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ÖNSÖZ 

Alan Yönetim Planı; sit alanları, ören yerleri, özellikli doğal alan ortamlarıyla bütünlük içinde 

etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belirlenen bir vizyon ve çeşitli 

temalar çerçevesinde geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması, 

planlama ve koruma konusunda yetkili, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları 

arasında eşgüdüm sağlanmasını amaç edinen ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak 

belirlenen bir rehber niteliğindedir. 

Dünya Miras Listesinde yer alan sit alanlarının yönetim planlarına sahip olması, dünya mirası 

olarak onaylanıp tescil edilmesi için gerekli bir dokümandır.  

Alan Yönetim Planı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü ile Geyre Vakfı arasında 08.11.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 

MSGSÜ, Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma ekibi tarafından 2011 yılında 

çalışmalara başlanmış ve hazırlanmıştır. 

Planın hazırlanması sürecinde;  

I. Safha; Aphrodisias Antik Kenti’ne ilişkin literatür incelemesi, yerinde yapılan araştırma ve 

değerlendirmeler, katılım ve uzman toplantıları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yapılan 

analiz çalışmasını içermektedir. Bu aşamadaki çalışmalar üç ana kısımda ele alınmıştır. Birinci 

aşamada, katılımcı bir planlama türü olan alan yönetim planının temelini oluşturan katılım 

konusu “Alan Yönetimi Oluşturulmasında Katılımın Örgütlenmesi” başlığı altında ele alınmıştır. 

Katılım konferansları, uzman toplantıları, çalıştaylar ve halkla gerçekleştirilen toplantıların 

yöntemi, bu toplantılardan elde edilen sonuçlar, paydaş analizi ve bunların ışığında alana dair 

temel konuların belirlenmesinde varılan sonuçlar, yine bu toplantılarda ortaya çıkan sorun ve 

potansiyeller bu kısımda açıklanmıştır. Bu süreçte elde edilen konular üzerinden bir GZFT 

analizi yapılarak, alana dair potansiyeller belirlenmiştir.  

İlk Uzman Toplantısı 22 Mart 2011 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 

Şehircilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenmiş ve toplantıya Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, üniversiteler, koruma kurulları ve özel sektörden uzmanlar ile Geyre Vakfı 

temsilcileri katılmıştır. Bu toplantıda alana dair temel analiz konuları aktarılmış ve planlamaya 

dair temel konular tartışılmış, paydaşlar belirlenmiş ve tartışma konuları her katılımcıdan yazılı 

olarak alınarak değerlendirilmiştir. Uzman Toplantısından elde edilen sonuçlar, bilimsel nitelikli 

analiz çalışmalarından elde edilen sonuçlarla birlikte yorumlanmıştır.  

İkinci aşamada yer alan “Analitik Çalışmalar” başlığı altında, alana dair geniş kapsamlı bir 

literatür incelemesi, yerinde yapılan araştırmalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler 

sonucunda elde edilen bilgi ve belgelere dayalı olarak yapılan analizlere ve incelemelere yer 

verilmiştir. Bu kısımda, “Genel Araştırmalar” başlığı altında Genel Çevre Özellikleri, Coğrafi ve 
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Fiziksel Yapı, Tarihi Araştırma, Yönetsel Yapı ve Sosyo-Ekonomik Yapı konularındaki analizler 

yer almaktadır. Yapılan bu analizler, Mevcut Plan, Proje ve Koruma Uygulamalarına İlişkin 

Analizler ve Alandaki Değerlere İlişkin Bilgi ve Belgelerin Toplanarak Alanın Analiz Edilmesi, 

Alanın Kültürel Öneminin Ortaya Konması başlıkları altında ele alınan analizler ile 

bütünleştirilerek, Alan Yönetim Planının dayanacağı temel ilkeler ve sorun alanları ortaya 

konmuştur. Literatür araştırması, 19 - 20 Nisan 2012 tarihlerinde, alanda yapılan çalışmalar ile 

de desteklenmiştir. Ayrıca 19 Nisan tarihinde alanda tüm paydaşlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı 

yetkilileri, Kazı Başkanlığı, Geyre Vakfı temsilcileri, Alan Başkanı, üniversitelerden uzmanlar, 

Belediye Başkanları, Müze Müdürü, Jandarma Komutanlığı, yerel aktörler, vd) ile bir çalıştay 

düzenlenerek alanın sorunları her bir paydaş açısından tartışılmış, öneriler dinlenmiş, 

paydaşların rolleri üzerinde durulmuştur. 20 Nisan 2012 tarihinde ise alanda ve çevre 

yerleşmelerde incelemelerde bulunulmuştur.  

18 – 19 Ağustos 2012 tarihlerinde alanda katılım toplantısı ve uzman toplantısı yapılmıştır. Yine 

geniş katılımlı bir uzman toplantısı yapılarak alana dair paydaşların rolleri ve beklentileri 

üzerinde durulmuş ve burada tartışılan konular planda ele alınmıştır. Bununla birlikte hem 

kazıda çalışan yöre halkı ile hem de Geyre yerleşmesinde tüm halkın davetli olduğu toplantıda 

yörede yaşayanlar ile bir halk toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarla, yörede yaşayanların ve 

alanda devam eden kazılarda çalışanların alanla ilgili görüş, öneri ve sıkıntıları dinlenmiş ve 

kayıt altına alınarak bu konular da plana yansıtılmıştır.  Böylece planın II. Safhasında ele alınan 

konular elde edilmiştir.  

Çalışmanın II. Safhasında, uzman toplantıları, katılım toplantıları ve analiz çalışmaları 

sonucunda 6 temel konu tanımlanmıştır. Bu konular; Yönetim ve Organizasyon, Koruma ve 

Planlama, Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi, Alanın Önem ve Değerinin Algılanması, Eğitim, 

Bilinçlendirme ve Katılım ile Risk Yönetimi başlıkları altında değerlendirilmiştir. Her bir konu için 

sorunlar, stratejiler ve bunlarla bağlantılı olan proje paketleri belirlenmiştir. Aphrodisias Antik 

Kenti Alan Yönetim Planı, asıl olarak bu proje paketlerinin eşgüdüm içinde uygulanması, 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sürecin yönetiminin düzenlenmesinden oluşmaktadır. Bunun 

için II. Aşama çalışmaları, üç ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım olan “Alan Yönetim Planı’nın 

Yöntem Amaç ve Stratejileri” içinde Planın vizyonu ve stratejileri ile birlikte bu altı konuya ilişkin 

stratejilere yer verilmiştir. İkinci kısım olan “Eylem Planı” içinde, alanın sorun ve potansiyellerine 

dair öngörüler çerçevesinde ele alınarak proje paketleri hazırlanmıştır. Proje paketleri, ilk 

aşamada tanımlanan sorunların çözülmesi ve alandaki potansiyellerin değerlendirilmesine 

yönelik olarak, daha önce tanımlanan paydaşların alacağı roller ve uygulamada kullanılacak 

araçlar ve projenin hangi vade içinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bilgilerine yer verilerek 

hazırlanmıştır. Bu kısımda, proje paketlerine ilişkin olarak Projeler, Örgütlenme Modeli ve Görev 

Dağılımı, Kaynak ve Bütçeleme ile Etaplama ve Zamanlama konuları açıklanmıştır. Üçüncü 

kısım olan “Planın İzleme ve Değerlendirilmesine Yönelik Model Önerisi” başlığında ise 

yürütücü kurumlar ile proje paketleri için sorumlu ve ilgili kurumların rol aldığı yer genel şemada 
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belirtilerek, geri besleme süreci ve planın uygulamasının yürütülmesine dair temel işleyiş 

açıklanmıştır.  

Bu aşamalardan sonra, “Sonuç ve Değerlendirme” başlığı altında uygulamaya dönük araçlar 

tanımlanmıştır. Bunlar, Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı İzleme ve Değerlendirme ile 

Yönetim Planı Projeleri Performans Göstergeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Bu kısımda ise 

her bir proje paketinin gerçekleşme düzeyini gösterecek performans göstergeleri ve ölçütler 

tanımlanmış, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini sağlayacak geri besleme 

mekanizmasını çalıştıracak bilginin toplanacağı formlar oluşturulmuştur.  

Sonuç olarak, hazırlanan bu yönetim planı Aphrodisias Antik Kenti’nin korunması ve 

yaşatılması için ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasının stratejilerini belirleyen bir rehber 

olarak ortaya çıkmıştır. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekibine 

yönlendirici katkılarından, Geyre Vakfı’na Antik Kentin korunması yönündeki desteklerinden ve 

alan yönetim planı çalışma ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 

 

Prof.Dr. Aykut KARAMAN 

Proje Yürütücüsü 

 

Kasım 2012 - İstanbul 
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1. Giriş 

UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konfe- 

ransı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına 

Dair Sözleşme” kabul edilmiştir ve bu kapsamda sözleşmeye imza atmış olan taraf ülkeler, 

kendi bölgelerindeki tarihi ve doğal mirasın tanımlanmasını, korunmasını, sahip çıkılmasını, 

kullanılmasını, geliştirilmesini ve geleceğe taşınmasını garanti etmişlerdir (4. madde). Bu söz- 

leşmenin tanımında belirtildiği gibi; 21 taraf devlet temsilcisinin yer aldığı Dünya Miras Ko- 

mitesi tarafından belirlenen ve bulundukları ülke tarafından tanımlanması, korunması, sahip 

çıkılması, kullanılması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması garanti edilen, tüm uluslararası 

toplum tarafından üstün evrensel değerlere sahip olduğu kabul edilen doğal ve kültürel varlık- 

lara “Dünya Mirası”, bu varlıkların yer aldığı listeye de “Dünya Miras Listesi” denmektedir. 2012 

itibariyle; 745 kültürel, 188 doğal, 29 karma varlık olmak üzere toplam 962 varlık bu listede yer 

almaktadır ve sözleşmeyi imzalayan ülke sayısı ise 189’a ulaşmıştır. 
 

