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Yaşar Üniversitesi Akdeniz 
Araştırma ve Uygulama Merkezi
msc.yasar.edu.tr

Yaşar Ün"vers"tes" Akden"z Araştırma 
ve Uygulama Merkez", gen"ş Akden"z 
havzası ve çevre bölgelerdek" gel"şme-
ler" ve güncel sorunları, küresel d"na-
m"kler" gözeterek, yakından tak"p etme 
amacıyla kurulmuştur. Merkez, amaç 
olarak tanımladığı çerçevede, "lk ola-
rak kend"s"ne kurumsal b"r "şb"rl"ğ" ağı 
oluşturmaya, paydaşlar ed"nmeye, tanı-
nırlığını arttırmaya ve araştırma etk"n-
l"kler"n" hayata geç"rmeye yönel"k çalış-
malar yapmıştır. Bu doğrultuda Akden"z 
ve çevres"nde bulunan farklı kurum ve 
kuruluşlarla "let"ş"me geç"lm"ş ve "k"l" 
ve çok taraflı "şb"rl"ğ"ne yönel"k adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Bu gel"şmeler"n 
yanı sıra merkez, Yaşar Ün"vers"tes"’n"n 
küresel değ"ş"mlere öncülük eden ağla-
ra katılımı "ç"n de çalışmalar yürütme 
yönünde "n"s"yat"f alarak B"rleşm"ş M"l-
letler Küresel İlkeler Sözleşmes" g"b" bel-
gelere taraf olmasına yönel"k çalışma-
larda bulunmuştur. Merkez kurguladığı 
etk"nl"kler çerçeves"nde farklı kurum-
lardan uzmanları Akden"z konu başlı-
ğında konferans ve sem"ner faal"yetle-
r" "ç"n Yaşar Ün"vers"tes" yerleşkes"nde 
m"saf"r etm"ş ve Akden"z havzasında-
k" paydaşlarla kurumsal "şb"rl"ğ"n" de-
r"nleşt"rmek ve da"m" kılmak amacıyla 
mutabakat muhtıralarının "mzalanma-
sına öncülük etm"şt"r. Akden"z Araştır-
ma ve Uygulama Merkez", Yaşar Ün"ver-
s"tes"’n"n yetk"n akadem"k kadrosuyla 
ve kurumsal altyapısıyla bu çerçevede 
yerel ve uluslararası yen" kurum ve ku-
ruluşlarla Akden"z bölges"ndek" ülke-
ler" ve toplumları "lg"lend"ren her türlü 
konu başlığında araştırma ve proje gel"ş-
t"rmek üzere "şb"rl"ğ"ne hazırdır.

Haz"ran 2013’ten ber" faal"yetler"ne 

devam eden merkez"n son dönem etk"n-
l"kler" arasında Fr"edr"ch Ebert St"ftung 
Türk"ye Tems"lc"l"ğ" "le b"rl"kte Ukray-
na’dak" güncel kr"z"n ele alındığı “The 
Cr"s"s "n Ukra"ne and "ts Impl"cat"ons on 
Turkey: Stakes, Concerns and Repercus-
s"ons” başlıklı uluslararası konferans; 
‘‘AB Nereye G"d"yor?’’ ve ‘‘Kıbrıs Soru-
nunun Çözüm Sürec"ndek" Güncel Ge-
l"şmeler’’ paneller"n" "çeren konferans; 
İzm"r Büyükşeh"r Beled"yes" "le ortak, 
göç konulu yuvarlak masa "şb"rl"ğ" top-
lantısı; uluslararası s"v"l toplum örgü-
tü Saferworld tems"lc"s"n"n “Post-2015 
Development Agenda: Susta"nable 
Development Goals and Saferworld’s 
V"s"on” başlıklı sem"ner"; ekonom"k 
anal"z kuruluşu EcoMod Başkanı Prof. 
Dr. Al" Bayar’ın konuşmacı olarak katıl-
dığı ‘‘Econom"c Modell"ng "n the Med"ter-
ranean Countr"es” başlıklı sem"ner" önde 
gelen etk"nl"kler olarak sayılab"l"r. Bu et-
k"nl"klere dışında merkez, Yaşar Ün"ver-
s"tes" bünyes"nde b"r UNESCO Kürsüsü 
kurulması yönündek" başvuru çalışma-
larını tamamlamıştır. Akden"z Araştır-
ma ve Uygulama Merkez"’n"n etk"nl"k-
ler"yle "lg"l" detaylı b"lg"lere ve "şb"rl"ğ" 
"mkânlarına da"r b"lg"lere merkez"n 
"nternet s"tes"nden ulaşılab"l"r.

