası Rotary Üstün Meslek İnsanı” gibi 
çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Üniversitemizin gururu değerli bilim 
insanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, bu sü-
rece gelene kadar yaptığı çalışmalarla, 
üniversitemize, şehrimize ve ülkemize 
kazandırdıkları ile Akdeniz’den E-Dergi 
röportajımızda.

BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDIKLARI KIYMETİ SAYILARLA ÖLÇÜLEMEYECEK 
BİRÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMANIN YANINDA PEK ÇOK İNSAN ONU PATARA 

KAZILARI İLE TANIDI. 1988’DE PROF. DR. FAHRİ IŞIK BAŞLAYAN VE 2009 
YILINDAN İTİBAREN PROF. DR. HAVVA İŞKAN IŞIK BAŞKANLIĞINDA 

İLERLEYEN PATARA ANTİK KENTİ KAZILARI İLE BİNLERCE YILLIK EŞSİZ 
TARİHİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI. PROF. DR. HAVVA İŞKAN IŞIK’IN 

BÜYÜK GAYRET VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARLA ADETA ÇOCUĞU GİBİ 
ÖZENLE BÜYÜĞÜ PATARA ANTİK KAZILARI İSE BUNCA EMEĞİN ARDINDAN 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 2020 YILINI ‘PATARA YILI’ İLAN ETMESİYLE 

TAÇLANMIŞ OLDU.
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1. Hocam öncelikle sizleri kısaca 
tanıyabilir miyiz?

Kütahya’da doğdum. Bu Germi-
yan başkentinin ve ailemin bir 
bölümünün geldiği Balkan coğ-
rafyasının kültürü ile büyüdüm. 
Kütahya Lisesi Fen Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, tek he-
def olarak çok istediğim İstanbul 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne 
girdim. Bu bölümü bitirmeden 
geçiş yaptığım Marburg Philipp 
Üniversitesi’nde doktora eğiti-
mimi tamamladım. 1990’dan bu 
yana kurucularından biri oldu-
ğum Akdeniz Üniversitesi Arke-
oloji Bölümü’nde görev yapmak-
tayım.

2. Tarihi ve kültürel mirasıyla 
büyük öneme sahip olan Patara 
Antik Kenti kazılarından kısaca 
bahseder misiniz?

Patara’da kazı çalışmaları, Prof. 
Dr. Fahri Işık tarafından 1988 yı-
lında başlatılmıştır. Daha ilk gü-
nünden itibaren kendisinin ön-

derliğinde bilim ve heyecan dolu 
bir ekiple yürütülen çalışmalar, 
bu kenti korumayı önceliğine 
almış ve kısa bir sürede Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın des-
tekleriyle gelişerek bugün Ülke-
mizin en donanımlı kazılarından 
biri olmuştur. Ve Patara Kazısı, 
Üniversitemizin de ilk kazısıdır; 
Arkeoloji Bölümümüz bu kazı ile 
şekillenmiş, öğretim üyelerimi-
zin hemen hepsinin yolu Patara 
Kazısı’ndan geçmiştir. Bir ‘okul’ 
ve bir ‘ekol’ niteliğindeki bu ka-
zıda çalışanlardan bugün 20’nin 
üzerinde kazı ve araştırma baş-
kanı çıkmış olması da, gerçekten 
kayda değer bir olgudur. Bugün 
Likya tarihi ve arkeolojisi, bilim 
dünyasında Akdeniz Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nün araştırma 
ve yayınlarıyla şekillenmektedir. 

Bir ana liman ve bir başkent ola-
rak tarihte özel bir yere sahip olan 
bu kent, barındırdığı yapılarıyla 
geçmişin görkemini günümüze 
taşıyan niteliktedir. Özellikle ti-

yatro, meclis binası, hamamlar, 
deniz feneri, stadyum, tapınak, 
kent kapısı ve kiliseler gibi kamu-
sal yapıların örenyerinin silüetini 
son derece etkili bir büyüklükle 
vurguluyor olması, bu kente ge-
lenleri bir anda tarihin derinlik-
lerine çeker. Bu hemen dikkati 
çeken yapıların yanında, Tepecik 
gibi lokasyonlarda ve nekropol 
alanlarında yapılan kazılar ise, 
deyim yerindeyse Likya’nın tari-
hini yeniden yazan bilgi ve bul-
gulara erişmemizi sağlamıştır. 
Patara Kazısı heyet üyelerinin ve 
onların yayınlarından diğer bi-
lim insanlarının ürettiği yüzlerce 
akademik çalışma ile bu kazı, Ül-
kemizde en fazla yayını olan ka-
zılar arasındadır. Her yurtdışına 
çıkışımda, Patara başlıklı dokuz 
kitaplık monografi serisinin ve 
altı Patara kitabının bütüncül bi-
çimde tüm büyük kütüphaneler-
de yer aldığını görmek, bilimsel 
anlamdaki bu pozitif tanınırlığın 
da bir simgesi niteliğindedir.
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3. Akademik hayatınızın önemli 
bir kısmında yer alan bir anlam-
da hayatınızı adadığınız Pata-
ra’nın sizin için anlam ve öne-
mini nasıl ifade edersiniz?

Doktorasını yenice bitirmiş ve 
akademik yaşamın henüz başın-
daki bir bilim insanı olarak adım 
attığım Patara Kazısı ile tanımı 
zor bir gönül birlikteliği içinde 
olduğumu düşünüyorum. Kazı 
başladığında, oğlum üç yaşında 
bile değildi; ona adeta bir kardeş 
gelmiş oldu bu kentle. Akade-
mik gelişimim ve yayınlarım da 
Patara ile modellendi. Bir diğer 
önemli husus ise, kazı yönetimi 
konusunda edindiğim deneyim-
lerdir; ve vurgulamak isterim ki 
bu, son derece büyük sorum-
luluk isteyen, zor ve komplike 
bir prosedürler zinciridir… Pa-
tara’nın 33 yıllık kazı sürecine 
ilk gününden bu yana tanıklık 
eden üç kişiyiz şu anda; hal böy-
le olunca adeta kazının hafızası 
oluyorsunuz. Hocalarımızın ta-
nımıyla bir ‘hâfir’, çalıştığı alanla 
bütünleşebilmeli ve toprağından 
daha tanıyabilmeli bulgularını... 
Bu nedenle çok kerelik kazı yeri 
değişimi yapılmasını anlamakta 

zorlanıyorum; zira tek bir ken-
ti tanımak için bile bir arkeolog 
ömrü yetmiyor aslında… 

Şunu da vurgulamak isterim: Pa-
tara Kazısı, üniversitemin ilk ka-
zısı olarak tüm süreç içinde pek 
çok farklı bölümümüzden bilim 
insanının çalışmalarına da ola-
nak vermiştir. Bunu çok değerli 
ve önemli buluyorum. Patara’da 
proje ve araştırma yürütmek is-
teyen Üniversitemin bilim insan-
larına her zaman destek vere-
ceğimizi ve onları beklediğimiz 
çağrısını yineliyorum buradan… 
Patara adı, Akdeniz Üniversite-
siyle özdeşleşmiştir çünkü ve 
bizler Akdeniz Üniversitesi’nin 
bilimsel şemsiyesini hep gururla 
taşıdık. Arkeoloji Bölümünü de 
Patara Kazısı bağlamında kuran 
merhum Rektörümüz, çok de-
ğerli hocamız Prof. Dr. Tuncer 
Karpuzoğlu’dan bu yana tüm 
rektörlerimiz Patara’nın yanında 
ve desteğinde oldular; kendile-
rine şu andaki Rektörümüz Sa-
yın Prof. Dr. Özlenen Özkan ho-
camız nezdinde şükranlarımızı 
iletiyorum. Umuyorum ki biz de 
görevimizi layıkıyla yerine getir-
mişizdir. Akdeniz Üniversitesi’nin 
bir marka değeri olabildiysek ne 
mutlu bize…

4. Patara Antik Kenti Kazıların-
da Arkeoloji dünyasını aydınla-
tan Patara Antik Kenti’nde De-
niz Feneri, Likya Birliği Meclisi 
Binası, Yol Kılavuz Anıtı, Telsiz 
Telgraf İstasyonu ve çok sayıda 
antik mezarları binlerce yıl son-
ra yeniden gün yüzüne çıkardı-
nız. Bu çalışmalarınızdan bah-
sedebilir misiniz?

Patara’daki deniz feneri, İmpa-
rator Nero tarafından yaptırılan 
bir prestij yapısıdır. 2005 yılın-
da kazı çalışması tamamlanmış 
olmasına rağmen, kulenin res-
torasyon projesine 2020 yılında 
başlanabilmiştir. Bunu mümkün 
kılan geçmiş dönem Antalya Va-
limiz Münir Karaloğlu’na bu bağ-
lamda şükran borçluyuz. Patara 
İmparator Nero Deniz Feneri 
halen Antalya Valiliğimiz tarafın-
dan yapılan bir ihale çerçevesin-
de restore edilmektedir. Büyük 
oranda kendi orijinal malzemesi 
ile ayağa kalktığında, Ülkemiz 
kuşkusuz evrensel önemde bir 
antik yapıya kavuşacak. 

Meclis binamızın kazısı, yine 
Arkeoloji Bölümümüzde görev 
yapan öğrencimiz Prof. Dr. Ta-
ner Korkut tarafından yapılmış-
tır. Mimari belgeleme görevini 
Magdeburg Üniversitesi’nden 
bir bilim heyetinin çalıştığı bu 
önemli yapının monografik ya-
yını da Almanca dilinde yapıl-
mış ve başarıyla bilim dünyasına 
sunulmuştur. Likya Birliği’nin de 
toplantılarına ev sahipliği yapan 
bu meclis binası kazılarında, çok 
sayıda birlik kararı içeren ya-
zıt da ortaya çıkarılmıştır. Likya 
Birliği, Montesquieu tarafından 
“mükemmel bir cumhuriyet mo-
deli” örneği olarak gösterilmiş 
ve bu nedenle ABD kurucu ana-
yasasının hazırlık çalışmalarında 

Patara 1988 İlk kazı heyeti
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da sıklıkla gündeme alınmış bir 
birliktir. Dolayısıyla Ülkemiz ve 
Patara, Montesquieu’nün kay-
da geçtiği mükemmel bir tarihi 
mirasa ve bu mirası hafızalarda 
tutacak bir mekâna sahiptir bu 
yapı ile…

Patara Yol Anıtı ise, türünün an-
tik dönemlerden günümüze ka-
lan tek örneğidir. 1992 yılında bir 
yangınla ortaya çıkan blokları, 
1993 yılında rahmetli hocamız 
Prof. Dr. Sencer Şahin tarafın-
dan tanımlanmış ve ilk yayını da 
bir makale ile Lykia dergimizde 
yapılmıştı. Milliarium Lyciae ya 
da Stadiasmos Patarensis adıy-
la literatürde yer bulan bu ünik 
eser, şimdi yine öğrencimiz ve 
Eskiçağ Dilleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fatih Onur tarafından 
‘Monumentum Patarensis’ olarak 
adlandırılmıştır ve inanıyorum ki, 
artık bu isimle anılacaktır. 

