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Konferans / Panel 

 

Telmessos (Fethiye) Arkeolojik Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme (RTI) Çalışmalar  

AKMED konferansları Kasım ayında da fiziki ve çevrimiçi olarak (hibrit) düzenlenmeye 

devam etti. Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Alan M. Greaves “Telmessos (Fethiye) Arkeolojik 

Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme (RTI) Çalışmaları” başlıklı konuşmasıyla 2 Kasım’daki 

çevrimiçi konferansımızın konuğu oldu. Greaves, antik Telmessos (Fethiye) mezarlarının ilk 

sistematik ve bilimsel arkeolojik araştırmasının 2017 yılında, son teknoloji dijital kayıt tekniği 

olan V-RTI (Virtual Reflectance Transformation Imaging) kullanılarak başlatıldığını, 2022 

yılında ise araştırmaların Fethiye’de bilinen tüm mezarları ve yazıtları kapsayacak şekilde 

genişletildiğini vurguladı. V-RTI’ın, çıplak gözle görülemeyen ince ayrıntıları tespit etmek için 

yazıt ve kabartmaların etkileşimli görüntülerini üreten hızlı, hafif ve temassız bir dijital kayıt 

yöntemi olduğunu belirten Greaves, yöntemin, Fethiye gibi karmaşık bir kentsel ortamda 

kullanım için ideal olduğu gibi, erişilemeyen başka yerlerdeki kabartma ve yazıtları kaydetmek 

için de uygun olduğunu vurguladı.  

https://youtu.be/QVgOR2S5m_A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QVgOR2S5m_A


Bizans’a Yolculuk 

4 Kasım’da hibrit olarak düzenlenen ve Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Akyürek ile  

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Koray Durak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bizans’a 

Yolculuk Paneli”nin moderatörlüğünü Prof. Dr. Oğuz Tekin üstlendi. Panelde, birbirinin 

devamı olarak varlığını sürdüren Roma ve Bizans’ın farklı ve benzeşen yanları, Bizans 

sarayları, imparatorlar, manastırlar, hipodrom, sanat, sikkeler, cezalar, manastırlar, din, Bizans-

İslam ilişkileri gibi çeşitli konular masaya yatırıldı; ayrıca Türkiye’de ve yurtdışındaki Bizans 

çalışmalarına yer verildi. 

https://youtu.be/3Nl8V4RYonU 

 

 

İmparatorluğu Belgelemek: II. Abdülhamid’in Görsel Arşivi 

25 Kasım’da düzenlenen son hibrit konferansın konuğu Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. 

Ahmet Ersoy idi. “İmparatorluğu Belgelemek: II. Abdülhamid’in Görsel Arşivi” başlıklı 

sunumunda Ersoy, II. Abdülhamid’in saltanatında (1876-1909) Yıldız Sarayı’nın Bâbıâli’nin 

yerine geçerek imparatorluğun idari merkezi haline geldiğini söyledi. Aynı dönemde fotoğrafın, 

yeni bir arşiv ve belgeleme teknolojisi olarak Osmanlı bürokratik aygıtı içinde yerini almaya 

başladığını belirten konuşmacı, Abdülhamid’in yeni medya teknolojilerine olan ilgisinin de bir 

yansıması olarak, Yıldız Sarayı kütüphane biriminde, sultan tahttan indirildiğinde sayısı 

36,000’i aşan fotoğraf barındıran kapsamlı bir görsel arşiv oluşturulmuş olduğunu vurguladı. 