Dünya Mirası Komitesi; her bir taraf ülkeden gelen bilgiler ışığında, evrensel değere sahip dün- 

ya mirası varlıklarının listesinin hazırlanması ve tehlike altında olan dünya mirasının müdahale 

ve bakım esaslarını belirterek tespit edilmesi görevini yürütmektedir. Dünya Miras Sözleşmesi- 

ne ülkemizin katılması 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla uygun bulunmuş olup, Sözleş- 

me 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih 

ve 17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 
 

Bir alanın dünya miras listesine dahil edilebilmesi için dünya miras komitesi tarafından belirle- 

nen evrensel değerini ölçen kültürel ve doğal 10 kriterden (EK 1) en az birini karşılaması ge- 

rekmekte olup; 2012 yılı itibariyle ülkemizden dünya miras listesinde 11 varlık yer almaktadır: 

 
 

•    İstanbul’un Tarihi Alanları (1985) 
 
•    Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985) 

 
•    Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kaya Yerleşimleri (1985) 

 
•    Hattuşa: Hitit Başkenti (1986) 

 
•    Nemrut Dağı (1987) 

 
•    Pamukkale – Hierapolis (1988) 

 
•    Xsantos – Letoon (1988) 
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•    Safranbolu Şehri (1994) 
 
•    Truva Arkeolojik Alanı (1998) 

 
•    Selimiye Camii ve Külliyesi (2011) 

 
•    Çatalhöyük Neolitik Kenti (2012) 

olarak belirlenmiştir. 
 
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf 

Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envan- 

terlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletmekle yükümlüdürler. İlk kez 1994 

yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011 ve 2012 

yıllarında güncellenmiş olup bu listede 2 karma (kültürel/doğal) ve 35 kültürel olmak üzere 

toplam 37 adet varlık bulunmaktadır (EK 2). 
 

2000’li yılların başından itibaren Dünya Miras Merkezi’nce gerçekleştirilen periyodik rapor top- 

lantılarında kültürel ve doğal varlıkların Dünya Miras Listesi’ne alınması için yönetim planla- 

rının olması gerektiği hususunun altı çizilmişse de, kültürel varlıklar için de yönetim planının 

hazırlanması hususuna ilk defa 2005 yılında yayınlanan uygulama rehberinde yer verilmiştir. 

Söz konusu rehberin “Yönetim Sistemleri” baslıklı 108. paragrafında “aday gösterilen her bir 

varlığın, olağanüstü evrensel değerinin tercihen katılımcı bir yolla nasıl korunacağını açıkça 

belirten uygun bir yönetim planı veya diğer belgelenmiş yönetim sisteminin bulunması ge- 

rektiği” hükmü yer almaktadır. Önceki rehberlerde sadece doğal varlıklar için zorunlu tutulan 

yönetim planları, 2005 yılından itibaren tüm alanları kapsayıcı nitelik kazanmıştır (Akdoğan, 

N.K., 2010, s:36-37). 
 

Aphrodisias Antik Kenti, 2009 yılından itibaren Dünya Mirası Geçici Listemizde yer almakta- 
 

dır. 
 

 

.          Alan Yönetimi: 
 
Bütüncül koruma yaklaşımına göre her düzeyde plan, proje, program çalışmaları yapılarak 

kültürel mirasın her türlü olumsuz etkiden uzak ve yaşayan modern çevre ile bütünleşerek 

varlığını sürdürebilmesi sağlanmalıdır. Buna göre alan yönetimi, yerel girişim sürecinde hem 

kültürel ve doğal kaynaklar için altyapı ve servis olanakları sağlayacak hem de bunların yer 

aldığı bölge ve çevresiyle alanın değerini yükseltecek, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

örgütleri ve yerel halkın koordinasyonla çalışmasını sağlayacak yönetim modelidir. Alanın sür- 

dürülebilir gelişmesini sağlamak, temel uygulama amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bu 

yönetim çerçevesi, bir coğrafyada yer alan “sit alanlarının, ören yerlerinin, özellikli doğa alan- 

larının” bir bütünlük içinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belirle- 

nen bir vizyon ve tema çerçevesinde geliştirilmesi, toplumun eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarıyla 

buluşturulması amacıyla planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile 

sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin 

görüşleri alınarak belirlenen miras alanlarının yönetim planına sahip olması bütüncül ve verimli 

koruma için temel gerekliliktir. 
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Kültürel miras alanlarının yönetimi yerel ve sivil inisiyatiflere de görev ve sorumluluk yükle- 

yen, geleceğe yönelik temel öngörüleri belirleyen kapsamlı eylem konularını tanımlayan bir 

rehber niteliğindedir. Alan yönetiminin temel özelliği, tüm değerlerin sürekli olarak sistemli bir 

şekilde izlenmesi ve durumlarının raporlarla irdelenmesidir. Değerlerin yeni kuşaklara ulaşma- 

sını sağlamak, koruma kullanma arasındaki çatışmayı, başka bir deyişle “koruma ve değişim” 

arasındaki çatışmayı sürdürülebilirlik çerçevesinde yönetmek bir diğer önemli özelliği oluş- 

turmaktadır. Bu planlar 5 yıllık süreci kapsayacak şekilde hazırlanır, sürecin sonunda ortaya 

çıkan durumların ışığında yenilenir, her yeni aşamada sorumlu ve tarafların görevleri yeniden 

tanımlanır. 
 

Alan Yönetim Planı: Yönetim planının hazırlanması süreci, korunacak kentsel, doğal, arkeolo- 

jik, kültürel alanların planlarının ne anlama geldiğini açıklayan, planın hazırlanması için geçiri- 

lecek süreci ve çalışma programını içermek durumundadır. Söz konusu alanlarda yaşayan kişi 

ve kuruluşlara dağıtmak üzere alanın önemine ve sorunlarına yönelik bilgileri toplama amaçlı 

uzman ve katılım konferanslarının yapılması katılım adına önemli bir aşamayı oluşturur. 
 

Bu hazırlık aşamasında; planlama, programlama, bütçelerin sürekli revize edilerek dinamik 

tutulması ve mevcut yerel planlarla ilişkisinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 
.          Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı: 

 
Planlama, yürütme ve izleme süreçlerini kapsayan yönetim planı ve yönetim alanı kavramları, 

hukuk sistemi içinde ilk kez 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 14. 

07. 2004 tarihinde yapılan değişikliklerle “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinin 10. 

ve 11. paragraflarında tanımlanarak aşağıdaki biçimde yer almıştır. 
 

(10) (Ek: 14/7/2004 tarih, 5226/1 md.) “Yönetim Alanı”; 
 
“Yönetim Alanı”; Sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde 

etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında 

geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla planlama ve 

koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruşları arasında eşgü- 

dümü sağlamak amacıyla oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça 

belirlenen yerlerdir. 
 

(11) (Ek: 14/7/2004 tarih, 5226/1 md.) “Yönetim Planı”; 
 
“Yönetim Planı”; yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak 

amacıyla işletme projesini, kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar 

planını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve 5 yıllık uygulama etap- 

larını ve bütçesini de gösteren her 5 yılda bir gözden geçirilen plandır. 
 

Bu tanımlar çerçevesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge- 

nel Müdürlüğü ile Geyre Vakfı arasında 08.11.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 

Aphrodisias Antik Kenti yönetim planı çalışmalarına başlanmıştır. Özellikle heykel sanatında 

belli bir teknik ve uygarlık düzeyini örneklemesi ve MÖ 2. yy ile MS 9. yy arasında Yunan ve 

Roma dönemi kentlerinin özgün bir örneğini sergilemesi, Aphrodisias Antik Kenti’nin üstün 
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evrensel niteliklerini oluşturmaktadır (bkz. Bölüm 2.3.1. Alanın Dünya Miras Listesi’ne 

alınma kriterleri açısından değerlendirilmesi). Yönetim planının amacı; Aphrodisias Arkeolojik 

Sit Alanı’nın üstün evrensel değerlerinin etkin ve bütünleşik olarak korunması ve 

sürdürülebilirli- ğinin sağlanması için uygulamaya konulacak olan eylemlerin belirlenmesi ve 

çalışmaların aynı çerçeveye alınması, alanın mimarisinin, arkeolojisinin, peyzajının, doğal 

varlıklarının ve yer- leşme dokusunun korunması ve güçlendirilmesidir. Aphrodisias Antik 

Kenti’nin üstün evren- sel niteliklerinin sürdürülebilir kılınması, dünya mirası olarak gelecek 

kuşaklara aktarılmasının sağlanması için alanın bir yönetim planının yapılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte alanın yönetiminde sürekliliğin ve devamlılığın sağlanması, alanın dünya 

kamuoyunda bilinirliğinin arttırılması, uluslararası alanda kabul görmesinin açısından da 

Aphrodisias Antik Kenti’nin alan yönetim planına gereksinim duyulmaktadır. 
 