Yine bir ilk olarak, Patara’da 
Likya’nın ilk toprakaltı nekropol 
kazıları da gerçekleşmiştir. Tepe-
cik’te, çok sayıdaki oygu mezar-
da ve anıt mezarlarda gerçekle-
şen bu çalışmalarla, bölgenin öte 
dünya inancına, ölü gömme ge-
leneklerine ve sosyal yaşamına 
dair çok sayıda bilgi ve bulguya 
ulaşılmıştır.

Telsiz Telgraf İstasyonumuz ise, 
bugün itibarıyla yaklaşık 7500 
yıllık bir tarihi süreç içinde göz-
lemleyebildiğimiz bu antik ken-
tin, günümüze ulaşan en önemli 
değerlerinden biridir. Osmanlı 
Devleti’nin ilk telsiz telgraf istas-
yonu olma önemindeki bu ya-
pılar, Sultan 2. Abdülhamid’in 
bir vizyon projesi olarak tanım-
lamak istediğim kararıyla inşa 
ettirilmiş ve 31 Ağustos 1906’da, 
culûs gününde resmi açılışı tö-

renle yapılmıştır. 850 km.lik bir 
uzaklığı geçerek Libya’nın Derne 
kentindeki karşı istasyona ulaşan 
hat, döneminin en üstün tekno-
lojisi ile Siemens&Halske firma-
sına yaptırılmıştır. Bu istasyonun 
monografik yayınını da Tarih Bö-
lümümüzden Dr. Diren Çakılcı ile 
birlikte yapacağız. Trablusgarp 
Savaşı’nın başlamasından kısa 
bir süre sonra İtalyanlar önce 
Derne’deki, olasılıkla biraz daha 
geç bir süreçte Patara’daki is-
tasyonları bombaladı. Savaş ila-
nından yaklaşık iki ay sonra son 
derece zahmetli bir yolculuktan 
sonra Derne’ye ulaşan Musta-
fa Kemal, kalan bu son Osmanlı 
toprağındaki mücadeleyi de ba-
şarıyla yöneten isim olmuştur. 
Bugün, bu yapılardan kalanlar; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve 
Antalya Valiliği tarafından res-
tore ediliyor ve bir Telsiz Telg-
raf Müzesi’ne dönüştürülüyor. 
Müzemizin yakın tarihimize çok 
anlamlı bir biçimde ışık tutacağı 
günleri bekliyoruz artık..

5. Onlarca tarihi eseri ve yapıtı 
gün yüzüne çıkardınız, elbette 
hepsi çok önemli ama sizi en 
çok heyecanlandıran an neydi? 

Kazımızın her günü, her anı bir 
heyecandır benim için. Pata-
ra’nın bitek toprağından her an 
tarihe ışık tutacak, ezberleri bo-
zacak eserler geliyor çünkü. Yine 
de kazısını bizzat yürüttüğüm 
deniz feneri, benim için çok özel 
bir yerdedir. Dev bir kumulun 
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içinden bu olağanüstü yapıyı or-
taya çıkarabilmek için verdiğimiz 
insanüstü mücadele, sanırım hiç 
unutulmayacak. Bir de nekropol 
ve oygu mezar kazılarının yeri 
ayrıdır bende… Hayatın bilinen 
tek gerçeği olan ölüme böylesine 
yakından tanık olmak ve insanla-
rın öte dünyaya olan inançlarını 
sevdiklerinin yanına koydukları 
türlü ölü armağanlarında oku-
maya çalışmak, kendi iç dünyamı 
da derinden etkiledi çünkü… 

6. Patara Antik Kenti Kazılarını 
ilk başladığınız günden çocu-
ğunuz gibi büyüttüğünüz ve 
bugün geldiğiniz noktaya bak-
tığınızda ne hissediyorsunuz? 

Bugün Patara’ya baktığımda, 
Ülkemin bilim insanlarının bü-
yük başarısını görüyorum her 
yerde… 1988’den bu yana bu 
toprağa alın terini akıtan bilim 
insanlarının, çocuklarım olarak 
gördüğüm çok sevgili öğrenci-
lerimin ve işçilerimizin büyük 
emeğini görüyorum. Bize sıkça 
söylenen “bir ömrü feda etmiş-

siniz Patara için” cümlesinde-
ki “feda” sözcüğü doğru değil 
bu bağlamda; insanın gönlüyle, 
gönüllülükle, isteyerek çalıştığı 
bir yer için “feda” sözcüğü kul-
lanılamaz. Gerçeğimiz sadece, 
çok ama çok çalıştığımızdır Pa-
tara’da ve Patara için. Ancak, bil-
menizi isterim ki, bana göre her 
kazı başkanı, ekibi kadardır. Pa-
tara’ya bir başarı mal ediliyorsa 
bu, burada çalışan tüm insanların 
paydaşı olduğu bir başarıdır. 33. 
yılımızın kazı dönemi henüz baş-
lamamışken geriye dönüp bak-
tığımda, geçmiş yıllarda onlarla 
ne büyük işlere imza atıldığı, ne 
büyük mücadeleler verildiği ve 
ne zorlu kazılar yapıldığı adeta 
bir film şeridi gibi geçiyor göz-
lerimin önünden. Eğer Patara’nın 
tümünün ortaya çıkarılabilmesi 
için belki de 200 yıllık bir zama-
na daha ihtiyacımız olduğunu 
düşünürsek, ki örneğin Pompei 
1748 yılından bu yana kazılıyor, 
bizim başardığımızın bir kazının 
aslında başlangıç aşaması oldu-

ğu görülecektir. Böylesine kısa 
bir zaman diliminde bile Patara 
kazısının ve Patara ekolünde ye-
tişen bilim insanlarının çalışma-
larının Likya’nın tarihini yeniden 
yazacak denli büyük bulguları, 
doğru bilimsel yöntem ve irde-
lemelerle ortaya çıkarmış olması, 
doğru işler yaptığımızın da bir 
göstergesidir diye düşünüyo-
rum.

7. Önemli medeniyetlere ev sa-
hipliği yapmış, doğası ve kül-
türel mirasıyla Patara ülkemiz 
turizmi açısından da büyük 
öneme sahip. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan 2020 yılı “Patara Yılı” ilan 
edilmesiyle de toplumda büyük 
bir farkındalık oluştu. Bu ko-
nudaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz? Turistlerin ilgisi nasıl bu 
bölgeye? 

2020 yılını “Patara Yılı” ilan eden 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve öneren Kül-
tür ve Turizm Bakanımız Mehmet 
Nuri Ersoy’a şahsım ve ekibim 
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adına bu onuru bize ve Antal-
ya’ya yaşattıkları için sonsuz 
teşekkür ediyorum. Yılın ilanıyla 
birlik devletimiz çok yönlü bir bi-
çimde Patara örenyerine büyük 
yatırımlarla girdi. Pandemiye 
rağmen; başta CSO tarafından 
icra edilen muhteşem Cumhuri-
yet Konseri olmak üzere, Patara 
Yılı Konseri ve Cumhurbaşkan-
lığı Evde Bayram Konseri dü-
zenlendi. Antalya Büyükşehir 
Belediyemiz Patara Yılı Kon-
seri ve bu yılın anısıyla kentin 
adını seçen Trio Patara Konse-
ri ile destek verdi. Yeşilköy Köy 
Tiyatromuz, tiyatromuzu 2000 
yıl sonra yapılış amacı ile buluş-
turdu. Antalya Tanıtım Vakfı ve 
Antalya TAV Havalimanı işbirli-
ğinde, Antalyaspor ünlü oyun-
cusu Podolski ile Patara için bir 
tanıtım filmi çekti. Sponsorumuz 
İş Bankası, İZTV bünyesinde çok 
donanımlı bir belgesel çekimi 
yaptı. Bunun gibi daha pek çok 
etkinlik ve çalışmalarımızla yıl 
boyunca özellikle TRT, Ana-
dolu Ajansı ve DHA destek-
leriyle Patara’nın tanıtımın-
da çok büyük bir yol alındı. 
Patara artık tüm Türkiye için 
bir kavramdır.  

2020 yılında Patara’da tüm za-
manların ziyaretçi ve gelir reko-
runa ulaşılmıştır. Örenyerimiz, 
kumsalımız ve kum tepelerimizi 
ziyaret edenler, sosyal med-
ya paylaşımları ile bu tanınırlı-
ğı daha da artırmıştır. Pandemi 
nedeniyle 2020’de yapılamayan 
uluslararası tanıtımda bu sene 
yol alınması ise dileğimizdir. 

8. Son olarak sizin eklemek is-
tediğiniz bir şey var mı?

Patara’daki kazı başkanlığı mis-
yonumu, deniz feneri resto-
rasyonunun bitmesi ile birlikte 
sona erdirmeyi düşünüyorum. 
Benden sonra yine Akdeniz Üni-
versitesi’nden bir bilim insanı, 
bu bayrak yarışını devralacak. 
Heyet üyesi olarak, kurucu kazı 
başkanımız Fahri Işık ile birlik-
te kendisine her zaman destek 
vermeye devam edeceğim; asıl 
görevimi ise yayın yükümlülüğü 
oluşturacak bu aşamada. 

