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Tarih ve Arkeoloji Meraklıları ile Hayvanseverleri Buluşturacak Sergi  

Hayvanlar ve Paralar 

Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’ndeki yeni sergimizi 11 Ekim’de açtık. “Hayvanlar ve 
Paralar: Antik Çağ’dan Günümüze Paralar Üzerindeki Hayvan Görselleri” başlıklı sergi, tarih 
boyunca paralar üzerinde resmedilen hayvan figürlerine odaklanan ilk sergi olma özelliği 
taşıyor. Serginin küratörlüğünü, AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin ile AKMED 
Akademik İşler Uzmanı Dr. Arif Yacı üstlendi.  

Antik Çağ yazarlarının, kendi dönemlerinde yaşayan hayvanlara ilişkin gözlem ve 
tanımlamalarıyla da zenginleştirilen sergiye çok sayıda hayvan görselinin yer aldığı 140 para 
eşlik ediyor. Bilingual (Türkçe-İngilizce) hazırlanan sergi, tarih boyunca kullanılan paralarla 
özdeşleşmiş, hatta zaman zaman bu paralara adını verecek kadar öne çıkmış hayvanları konu 
ediniyor! 

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan küratörler Oğuz Tekin ve Arif Yacı, sergiyle ilgili 
şu bilgileri paylaştı: “Sikkenin Lydia Krallığı’nda icat edilmesinin üzerinden 2600 yılı aşkın bir 
süre geçti. O dönemden günümüze değin –yani Lydia Krallığı’ndan modern devletlere– 
paraların üzerinde pek çok farklı tasvirin yanı sıra hayvan görselleri de yer aldı. Devletler, 
genellikle kendi coğrafyalarında yaşayan hayvanların görsellerini paralarında kullandılar, hatta 
bazı hayvanlar ülkelerin armalarında da yer aldı ve o ülkenin ulusal hayvanı sayıldı. Yüzlerce 
örnek üzerinde yapılan ön çalışmayla seçilen hayvanlar ve paralarla ilgili çarpıcı bilgilerin yer 
aldığı sergi, Antik Çağ yazarlarının kendi dönemlerinde yaşayan hayvanlara ilişkin gözlem ve 
tanımlamalarıyla da zenginleştirildi.” 

Sergimizin basın toplantısı 11 Ekim sabahı basın mensuplarının katılımlarıyla yapıldı. Serginin 
davetlilere özel açılışı (lansman) ise Kaleiçi Müzesi bahçesinde 11 Ekim akşamı geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi.  

Sergi, pazartesi hariç her gün 09:00-18:00 saatleri arasında AKMED Suna & İnan Kıraç Kaleiçi 
Müzesi’nde ziyarete açık olacak. Sergi kataloğunun yıl bitmeden yayımlanması planlanıyor. 

 

  



  



AKMED Konferansları  

Yeni akademik yılın ilk konferansı 18 Ekim tarihinde AKMED Konferans Salonu’nda hibrit 
olarak gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Kaplan, “Kilikiai Pylai’dan 
Tarsus’a: Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları” başlıklı konuşmasıyla yeni dönemin ilk 
konuşmacısıydı. Konferans’ta, Kilikia Bölgesi kentlerinden Tarsus’un çekirdek bölgesindeki 
antik kalıntılar tanıtıldıktan sonra, 2016 yılından bu yana kent merkezi dışında yapılan yüzey 
araştırmalarının sonuçları ele alındı.   

https://youtu.be/whDdmXnSFs0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKMED, Kaleiçi Festivali'nde 

Muratpaşa Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen Kaleiçi Festivali'ne önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da AKMED olarak destek verdik. 13 Ekim'de "Kaleiçi Evleri Projesi"nin 
lansmanına, 14 Ekim'de Serina Haratoka Tara'nın “Serina'nın Yıldız Ormanı”, Gülben Aykaç'ın 
“Mandala: Bir Yaşam Sanatı” ve Prof. Dr. Tuncay Neyişçi'nin “Kültür / Sanat ya da Kökün 
Ekolojisi”; 15 Ekim'de Zeynep Oral ile Söyleşi “Edebiyat ve Çevre” başlıklı etkinliklerine ev 
sahipliği yaptık. Ayrıca festival süresince ziyaretçiler Kaleiçi Müzesi'ni ücretsiz ziyaret etme 
imkanı buldular. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/whDdmXnSFs0


Attaleia (Kaleiçi) Surları Doktora Sonrası Araştırma Projesi 

Aytaç Dönmez tarafından yürütülen proje, Antalya’nın Kaleiçi yerleşimini çevreleyen antik sur 
kalıntılarının araştırılmasını ve kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. İkinci ayını 
tamamlayan projenin 2023 yılı Eylül ayında tamamlanması öngörülüyor.  Hellenistik 
Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne değin eklemelere ve onarımlara tabii tutulmuş olmasına 
rağmen Erken Cumhuriyet Dönemi’ne kadar oldukça iyi bir şekilde korunmuş olan kent surları 
bu dönemden itibaren ne yazık ki yok olmaya başlamıştır. Gerçekleştirilmek istenen projenin 
ismi her ne kadar “Attaleia Surları” olsa da çalışma dâhilinde Kaleiçi yerleşimindeki surların 
tümü ele alınarak, Erken Hellenistik Dönem’deki ilk kalıntılardan başlanarak sırasıyla Roma 
İmparatorluk, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki değişikliklerden, Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde meydana gelen tahribatlara kadarki sürecin tümü kayıt altına 
alınmaya çalışılacaktır. 

 

AKMED, Dijital Kültürel Miras ve Dijital Arkeoloji Çalıştayı'nda  

Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından 13 Ekim’de organize edilen 
SEADDA Türkiye Çalıştayı: Dijital Kültürel Miras başlıklı toplantının amacı Türkiye’de dijital 
kültürel miras konularında yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve bu alanda çalışan kamu, 
akademi ve STK’lar ile iş birliği ve birlikte çalışma olanaklarını hayata geçirmek idi. Çalıştaya 
AKMED’i temsilen Kütüphane Sorumlusu Dr. Remziye Boyraz Seyhan katıldı. 

 



ADALYA Son Başvuru Tarihi 30 Kasım 2022 

Akmed’in hakemli ve uluslararası endekslerce taranan yıllık süreli dergisi ADALYA için son 
başvuru 30 Kasım’da doluyor. Başvuruların posta ile yapılmaması, doğrudan  
adalya@ku.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Kasım’da AKMED 

Antalya Tarihi, Kültürü ve Arkeolojisi Sertifika Programı                                               
Gelenekselleşen Antalya Tarihi, Kültür ve Arkeolojisi Sertifika Programı’nın son başvuru 
tarihi 4 Kasım 2022 olarak belirlendi. Program 19-26 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilecek.  

Çevrimiçi Konferans: “Telmessos (Fethiye) Arkeolojik Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme 
(RTI) Çalışmaları”, Dr. Alan M. Greaves, 2 Kasım 2022, 19:00 

Hibrit Panel: “Bizans’a Yolculuk”, Prof. Dr. Engin Akyürek ve Doç. Dr. Koray Durak,          
4 Kasım 2022, 17:30 

Hibrit Konferans: “İmparatorluğu Belgelemek: II. Abdülhamid’in Görsel Arşivi”, Doç. Dr. 
Ahmet Ersoy, 25 Kasım 2022, 17:30                                                                                     
Kayıt için: https://kocun.zoom.us/webinar/register/3816679916640/WN_da7pgiXYTxi-
l5Ix1F9QOg 
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