Aphrodisias Antik Kenti yönetim planının hazırlanma biçimindeki temel yaklaşım, katılımcı bir 

yöntemin benimsenmesidir. Plan hazırlanırken üç aşamalı bir yöntem belirlenmiştir. Önce li- 

teratür araştırması ve alana dair harita, veri, bilgi ve belgeler toplanmıştır. Analitik araştırmayı 

oluşturan bu süreçte elde edilen veriler, literatür araştırmasının ışığında incelenmiştir. İkinci 

olarak, alanda yapılan incelemeler ile alanın özgün durumu planı yapan uzman ekip tarafından 

da fotoğraflar ve kurum görüşleri alınarak belgelenmiştir. Üçüncü olarak ise, planlama sürecine 

katılımın sağlaması açısından uzman toplantısı ve katılım konferansları düzenlenerek, planla- 

ma sürecini oluşturan üç aşama için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Taraflar, temel olarak hem ilgili 

kamu kurumları, hem de ilgili sivil inisiyatifler, alandan yararlananlar ve yerel halktan oluşmak- 

tadır. Bunlara dair ayrıntılar ve katılım biçimleri, raporda belirtilmiştir. Katılımın sağlanmasına 

verilen önem, sürece çeşitli biçimde katkı sunacak aktörlerin bir araya gelmesi ile alana dair 

tüm paydaşların görüşlerinin alınmasını ve katkılarını sağlamak, işbirliği alanlarının açılmasını 

kolaylaştırmak ve belirlemek amacından kaynaklanmaktadır. Planlama süreci sonunda, yapı- 

lan analitik çalışmalar, yerinde yapılan incelemeler ve üç ayrı fazda belirlenen katılım konfe- 

ransları ve uzman toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş ve raporlaştırılmıştır. 
 

Aphrodisias Yönetim Alanı sınırlarının belirlenmesi konusunda alanın üstün evrensel değeri 

göz önünde bulundurularak doğal, kültürel ve arkeolojik eşikler ile mevcut yerleşmeler, bu yer- 

leşmeleri içine alan idari sınırlar dikkate alınmıştır. Yönetim Alanı sınırlarının belirlenmesinde 

de hem bu yaklaşım, hem de alan çevresinde henüz açığa çıkarılmamış olan değerler göz 

önüne alınmıştır. 
 

Bu çerçevede çalışmaları tamamlanmış olan yönetim planı; Aphrodisias Antik Kenti’nin ko- 

runmasının sağlanması, yörede sadece kültürel anlamda değil, sosyo-ekonomik bağlamdaki 

değişim bileşenlerinin ve kuvvetlerinin analiz edilmesi, alanla ilişkide bulunan tüm kurum ve 

kuruluşların tespit edilmesi ve eşgüdümün sağlanması, alandaki kültürel ve doğal mirasın sü- 

rekliliğinin sağlanması konusunda hedef ve stratejilerin belirlenmesi konularının altını çizmek- 

tedir. 
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2. I. Safha Çalışmaları 

 

2.1. Alan Yönetimi Oluşturulmasında Katılımın Örgütlenmesi 

 

2.1.1. Paydaşların Tespiti ve Analizi 

 

Paydaşların tespiti ve analizi için çok kapsamlı bir literatür taraması ile mevzuat çerçevesinde 

araştırmalar yapılarak elde edilen bulgular incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Öncelikle uzman- 

lardan oluşan bir toplantı ile daha sonra alandaki aktörlerin katıldığı bir konferans düzenlen- 

miş, bu toplantılarda öne çıkan konulara göre paydaşlar belirlenmiştir. 
 

22 Mart 2011 tarihinde 1. Safha çalışmaları çerçevesinde bir uzman atölye toplantısı düzen- 

lenmiştir (Resim 2.1). Toplantıya davet edilen uzmanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gey- 

re Vakfı temsilcileri katılmışlardır. 
 

Toplantıda Dünya Mirası kavramı, Dünya Mirası Listesi ve Ülkemizde mevcut durum üzeri- 

ne bir açılış konuşması ardından, Paydaşların Tespiti ve Analizi, Paydaş Katılım Stratejisinin 

Belirlenmesi, Tarihi Araştırma, Yönetsel Yapı, Sosyo-Ekonomik Yapı, Mevcut Plan, Proje ve 

Koruma Uygulamalarına ilişkin araştırmalar başlığı altında sunuşlar yapılmış, daha sonra da- 

ğıtılan formlar çerçevesinde görüş ve öneriler tartışmaya açılmıştır. 
 

Bu çerçevede tartışmalarda öne çıkan temel konular ve katılımcıların yaptığı katkıların tümü 

güçlü, zayıf yönler ile tehditler ve fırsatlar başlıkları altında gruplanmıştır: 

 

 
 

Resim 2.1: 22.03.2011 tarihli uzman toplantısı, MSGSU, İstanbul 
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Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

Geyre’nin turizm açısından büyük potansiyele sahip 

olması 
İlgili kurumların ekonomik ve mali yönden kurum- 

sal kapasitelerin yetersizliği 

 
Tarihi gelişim içinde Aphrodisias Antik Kenti’nin diğer 

antik kentlerle olan kuvvetli ilişkisi 

 

Kent gelişiminin sistematik olarak ele alınmamış 

olması, yapıların mimari ayırt edici değerlerinin ve 

özelliklerinin belirlenmemiş olması 

 
Afrodit Kültü’nün kent için çok önemli olması 

 

Paydaşlardan, özellikle yerel yönetimin kapasite 

artırımına ihtiyaç duyması 

Antik Kent yakınında yaşayan yerel halkın bulunması 

ve yerel halkın arkeolojik çalışmalar bünyesinde görev 

alması 

 
Kontrollü turizm ve koruma için turizm konularının 

ele alınmamış olması 

 
Antik çağdaki heykel okulunun bölgede bulunması 

 

Deprem riski göz önüne alınarak planlama yapıl- 

mamış olması 
 

 
Mermer ocağı yataklarının varlığı, anıtsal nitelikleri, alanla 

ilişkilerinin kuvvetli olması 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın anlaşılır 

olmaması; turizm yatırımlarının hangi düzeyde ve 

nitelikte olacağı konusunda çalışma yapılmamış 

olması 

Mermer ocaklarından çıkarılan ve rezerv mermerin kulla- 

nılabilir olması 
 

 

Düz bir alanda kurulan kentin savunma ve bakı noktaları- 

na sahip olması, gözetleme surları ve kalelerinin varlığı 

 

Aphrodisias’ın, toplumsal ve ekonomik anlamda yakının- 

daki yerleşmelere fayda sağlama potansiyelinin varlığı 
 

Koruma, değerlendirme ve sürdürülebilirliğin sağlanması 

için ilgili mevzuat kapsamında kamulaştırmaya dönük 

çalışmaların yapılmış olması 

 

Antik kentin, tapınağın varlığı nedeniyle ve görsel açıdan 

güçlü oluşu,  güçlü yönlerin yanı sıra etkisi daha az olabi- 

lecek Pekmez Tepe prehistorik yerleşmelerin de zaman 

dizimine yapacağı katkının varlığı 

 

 

Kentin sahip olduğu simgelerin tanıtım açısından ve eko- 

nomik olarak değerlendirilebilir olması 

 

Tarım dışında geleneksel dokumacılık, dericilik, seramik- 

çilik, çömlekçilik, zeytincilik gibi iş kollarının varlığı 
 

 

Fırsatlar 

 

Tehditler 

 
Kültürel mirasın korunması konusunda çalışma yapan 

STK’ların olması 

 

Antik kent sınırlarının, Geyre’nin iki mahallesi 

arasında bulunması nedeniyle Geyre’nin gelişme 

riskinin varlığı 

Yerel halkın çalışmalara katılıyor olması, alan yönetim 

planına katılımlarının hedeflenmesi 
Enerji nakil hattının alanın yakınından geçiyor 

olması 
 

 
Kentte turizm kapasitesini arttıracak höyüklerin bulunması 

Yer altı suyundaki değişimlerin analiz edilmemiş 

olması, sit alanına olan olası olumsuz etkilerinin 

varlığı 
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Katılımcı ve paydaş listesi içinde ICOMOS Milli Komitesi 

ile Avrupa Nostra temsilciliğin bulunması 

 
Alan yakınından ana yol geçmesi 

Işıklı, Palamutçuk Köyleri, Ataeymir Belediyesi ve Ka- 

racasu Belediyesi’nin Yönetim Planı çalışmalarına katkı 

sağlama potansiyellerinin bulunması 

 
Bölgede yıkıcı etkisi olan deprem riskinin bulunma- 

sı 

İl Özel İdaresi taranından toplanan emlak vergilerinin 

kaynak sağlama açısından potansiyel olması 
 

Alanda antik dönemde yapılan heykel faaliyetlerinin gele- 

cek için bir fırsata dönüştürülmesi 
 

Aphrodisias çevresinde konaklama olanaklarını arttıracak 

biçimde büyük ölçekte yeni turizm yatırımlarının başlamış 

olması 

 

 

19 Nisan 2011 tarihinde, Aphrodisias Alan Yönetim Planı 1. Safha çalışmaları kapsamında, 

alan yönetimi oluşturulmasında katılımın örgütlenmesi amacı ile belirlenen paydaşların katılımı 

sağlanarak, Aphrodisias Müzesi konferans salonunda, Aphrodisias Alan Yönetim Planı Katı- 

lım Konferansı gerçekleştirilmiştir (Resim 2.2). Alanla doğrudan ya da dolaylı ilgili tüm kamu, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yönetim planı kararlarından etkilenecek taraflar ve 

örgütlenemeyen kesimlerin adres bilgileri, erişilebilirlikleri, yasal dayanakları, türleri, yönetici- 

leri, etkinlik düzeyleri, faaliyet alanları üye sayıları dikkate alınarak ilgili çalışmanın katılımcıları 

belirlenmiş davetiye örneği, tüm katılımcıların isimlerine hazırlanmak sureti ile kendilerine ile- 

tilmiştir. 
 