Bizim herşeye rağmen büyük 
oranda korumayı başardığımız 
Patara’nın geleceğe arkeolojik 
ve doğal değerleriyle aktarıla-
bilmesi en büyük dileğimdir. Son 
yıllarda büyük bir endişeyle göz-
lemlediğimiz ve elimizden hiçbir 
şey gelmemesinin üzüntüsünü 
içimizde bıçak yarası gibi his-
settiğimiz Patara’da köy içindeki 

ve çevresindeki kaçak yapı-
laşmalar ve imar faaliyetlerini 
yoğun bir kaygıyla izliyoruz. 
Umuyorum ki, bu eşsiz coğ-
rafya çılgın bir yapılaşma hır-
sına feda edilmez…
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ANTALYA İÇİN SİLİKON VADİSİ 
HEDEFİ UZAK DEĞİL

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniver-
site bünyesinde bulunan Antalya 
Teknokent’e ve burada bulunan 
firmalara ziyarette bulundu. Rek-
tör Özkan’a, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Ge-
nel Sekreter Ali Evren İmre eş-
lik ederken, Antalya Teknokent 
Genel Müdürü İbrahim Yavuz da 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Rektör Özkan, beraberindeki he-
yet ile birlikte Antalya Teknokent 
bünyesinde DT İletişim, B Mü-
hendislik, Softalya, Pribas, Baby-
life ve Ural Telekom şirketlerini 
ziyaret ederek, firma temsilci-
lerinden faaliyette bulundukları 
alanlarla ve son gelişmelerle il-
gili bilgi aldı, sorun ve taleplerini 
dinledi.

Rektör Özkan daha sonra Antal-

ya Teknokent Girişimcilik Kuluç-
ka Merkezi ve Prototip Atölye-
si’nde bulunan Bio Seq Pro, SSat 
Turizm, Senbatek Akü, Telpost 
Telsiz, Bestnet ve Savhatek şir-
ketlerinin çalışmalarını inceledi. 
Son dönemde gelişen yerli ve 
milli savunma sanayii atağının 
bir devamı olan Savhatek firma-
sının ürettiği Alperen Gözcü adlı 
evrensel atış platformu hakkında 
da firma temsilcisi İbrahim Yıldı-
rım kısa bir sunum yaptı. Rektör 
Özkan, son olarak yerli ve hibrit 
tohum ıslahı üzerine çalışma ya-
pan Takıı Turkey Şirketi’ni ziyaret 
ederek laboratuvar çalışmaları, 
bitki ıslahı ve topraksız tarım uy-
gulamalarında firmaya akademik 
danışmanlık yapan Akdeniz Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Naci Onus ve 
Genel Müdür Takuji Yoshida’dan 
bilgi aldı.
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Öğrenciler İçin Deneyim Kazan-
ma Fırsatı

Antalya Teknokent’in Antalya 
için adeta bir Silikon Vadisi ol-
duğunu söyleyen Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan, “Antalya coğrafi 
ve iklim özellikleri, tüm dünyayı 
kapsayan güçlü uçuş ağı ve ko-
naklama imkanları ile Kaliforni-
ya’daki Silikon Vadisi’ne benzer 
özellikler taşıyor. Bunun da et-
kisiyle Antalya Teknokentimiz, 
üniversite alt yapı olanakları ile 
desteklenen Ar-Ge çalışmalarını 
ekonomik güce dönüştürüyor. 
Türkiye’nin küresel pazardaki 
teknoloji payını daha da arttır-
mada Teknokentimiz önemli bir 
güce sahip. Üniversitemizin aka-
demik bilgi birikimi ile Antalya 
Teknokent bünyesinde bulunan 
firmalar çeşitli sektörlerde proje-
ler geliştirip ekonomiye, sanayi-
ye, dolayısıyla ülke ekonomisin-
deki teknolojiye dayalı ekonomik 
paya sürekli katkı sağlamakta-
dırlar.” diye konuştu.

Antalya Teknokent’in öğrenciler 
için de bir avantaj olduğunun 
altını çizen Rektör Özkan, “Özel-
likle teknolojik alanda deneyim 
kazanmak ve yeni alanlarda ya-
ratıcı süreçte bulunmak isteyen 
öğrencilerimiz, Antalya Tekno-
kent bünyesinde yer alan çe-
şitli alanlarda faaliyet gösteren 
firmalarda yer alabiliyor. Bizim 
amacımız Antalya Teknokent 
bünyesinde bulunan firmalarda 
öğrencilerimizin daha aktif yer 
alması ve hem eğitimlerini hem 
de iş hayatına atılımlarını bir ara-
da yürütebilmeleri çok önemli 
yer tutuyor. Ziyaretlerimizde şir-
ketlerde çalışan Akdeniz Üniver-
sitesi öğrencilerimiz ve mezun-

larımızla da karşılaşmak bizleri 
gururlandırdı. Gelecek teknoloji 
üzerinde, teknoloji de gençleri-
mizin ellerinde yükselecek. Bu 
nedenle daima öğrencilerimize 
destek olmaya devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

Antalya Teknokent Genel Mü-
dürü İbrahim Yavuz ise yazılım, 
bilişim, elektronik, savunma sa-
nayii, biyoteknoloji, sağlık ala-
nında yaptıkları çalışmaları ve 
projelerini paylaştı. Ayrıca Antal-
ya Teknokent bünyesinde tarım 
teknolojilerine yönelik yürüt-
tükleri kümelenme çalışmaların-
dan, yeni dönem projelerinden 
ve tarımın Antalya için arz ettiği 
öneme dikkat çekerek, üniversi-
te-sanayi iş birliğini pekiştirecek 

yeni projelerle birlikte Akdeniz 
Üniversitesi ve Antalya Tekno-
kent’in gelişimine katkı sağlama 
hedeflerini, Bitki Islahı İzolat Gen 
Bankası ve Akredite Laboratuvar 
Projesi ile yakın zamanda bu he-
defi hayata geçirmek istedikleri-
ni dile getirdi. Yavuz, “Antalya’da 
artık turizm ve tarımın yanında, 
teknoloji ve bilim üssü olmak için 
de bir hamle gerçekleştiriyoruz. 
Dünyada İrlanda modeli olarak 
bilinen yöntemi uygulayarak, bi-
lişim ve yazılımda ihracat yapan 
bir bölge olma hedefiyle dünya-
nın önemli firmalarının çalışma-
larını Antalya’ya, Antalya Tekno-
kent Teknoloji Vadisi projemiz 
kapsamında çekmeyi hedefliyo-
ruz.” açıklamasında bulundu.
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MANAVGAT MYO’DA EĞİTİM VE 
UYGULAMA BAHÇESİ AÇILDI

Akdeniz Üniversitesi Manavgat 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde 

Hacı Nazmiye-Mehmet Tümbül 

Yerleşkesi Organik Tarımı Prog-

ramı Eğitim ve Uygulama Bahçe-

si açıldı. 

Öğrencilerin teorik bilgilerini uy-

gulamalı eğitimle pekiştirmek 

amacıyla kurulan Eğitim ve Uy-

gulama Bahçesi, Manavgat Yük-

seköğretim Bilimsel Teknolojik 

Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) ve 

Manavgat İş İnsanları Derneği 

(MASİAD) girişimiyle hayırsever 

iş insanlarının desteğiyle toplam 

6 dekar alana kurulan bahçede, 1 

dekar sebze serası, 1 dekar muz 

ve tropik meyve serası, 1 dekar 

tıbbi aromatik bitki parseli ve 3 

dekar meyve koleksiyon parseli, 

minyatür üzüm bağı ile kanat-

lı hayvan yetiştiriciliği için tesis 

bulunuyor.

Hayırseverler tarafından yaptı-

rılan ve sebze, tropik meyve se-

ralarının yanı sıra, tıbbi aromatik 

bitki parseli ve meyve koleksi-

yon parseli bulunan uygulama 

bahçesinin açılışına Antalya Mil-

letvekili İbrahim Aydın, Akdeniz 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Cengiz Toker, Manav-

gat Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat 

Sanayici ve İş İnsanları Derneği 

(MASİAD) Başkanı Mücahit Ta-

tar, akademisyenler ve vatan-

daşlar katıldı.

Törende konuşan Manavgat Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

Hakan Sert, turizm sektöründe 

çalışacak kalifiye iş gücünün ye-

tiştirilmesi amacıyla iş insanı Ali 

Rıza Tümbül tarafından Turizm 

Eğitim Merkezi (TUREM) olarak 

kurulan ancak ülke genelinde 

TUREM’lerin kapatılması sonra-

sında Akdeniz Üniversitesi’nde 

bağışlanan okulda, öğrencile-

rin teorik bilgilerini pekiştirmek 

amacıyla hayırsever iş insanları-

nın katkılarıyla eğitim ve uygula-

ma bahçesi kurulduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının insanlara 

tarım ve gıdanın önemini bir kez 

daha gösterdiğini vurgulayan 

Prof. Dr. Sert, “Manavgat’ta tu-

rizmden sonra ikinci gelir kapısı 

tarım. Tarım, Manavgat’ın ku-

rulduğu zamandan bu yana her 
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zaman önemli olmuştur. Daha 

sonra bölgeye turizmin gelme-

si ile ikinci plana inmiş gibi olsa 

da yine son dönemlerde önemi-

ni gösterdi. Manavgat’ta tarımın 

tekrar canlanması için bu okul 

çok önemli bir adım” diye ko-

nuştu.

34 TÜR VE 77 ÇEŞİT MEYVE 

AĞACI VAR

Eğitim ve Uygulama Bahçesi 

hakkında bilgi veren Manavgat 

Meslek Yüksekokulu Organik 

Tarım Programı Öğretim Üyesi 

Sabriye Atmaca, bahçenin yapıl-

dığı alanın daha önce bakımsız 

bir nar bahçesi olduğunu belirte-

rek, şöyle dedi:

“5 hocamızla birlikte hedefimiz 

öğrencilerimize sadece derste 

teorik olarak değil uygulamalı 

bir şekilde eğitim vermek olduğu 

için kolları sıvadık ve çalışmaya 

başladık. Sağ olsun Manavgat-

lı hayırseverler de bizleri des-

tekledi. Biz bir istediysek onlar 

10 verdi diyebilirim, küçük bir 

seramız olsun derken 1 dekar-

lık sebze serası, yan tarafta da 1 

dekar 250 metrekarelik muz ve 

tropik iklim ya da erkenci mey-

ve diyebileceğimiz yüksek çatılı 

ve bu bölgede yaygınlaşan sera 

yapıldı. Bu seralar yapıldığı için 

üniversitemizin desteği ve bi-

limsel çalışmalarımız da devam 

etsin diyerek BAF’ta yürüttüğü-

müz bir proje başlattık. Bu proje 

kapsamında pitaya, papaya ve 

muzun Manavgat koşullarında 

farklı türlerinin yetiştiriciliğine 

başladık. Bunun yanında arka-

da Tıbbi Aromatik Bitkiler par-

selimiz var. BATEM ile işbirliği 

yaptık,17 tıbbi aromatik bitkinin 

ekim ayında dikimini gerçekleş-

tirdik. Tıbbi aromatik bitkilerimiz 

arasında lavantaya da, defneye 

de yer verdik. Salviya, şeker otu, 

aloa vera gibi birçok bitki türü 

bulunuyor. Bir başka projemiz 

de meyve bahçesi. 3 dekarlık bir 

parsel, bu parseli meyve koleksi-

yon bahçesi olarak düşünebiliriz. 