Mersin Üniversitesi Akdeniz 
Kent Araştırmaları Merkezi
akkent.mersin.edu.tr

Akden"z Kent Araştırmaları Merkez", 
Akden"z coğrafyası başta olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası düzeyde, kentsel/
çevresel konularda "nceleme ve araştır-
malar yaparak b"lg" ve belge b"r"k"m"n" 
sağlamak, ulusal ve uluslararası b"l"m-
sel araştırma projeler" gel"şt"rmek, b"-
l"msel toplantılar ve yayınlar yapmak, 
etk"nl"k ve serg"ler düzenlemek, çalışma 
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öğrenc"ler"n b"lg" b"r"k"m"n"n gel"şmes"-
n" sağlamaktadır.

Merkez"n kuruluş amaçları doğrul-
tusunda gerçekleşt"r"len bu toplantılar 
"le Mers"n ve bölges"ne yönel"k yen" ve 
özgün çalışmaların paylaşılması, yerel 
tar"h çalışmalarının sürdürülmes", söz-
lü b"lg"n"n kayıt altına alınması ve d"s"p-
l"nler arası çalışmaların ortak b"r plat-
formda tartışılması hedeflenmekted"r.

“Kentsel Morfoloj" Araştırmaları” 
kapsamında Mers"n Ün"vers"tes" ev sa-
h"pl"ğ" ve Akden"z Kent Araştırmala-
rı Merkez" yürütücülüğünde, 14 N"san 
2014 tar"h"nde gerçekleşt"r"len Kuruluş 
Çalıştayı "le Türk"ye Kentsel Morfoloj" 
Araştırma Ağı kurulmuştur. Araştırma 
Merkez", söz konusu araştırma ağının 
genel sekreterl"ğ"n" yürütmekted"r. 22-
23 Ek"m 2015 tar"hler"nde, Türk"ye’de "lk 
Kentsel Morfoloj" Sempozyumu gerçek-
leşt"r"lm"şt"r. Kentsel Morfoloj" Araştır-
maları kapsamında gerçekleşt"r"len b"r 
d"ğer çalışma, “Kentsel gel"şme süreçle-
r"n"n ve morfoloj"k dönüşümün kavram-
sallaştırılması, Mers"n’de çeper-kuşak 
oluşumu ve konut alanlarının değ"şen 
f"z"ksel yapısı” başlıklı TÜBİTAK proje-
s"d"r. Proje 2015 yılı sonunda tamamlan-
mıştır.

Araştırma merkez"nde, gerek yapılan 
b"l"msel araştırmalar ve gerekse kent-
tek" "lg"l" kurum ve kuruluşlarla ger-
çekleşt"r"len ortak etk"nl"klerden elde 
ed"len b"lg" ve deney"m, b"l"msel rapor 
olarak, yazılı veya sözlü görüş olarak çe-
ş"tl" "let"ş"m kanallarıyla kentl"lerle pay-
laşılmaktadır.

Akden"z Kent Araştırmaları Merkez", 
yaptığı çalışmalar "le ün"vers"te ve kent 
arasında güçlü b"r "l"şk" ve etk"leş"ml" 
b"r "let"ş"m"n gel"şt"r"lmes"ne katkı sağ-
lamaktadır. Mers"n’"n de "ç"nde yer aldı-
ğı Doğu Akden"z l"man kentler"n" esas 
alan ve söz konusu coğrafyadak" kentle-
r" tar"h, ekonom", şeh"rc"l"k, m"marlık, 
arkeoloj", sanat tar"h" vb. pek çok fark-
lı d"s"pl"nden yen" ve özgün araştırma 
ve çalışmaları, d"s"pl"nerarası b"r bakış-
la ele alarak, "ç"nde yaşadığımız kente 

alanlarında d"ğer ulusal ve uluslarara-
sı kurum ve kuruluşlar "le kolekt"f ça-
lışmalar gerçekleşt"rmek, kent arş"v" 
ve belgel"ğ"n"n kurulmasını sağlamak 
ve kentsel sorunların çözümüne yöne-
l"k yerel yönet"m, kurum ve kuruluşlar 
"le ortak çalışmalar yapmak amacı doğ-
rultusunda, 30 Temmuz 2000 tar"h"n-
de Mers"n Ün"vers"tes" bünyes"nde ku-
rulmuştur. Akden"z Kent Araştırmaları 
Merkez"’n"n çalışma alanları temel ola-
rak Akden"z çalışmaları, kent tar"h" ve 
kentsel morfoloj" araştırmaları olarak 
tanımlanmıştır.