 
 
 

 

Resim 2.2: 19.04.2011 tarihli katılım konferansı, Aphrodisias Müzesi, Geyre 
 
 
 
 

Katılımda dikkate alınan paydaşların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo temel alınmıştır 
 

(Tablo 2.1): 
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 Paydaş    İle    
Korunan Alan  
Arasındaki  
İlişkinin Özelliği 

 

İşbirliği  için  Fırsatlar  
ve Olumlu Yönler 

Dikkat Gerektiren  

Konular 

Merkezi Hükümet Yetkili idare Ulusal ve uluslar arası söz- 

leşmeler çerçevesinde ala- 

na verilen destek 

Birimler arası koordinasyo- 

nun sağlanması 

Taşra Teşkilatları Yereldeki yetkili idare Alan Yönetimi kapsamında 

kendi rollerinin belirlenme- 

si 

Birimler arası koordinasyo- 

nun sağlanması 

Katma Bütçeli Kuruluşlar Proje yatırımları Kolaylaştırıcı  altyapı  des- 

teği 

Proje  yatırımlarının  alanla 

olan ilişkisi 

Özel Statülü Kuruluşlar Teknik   destek   prog- 

ramları 

Kentsel  ve  bölgesel  hiz- 

met 

Bütçenin kullanılması 

Yerel Yönetim Yereldeki yetkili idare Kentsel servislerin sağ- 

lanması, yerel örgütlenme 

fırsatı 

Servislerin sağlanmasında 

ekonomik, toplumsal ve 

çevresel gelişmenin bütün 

olarak dikkate alınması 

Danışma Kurulları Bilimsel destek Sürecin  izlenmesi  ve  de- 

ğerlendirilmesi 

Katılımcı bir yönetişim sü- 

reci 

Alanın   Çevresinde   ve 

Yakınında Yaşayan Halk 

Kullanıcı ve yardımcı Alanı  sahiplenmesi,  koru- 

ması ve geliştirmesi 

Bilinçlendirme ve farkında- 

lık sağlanması 

Bölgesel ve Ulusal Nüfus Ziyaretçi Yerel ekonomiye katkı Bilinçlendirme ve farkında- 

lık sağlanması 

Uluslararası Topluluklar Yönlendirici Alanın korunmasına yöne- 

lik ilkelerin belirlenmesi 

İlişkilerin sürekliliğinin sağ- 

lanması 

STK’lar Destekçi Alanın korunması ve geliş- 

tirilmesi için kaynak temini 

Karar süreçlerinde yer alın- 

ması 

Okullar, Üniversiteler, 

Müzeler, Araştırma Ku- 

rumları 

Bilimsel destek ve kay- 

nak geliştirici 

Bilimsel  çalışma,  bilimsel 

- sanatsal ürün ve faaliyet 

desteği 

Alanla  ilgili  bilimsel  çalış- 

maların yönlendirilmesi 

Özel Sektör Kuruluşları Yatırımcı,  destekçi  ve 

düzenleyici 

Alandaki  ekonomik  geliş- 

melerin sağlanması 

Alana özgü yatırımların 

gerçekleştirilmesi 

Medya İletişim ve etkileşim 

desteği 

Alanın  tanıtılması  ve  ka- 

muoyu oluşturulması 

Alana özel dijital ve basılı 

yayın 

Bağışta  Bulunan  Kuru- 

luşlar 

Kaynak   geliştirici   ve 

destekçi 

Alanın korunması ve geliş- 

tirilmesi için kaynak temini 

Destek mekanizması yay- 

gınlaştırılması ve kurum- 

sallaştırılması 

 
 
 

Tablo 2.1: Paydaş Değerlendirme Formu 
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Paydaş katılım toplantısında ifade edilen tartışma konuları aşağıdaki tabloda gruplandırılarak 

özetlenmiştir: 

 

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar 

Antik Kent ile ilişkili olarak kutsal suyun bulunması Heykel atölyelerinin ön plana çıkarılmamış olması 

Karacasu’da çömlekçilikte kullanılan çamurun, 

Türkiye’nin demir oranı en yüksek çamur olması 

 
Kazı bütçesinin planlanmamış olması 

Çömlekçilikteki yeni teknik buluşlarının yerel üreticiler 

tarafından gerçekleştiriliyor olması 

 
Sponsorluk projelerinin yetersizliği 

Seramiklerde kimyasal kullanılmaması Giriş ücretlerinden kazı için fon ayrılmaması 

Mevcut köy yerleşmesinde kalan yapıların varlığı Alan civarında definecilik ve kaçak kazı yapılması 

Aphrodisias Müzesinde seramikçilik ile ilgili öğelerin 

varlığı 

 
Alanda güvenlik sorunlarının varlığı 

 
Yöreye özgü seramik üretim tekniklerinin varlığı 

Hizmet sektörü insan kaynağının (garson, komi, zabı- 

ta, vs) yetersizliği 

Kentin tanıtımı ile ilgili soyut mirasın (Roma- 

Aphrodisias bağlantısı) önemi 

 
Bilinçlendirme çalışmaları yapılmamış olması 

Karacasu Vakfı tarafından İzmir’de başlatılan felsefe 

okulu ile bölge ilişkisinin varlığı 
Ören yeri gelirlerinin, müze ve kazı çalışmaları için 

kullanılamıyor olması 

Seramik ocaklarının, kentsel sit alanının ve yaylaların 

birlikte ele alınabilir olması 
 

Yüksekokulun varlığı  

Öneriler Tehditler 

 
Bakı noktalarının belirlenmesi 

Karacasu Barajı’nın su seviyesine ve Antik Kente 

olası etkileri 

Kültürel varlıklar açısından risk analizinin gerçekleşti- 

rilmesi 

 
Yer altı su seviyesindeki değişimler 

Sulama kooperatifleri ile işbirliği yapılması Baraj gölünün su seviyesine etkisi 

Kazı ekibince yapılan drenaj sistemiyle ilgili proje ve 

araştırmaların incelenmesi 

 
Baraj koruma bantlarının Antik Kente olası etkileri 

Kazı planının anlaşılması, özellikle kent planının anla- 

şılması amaçlı çalışmaların teşvik edilmesi 
DSİ’nin diğer sulama projelerinin yönetim alanına 

etkileri 

 
Alanın arkeolojik parka dönüştürülmesi 

Aphrodisias Antik Kenti de etkileyebilecek sel baskını 

olasılığı 

Bölgedeki tarihi yapıların tespiti ve Koruma Bölge 

Kurulu’na bildirilmesi 

 
Olası bir depremin Antik Kente olan etkileri 

Gelirlerin kazı faaliyetlerine dönüşümü konusunda 

çalışmalar yapılması 
Işıklar Köyü’nde kurulacak sulama göletinin oluştura- 

bileceği tehditler 

Öğrencilerin yetişmesine yönelik faaliyetlerin katkısı- 

nın ele alınması 
Yangın tehlikesine karşı önlemlerin yetersizliği, kriz 

planının bulunmayışı 

Aphrodisias’ın etrafındaki atölyeler, bağ evleri, eski 

evlerin ilişkisinin kurulması 
Alandaki bitki örtüsü ile ilgili tehditler (görsel algılama 

ve fiziksel zarar açısından) 
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Aphrodisias Kenti’ndeki sinagog varlığının öneminin 

vurgulanması, müzedeki tablet ön plana çıkarılarak, 

Amerika’daki Musevilerin (Türkiye’den giden) ziyarete 

çekilmesi 

 

 
Alan yakınından geçen anayolun geliştirilmesinin, 

yolun mevcut eserlere olası zararları 

Buraya ait turizmin diğer turizm alanlarına bağlantı- 

lanması 
 

Müzelerin uzun vadede sit alanı ile entegre olacak 

biçimde antik kent dışına alınması 
 

Kırsal turizmin tipolojisinin oluşturulması  

Turistlerin bölgede bulundukları faaliyetlerin araştırıl- 

ması ve değerlendirilmesi 
 

Turizmin yerel halka katkısının değerlendirilmesi  

Turistlerin alternatif turizm beklentilerinin değerlendi- 

rilmesi 
 

Alan yönetiminin bütçesi konusundaki yasal düzenle- 

melerin araştırılması 
 

İl Özel İdaresi’nde toplanan emlak vergilerinden 

toplanan fondan yararlanması konusunda araştırma 

yapılması 

 

Paydaşların doğru tespit edilmesi  

Paydaşların planı sahiplenmesi konusunda çalışmalar 

yapılması 
 

Geyre halkına ekonomik alanlar yaratılması  

Çocukların eğitiminin sağlanması  

Kadınların eğitiminin sağlanması  
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2.1.2. Paydaş Katılım Stratejisinin Belirlenmesi 
 

Paydaş katılım stratejisinin belirlemesi sürecinde, geniş kapsamlı bir literatür taramasına da- 

yanan araştırma çalışmaları, yerinde inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde analiz ça- 

lışmaları, yerinde yapılacak kurum ziyaretleri, uzmanların katılacağı toplantılar, ilgili kurum ve 

kuruluşların katılımının sağlandığı katılım konferansları, yerel halkın da katılımının sağlana- 

cağı arama konferansları gerçekleştirilmektedir. Tüm bu konferansların yapılma amacı bilgi- 

lendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını geniş bir paydaş kitlesi ile paylaşmaktır. Bu anlamda 

elde edilen tüm tartışma konuları GZTF (SWOT) analizi tablosuna dönüştürülmektedir. Katılım 

stratejinde ayrıca hangi paydaş ile hangi düzeyde bir katılım biçimi oluşturulacağı da bu süreç 

sonunda belirlenmektedir. 
 