Muz ve pitayayı da dahil ettiği-

mizde okulumuz bünyesinde 34 

türle 77 farklı çeşit bulunuyor. 

Son olarak kanatlı hayvan yetiş-

tiriciliği ünitesi var.”
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REKTÖR ÖZKAN’A AK PARTİ 
HEYETİNDEN ZİYARET

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı AK 
Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Özhaseki, Erkan Kande-
mir ve Fatma Betül Sayan Kaya 
ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Özhaseki, Erkan Kan-
demir, Fatma Betül Sayan Kaya 
ile milletvekilleri Atay Uslu, İbra-
him Aydın, Kemal Çelik, Mustafa 
Köse, Tuba Vural Çokal ve Sena 
Nur Çelik, 24, 25 ve 26. Dönem 
Antalya Milletvekili Gökcen Öz-

doğan Enç ve eski Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel’i Akdeniz Üniversitesi 
Yönetim Kurulu Salonu’nda ağır-
ladı.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı, Yerel Yönetimler Başkanı 
Mehmet Özhaseki “Antalya Tür-
kiye’nin göz bebeğidir. Son 15 
sene büyük bir gelişme gösterdi. 
Üniversite iş birliği ile bu gelişi-
min daha da artmasını bekliyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı, Sosyal Politikalar Başkanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, “Koro-

navirüs süreci sağlık turizmi için 
bir fırsat oldu. Özellikle Avrupa 
ülkelerinin bu süreçte sınıfta kal-
dığını gören Arap ülkelerinden 
Türkiye’ye büyük ilgi var. Bunu 
değerlendirmeliyiz.” ifadelerini 
kullandı.

Yapılan ziyaretten dolayı mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antal-
ya ve Akdeniz Üniversitesi olarak 
bir bütün halinde şehrin kalkın-
masını, tarihini, kültürünü, Ar-Ge 
çalışmalarını, teknolojik araştır-
maları, tarımı, turizmi, özellikle 
de sağlık turizmini daha da ge-
liştirmek için şehrin dinamikle-
riyle birlikte çalışıyoruz. Antal-
ya, teknoloji ve sağlık anlanında 
gelişmiş hastaneleri sayesinde 
bir çok alanda Türkiye’nin önde 
gelen sağlık alt yapısına sahiptir. 
Özellikle onkoloji ve organ nakli 
konusunda hem araştırma, hem 
de tedavi anlamında Türkiye öl-
çeğinde en üst seviyelerde yerini 
almaya devam edecektir.” dedi.
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REKTÖR ÖZKAN’DAN PROF. DR. 
HAVVA İŞKAN IŞIK’A VEFA PLAKETİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Patara 
Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık’a teşekkür pla-
keti verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, maka-
mında ağırladığı Akdeniz Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Patara Antik Kenti Kazı Başkanı 
Prof. Dr. Havva İşkan Işık’a, Ar-
keoloji Bölümü’ne, Patara’ya ve 
Akdeniz Üniversitesi’ne yapmış 
olduğu katkılardan dolayı plaket 
takdim etti.

Göreve geldiği zamandan beri 
bu plaketi vermeyi planladığını 
söyleyen Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi 
Prof. Dr. Fahri Işık’a Patara’ya ve 
Arkeoloji dünyasına yaptıkları 
katkılar için teşekkür etti.

Patara Antik Kenti çalışmalarının 
uzun yıllardır sürdüğünü ve hala 
yeni eserlere rastlanıldığını ifade 
eden Rektör Özkan, “Patara An-

tik Kenti öyle bir hazineki, Prof. 
Dr. Fahri Işık hocamız ve sonra-
sında Prof. Dr. Havva İşkan Işık 
hocamız, 1988 yılında beri Pa-
tara Antik Kenti’nde kazı çalış-
malarını sürdürüyorlar. Arkeoloji 
dünyasını aydınlatan Patara An-
tik Kenti’nde Deniz Feneri, Likya 
Birliği Meclisi Binası, Yol Kılavuz 
Anıtı ve çok sayıda antik mezar-
ları binlerce yıl sonra yeniden ay-
dınlığa çıkardılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2020 yılını “Patara 
Yılı” ilan etmesinden dolayı da 
Patara’ya önemli sayıda ziyaretçi 
geldiğini ifade eden Rektör Öz-
kan, “Cumhurbaşkanımızın eşi 
Sayın Emine Erdoğan hanıme-
fendi ile birlikte de Patara’yı gez-
dik. Kendileri de bu güzel tarihin 
ortaya çıkarılması ve ziyaretçi-
lerle buluşturulmasından dolayı 
oldukça mutlu oldular. Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık hocamıza ver-
dikleri emekten dolayı onlar da 
teşekkür ettiler. Biz de hocamıza 
emeklerinden dolayı bir teşekkür 
plaketi verelim diye düşündük. 

Hocamıza, Üniversitemize ve 
Patara’ya verdiği emeklerinden 
dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Yıllar öncesinde kısıtlı olanaklara 
rağmen iğneyle kuyu kazar gibi 
onlarca tarihi eseri gün yüzüne 
çıkarmayı başardıklarını söyle-
yen Patara Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Havva İşkan Işık ise Patara’yı 
evi gibi gördüğünü söyleyerek 
“Akdeniz Üniversitemiz ve dev-
letimizin büyük desteğini her 
zaman yanımızda hissettik. Bu 
kazı devlet desteğiyle bu nokta-
ya geldi. Azimli ve çalışkan eki-
bimizle birlikte Patara’daki tarihi 
zenginlikleri gün yüzüne çıkardık 
ve çıkarmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 2020 
yılının Patara Yılı olması nede-
niyle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve bu süreçte 
verdiği destek için Akdeniz Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan’a teşekkür ettiğini 
söyledi.



48 SAYI: 03 

REKTÖR ÖZKAN, AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ OLAN 

AFGANİSTANLI BABA-KIZ İLE GÖRÜŞTÜ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akde-

niz Üniversitesi Uluslararası İliş-

kiler bölümü doktora öğrencisi 

olan Afganistan Cumhurbaşka-

nı Politikalar Danışmanı ve Af-

ganistan Anayasa Mahkemesi 

Dışişleri Daire Başkanı Muham-

med Ekram Yawar’ı makamında 

kabul etti. Yawar’a yine Akdeniz 

Üniversitesi’nde Bahçe Bitkileri 

alanında doktora yapan Afganis-

tanlı Mujtaba Balkhi ve İşletme 

Bölümü doktora öğrencisi Eiras 

Sarwary de eşlik etti.

Konuklarıyla yaptığı sohbet es-

nasında 34 yaşındaki Muham-

med Ekram Yawar’ın 17 yaşında-

ki kızının da Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ni bu yıl kazandığını 

öğrenen Rektör Özkan, uzaktan 

eğitimle Türkçe eğitimi alan Su-

nita Yawar ile de görüntülü ola-

rak görüştü. Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ni kazandığı için 17 

yaşındaki Sunita Yawar’ı tebrik 

eden Rektör Özkan, Tıp Fakülte-

si’nde Öğretim Üyesi olduğunu 

da hatırlatarak “Tıp Fakültesi’n-

de çok sayıda yabancı uyruklu 
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öğrencimiz bulunuyor. Akdeniz 

Üniversitesi olarak nitelikli hekim 

ve uzman hekim yetiştirmek için 

evrensel düzeyde sağlık hizmeti 

sunuyoruz. Akdeniz Üniversi-

tesi’ni Afganistan’dan seçip tıp 

eğitimini buradan almak iste-

men, üniversitemizin uluslararası 

alanda bilinirliğinin ve başarısı-

nın göstergesidir. Yüz yüze eği-

time geçildiğinde ve eğitim ha-

yatında da sık sık karşılaşacağız. 

Tıp Fakültemizi kazandığın için 

tebrik ediyorum.” şeklinde ko-

nuştu.

Doktor olmanın çocukluk hayali 

olduğunu anlatan Sunita Yawar 

ise Akdeniz Üniversitesi’ni tercih 

etmesinde son yıllarda üniversi-

tede yapılan ve dünyada ilk olan 

yüz, çift kol ve rahim nakli gibi 

başarıların etkili olduğunu söyle-

di. Yawar, bu başarılara imza atan 

ekipte Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın 

da olduğunu öğrenince mutluluk 

yaşadı. Yawar, hedefinin Akdeniz 

Üniversitesi’nde aldığı nitelikli 

eğitimle kendisinin de dünyada 

ilklere imza atan öncü bir bilim 

insanı olmak olduğunu anlattı.

Rektör Özkan’ın kabulleri için te-

şekkür eden Muhammed Ekram 

Yawar ise kendisinin ve kızının 

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 

olduğu için mutlu ve gururlu ol-

duğunu söyledi. Ziyaret sonun-

da heyet, Rektör Özkan’a bera-

berinde getirdikleri Afganistan’a 

özgü kıyafeti ve hediyeleri tak-

dim ettiler.
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REKTÖR PROF. DR. ÖZKAN: “TÜRKİYE’NİN 
SAĞLIK ALTYAPISI PEK ÇOK AVRUPA 

ÜLKESİNE ORANLA DAHA GÜÇLÜ”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ülke 
olarak pandemi sürecinin çok 
iyi yönetildiğini belirterek Türki-
ye’nin sağlık altyapısının pek çok 
Avrupa ülkesine oranla güçlü 
olduğunu söyledi. Özkan, aşı-
nın da uygulanmaya başlama-
sıyla en kısa zamanda normal 
hayata yeniden dönmeyi he-
deflediklerini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tu-
rizmci Dr. Cem Kınay’ın Ins-
tagram canlı yayın konuğu 
oldu ve turizm, sağlık, eğitim 
konularında önemli açıklama-
larda bulundu. Covid’le mü-
cadelede en güçlü silahın ‘aşı’ 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Özkan, aşının ciddi yan etkile-
rinin görülmediğini ve toplu-
mun genelinin aşı olması ge-
rektiğini vurguladı.