İmparatorluk ve dünyanın çeşitli bölgelerini resimleyen manzara ve panoramalardan arkeolojik 

albümlere, kartvizit ve kartpostallardan suçlu fotoğraflarına uzanan çeşitli içerik ve formatta 

fotoğraf içeren bu arşivin, Yıldız Sarayı’ndaki katmanlı bilgi toplama aparatının önemli bir 

unsuru olduğu; konuşmasının Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonunu, içinde bulunduğu geniş 

arşivsel ve bürokratik ortam içinde değerlendirerek, koleksiyonun medya mantığını ve işleyiş 

şekillerini anlamayı hedeflediğini söyledi. Sunumda, Yıldız Sarayı görsel arşivinin, ticarî 

fotoğraf piyasası, resimli dergiler ve matbuat dünyasıyla olan yoğun ve sürekli alışverişi 

değerlendirilerek, geçirgenlik ve devingenliğiyle bu koleksiyonun modern görsel arşivciliğin 

küresel mantığına tâbî olduğu savunuldu. 

https://youtu.be/kTSOsHTWAHM 

 

 

 

 

Antalya Tarihi, Kültürü ve Arkeolojisi Sertifika Programı’nın Ardından 

AKMED’in gelenekselleşen ve yoğun ilgi gören programlarından Antalya Tarihi, Kültürü ve 

Arkeolojisi Sertifika Programı, 19-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Pandemi 

nedeniyle iki yıldır çevrimiçi olarak düzenlenen program, bu sene katılımcılara sunulan derslere 

https://youtu.be/kTSOsHTWAHM


çevrimiçi, gezi programlarına ise fiziksel katılım olanağı ile hibrit bir yapıya kavuştu.   

Akademisyenler tarafından verilen yoğun ders programına ek olarak 19 Kasım tarihinde 

Antalya Müzesi’ne bir gezi düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gül Işın 

katılımcılara Antalya Müzesi’nde teşhirdeki eserler hakkında bilgiler verdi. Derslerin 

tamamlanmasının ardından 26 Kasım tarihinde Perge ve Side antik kentlerine gezi düzenlendi. 

Side Kazısı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve Perge Kazısı Başkan Yardımcısı Dr. Aytaç 

Dönmez katılımcılara bilgi verdiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sergi Devam Ediyor 

12 Ekim'de açılan “Hayvanlar ve Paralar Sergisi” yoğun bir ilgiyle ziyaretçilerini ağırlamaya 

devam ediyor. Kurucularımızdan Sayın İnan Kıraç da sergimizi gezerek serginin 

küratörlerinden Dr. Arif Yacı'dan bilgi aldı.  

 

 
 

 

ADALYA’nın Son Sayısı 

AKMED’in yılda bir kez yayımlanan hakemli, uluslararası endekslerce taranan ve açık 

erişimli dergisi Adalya’nın 2022 yılı 25. sayısında yer alan makaleler AKMED web sitesine 

yüklenmiş olup dileyenler indirebilmektedir. 

https://akmed.ku.edu.tr/yayinlar/sureli-yayinlar/adalya/adalya-

arsiv/#tab_html_5ac7a1327e6ffdb9c41e1cec6f3a8cb6 

 

 

 

Aralık’ta AKMED 

 

• Koç Üniversitesi Mezunlar Ofisi’nin 

organizasyonu ve AKMED’in evsahipliğiyle 

Antalya’da ikamet eden Koç Üniversitesi Mezunları 10 

Aralık’ta AKMED’de bir araya geliyor.  

• Oğuz Tekin, 13 Aralık’ta Pera Müzesi tarafından 

düzenlenen Antik Çağ pazarları üzerine çevrimiçi 

sohbet etkinliğine katılıyor.  

• Prof. Dr. Nevzat Çevik (Akdeniz Üniversitesi), 

AKMED konferans salonundaki hibrit konferansta (20 

Aralık 2022, 17:30), "Son Bulgular Işığında Myra ve 

Limanı Andriake" başlıklı bir konuşma yapacaktır. 

https://akmed.ku.edu.tr/yayinlar/sureli-yayinlar/adalya/adalya-arsiv/#tab_html_5ac7a1327e6ffdb9c41e1cec6f3a8cb6
https://akmed.ku.edu.tr/yayinlar/sureli-yayinlar/adalya/adalya-arsiv/#tab_html_5ac7a1327e6ffdb9c41e1cec6f3a8cb6