Halkın bilgilendirilmesi ve katılımın sağlanması yönünde belediye hoparlöründen duyurular ya- 

pılacaktır. Katılım biçimleri belirlenen paydaşlara erişmede resmi yazışma, cep telefonu, sabit 

telefon, faks ve e-posta kullanılmaktadır. Yapılan toplantılar ve çalışmalar neticesinde katılım 

yöntemi belirlenmiş ve daha sonraki tüm aşamalarda yapılacak iş ve işlemlerde katılımın nasıl 

sağlanacağı konusunda aşağıdaki tabloda belitilen katılım biçimleri önerilmiştir (Tablo 2.2): 

 

Paydaşlar Paydaş Alt Grup Önerilen Katılım Biçimi 

Merkezi Hükümet Kültür ve Turizm Bakanlığı Birlikte Karar Vermek 

Çevre ve Orman Bakanlığı Danışmak 

Taşra Teşkilatları Aydın Valiliği Birlikte Hareket Etmek 

Karacasu Kaymakamlığı Birlikte Hareket Etmek 

Tavas Kaymakamlığı Bilgilendirmek 

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Birlikte Hareket Etmek 

Aydın Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Danışmak 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Birlikte hareket etmek 

Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Danışmak 

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Birlikte hareket etmek 

Aydın İl Jandarma Alay Komutanlığı Bilgilendirmek 

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Bilgilendirmek 

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Bilgilendirmek 

Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı Birlikte Hareket Etmek 

Katma Bütçeli Kuruluşlar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Danışmak 

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Danışmak 

Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğü Danışmak 

AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi Bilgilendirmek 

Özel Statülü Kuruluşlar Güney Ege Kalkınma Ajansı Danışmak 

Yerel Yönetim Geyre Belediye Başkanlığı Birlikte Hareket Etmek 

Ataeymir Belediye Başkanlığı Birlikte Hareket Etmek 

Karacasu Belediye Başkanlığı Birlikte Hareket Etmek 

Tavas Belediye Başkanlığı Bilgilendirmek 

Aydın Belediye Başkanlığı Bilgilendirmek 

Aydın İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü Danışmak 
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 Aydın İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat 

Müdürlüğü 

Danışmak 

İstiklal Mahallesi Muhtarlığı Birlikte Hareket Etmek 

Dörtyol Mahallesi Muhtarlığı Birlikte Hareket Etmek 

Işıklar Köyü Muhtarlığı Birlikte Hareket Etmek 

Palamutçuk Köyü Muhtarlığı Birlikte Hareket Etmek 

Danışma Kurulları Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü 

Birlikte Hareket Etmek 

Aphrodisias Alan Başkanlığı Birlikte Karar Vermek 

Koruma Kurulu Başkanı Danışmak 

Danışma Kurulu Üyeleri Danışmak 

Alanın Çevresinde ve Yakınında 

Yaşayan Halk 

Geyre Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Ataeymir Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Karacasu Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Tavas Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Bölgesel ve Ulusal Nüfus Aydın Bilgilendirmek 

Denizli Bilgilendirmek 

Türkiye Bilgilendirmek 

Uluslar arası Topluluklar UNESCO International Danışmak 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras 

İhtisas Komitesi 

Danışmak 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Danışmak 

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Danışmak 

Alman Arkeoloji Enstitüsü Danışmak 

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Danışmak 

The British Institute at Ankara Danışmak 

ARIT Ankara Danışmak 

ARIT İstanbul Danışmak 

STK’lar TMMOB Mimarlar Odası Aydın Şubesi Bilgilendirmek 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bilgilendirmek 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Bilgilendirmek 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın Temsilciliği Bilgilendirmek 

Aydın Ticaret Odası Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Aydın Afrodisias Müzesini Sevenler Derneği Bilgilendirmek 

Afrodisias Sevenler Derneği Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

Aydın Doğa Sevenler Derneği Bilgilendirmek 

Aydın Eski Eserleri Sevenler ve Koruma Derneği Bilgilendirmek 

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Bilgilendirmek 

Aydın Turizm Derneği Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 
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 Aydın Muhtarlar Derneği Bilgilendirmek 

Aydın Yeşilyurt Çevre Koruma ve Güzelleştirme 

Derneği 

Bilgilendirmek 

Tema Vakfı Aydın Şubesi Bilgilendirmek 

Karacasu Vakfı Birlikte  Hareket  Etmek, 

Bilgilendirmek 

TÜRSAB Birlikte Hareket Etmek 

TUREB Birlikte Hareket Etmek 

Okullar,  Üniversiteler,  Müzeler, 

Araştırma Kurumları 

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül- 

tesi Sosyoloji Bölümü 

Danışmak 

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül- 

tesi Arkeoloji Bölümü 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 

ve Otelcilik Yüksekokulu 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune 

İnci Meslek Yüksek Okulu 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Pamukkale  Üniversitesi  Fen-Edebiyat  Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü 

Danışmak 

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ar- 

keoloji Bölümü 

Danışmak 

Pamukkale  Üniversitesi  Fen-Edebiyat  Fakültesi 

Sanat Tarihi  Bölümü 

Danışmak 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Mimarlık Bölümü 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sa- 

natlar Fakültesi Heykel Bölümü 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Ede- 

biyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 

Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şe- 

hir ve Bölge Planlama Bölümü 

Danışmak 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mi- 

marlık Bölümü 

Danışmak 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Danışmak 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü 

Danışmak 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohis- 

torya Bölümü 

Danışmak 

İstanbul   Üniversitesi   Siyasal   Bilgiler   Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü 

Danışmak 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümü 

Danışmak 

New York Üniversitesi Institute of Fine Arts Danışmak, Birlikte Hare- 

ket Etmek 

Afrodisias Kazı Ekibi Birlikte Karar Vermek 

Oxford Üniversitesi Bilgilendirmek 

Afrodisias Müzesi Müdürlüğü Birlikte Karar Vermek 
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 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Bilgilendirmek 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Bilgilendirmek 

Denizli Müzesi Müdürlüğü Bilgilendirmek 

Aydın Müzesi Müdürlüğü Bilgilendirmek 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı Bilgilendirmek 

Türkiye Bilimler Akademisi Bilgilendirmek 

Özel Sektör Kuruluşları MERMERTAY Taş İşletmesi Bilgilendirmek 

Cliveden Conservation Workshop Ltd. Bilgilendirmek 

Medya Aydın Gazeteciler Cemiyeti Bilgilendirmek 

Tüm Aydın Yerel Basını Bilgilendirmek 

Karacasu Yerel Basın Bilgilendirmek 

Tavas Yerel Basın Bilgilendirmek 

Yerel TV’ler Bilgilendirmek 

Yerel Radyolar Bilgilendirmek 

Bağışta Bulunan Kuruluşlar Geyre Vakfı Birlikte Hareket Etmek 

Yapı Kredi Bankası Birlikte Hareket Etmek 

Koç Holding A.Ş. Birlikte Hareket Etmek 

Friends of Aphrodisias Trust Londra Birlikte Hareket Etmek 

Friends of Aphrodisias Trust New York Birlikte Hareket Etmek 

Friends of Aphrodisias Trust İzmir Birlikte Hareket Etmek 
 
 

Tablo 2.2: Paydaş Gruplarının Katılımın Planlanması 
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2.2. Analitik Çalışmalar 
 

2.2.1.Genel Araştırmalar  
 
2.2.1.1. Genel Çevre Özellikleri, Coğrafi ve Fiziki Yapı 

 

 

2.2.1.1.1. Coğrafi Konum 
 
Aphrodisias Antik Kenti, Aydın İli, Karacasu İlçesi, Geyre Beldesi sınırları içerisinde yer almak- 

tadır. Antik Kent, Karacasu İlçesi’ne yaklaşık 13 km mesafede yer alırken Aydın İli merkezine 

yaklaşık 100 km’lik bir mesafede konumlanmaktadır. İdari olarak Aydın İli’ne bağlı olan Geyre 

Beldesi, coğrafi konum olarak ise Denizli İli merkezine yaklaşık 83 km uzaklıkta bulunmaktadır 

(Harita 2.1). Antik Kent, Muğla İli merkezine ise 143 km’lik uzaklık ile Aydın, Muğla ve De- 

nizli İlleri’nin oluşturduğu üçgenin, Denizli ayağına yakın bir konumda bulunmaktadır. 

 

 
 

Harita 2.1 : Geyre Yerleşmesi ile yakın yerleşimler arasındaki mesafe 
 

Antik Kentin havza bazında konumu ise, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın güney kolu olan 

Dandalaz Çayı üzerinde inşası devam eden Karacasu Sulama Barajı’nı besleyen yağış alanı- 

nın oluşturduğu havza içinde yer almaktadır (Harita 2.2). Antik Kent, doğusunda Akdağ, batısın- 

da Karıncalı Dağı, güneyde ise Avdan Dağı’nın kuzey yamaçları ile sınırlandırılmış durumdadır 

(Karaman vd, 2005). Havza tabanında yükselti yaklaşık 500m ile başlayıp Akdağ ve Karıncalı 

Dağı’na doğru 1000-2300m’ye kadar çıkmaktadır. Antik Kentin kuzeyinde yer alan Akdağ, 

yerel halk arasında Babadağ olarak adlandırılmaktadır. Ancak, coğrafi adların standartlaşması 

adına, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı’nın ürettiği M21 pafta kodlu 1/25.000 
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Harita 2.2: Antik Kentin içinde bulunduğu havza sınırları 
 
 
 

topoğrafik haritada Akdağ olarak adlandırılan ve 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre 

Düzeni Planında Akdağ Önemli Doğa Alanı olarak belirtilen, Antik Kentin kuzeyinde yer alan 

dağa ilişkin olarak,  bu çalışma kapsamında AKDAĞ adı kullanılacaktır. 
 