Pandemi sürecinde eği-
tim-öğretimin zor olsa da 

başarılı bir şekilde sürdürüldü-
ğünü ve Üniversitelerin YÖK’ten 
gelecek karar doğrultusunda 
açılabileceğini belirten Prof. Dr. 
Özlenen Özkan, gençlere ümit 

dolu olmalarını, bu süreci verimli 
geçirmeleri gerektiğini ve bili-
me katkıda bulunmalarını öner-
di. Bu dönemde öğrencileri çok 

özlediklerini belirten Rektör 
Özkan, salgının seyrine göre 
ilerleyen dönemde eski düze-
ne geçileceğini tahmin ettiğini 
söyleyerek, “Kampüste on-
ların enerjisini ve varlığını en 
kısa zamanda görmeyi umut 
ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Özkan, dünyanın 
gözde kenti Antalya’da sağlık 
turizminde özellikle pandemi 
döneminde başarılı hekimler 
sayesinde tedavi amaçlı çok 
sayıda hastayı sağlığına ka-
vuşturduklarını ve bu anlam-
da pek çok ülkeden daha iyi 
bir sistemin olduğunu söyledi. 
Rektör Özkan ayrıca Covid-19 
sürecinin ardından pek çok 
sektörün ve özellikle turizmin 
de boyut değiştireceğini kay-
detti.
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PROF. DR. MEHMET CENGİZ DEVAL: 
BALON BALIKLARI DÜNYADAKİ 

EN ZEHİRLİ İKİNCİ HAYVAN
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve 
İşleme Bölümü Avlama Teknolo-
jisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, 
balon balığının dünyadaki en ze-
hirli ikinci hayvan olduğunu belir-
terek yenilmemesi gereken balık-
ların başında geldiğini söyledi.

İskenderun’da gemicilerin balon 
balığı yedikten sonra zehirlene-
rek hastaneye kaldırılmasıyla il-
gili değerlendirmelerde bulunan 
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve 
İşleme Bölümü Avlama Teknolo-
jisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, 
“Balon balıkları, altın zehirli kur-
bağadan sonra dünyadaki en ze-
hirli ikinci omurgalı hayvan olarak 
kabul edilirler. Gonad, karaciğer, 
bağırsak, kas dokuları ve bazen 
de derileri Tetrodotoxin(TTX) 
olarak tanımlanan nörotoxin içe-
rir. Siyanürden 1.200 kat daha 
zehirli olan TTX insanlar için de 

ölümcüldür. Bir balon balığında 
30 yetişkin insanı öldürmeye ye-
tecek kadar toksin vardır ve bili-
nen bir panzehir de yoktur.” dedi.

Balon balığının tüketilememe-
si gereken balıkların en başında 
geldiğini söyleyen Prof. Dr. Meh-
met Cengiz Deval, “Balon balığı 
zehirlenmesinin belirtileri genel-
likle balon balığı zehrini yedikten 
10 ila 45 dakika sonra ortaya çı-
kar ve ağızda uyuşma ve karın-
calanma, tükürük, mide bulantısı 
ve kusma ile başlar. Semptomlar 
felce, bilinç kaybına ve solunum 
yetmezliğine ilerleyebilir ve ölü-
me neden olabilir.” şeklinde ko-
nuştu.

Balon balıklarının tümünün zehir-
li olmadığını ve toksin seviyesinin 
zehirli olan türler arasında bile 
çok değişken olduğunu söyleyen 
Deval, “Şaşırtıcı bir şekilde, bazı 
balon balıklarının eti en lezzetli 
ve geleneksel yiyecekler arasın-
dadır. Japonya’da fugu olarak 

adlandırılan bu yiyecek son dere-
ce pahalıdır ve yanlış bir işlemin 
bir müşterinin neredeyse kesin 
ölümü anlamına geldiğini bilen 
eğitimli, lisanslı şefler tarafından 
hazırlanmaktadır. Fugu aşçıları 
balon balığını hazırlamadan önce 
üç yıl boyunca eğitilmektedirler. 
Aslında, balon balığı yenmesi ne-
deniyle ölümler her yıl meydana 
gelmektedir ancak fugu zehirlen-
mesinden ölenlerin çoğunluğunu 
bunu kendi kendine hazırlayan 
tüketiciler oluşturmaktadır. Tok-
yo Sosyal Refah ve Halk Sağlığı 
Bürosu istatistiklerine göre, 1993 
ile 2011 yılları arasında Tokyo’da 
bildirilen ölümlerden sadece biri 
bir fugu restoranında meydana 
gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’in çok sayıda istilacı de-
niz türüne ev sahipliği yaptığını 
belirten Deval, Akdeniz suları için 
kaydedilen balon balığı türlerinin 
sayısının 11 olduğunu sözlerine 
ekledi.
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REKTÖR PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN: 
ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antal-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
Instagram canlı yayınına konuk 
oldu. ‘Eğitim ve Sağlık’ konulu 
programda Rektör Özkan, pan-
demi dönemi, sağlık, eğitim sü-
reci ve hedefleriyle ilgili soruları 
yanıtladı.

Türkiye açısından gelecekten 
çok umutlu olduğunu ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Özkan, pandemi 
döneminde okullarından uzak 
kalan öğrencilere tavsiyelerde 
bulundu.

Salgının Seyrine Göre Yaz Okulu 
Gündemde

Üniversite öğrencilerini kampüs-
te görmeyi özlediklerini belirten 
Rektör Özkan, yüz yüze eğitimin 
pandeminin seyrine göre iler-
leyen süreçte başlayabileceğini 
ifade ederek, yaz okuluyla ilgili 

de salgının durumuna göre bir 
çalışma yapılabileceğini açıkladı. 
Özkan, bu zorlu süreci aştıktan 
sonra kampüste öğrencilerle bir 
arada olmayı, kültürel etkinlikler-
de de buluşmayı hedeflediklerini 
anlattı.

Özlenen Özkan, gençlerin bu 
dönemde kendilerine yatırım 
yapmaları, bol bol okumaları 
ve araştırmaya önem vermele-
ri gerektiğini vurguladı. Rektör 
Özkan, “Bir insanı insan yapan 
eğitimdir, kendi gücümüzü gö-
rebilmemiz için çok iyi bir eğitim 
almamız ve dünya değişimine, 
dijitalleşmeye ayak uydurmamız 
gerekir” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda bir bölge hasta-
nesi konumunda bulunan Ak-
deniz Üniversitesi Hastanesi’nin 
pandemi döneminde normalin 
üzerinde yoğunluk yaşadığını ve 

çok sayıda hastaya hizmet ver-
diğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, 
alt yapının çok güçlü olduğunu 
ve alanında uzman kıymetli he-
kimler sayesinde bu süreci zor-
lanmadan yürüttüklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden itiba-
ren yeni projeler üzerinde çalış-
tıklarını kaydeden Rektör Özkan, 
laboratuvarları güçlendirecekle-
rini ifade ederek aynı zamanda 
Türkiye’de çok önemli merkez-
lerden birisi olan ‘Organ Nakli’ 
ünitesini de geliştireceklerini 
söyledi. 

Bu iki projeye çok fazla önem 
verdiklerini ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Özlenen Özkan,  Ar- Ge 
çalışmalarını önemsediklerini 
kaydederek Tıp Fakültesi öğren-
cilerine ülkeye katkı sağlayacak 
buluşlara imza atmaları gerekti-
ğini tavsiye etti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ŞEHİT SÜLEYMAN 
DEMİREL ULUSLARARASI ORYANTİRİNG 

KAMPINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Akdeniz Üniversitesi, İsviçre, Lit-
vanya, Rusya, Ukrayna ve Türki-
ye’den 153 sporcunun katıldığı 
Şehit Süleyman Demirel Ulus-
lararası Oryantiring Antrenman 
Kampına ev sahipliği yaptı.

Antalya NEO Doğa Sporları Ku-
lübü koordinesinde ve EON Tu-
rizm Acentesi sponsorluğunda 
organize edilen Şehit Süleyman 
Demirel Uluslararası Oryantiring 
Antrenman Kampının Akdeniz 
Üniversitesi bölümü güneşli ha-
vada gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Milli Takı-
mından sporcuların da katıldığı, 
her gün sabah ve öğleden sonra 
Antalya’nın farklı bölgelerinde 
antrenman yapan sporcular, Ek-
şili, Lyrboton Kome Antik Kenti, 
Çakırlar, Selge Antik Kenti, La-
ra’daki parkurlardan sonra Ak-
deniz Üniversitesi’nde de ant-
renmanlarını yaptılar.

Sporcuların kış şartlarında ülke-

lerindeki soğuk hava şartlarını 
bertaraf ederek Antalya’da on 
gün boyunca dolu dolu antren-
man yapma fırsatı yakaladıklarını 
söyleyen kamp direktörü Veysel 
Güler, “Oryantiring sporunun ka-
rakteristik özelliği gereği, spor-
cuların her birinin bireysel olarak 
farklı zaman aralıklarında çıkış 
noktasına gelmesi, haritalarında 
çizili olan parkurları diğer spor-
cularla hiçbir temas ortamı oluş-
madan bireysel olarak koşmaları 
ve yine farklı zaman aralıklarında 

antrenmanlarını tamamlamaları 
münasebetiyle, pandemi şartları 
göz önüne alındığında uygulana-
bilecek en güzel doğa sporların-
dan birisidir.” şeklinde konuştu.

Şehit Süleyman Demirel Ulus-
lararası Oryantiring Antrenman 
Kampı’nın 28 Şubat’ta sona ere-
ceğini ifade eden Veysel Güler, 
“Antalyamızın eşsiz doğasında 
kamp yapma fırsatını veren An-
talya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı, 
Akdeniz Üniversitemizin muhte-
şem kampüsünü biz sporcularla 
buluşturan Değerli Rektörümüz 
Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamı-
za ve Antalya Gençlik ve Spor İl 
Müdürümüz Yavuz Gürhan’a ve 
başından beri sürekli yanımızda 
destek olan Hestourex Danışma 
Kurulu’na ve Kurul Üyesi Akde-
niz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a il-
gileri için çok teşekkür ederiz.” 
dedi.
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Akdeniz Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zeynep ÖZER
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLARAK İNOVATİF, YENİLİKÇİ FAALİYETLERİ 

TAKİP EDEREK AVRUPA STANDARDINDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

SÜREÇLERİMİZLE, DONANIMLI AKADEMİK PERSONELİMİZ VE ÖĞRENCİ 

ODAKLI YAKLAŞIMIMIZLA PANDEMİ KOŞULLARINDA BİLE EĞİTİM ÖĞRETİM 

FAALİYETLERİMİZİ EN ÜST DÜZEYDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Değerli Akdeniz’den okurları; der-
gimizin bu sayısındaki röportajı-
mıza Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zeynep Özer’ikonuk ettik.