“Akden"z Çalışmaları” kapsamında 
2002 yılından "t"baren her üç yılda b"r, 
farklı temalar çevres"nde, uluslarara-
sı Tar"h İç"nde Mers"n Kolokyumu dü-
zenlenmekted"r. Beş"nc"s" 2015 yılında 
gerçekleşt"r"len kolokyumların b"ld"r" 
k"tapları ün"vers"te yayını olarak basıl-
mıştır.

“Kent tar"h" araştırmaları” kapsa-
mında merkez bünyes"nde kuruluşun-
dan "t"baren düzenl" olarak Mers"n kent 
tar"h"ne yönel"k kaynak k"ş"lerle sözlü 
tar"h görüşmeler" yapılmaktadır. Ayrı-
ca kent belleğ"n"n gel"şt"r"lmes"ne yöne-
l"k kenttek" kurum, kuruluş ve k"ş"lerle 
ortak olarak Mers"n Tar"h Dostları Top-
lantıları, Kent Söyleş"ler" ve Perşembe 
Sem"nerler" g"b" per"yod"k toplantılar 
yapılmaktadır.

Kent tar"h" ve kent belleğ"ne "l"şk"n 
yürütülmekte olan çalışmalar, kent"n 
yazılı olmayan tar"h"n"n "ncelenmes"n-
de b"r "vme oluşmasını sağlamış, ün"ver-
s"te dışından amatör araştırmacıların 
da kent tar"h"ne yönel"k araştırmalar 
yapmasını sağlamıştır. Söz konusu araş-
tırmalar, düzenl" olarak gerçekleşt"r"len 
Mers"n Tar"h Dostları Toplantıları aracı-
lığıyla paylaşılmakta ve kayıt altına alın-
maktadır.

D"ğer yandan, M"marlık Fakültes" 
bünyes"nde gerçekleşt"r"len Kent Söy-
leş"ler" ve Perşembe Sem"nerler" g"b" 
alan uzmanlarının katılımı "le ger-
çekleşt"r"len per"yod"k toplantılar, uz-
manların deney"mler"n"n paylaşımı "le 
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gy through its World Heritage Sites pro-
gram and through its World Intangible 
Cultural Heritage Convention. This has 
greatly influenced CIMS in developing 
programs and events also on traditions, 
handicrafts, the arts, films, music and 
food.

Several events of importance have 
been presented by CIMS which include 
the following:

• Visits by underwater archaeologist 
Jean-Yves Empereur to present his 
discoveries in the Bay of Alexandria, 
linking these to the UNESCO conven-
tion on the Protection of Underwater 
Heritage;

• Lecture by Dr. Kutalmış Görkay, 
Professor of Classical Archaeology, 
Ankara University, Turkey on Zeugma: 
Crossing the Euphrates between 
civilisations;

• Screening of a documentary on 
Göbeklitepe - The World’s First Temple;

• Power point presentation by Dr. Ufuk 
Kocabaş, Director of Istanbul Univer-
sity’s Department of Marine Archae-
ology on the Yenikapı Shipwrecks 
Project of Theodosius Harbour in Is-
tanbul;

• Lecture by Dr. Stephen Batiuk, Senior 
Research Associate and Lecturer, 
University of Toronto on Preserving 
and Presenting the History of the 
Antioch Region;

• Presentation by Hassan Eltaher, lec-
turer with the Canadian Foreign 
Service Institute, on Cruising the Suez 
Canal: Sailing through World History;

• An illustrated lecture by Dr. Simoni 
Zafeiropolou, Special adviser to 
the Greek Prime Minister on Inter-
national Cultural Relations, Athens, 
Greece, on the occasion of a major 
exhibit on Alexander the Great at the 
Canadian Museum of Civilisation, 
entitled “The Quest for Alexander 

"l"şk"n sonuçlar çıkarmayı hedefleyen 
ve bu yönüyle kent ve kentl"lere öneml" 
b"r katkı sağlayan kolokyumlar bugüne 
kadar, kenttek" yerel yönet"mler"n, "lg"l" 
kurum ve kuruluşların katkıları "le ger-
çekleşt"r"lm"şt"r. İlerleyen dönemde de, 
söz konusu destekler ve bölge "ht"yaçla-
rına yönel"k olarak yerel yönet"mler, "lg"-
l" kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma-
lar gerçekleşt"r"lmes", sem"ner, çalıştay 
g"b" etk"nl"kler"n sürdürülmes" öngö-
rülmekted"r.