 
 

2.2.1.1.2. Antik Kentin Aydın İli İçindeki Yeri ve Doğal Çevre ile Etkileşimi 
 
Aydın İli sınırlarında yer alan Aphrodisias, Aydın İli’nin güney doğusunda konumlanarak, il 

merkezine yaklaşık 100 km mesafe uzaklıktadır. Antik Kentin batısında Geyre Yerleşmesi, 

doğusunda Ataeymir, kuzeyinde Palamutçuk Köyü ve Işıklar Köyü, kuzey batısında Ataköy, 

güney batısında, Güzelbeyli ve güneyinde Yeşilyurt Köyü bulunmaktadır. 
 

Antik Kent sur duvarları ile Geyre yerleşimi arasında yaklaşık 1 km mesafe bulunmasından 

dolayı Geyre ile sıkı bağlantıları olan Aphrodisias, ayrıca Karacasu ve yakın köy yerleşimleri ile 

de etkileşim halinde bulunmaktadır (Resim 2.3). 1960 yılından önce Geyre Yerleşmesi’nin An- 

tik Kent üzerinde konumlanmış olması ve halen sur duvarları çevresinde tarımsal faaliyetlerin 

sürdürülüyor olması da Antik Kent ile çevre yerleşimler arasında güçlü bağlantılar olduğunun 

birer göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Resim 2.4). 
 

Antik Kent, içinde bulunduğu havzanın doğal özelliklerinden tarih boyunca beslenmiş ve et- 

kilenmiştir. Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu verimli toprakları üzerine konumlanan Antik Kent, 

havzanın doğal yapısıyla mevcudiyetini korumaktadır. 
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ANTİK KENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 2.3: Aphrodisias Antik Kenti ile Geyre Yerleşmesi’nin Konumu 

 

 
Havza sınırları içinde Akdeniz iklimi etkilidir. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geç- 

mektedir. Havza sınırları içinde Haziran-Ekim ayları arasında su yetersizliğinden dolayı kurak 

dönem yaşanmaktadır. Bu aylar içersinde vejetasyon yeterli su bulamadığından özellikle otsu 

türler hızla kurumaktadırlar. Kasım-Mart aylarında ise buharlaşmanın az olmasında dolayı top- 
 
 
 

 

Resim 2.4: Antik Kentte bitişik tarım alanları ve Geyre Yerleşmesi   
 
 
 

raktaki su seviyesi yükselmekte ve dolayısıyla Mart ayından itibaren vejetasyon örtüsü hızla 

yayılmaktadır. Nisan-Mayıs dönemleri arasında yağışların azalmasına karşın topraktaki su 

seviyesinin yeterli bir düzeyde olmasından dolayı vejetasyon topraktaki sudan yararlanarak 

mevcudiyetini devam ettirmektedir (Kantürk, 2002). 
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Havza ile Aydın İli’nin diğer ilçelerinin iklim koşulları karşılaştırıldığında ise havza rakımının 

yüksek olmasından dolayı, diğer ilçelere göre kış ayları daha soğuk, yaz ayları ise daha serin 

ve kurak geçmektedir (Karaman vd., 2005). 

Aphrodisias Antik Kenti’nin içinde bulunduğu havza ve havzanın yakın çevresindeki doğal 

özellikler incelendiğinde, Antik Kentin kuzey doğusunda yer alan Akdağ’ın bünyesinde barın- 

dırdığı doğal değerler bakımından 2006 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 

Doğa derneği tarafından bilimsel bir çalışma ile saptanan Türkiye’deki 305 Önemli Doğal Alan- 

larından biri olarak belirlendiği tespit edilmiştir (Harita 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita 2.3: Akdağ Önemli Doğa Alanı (Eken,2006) 

 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile uyum sürecinde korunması gerekli alanların belir- 

lenmesinde bilimsel olarak yol gösterici niteliği olması yanında, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla- 

Denizli Çevre Düzeni Planı’nda, Akdağ’ın Önemli Doğa Alanı olarak sınırları belirlenmiştir. 

Yasal mevzuat içersinde herhangi bir koruma statüsüne sahip olamayan Önemli Doğa 

Alanları, Avrupa Birliği’ne tam üyelik ile birlikte, üye ülkelerin yükümlülükleri arasında bulunan 

Natura 2000 Korunan Alanları’nın belirlenmesi için bilimsel bir atlık olarak görev yapacaktır. 

 
Akdağ etekleri ile birlikte sınırları çizilen Önemli Doğal Alanı, Aphrodisias Antik Kenti’ni de kap- 

samaktadır. Alan içersinde 10 bitki türü Önemli Doğal Alanı kriterini sağlamaktadır. Buna ek 

olarak, Campanula bipinnatifida (Çan çiçeği) dünyada sadece bu bölgede yetişmektedir. Rana 

Tavasensis (Tavas Kurbağası) ise sadece bu bölgede yaşayan bir kurbağa türüdür. Ayrıca 

Montivipera Xanthina (Engerek Yılanı) nesli tükenen hayvanlar arasındadır (Resim 2.5, 2.6). 
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Resim 2.5: Rana Tavasensis (Avcı,2008) Resim 2.6: Montivipera Xanthina (Avcı,2008) 
 

2.2.1.1.3. Mevcut Arazi Kullanımı ve Planlama Öngörüleri 
 

Antik Kent’in içinde yer aldığı havzada, Dandalaz Çayı ve bu çayın beslediği verimli toprakların 

bulunması dolayısıyla tarım faaliyeti yapılmaktadır. Ayrıca havzanın Akdeniz iklimi özellikleri 

taşımasından dolayı alan içersinde fundalık ve maki alanları bulunmaktadır. Havza sınırları 

içerisinde orman varlığı da mevcuttur. Alan sınırları içersinde kentsel ve kırsal yerleşim alan- 

larının dışında özellikle mermer taş ocakları da bulunmaktadır (Harita 2.4). Havza sınırları 

içersindeki planlama öngörüleri, 1-2.2. bölümü; “Mevcut plan, proje ve koruma uygulamalarına 

ilişkin araştırmalar” kısmında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Harita 2.4: Havza ölçeğinde Arazi Kullanımı 
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2.2.1.1.4. Ulaşım 
 
Aphrodisias Antik Kenti, Karacasu ile Tavas İlçeleri’ni birbirine bağlayan karayolu üzerinde 

konumlanmaktadır. Antik Kent, Aydın İli merkezine 100 km, İzmir’e 230 km ve Denizli’ye 83 

km mesafede yer almaktadır. Büyük şehirlere ve dolayısıyla havaalanları ve büyük limanlara 

coğrafi olarak yakın konumuna karşın, Antik Kent ulaşılabilirlik açısından özellikle Pamukkale, 

Efes vb. tur rotalarının dışında yer almaktadır. 
 

Antik Kent, içinde bulunduğu havzanın merkezinde yer alarak tüm çevre yerleşim alanlarına 

yakın bir mesafe içinde yer almaktadır (Harita 2.5, Tablo 2.3). Buna karşın, Antik Kentin çev- 

re yerleşimler ile ulaşım bağlantılarının zayıf olduğu görülmektedir. Karacasu-Tavas karayolu 

üzerinde sefer yapan Karacasu-Tavas minibüsleri ve Tavas-İzmir şehirlerarası otobüsleri Antik 

Kentin yakınından geçmekle birlikte, sefer sayıları kısıtlıdır. Ayrıca havza içindeki köyler ile 

Karacasu arasında düzenli olmayan minibüs seferleri bulunmakla beraber, Antik Kentle köyler 

arasında doğrudan bir ulaşım bulunmamaktadır. 
 

Antik Kent yakın çevresindeki yol ağının niteliği ve kalitesi incelendiğinde, Karacasu-Tavas 

karayolunun asfalt nitelikte gidiş-geliş tek şeritli bir yoldur. Karayolun 0-43 km’leri arasında yol 

genişletme çalışmaları halen devam etmektedir (Karayolu, 2011). Antik Kent yakın çevresin- 

deki diğer köyler ile arasındaki yollar ise stabilize yol niteliğindedir. 

 

 

Harita 2.5:  Aphrodisias Antik Kenti ulaşım bağlantıları ve çevre yerleşimler ile ilişkisi 
 

 

Geyre-Işıklar 4 km  Geyre-Ataeymir 4 km  Geyre-Aydın 100 km  Geyre-İzmir 230 km 

Geyre-Yenice 26 km  Geyre-Karacasu   13 km  Geyre-Denizli 83 km    
 

Tablo 2.3: Geyre ile çevre yerleşimler arasındaki mesafe (Karaman vd., 2005) 
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2.2.1.1.5. Altyapı 
 
Antik Kent, içinde bulunduğu havzanın rakımsal olarak en alçak noktalarından birinde yer al- 

masından dolayı, antik dönemden bu güne kadar drenaj problemleri ile karşı karşıya kalmış- 

tır. Antik dönemdeki drenaj sistemini anlamaya yönelik olarak kentte yapılan lokal sondaj 

çalışmalarında, antik dönemde alandaki fazla suyu drene etmek amacıyla kullanılan künklere 

rastlanmakla birlikte elde edilen kalıntılar antik kentin tümünün drenaj sistemi hakkında bil- 

gi vermemektedir. 2011 yılında Stadyum’un güneyinde gerçekleştirilen bir açmada iki yapı 

adasının kesişme noktası tespit edilmiş, burada bir birini dik kesen künk sistemleri de açığa 

 

 
 

Resim 2.7: 2011 yılı Stadyum’un güneyinde yapılan kazı sonucunda çıkarılan künkler 

  
 
 
 
 

çıkartılmıştır, ancak bunlar kentin genel 

drenaj sistemi konusunda bilgi vermek 

açısından yeterli değildir  (Resim 2.7). 
 