1. Hocam öncelikle sizi kısaca ta-
nıyabilir miyiz?

1983 yılında Hacettepe Üniversi-
tesi Hemşirelik Yüksekokulu Li-
sans, 1995 yılında Hacettepe Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek 
Lisans ve 2002 yılında Doktora 
eğitimlerini tamamladım. 2002 
yılından bu yana önce Akdeniz 
Üniversitesi Antalya Sağlık Yük-
sekokulu bünyesinde 2013 yılın-
dan itibaren Akdeniz Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktayım. 
Fakültemiz İç Hastalıkları Hem-
şireliği Anabilim Dalı başkanı ve 
Eylül 2020’den itibaren dekanlık 
görevini yürütüyorum. İç Hasta-
lıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
bünyesinde çok sayıda ulusal ve 
uluslararası makaleler, kitaplar ve 
projelerim bulunmaktadır. Hemşi-
relik Fakültesinde lisans dersleri-
nin yanı sıra İç Hastalıkları Hem-
şireliği Yüksek lisans ve Doktora 
programı koordinatörü olarak  li-



55 SAYI: 03

sansüstü dersleri de yürütüyo-
rum.

2. Hemşirelik Fakültesi’nden kı-
saca bahsedebilir misiniz?

Fakültemiz Akdeniz Üniversitesi 
bünyesinde ilk olarak 1997 yılın-
da Antalya Sağlık Yüksek Okulu 
bünyesinde hemşirelik alanında 
eğitim ve öğretime başlamış-
tır. Antalya Sağlık Yüksek Okulu 
Hemşirelik Bölümü olarak 1997-
2012 yılları arasında eğitim öğre-
timini sürdürmüş ve 1243 mezun 
vermiştir. 25.11.2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Akdeniz Üni-
versitesi bünyesinde “Hemşirelik 
Fakültesi” olarak kurulmuştur. 
Fakültemiz Ülkemizde kurulan 
dördüncü Hemşirelik Fakültesi 
olma ayrıcalığını taşımaktadır. 
2013-2014 Eğitim-öğretim dö-
neminden itibaren Hemşirelik 
Fakültemizde öğrenci alımına 
başlanmıştır. Fakültemiz 2016 
tarihinde TS EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesini 
alan Üniversitemizde dördüncü 
sırada yer alan fakültelerden bi-
ridir. Daha sonra 2018 tarihinde 
ise TS EN ISO 9001: 2015 ver-
siyonu ile Kalite Yönetim Sis-
temi yenilenmiştir. Fakültemiz 
Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon 
Kurulu tarafından değerlendiril-
miş ve 04.04.2020-30.09.2022 
tarihleri arasında geçerli olmak 
üzere AKREDİTE edilmiştir. Fa-
kültemizde 04.02.2020 tarihi iti-
bariyle 9 profesör, 8 doçent, 16 
doktor öğretim üyesi, 9 öğretim 
görevlisi, 44 araştırma görevli-
si, 3 Rektörlük öğretim görevlisi 
(Uygulamalı Birimler), 1 hemşire, 
1 ebe ve 21 idari personel gö-
rev yapmaktadır. Fakültemizde 
hemşirelik lisans eğitiminin yanı 
sıra Hemşirelik Esasları, İç Hasta-

lıkları Hemşireliği, Cerrahi Hasta-
lıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği, Do-
ğum ve Kadın Sağlığı Hemşireli-
ği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireli-
ği ile Hemşirelikte Yönetim Ana-
bilim Dalı olmak üzere toplam 
sekiz anabilim dalında hemşi-
relikte yüksek lisans ve doktora 
eğitimleri yürütülmektedir.

3. Hemşirelik Fakültesi özellikle 
son dönemde gerek akademik 
gerekse sosyal anlamda yürüt-
tüğü çalışmalarla Akdeniz Üni-
versitesinin aktif fakültelerden 
bir tanesi. Yeni dönemde Fakül-
teniz için projelerinizden bah-
sedebilir misiniz?

Fakültemizdeki eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin uluslararası ölçü-
lebilir standartlarda yürütülebil-
mesi için eğitim, akreditasyon, 
kalite, ölçme değerlendirme gibi 
eğitim ve öğretimi ilgilendiren 
alanlarda kurulan komisyonla-
rın eşgüdüm halinde çalışması 
için Eşgüdüm Kurulu oluşturul-
muştur. Bu kurul ve komisyonlar 

nitelikli hemşirelik meslek üye-
lerinin yetiştirilmesinde önemli 
katkılar vermeye devam ede-
cektir. Bu doğrultuda yüksek 
teknolojik donanımlı simülasyon 
laboratuvarları kurularak, öğren-
ci merkezli öğretim yöntemleri 
geliştirilip kullanılmaya devam 
edilecektir. Fakülte olarak hedef-
lerimiz EFQM tarafından verilen 
Avrupa Mükemmellikte Kararlılık 
Belgesini almayı planlıyoruz. Fa-
kültemizin akademik performan-
sını artırmaya yönelik eğitimler 
ve çalışmaları sürdürerek öğre-
tim elemanının gelişimine daha 
fazla katkıda bulunmayı hedefli-
yoruz. Hemşirelikte Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi kapsamında 
faaliyetlerimizi planlayarak sağlı-
ğın korunması ve geliştirilmesine 
ilişkin çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz.

4. COVID-19 salgını nedeniyle 
hepimiz zor zamanlar geçiyo-
ruz. Şüphesiz bu durumdan en 
çok etkilenenlerden bir tanesi 
de öğrenciler. Uzaktan eğitim 
süreciniz nasıl ilerliyor? 
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Çin’in Hubei eyaletindeki Wu-
han şehrinde pnömoni vakala-
rının nedeni olarak ortaya çıkan 
Yeni Koronavirüs Hastalığı 19 
(COVID-19), 30 Ocak 2020’de 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilmiştir. 
Dünyadaki ülkelerin tümünü et-
kisi altına alan COVID-19 pande-
misi ilk vakanın tespit edildiği 11 
Mart 2020 tarihinden itibaren 
Türkiye’ye de yayılmıştır. Pan-
deminin Türkiye’de de görülme-
sinin ardından Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) kararıyla 16 Mart 
2020’den itibaren üç hafta süre 
ile ülkemizdeki tüm yükseköğ-
retim kurumlarındaki eğitimlere 
ara verilerek okulların tümü tatil 
edilmiştir. Ülkemizde pandemi-
nin yaygınlaşacağının anlaşıl-
masından sonra YÖK hızlıca bir 
değerlendirme yaparak 2020 
bahar döneminin tamamen 
uzaktan eğitim ile yürütüleceği-
ni ilan etmiştir. YÖK tarafından, 
hemşirelik, diş hekimliği, ecza-
cılık programlarındaki öğrenci-
lerin stajlarını (yaz dönemi de 

dahil) uygun zamanda, sağlık 
kurumlarında koruyucu önlemler 
alınarak yapabilmeleri veya staj-
larını uzaktan öğretim yoluyla 
tamamlayabilmeleri konusu üni-
versitelerin kendi değerlendirme 
kararlarına bırakılmıştır. Bu doğ-
rultuda, Fakültemiz Hemşirelik 
bölümü programında yer alan 
pandemi nedeniyle yürütüleme-
yen klinik uygulamaların, pan-
deminin sonlanmasından sonra 
tamamlatılarak eğitim öğretime 
devam edilmesine karar veril-
miştir. Bu süreçte Fakültemizde 
hemşirelik eğitimi kuramsal uy-
gulamalı derslerin teorik, labo-
ratuvar ve klinik uygulamalar 
dijital sınıflarda Microsoft Teams 
Platformu üzerinden farklı çevri-
miçi öğretim yöntemleri ve araç-
ları kullanılarak güz döneminde 
gerçekleştirilmiştir. COVID-19 
pandemisi sürerken Fakültemiz-
deki eğitim-öğretim faaliyetleri 
2020-2021 yılı Bahar yarıyılnda 
da dijital platformda uzaktan 
eğitim şeklinde devam edecek-
tir. Senato kararımız ile 2020-

2021 Bahar yarıyılında sadece 4. 
Sınıftaki Hemşirelikte İnternlük 
Uygulamaları dersi kapsamında 
öğrencilerin COVID-19 tanılı has-
taların bakılmadığı ünitelerde 
gerekli güvenlik önlemleri alı-
narak klinik uygulama eğitimleri 
sürdürülecektir.

5. Her alanda uygulama oldukça 
önemlidir ancak sağlık alanında 
ise hayatidir. Pandemi sebebiy-
le maalesef uygulamalar aksadı 
bundan sonraki süreçteki plan-
larınız nelerdir?

Fakültemizde pandemi sürecin-
de kuramsal uygulamalı ders-
lerin klinik uygulama bölümleri 
yüz yüze eğitime geçildiğinde 
telafi edilecek şekilde planla-
malar yapılmıştır. Pandemi sü-
recinde, Fakültemiz ile Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi arasında 
gerçekleştirilen işbirliği ile fa-
kültemiz öğretim görevlileri, 
uygulamalı birimler öğretim gö-
revlileri ve rehber hemşirelik eği-
timlerinden geçmiş klinik rehber 
hemşirelerin gözetiminde 4. sı-
nıftaki intern öğrencilerinin kli-
nik uygulama eğitimleri sürdü-
rülecektir.

