
 
 
E-Bülten, Aralık 2022 
 
Son Bulgular Işığında Myra ve Limanı Andriake 
Yılın son AKMED konferansının konuğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik 
oldu. Sunumunda, 2009 yılından bu yana Myra ve limanı Andriake’de yürütülen kazılarda 
ulaşılan verilere yenilerinin eklendiğini ve bu bulguların hem Myra ve Andriake yerleşimlerini 
hem de genelde Lykia arkeolojisini anlamada önemli mesafe almamızı sağladığını vurguladı. 
Prof. Çevik, Kalkolitik seramiklerden Hellenistik terracotta koleksiyonuna ve daha pek çok 
küçük esere kadar elde edilen özgün bulguların -antik mimarinin ünik örnekleriyle birlikte- 
Myra ve Andriake’nin geçmişini aydınlattığını belirtti.  
https://www.youtube.com/watch?v=KeRwjweSSfs 
 

 
Koç Üniversitesi Mezunları AKMED’de  
Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi’nin organizasyonu ve AKMED’in evsahipliğiyle, 
Antalya’da ikamet eden Koç Üniversitesi Mezunları 10 Aralık’ta bir araya geldi. Mezunlarımız, 
AKMED kütüphanesini gezdi ve Kaleiçi Müzesi’nde 12 Ekim 2022’de açılan “Hayvanlar ve 
Paralar” sergimizi ziyaret etti. 



 

 
“Ve Taş Kendi Ağırlığınca Düştü”: Antik Çağ Pazarlarında Sohbet 
AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, 13 Aralık’ta Pera Müzesi tarafından düzenlenen 
Antik Çağ pazarları üzerine çevrimiçi sohbet etkinliğine katıldı. “Ve Taş Kendi Ağırlığınca 
Düştü” başlıklı konuşma serisinin son etkinliğinde Oğuz Tekin ile Antik Çağ pazarları hakkında 
merak edilen sorulara, Yavuz Selim Güler moderatörlüğündeki sohbette cevap arandı. Klasik 
ve Hellenistik çağlar ile Roma İmparatorluğu Dönemi’nde, Anadolu'daki şehir-devletlerinde 
ticaretin veya günlük alışverişin yapıldığı pazar yerlerine odaklanan konuşmada pazar 
yerlerindeki mallar, kullanılan teraziler, ağırlıklar ve sikkeler ele alındı.  
https://www.youtube.com/watch?v=6rNrFI6GS18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rNrFI6GS18


Hayvanlar ve Paralar Sergisi TRT Radyo 1’deydi  

Arif Yacı ile birlikte Hayvanlar ve 
Paralar Sergisi’nin küratörlüğünü 
yapan Oğuz Tekin, 29 Aralık 
Perşembe günü TRT Radyo 1’de 
yayımlanan Gecenin İçinden 
programına katılarak sergiyi tanıttı. 
Sergi 30 Eylül’e kadar pazartesi 
hariç, her gün 09:00-18:00 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyor. 

 
 
Adalya 25 (2022)  
AKMED’in uluslararası endekslerce taranan, yıllık süreli 
dergisi Adalya’nın 25 (2022) sayısı yayımlandı. Açık erişimli 
dergiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
https://akmed.ku.edu.tr/yayinlar/sureli-
yayinlar/adalya/adalya-
arsiv/#tab_html_5ac7a1327e6ffdb9c41e1cec6f3a8cb6 
 
 
 
 
 

 
 
ANMED 20 (2022)  
AKMED’in dijital olarak yılda bir kez yayımlanan ve Anadolu 
Akdenizi coğrafyasında yürütülen kazı, yüzey araştırmaları ve 
müze çalışmalarına odaklanan ANMED’in 20 (2022) sayısı 
yayımlandı;  açık erişimli dergiye aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir. 
https://akmedmedia.ku.edu.tr/ANMED/ANMED_20.pdf  
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Tadilat Çalışmaları 
AKMED binalarının ve Kaleiçi 
Müzesi’nin tadilat ve bakım 
çalışmaları iki aydır devam ediyor. 
Vehbi Koç Vakfı tarafından finanse 
edilen ve Hece Restorasyon firması 
tarafından üstlenilen tadilat çalışmaları 
şubat ayı sonuna kadar devam edecek. 
Tadilat kapsamında AKMED 
binalarının sembolü olan kalem işi 
süslemeler de yenileniyor. 
 

________________________________________ 
akmed@ku.edu.tr 
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