Günümüzde de halen devam etmekte 

olan drenaj problemi, özellikle bahar 

aylarında yağışların artması ile birlikte 

havzadaki taban suyu seviyesinin yük- 

selmesine neden olmaktadır. Alandaki 

çalışmaları olumsuz yönde etkileyen 

taban suyu seviyesinin yükselişi, kazı 

çalışmalarını olumsuz etkilemekte ve 

otsu bitki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.8: Kuzey Agora’daki su seviyesi 
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türlerinin hızla yayılmasına neden olmaktadır (Katılım Konferansı, 2011) (Resim 2.8). Alanda 

yer alan bir diğer altyapı unsuru ise Aphrodisias Antik Kenti yakınından, 1. derece arkeolojik sit 

alanı içersinden geçen enerji nakil hattıdır (Harita 2.6). 
 

 
 
 

 
 

Harita 2.6: Antik Kent civarındaki enerji hattı 
 
 
 
 

 
2.2.1.1.6. Doğa ve İnsan Kaynaklı Riskler 

 
Aphrodisias Antik Kenti ve içinde bulunduğu havzanın doğal çevre analizi kapsamında Dan- 

dalaz Çayı ve bu çayı besleyen yağış ağı esas alınmıştır (Harita 2.7). Doğal çevreyi oluşturan 

ana öğeler saptanarak bunların havza ve havzanın içinde Antik Kenti nasıl etkileyeceği üze- 

rinde durulmuştur. Bu çalışmadaki asıl amaç, Antik Kent ve yakın çevresiyle birlikte konumu 

bütüncül bir yaklaşım içinde ele alınıp, doğal özelliklerinin ortaya konmasıdır. 
 

Meteorolojik ve Hidrolojik Kökenli Doğal Riskler 
 
Aphrodisias Antik Kenti havzası ile birlikte meteorolojik olaylar kapsamında incelendiğinde; 

yıllık yağış 346,2 mm su yüksekliğine eşit %59’u yağışlı dönemde (Aralık-Mart) ve 129,7 mm 

su yüksekliğindeki %22’si de kurak dönemde (Mayıs-Ekim) düşmektedir.  Taşkın oluşturabi- 
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Harita 2.7: Hidroloji Analizi 
 

 
 
 
 

lecek anlık maksimum akışların %86’sının Aralık-Mart ayları arasında olduğu belirlenmiştir 
 

(Karaman vd., 2005). 
 
Taşkına ek olarak özellikle havza sınırları içersinde bitki örtüsün bulunmadığı alanlarda eğim, 

toprak cinsi ve hâkim rüzgâr yönünün kuzeybatı olması nedeniyle sel olgusunun da Antik 

Kentte görülme olasılığı yüksektir. 
 

Jeoloji 
 
Aydın İli sınırları içinde hakim kayaç cinsi tüm Batı Anadolu’nun temelini oluşturan Menderes 

Masifi’dir. Masifin çekirdeğini yüksek derecede metamorfizma geçirmiş gnays ve şistlerden 

oluşturur (Şengör ve diğerleri, 1984). Çok evreli metamorfizma geçirmiş olan Menderes ma- 

sifindeki esas metamorfizmanın yaşı 35-45 milyon yıl olarak önerilmiştir (Şengör ve diğerleri, 

1984). Okay (2000)’de Menderes masifini oluşturan kaya birimlerinin stratigrafisi tanımlamıştır. 

Buna göre masifin çekirdeği Prekambriyen yaşlı gnayslardan oluşur. İstif üste doğru Paleozo- 

yik yaşlı mika-şistler, Permo-Karbonifer yaşlı metakuvarsit, siyah fillit ve koyu renkli rekristali- 

ze kireçtaşları ile devam eder. Bunların üzerine Mezozoik yaşlı kireçtaşları gelir. Paleosen ve 

Alt Eosen ise rekristalize kireçtaşları ile temsil edilir (Emre vd., 2005). 
 

Karacasu İlçesi’nde neojen (miyosen-pliyosen) yaşlı karasal birimler (yer yer kırıntılı karasal 

karbonatlar) yayılım gösterir. Neojen birimler; çeşitli irilikte kum ve çakıllardan konglomera, kil, 

marn ve kalker ardalanmalarından oluşmaktadır. İnceleme alanında bulunan Büyük Mende- 



24 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

resin kolu Dandalaz Çayı kenarlarında ise kuvaterner yaşlı alüvyon yelpazesi, yamaç molozu 
 

yüzeylenir. Bu birim çakıl, kum, silt, çamur ve kilden oluşmuş seviyelerdir (Harita 2.8). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Harita 2.8: 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası - Aydın Karacasu İlçesi (Jeoloji, 2011) 
 
 
 

Deprem 
 
Aphrodisias Antik Kenti ve içinde bulunduğu havzada en önemli doğal risk depremdir. Havza 

sınırlarının içinde bulunduğu bölge, Bakanlar Kurulu’nun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı 

kararı ile yürürlüğe giren 1/1.800.000 ölçekli “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türkiye Deprem 

Bölgeleri Haritası”nda “1. Derece Deprem Bölgesi” olarak tanımlanmaktadır (Harita 2.9). 
 

Aydın İli, Türkiye’nin deprem riski açısından birinci derece önemli alanlarından biri olan Batı 

Anadolu Çöküntü Sistemi’ndeki Büyük Menderes Grabeni içinde yer alır. Büyük Menderes 

Grabeni, Batı Anadolu’nun en önemli aktif tektonik yapılarından biri olup 150 km’lik uzunluk 

ve 10-20 km genişliğe sahip olan aktif-normal faylarla sınırlı doğu-batı doğrultulu bir çöküntü- 

dür (Eravcı vd., 2007, s.10). Genellikle deprem etkinlikleri, hakim olarak doğu-batı doğrultulu 
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Harita 2.9: Aydın İli Deprem Kuşakları Haritası (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1996) 
 
 
 

 
uzanan bu büyük tektonik hatta ve onun kollarında meydana gelmektedir. Grabenin doğu ucu 

Pamukkale civarında Gediz grabeni ile kesişmektedir. Batı ucu ise Germencik civarında iki 

kola ayrılarak, kuzey kolu Kuşadası’na devam etmekte olup güney kolu güneybatıya dönerek 

Ege Denizi’ne girmektedir (Tekin ve Hafızoğlu, s.8). Söz konusu graben, Karacasu yerleşimine 

yaklaşık 23 km, Geyre yerleşimine yaklaşık 27 km. uzaklıktadır (Harita 2.9). 
 

Birçok uygarlığın üzerinde geliştiği Batı Anadolu, tarihsel dönemlerde birçok yıkıcı depremlerin 

etkisinde kalmıştır ve bu depremlerin büyük bir çoğunluğu Büyük Menderes, Denizli-Pamuk- 

kale ve Alaşehir Grabenleri yakın dolayında görülmektedir (Eravcı vd., 2007, s.22). Ayrıca 

Gediz Grabeni içinde büyük deprem üretme potansiyeli olan diri fay kategorisinde İzmir, Tuzla, 

Gülbahçe, Seferihisar, Manisa, Kemalpaşa, Dağkızılca fayları ile Gediz Grabeni ana sıyrılma 

fayı mevcut olup planlama alanını etkileyebilecek faylar olduğu tahmin edilmektedir. (Emre vd., 

2005). 
 
Ege Bölgesi ve havza sınırları içerisinde, 1900 yılı öncesinde tarihsel dönem içinde birçok bü- 

yük depremin meydana geldiği ve bölgedeki antik kentler üzerinde önemli etkileri olduğu bilin- 

mektedir. Aydın İli’nde olan tarihsel depremler T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınmış olup aşağıdaki 

şekildedir: 
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Tarih Enlem Boylam Yer Şiddet Açıklama 

1899 38.000 28.000 Nazilli,Aydın,Denizli,Uşak IX  

1898 38.000 28.000 Aydın ve Köşk VI  

1896 38.000 28.000 Aydın V  

1895 38.000 28.000 Aydın ve Yöresi IX  

1888 38.000 28.000 İzmir,Aydın,Ödemiş VII  

1887 38.000 29.000 Denizli ve Geniş Yöresi VII  

1885 38.000 28.000 Nazilli ve Bozdoğan VI  
 

 
 

1881 

 

 
 

38.000 

 

 
 

26.000 

 

 
 

Sakız Ad.,Çeşme,İzmir,Aydın 

 

 
 

X 

Sığ Deprem(1),r=220km(1,40) 

4000’den fazla can kaybı, artçı- 

lar 1882 yılına kadar sürdü. 

1878 38.000 28.000 Aydın, İzmir VI  

1873 38.000 27.000 Sisam Ad. ve İzmir, Aydın IX  

1850 38.000 28.000 Aydın VI  
 

 
 

1850 

  
 

 
 

İstanbul,İzmir,Aydın,Ödemiş 

 İstanbul’da I=VI ve zaman 

02.10(33),İstanbul ve İzmir’de 

iki ayrı deprem olabilir. 

1848 38.000 28.000 Aydın V  

1847 38.000 28.000 Aydın ?  

1847 38.000 28.000 Aydın,Tire VI  

1653 38.000 28.000 Aydın ve geniş yöresi IX  

468   İzmir,Aydın,İstanköy VIII  
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38.000 

 
28.000 

 
Manisa, Sart,Muradiye,Aydın 

IX Batı Anadolu’da Efes’le birlikte 

13 il. 