6. Sağlık sektörünün hayati 
önemi ve özverili çalışmaları 
her zaman bilinmekte ve takdir 
edilmektedir. Ancak bu dönem-
de pandeminin bütün yükünü 
omuzlayan sağlık çalışanları 
ile bunu bir kez daha yakın-
dan görmüş olduk. Bu sebep-
le Hemşirelik Fakültesinde bir 
meslek edindirmenin ötesinde 
canları pahasına hizmet veren 
birer sağlık neferi yetiştiriyor-
sunuz. Bu konuda neler söyle-
mek istersiniz, gelecekte sağlık 
sektöründe yer alacak öğrenci-
ler için bir mesajınız var mı?
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Pandemi sürecinde hemşireler 
bakım yönetimini daha önceden 
hiç deneyimlemedikleri bir sal-
gın hastalığı yönetmek zorunda 
kalmışlar, damlacık saçılımı riski 
en fazla olan bakım girişimlerin-
den yüksek oranda bulaş riskine 
maruz kalmışlardır. Enfeksiyon 
riskini önlemek için giydikleri 
kişisel koruyucu ekipmanlardan 
dolayı uzun saatler boyunca ne-
fes almakta güçlük yaşamış, su-
suzluk hissi, konuşmakta ve ileti-
şim kurmakta zorluk yaşamışlar; 
kendi temel insan gereksinimle-
rini bile karşılayamadan alturistik 
değerlerine sarılarak büyük mü-
cadeleye devam etmişlerdir. 

İnsanın var olduğu en eski çağ-
lardan beri varlığını sürdürmekte 
olan hemşirelik mesleği özellikle 
savaş ve pandemi dönemlerin-
de ön plana çıkmıştır. Hemşirelik 
bütüncül ve birey merkezli ba-
kım bilimidir, bir disiplindir. Bu 
bilim dalı üst düzeyde bilişsel, 
psikomotor ve duyuşsal beceri-
ler; eleştirel, kritik durumda doğ-
ru ve hızlı karar verebilme, sorun 
çözebilme becerilerini ve belli 
alanlarda uzmanlaşmayı gerek-
tirir.  Tüm bu beceriler de ancak 
yükseköğrenim sürecinde kaza-
nılabilecek yetkinliklerdir. Sağlık 
bakımı sistemi disiplinlerarası bir 
ekip çalışmasını gerektirir. Hem-
şire bu ekibin bel kemiğini ve te-
mel anahtarını oluşturmaktadır.  

Resmi kayıtlara göre, Türkiye’de 
1 Ocak 2020 itibariyle 198 bin 
465 hemşire bulunmaktadır. 
Buna göre Türkiye’de bir hemşi-
re başına düşen hasta sayısı 431 
iken Avrupa Ülkelerinde bu oran 
102 civarındadır. Dolayısıyla Ül-
kemizde hemşirelik mesleğine 
olan gereksinimin ne kadar yük-
sek olduğu oldukça açıktır.

Bu doğrultuda Fakültemiz sağ-
lık bakımı ekibinin vazgeçilemez 
disiplinlerinden biri olan hem-
şirelik mesleği üyelerinin do-
nanımlı öğretim elemanları ile 
Avrupa standartlarında yetişti-
rildiği hemşirelik yükseköğretim 
kurumlarından biridir. Fakülte-
mizden mezun olmak bir şans ve 
ayrıcalıktır.

7. Dünyada yaşanan sosyal, 
ekonomik, teknolojik gelişme-
lere bağlı olarak her sektörde 
olduğu gibi sağlık sektöründe 
de dönüşümler yaşanıyor. Bu 
anlamda Hemşirelik, eğitim ve 
mesleki olarak bu gelişmelerin 
neresinde yer alıyor? Hemşire-
lik alanında öne çıkan uygula-
malar, eğilimler nelerdir?

Hemşire, yenidoğan bir bebeğin 
ilk nefesine, yaşamını bitirmek 
üzere olan bireyin ölümüne ta-
nıklık eder. Yaşamın sonunda 
umut verir, güven verir ki bun-
lar temel hemşirelik rollerin-
dendir. İnsanın mahremiyetini 
koruyarak, güvenliğini sağlaya-
rak terapötik/iyileştirici bakım 
sağlamak amaçlarıyla insan vü-
cuduna dokunabilen başka bir 
meslek grubu yoktur. Tüm bun-
ları yaparken de alturizm, otono-
mi, adalet, saygı, merhamet gibi 
temel hemşirelik etik kodlarını 

ve değerlerini kullanır. Hemşire-
lik insanlık var oldukça varlığını 
sürdürmeye devam edecek olan 
tek meslektir. Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün, 1978 yılından bu yana 
yayınladığı tüm Deklarasyon-
larda, sağlığın iyileştirilmesinde 
hemşirelerin katkısının öneminin 
yadsınamaz olduğunu ve gele-
cek yıllarda hemşirelerin karar 
verici sağlık politikalarında lider-
lik rolleri ile öne çıkacağını vur-
gulamaktadır.

Hemşireliğin pek çok uzmanlık 
alanlarında inovatif, yenilikçi faa-
liyetler son yıllarda ön plana çık-
mıştır; ilerleyen yıllarda da dünya 
durdukça ve insanlık var oldukça 
varlığını teknolojik gelişmelere 
paralel olarak sürdürmeye de-
vam edecektir.

8. Son olarak sizin eklemek iste-
diğiniz bir şey var mı? 

Hemşirelik Fakültesi olarak eği-
tim-öğretim süreçlerini Avrupa 
standardında yürüten, donanımlı 
akademik personeli öğrenci eği-
timini önemseyen ve pandemi 
koşullarında bile en iyi kalite sür-
düren, her zaman akademik per-
sonelimizin ve öğrencilerimizin 
yanında olan bir fakülte olduğu-
muzu bildirmek isterim.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
HEMŞİRELİK ESASLARININ UZAKTAN 

ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞTAY
Akdeniz Üniversitesi Hemşire-

lik Fakültesi Hemşirelik Esasları 

Anabilim Dalı tarafından “Hem-

şirelik Esaslarının Uzaktan Öğ-

retimi” temasıyla  IX. Hemşirelik 

Esasları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Hemşirelik Esasları dersinin yü-

rütücüsü olan öğretim elemanla-

rının katılımıyla iki gün boyunca 

gerçekleştirilen Çalıştayın ilk gü-

nünde “Uzaktan Öğretimde Ders 

Tasarımı, Etkileşim ve Teknoloji” 

konulu bir günlük eğitim verildi. 

Eğitim programında Prof. Dr. 

Yasemin Gülbahar tarafından 

“Uzaktan Öğretimde Ders Tasa-

rımı ve Değerlendirme” konusu, 

Dr. Denizer Yıldırım tarafından 

“Uzaktan Öğretimde Etkileşim 

ve Katılım” konusu ve Dr. Öğr. 

Üyesi Erinç Karataş tarafından 

da “Uzaktan Öğretimde Kulla-

nılan Araç ve Teknoloji” konusu 

katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim 

programına Türkiye’nin farklı il-

lerinden Hemşirelik Esasları der-

sinin yürütücüsü olan 180 öğre-

tim elemanı katıldı.

Çalıştayın ikinci gününde Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin 

Arıcı hemşirelik eğitiminin öne-

mini vurguladığı açılış konuşma-

sında; insanın düşünen, çalışan, 

üreten, değerlere sahip olan sos-

yal ve çok özel bir varlık oldu-

ğunu, bu nedenle insana bakım 

veren hemşirenin de sağlık hiz-
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metinde özel bir konuma sahip 

olduğunu ifade etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Zeynep Özer de; hemşirelik 

birinci sınıf öğrencilerine yönelik 

hemşirelik psikomotor beceri-

lerinin ağırlıklı olarak öğretimi-

nin gerçekleştirildiği Hemşire-

lik Esasları dersinin çok önemli 

olduğunu ve diğer dersler için 

temel oluşturduğunu belirtti. 

Dekan Özer, ayrıca çalıştayın bu 

dersin uzaktan öğretimine ilişkin 

verimli bir çalışma olacağını vur-

guladı. 

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

ve Çalıştay Başkanı Doç Dr. Emi-

ne Kol ise; hemşireliğin varolu-

şundan bu güne kadar bilim ve 

uzmanlık sürecinde hızlı bir ivme 

ile çok yol katettiğini, bu yolda 

verilen tüm çaba ve çalışmaların 

hemşireliğin mirası olduğunu, bu 

mirasın korunması ve geliştiril-

mesinin tüm akademisyenler için 

bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çalıştayda hemşirelik birinci sı-

nıf öğrencilerine psikomotor 

ve duyuşsal beceri öğretiminin 

uzaktan eğitim sürecindeki etki-

lenimi ve çözüm önerileri tartışıl-

dı. Hemşirelik Esasları Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu 

Terzi, uzaktan eğitim sürecinde 

hemşirelik eğitimindeki mev-

cut durum raporunu sundu. İki 

günlük çalıştay oturumlarından 

çıkan raporda, hemşirelik eğiti-

minde hem laboratuvar hem de 

klinik ortamda yüz-yüze uygu-

lama öğretiminin öneminin altı 

çizildi. Raporda uzaktan eğitim 

ile mesleki yeterlilik düzeyinin 

ölçme ve değerlendirmenin ol-

dukça sınırlı olduğu, uzaktan 

eğitim sürecinde derse devam 

ve kamera açılarak katılımın in-

san odaklı bir meslek eğitiminde 

zorunlu olması gerektiği vurgu-

landı.
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REKTÖR ÖZKAN’A 
SİVİLANT PROJESİNE KATKILARINDAN 

DOLAYI PLAKET
Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan’a Antal-

ya Sivil Platformu (SivilAnT) ta-

rafından projeye yaptığı katkılar 

nedeniyle plaket verildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya 

Beyaz Baston Görme Engelliler 

Derneği Başkanı Oğuz Özdemir 

ve yönetim kurulu üyeleri Hakan 

Şimşek, Hacer Akdağ ile Sivi-

lAnt Projesi Gönüllü Danışmanı 

ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Sibel Mehter Ay-

kın’ı makamında ağırladı.

Antalya Beyaz Baston Görme 

Engelliler Derneği liderliğinde 

17 kuruluş tarafından kurulan Si-

vilAnT- Antalya Sivil Platformu 

Projesi ile ilgili Akdeniz Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen 

Özkan’a bilgiler veren ziyaretçi-

ler, Akdeniz Üniversitesi’nin pro-

jeye yaptığı katkılar dolayısıyla 

teşekkür ettiler.

SivilAnT Platformu Projesinin 

paydaşları arasında Akdeniz 

Üniversitesi’nin de bulunduğunu 

söyleyen Akdeniz Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 

“Başta Antalya olmak üzere, Is-

parta ve Burdur’un sorunlarına 

çözüm üretmek üzere ortaklaşa 

çalışan, tüm kesimleri kucakla-

yan güçlü sivil toplum, iyi yö-

netişim anlayışıyla iş birliği ağı 
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oluşturuldu. SivilAnT’ın yaptığı 

projeleri kurulduğu günden bu 

yana destekledik, bundan sonra-

ki projelerde de el birliği ile çalış-

maya devam edeceğiz.” şeklinde 

konuştu.