Araştırma Merkez" ayrıca, Mers"n ve 
bölges"ne "l"şk"n araştırmalar, tez çalış-
maları, k"taplar, çeş"tl" meslek odaları, 
kurum ve kuruluşların sürel" yayınları, 
kent har"taları, raporlardan oluşan arş"-
v"yle araştırmacılara ve öğrenc"lere h"z-
met vermekted"r.

The Canadian Institute for 
Mediterranean Studies
sites.utoronto.ca/cims

The Canadian Institute for Mediter-
ranean Studies (CIMS) is a not-for-
profit, apolitical organization which 
has a dual mandate of public education 
and research. The mandate focuses 
both on the study of archaeology and 
built heritage and the dissemination 
of information on the cultures of the 
Mediterranean, and on academic 
research, through exchanges with 
likeminded institutions and the publi-
cation of a learned journal, Scripta 
Mediterranea.

CIMS’ National Office is situated 
in Toronto. It has two chapters, one 
in Toronto, which has links to the 
University of Toronto and to York 
University, and in Ottawa which has 
links to the universities of Ottawa 
and Carleton. More information can 
be obtained from our website.

UNESCO plays an important role in 
preserving built heritage and archaeolo-
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is to address the issues and challenges 
posed by these developments and at the 
same time fill an academic gap.

The Centre for Med iter ra nea n 
Studies is the first academic institution 
in Germany which is dedicated to the 
cross-epochal study of social science and 
the humanities in this multi-layered con-
tact zone between Africa, Asia and Eu-
rope. Supported by the Federal Min-
istry for Research and Education the 
Centre for Mediterranean Studies 
has created a platform from which to 
coordinate the activities of all Mediter-
ranean scholars at the Ruhr University 
in Bochum and to connect them with na-
tional and international Mediterranean 
studies. The focus of research is on the 
humanities, cultural and social sciences, 
including geographical, natural and po-
litical sciences.

The research centre looks at the 
Mediterranean and the dynamics of 
the region in a new way. It has thus an 
important contribution to make to 
the establishment of Mediterranean 
Studies in Germany and indeed to the ad-
vancement of Area Studies in general.

The activities of the centre include:

• Conferences and early career work-
shops

• Research within four fields: Re-
search Area 1: People on the Move 
- Migration as a Regional Resource, 
Research Area 2: Social Networks - 
Corpora of Knowledge and Trans-
mediterranean Contacts, Research 
Area 3: The Mediterranean in His-
tory Education, Research Area 4: 
Dynamics of Change in the Mediter-
ranean Region - Power, Knowledge, 
Networks

• University lectures and seminars
• Publications
• Transdisciplinary fields of studies
• Guests lectures
• Panel discussions

the Great- 2300 years later”;

• A Round Table discussion on the 
Mediterranean Diet, entitled “Recipe 
for the Good Life: Food, Community 
and the Mediterranean Diet,” with Dr. 
Kenneth Bartlett, Professor of History 
and Renaissance Studies, University 
of Toronto: “The role of olive oil in the 
Mediterranean”; Dr. Dennis Forcese, 
Professor Emeritus of Sociology and 
Anthropology, Carleton University, 
Chapter Master, Amici dell’Enotria: 
“Wines in the Mediterranean Area”; 
Dale G. Jarvis, Intangible Cultural 
Heritage Development Officer for 
Newfoundland and Labrador: “What 
IS Intangible Heritage?”.

Our major upcoming event will be a 
round table on “Al Andalus”, the period 
from the 8th to the 14th century, when 
the Moors ruled in the Iberian Peninsu-
la. Three academics are invited to speak: 
Prof. Travis Bruce of McGill University 
in Montreal, on the history of this peri-
od; Prof. Faith Wallis also of McGill Uni-
versity, who will discuss the influence of 
the Moors on medicine; and Prof. Mariana 
Esponda of the School of Architecture at 
Carleton University who will concentrate 
on the study of the Alhambra.

Centre for Mediterranean 
Studies, Ruhr-Universität 
Bochum
zms.rub.de

The Mediterranean connects and di-
vides peoples, continents, religions, po-
litical systems and economic areas. 
Throughout the ages the region has been 
a constant source of inspiration in man’s 
search for knowledge and meaning. In 
recent years economic, political and 
demographic developments have lent 
the region increased significance. The 
aim of the Centre for Mediterranean 
Studies in the Ruhr University in Bochum 