Dernekleşme Süreci Tamamlan-

dı

Antalya Beyaz Baston Görme 

Engelliler Derneği Başkanı Oğuz 

Özdemir, başta engellilerin kar-

şılaştığı sorunlar olmak üzere 

Batı Akdeniz bölgesindeki so-

runların çözümü noktasında si-

vil toplum kuruluşları, akademik 

camia, yerel yönetimler, kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel sek-

tör girişimleri arasında diyalog 

ve iş birliğini amaçlayan plat-

form hakkında bilgi verdi. Sivi-

lAnT projesinin kuruluş sürecinin 

2017 Haziran ayında başladığını 

anlatan Özdemir, Avrupa Birliği 

destekli projenin hayata geçme-

sinde Akdeniz Üniversitesi’nin 

de önemli bir destek verdiğini 

ifade etti. Hedeflerinin sivil top-

lum kuruluşlarının kapasitelerini 

geliştirmek ve sivil araştırmaları 

desteklemek olduğunu vurgula-

yan Özdemir, daha geniş kitle-

lere ulaşabilmek amacıyla Sivi-

lAnT oluşumunun dernekleşme 

sürecinin de tamamlandığını ve 

sivil topum kuruluşlarının yanı-

sıra üniversite öğrencileri, aka-

demisyenler gibi toplumun farklı 

kesimlerine hitap edecek uygu-

lamalar ve faaliyetler gerçekleş-

tireceklerini sözlerine ekledi.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN 
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE DEVİR 

TESLİM TÖRENİ
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilim-

leri Enstitüsü’nde görev devir 

teslim töreni gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal ens-

titü müdürlüğü görevini Ziraat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Orhan Özçatalbaş’a devret-

ti. Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal, 

“Görev yaptığım dönemde ens-

titüyü geliştirmek üzere çalışma 

arkadaşlarımla birlikte gayret 

gösterdik, bu bir bayrak değişi-

mi ve yeni dönemde de çıtanın 

daha da yükseltileceğine inanı-

yorum. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Müdürlüğü görevinde Prof. Dr. 

Orhan Özçatalbaş’a başarılar di-

liyorum.” dedi.

Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlü-

ğü görevini teslim alan Prof. Dr. 

Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üni-

versitesi Fen Bilimleri Enstitü-

sü’nün 1982 yılında kurulduğunu 

ve ilk lisansüstü eğitime 1984-

1985 güz yarıyılında başlandığı-

nı belirterek, ilk enstitü müdürü 

Prof. Dr. Mustafa Kuşçu’dan Prof. 

Dr. Niyazi Uğur Koçkal’a kadar 

görev yapan tüm yöneticilere ve 

lisansüstü öğretime katkı verme-

ye imkan tanıyan Rektör Prof. Dr. 

Özlenen Özkan’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Özçatalbaş Fen Bilim-

leri Enstitüsü’nün lisansüstü öğ-

renim gören master ve doktora 

programlarının yürütülmesinde 

son derece önemli görevleri ol-

duğunu belirterek Fen Fakültesi, 

Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fa-

kültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve 

Mimarlık Fakültesi bünyesinde 

yer alan 34 Anabilim Dalı oldu-

ğunu, söz konusu bilim dallarının 

araştırma üniversitesi olmak ya-

nında Antalya’nın ve ülkemizin 

kalkınması için çok önemli sek-

törleri kapsadığına vurgu yaptı. 

Özçatalbaş, “Kuruluştan bugüne 

384’ü doktora olmak üzere 1925 

öğrenci mezun olmuştur. Halen 

440 doktora olmak üzere 1472 

öğrencimiz lisansüstü öğretime 

devam etmektedir. Üniversitele-
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rin lisansüstü eğitim kabiliyeti ve 

eğitimin kalitesi yükseköğretim 

kurumlarının yetkinliğini göster-

mek anlamına da gelmektedir ve 

bundan dolayı enstitülerin üst-

lenmiş oldukları sorumluluklar 

son derece önemlidir.” şeklinde 

görüşlerini paylaştı. 

Tören sonunda enstitüye yapmış 

oldukları katkılardan dolayı Prof. 

Dr. Orhan Özçatalbaş tarafından 

Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal’a ve 

müdür yardımcıları Prof. Dr. Mus-

tafa Alkan ile Dr.Öğr.Üyesi Demir 

Özdemir’e plaket ve çiçek takti-

mi gerçekleştirildi. Törende Ens-

titü Müdürlüğü görevini devralan 

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a mü-

dür yardımcıları Doç. Dr. Kürşat 

Çelik ve Doç. Dr. Ethem Karadi-

rek de eşlik etti.

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ 

kimdir?

Lisans öğrenimini Çukurova Üni-

versitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomisi Bölümü’nde tamam-

lamıştır. Aynı üniversitede Yük-

sek Lisans ve Doktora eğitimini 

tamamladıktan sonra 3 yıl öğ-

retim üyesi olarak görev yaptık-

tan sonra 1998 yılında Akdeniz 

Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. 

Bilgi Sistemleri, Teknoloji Trans-

feri ve Bilgi Yönetimi alanında 

farklı ülkelerde eğitimler almış 

ve 1999-2002 döneminde Al-

manya’da Leibniz Hannover Üni-

versitesi’nde Bahçe Ekonomisi 

ve Yayım kapsamında Post-doc 

kapsamında doktora sonrası 

araştırmalar yapmış, davetli mi-

safir araştırıcı olarak 2004 yılına 

kadar çeşitli defalar çalışmalar 

yürütmüştür. Yine Çukurova ve 

Akdeniz Üniversitesi’nde önce-

ki dönemlerde çeşitli kurullarda 

görevler almıştır. Tarım ekonomi-

si alanında ulusal ve uluslararası 

lider araştırmacılar arasında yer 

almaktadır. Bilim alanında Ak-

deniz Üniversitesi ev sahipliğin-

de uluslararası önemli kongreler 

düzenlemiş, uzman olarak görev 

yaptığı ve yürüttüğü TÜBİTAK, 

Avrupa Birliği (EU-CPCU) ve 

FAO projeleri kapsamında kurs-

lar ve eğitim programları gerçek-

leştirmiştir. Alanında çok sayıda 

ulusal ve uluslararası kongrelere 

katılmış, yüzden fazla makale ve 

bildiri üretmiştir. Bununla birlikte 

2 kitap ve uluslararası nitelikli 8 

kitap bölümü yazan Prof. Dr. Or-

han Özçatalbaş uluslararası ve 

ulusal destekli önemli sayıdaki 

projeyi yazmış, yönetmiş ve ba-

şarı ile tamamlamıştır.
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HAYVANSEVERLER TOPLULUĞU 
PANDEMİ DÖNEMİNDE DE DOSTLARINI 

YALNIZ BIRAKMIYOR
Akdeniz Üniversitesi öğrencile-

rinden oluşan gönüllü Hayvanse-

verler Topluluğu üyeleri kampüs 

içerisindeki hayvanları pandemi 

döneminde de yalnız bırakmıyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlı-

ğı’na bağlı olarak 2012 yılında 

kurulan, hayvanların her türlü 

barınma, yeme-içme, sağlık gibi 

ihtiyaçlarının karşılanmasını ve 

hayvanlar ile insanlar arasındaki 

hedeflenen huzurlu ortamı sağ-

lamak üzere çalışmalarını yürü-

ten Hayvanseverler Topluluğu, 

yaptıkları faaliyetleri eğlenceli 

aktivitelere dönüştürerek iki bin 

kadar hayvansever öğrenciyi üye 

olarak bünyesinde barındırıyor. 

Topluluk kendilerini “Büyük ve 

sosyal bir topluluğuz, aynı za-

manda koca bir aileyiz.” olarak 

tanımlıyorlar.

Hayvanların sağlıklı, sosyal ve 

güvenli şartlara sahip olabilmesi 

adına faaliyetler gösterdiklerini 

söyleyen Hayvanseverler Toplu-

luğu Üyesi Veysel Durmaz, “Hay-

van sağlığı ve 5199 hayvan koru-

ma kanunu hakkında sertifikalı 

genel eğitimler verdik. Kampüs 

içerisindeki hayvan dostlarımızın 

yoğun olduğu fakat araç ve insan 

trafiğinden uzak olan konumlara 

mama odakları kurulmasını bu 

adımlarımızdan biri olarak saya-

biliriz. Bütün insanların hayvan 

besleme alışkanlığı edinmesine 
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vesile olmak için, üniversitenin 

en yoğun yerlerine stant kurup 

insanlara ücretsiz mama dağıt-

tık. Bu sevgiyi aşılamak üzere 

yerel televizyon kanalları, radyo 

ve köşe yazılarına röportajlar 

verdik. Çeşitli organizasyonlar 

ve toplantılar düzenleyerek, hay-

vanseverlerin bir araya gelmesini 

sağladık.” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Özlenen Özkan ile de 

sık sık görüşmeler yaparak kam-

püs içerisindeki hayvanlarla ilgili 

bilgilendirmeler yaptıklarını söy-

leyen Hayvanseverler Topluluğu 

Üyesi Veysel Durmaz, “Rektö-

rümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan 

hocamız önderliğinde Üniversite 

yönetimi, hocalarımız ve büyük 

Akdeniz Üniversitesi ailesi kam-

püs içerisinde yaşayan hayvan 

dostlarımızın daha iyi yaşam 

standartlarına sahip olması adı-

na bizlere sürekli destek oluyor-

lar. Kampüsümüzün öğrenciler-

den yoksun kaldığı bu pandemi 

döneminde de hayvan dostları-

mızın ihtiyaçlarını her gün yap-

tığımız faaliyetlerle gidermeye 

çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Hayvanseverler Topluluğu olarak 

her geçen gün daha da büyü-

düklerini söyleyen Veysel Dur-

maz, “Yeni üyelerimizle daha ge-

niş çaplı organizasyonları odak 

noktası haline getireceğiz. Farklı 

üniversitelerin hayvansever top-

lulukları ile daha kapsamlı etkin-

likleri gerçekleştirmeyi planlıyo-

ruz. Nitelikli ekip üyelerimizle, 

geçmişte olduğu gibi hayvanla-

rın yararı için ilerleyen günlerde 

de çabalamaya devam edece-

ğiz.” şeklinde konuştu.
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