11 38.000 28.000 Aydın VIII  

M.Ö. 26 38.000 28.000 Aydın,Efes,Nazilli IX  

M.Ö. 31 38.000 28.000 Aydın VIII  

M.Ö. 304   İzmir-Aydın Yöresi VII  
 

 

Tablo 2.4: Aydın İli’nde etkili olan tarihsel dönem deprem etkinliği 
 
 
Aydın İli deprem verileri incelendiğinde ilde gerçekleşen tarihsel depremlerin şiddetli (V), çok 

şiddetli (VI), hasar yapıcı (VII), yıkıcı (VIII), çok yıkıcı (IX) ve ağır yıkıcı (X) depremler olduğu 

görülmektedir. M.Ö. 26 depremi Ege Bölgesi’ndeki büyük felaketlerden biri olup deprem İzmir, 

Efes, Aydın, Manisa, Alaşehir ve Sart şehirlerinde (12 önemli şehirde), yani Gediz ve Büyük 

Menderes nehirlerinin vadilerinde büyük tahribata yol açmıştır. IX şiddetinde gerçekleşen 1653 

depremiyle ilgili Asaf Gökbel’in Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden aktardığına göre; “1653 

depreminde biranda birçok ev ve cami yıkılıp yerle bir olmuştur. Birçok ev de içinde oturulama- 

yacak kadar zarar görmüştür. Üç binden fazla kişi enkaz altında kalmıştır. Bir o kadar da yaralı 

çıkarılmıştır. Yerler yarılmış, Aydın’ın içinde siyah katran gibi sular kaynamaya ve akmaya 

başlamıştır. Bilhassa Hasan Efendi, Sarayiçi ve Ramazan Paşa Mahalleri en çok zarar gören 

yerlerdir. Sarayiçi Mahallesi Üveys Paşazade’nin konakları mahalle ile beraber yere inmiştir” 

(Gökbel, 1964). Yine 1881 Sakız Adası odaklı deprem bütün Batı Anadolu’ya tesir etmiş X şid- 

detinde ağır, yıkıcı depremdir. 4000’den fazla can kaybı olmuş depremin artçıları 1882 yılına 

kadar sürmüştür. 
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Bir diğer önemli deprem ise Aydın merkezli gerçekleşen ve çevresinde de önemli tahribat ya- 

pan IX şiddetindeki 1895 depremidir. 1899 yılında meydana gelen ve şiddeti IX olan Menderes 

Depremi, Büyük Menderes grabeninde yaklaşık 200 km’lik bir hat boyunca Söke-Kuşadası’ndan 

Sarayköy-Buldan’a kadar etkisini hissettirmiş olup, Aydın’da Yıkık Sebil ile Eski-Yeni Cami (bu 

deprem sırasında yıkılmışlardır) arasında doğu güney doğu (DGN)-batı kuzey batı (BKB) doğ- 

rultusunda 400 m uzunluğunda ve 1 m genişliğinde bir yarık açılmıştır. Pınarbaşı Vadisi’nin 

batı yamacı çökmüş, Sarayköy’ün neredeyse tamamı haritadan silinmiştir (Eravcı vd., s.31). 
 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İz- 

leme Merkezi’nin resmi internet sitesindeki “Türkiye 1900-2004 Yılları Arasında Can Kaybı ve 

Hasara Neden Olmuş Önemli Depremler (Ms >5.0)”e ilişkin veriler incelendiğinde; son yüz- 

yılda Aydın İlinde (Söke-Balat) meydana gelen en büyük deprem IX şiddetindeki 16.07.1955 

tarihli, M=6,8 büyüklüğündeki depremdir. Deprem Ege adalarında, İzmir, Aydın ve ilçelerinde 

hissedilmiş olup deprem sırasında büyük bir gürültü duyulmuş, Gediz ve Büyük Menderes ne- 

hirlerinde taşmalar meydana gelmiştir (Emre vd., s.59). Can kaybı, yapı hasarları ve yıkımları 

oluşmuştur. 
 

Antik Kentin içinde bulunduğu Geyre Beldesi’ne ilişkin 7269 sayılı Kanun kapsamında; Muğla 

İli, Fethiye İlçesi’nde meydana gelen 1957 tarihli, 7.1 büyüklüğündeki deprem ile Manisa İli, 

Alaşehir İlçesi’nde meydana gelen 1969 tarihli, 7.5 büyüklüğündeki deprem sonucu Geyre 

Köyü’nde meydana gelen hasarlar nedeniyle yeni yerleşim yerlerine tahliye işlemleri yapılmış- 

tır. Ayrıca, söz konusu yer ile ilgili su baskını, heyelan, kaya düşmesi gibi doğal afet kaydı ve 

7269 sayılı Kanun kapsamında yasaklayıcı bir karar bulunmamaktadır (EK 5). 
 
Tüm bu veriler doğrultusunda planlama alanı ve çevresinin I. derece deprem kuşağında yer al- 

ması ve sürekli depremlere maruz kalmış olması göz önünde bulundurulması gereken önemli 

bir noktadır. 

 
 

.          İnsan Kaynaklı Riskler 
 
Aphrodisias Antik Kenti ve yakın çevresindeki İnsan Kaynaklı Riskler aşağıda belirtilen şekilde 

gruplandırılarak açıklanmıştır: 
 

•          Tarımsal Faaliyetler: Özellikle Antik Kentin çevresindeki tarımsal faaliyetler birinci sıra- 

da yer almaktadır. Antik Kent çevresinde 1. ve 3. Arkeolojik Sit Alanları içersinde halen devam 

etmekte olan tarımsal faaliyetlerinin arkeolojik alana olan etkisi, üzerinde durulması gereken 

önemli bir husustur. 
 

•          Yangın Riski: Antik Kent üzerindeki özellikle otsu türlerden oluşan floranın yağışın az 

olduğu yaz aylarında kuruması ile birlikte yangın riskinin arttığı görülmektedir (Katılım Kon- 

feransı, 2011).  Antik Kentin güneyinde bulunan Tiyatro Tepesi’ne yakın bir bölgede, 2011 

yılı kazı sezonu içersinde otsu bitkilerin alandan zamanında uzaklaştırılmaması nedeniyle 

yangın çıkmış bulunmaktadır. Yangın riski zamanında kesilmeyen ve uzaklaştırılamayan kuru 

otların bir sonucudur. (Resim 2.9). Mesai saatleri içinde çıkan yangının kazıda çalışan ekip ve 
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işçilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Ancak edilinen  bu kötü deneyim 

yangın riskinin Antik Kent için önemli bir risk olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.9: 2011 kazı sezonunda  arkeolojik alan içersinde çıkan yangın (Esen Öğüş, Ağustos 2011) 
 

•          Karayolu Projesi: Ören yerinin kuzeyinden geçen Karacasu’yu Tavas’a bağlayan kara- 

yolunu genişletme projesi de insan kaynaklı riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Karacasu- 

Tavas yolunun genişletilmesi ile birlikte, doğal özelliklere sahip alanların azalmasına neden 

olması yanında, Antik Kent üzerinde baskı yaratacağı düşünülmektedir (Katılım Konferansı, 

2011) (Harita 2.10). 

 

Harita 2.10: Antik Kent, Karacasu-Tavas Yolu arasındaki bağlantı 
 

•          Karacasu Barajı: Antik Kentin içinde bulunduğu havza yakınlarındaki diğer bir insan 

kaynaklı risk ise Karacasu yakınlarında inşası devam eden Karacasu Sulama Barajı’dır. Her 

ne kadar baraj kotunun Antik Kentin kotundan daha düşük bir seviyede olması ve barajın su 

tutmasının ardından oluşacak göletin Antik Kente uzaklığı yaklaşık 10 km olmasına karşın 

barajın havza bazında yer altı drenaj ağını nasıl etkileyeceği konusunda kesin bilgiler bulun- 

mamaktadır. 
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•          Definecilik ve Kaçak Kazılar: Antik Kent yakın çevresindeki definecilik ve kaçak kazılar 

da Antik Kent için tehdit oluşturan önemli insan kaynaklı risklerdendir. Bu kapsamda kültür 

varlıkların risk analizi değerlendirilmesinde, Antik Kentin sur duvarları içinde kalan bölgeye ek 

olarak, Antik Kent çevresinde yapılan yüzey çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler dikkate 

alınmıştır. Antik Kent çevresinde yer alan mezar ve lahitleri kapsayacak şekilde Antik Kentin 

özellikle kaçak kazılar ve definecilik kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 1. Derece Arkeo- 

lojik Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı birlikte ele alınmaktadır.” 

 

.          Tartışma Konuları 
 

 

.          Konum 
 

• Coğrafi olarak büyük kentlere yakın bulunmasına karşın, turistlik rotaların dışında bulunması 
 
.          Meteoroloji ve Hidroloji 

 
• Yağışın çok, buharlaşmanın az olduğu Kasım-Mart ayları içerisinde, toprak içindeki taban su 

seviyesini yükselmesi 

• Yaz aylarında yağışın azalması ve sıcaklığın artması ile toprak üstü floranın yeterli suya 

erişemediğinden dolayı özellikle otsu türlerin kuruması ve yangın riski bulunması 
 

.          Jeoloji: 
 

• Alanın 1. derece deprem bölgesinde yer alması 
 
.          Doğal Kaynaklar: 

 
• Antik Kentin de sınırları içinde bulunduğu Akdağ Önemli Doğa Alanı içersinde 10 bitki türü- 

nün Önemli Doğa Alanı kriterine uymasının yanında, Campanula Bipinnatifida (Çan çiçeği) 

dünyada sadece bu bölgede yetişmesi, Rana Tavasensis (Tavas Kurbağası) ise sadece bu 

bölgede yaşayan bir kurbağa türü olması ve Montivipera Xanthina (Engerek Yılanı) nesli tü- 

kenen hayvanlar arasında yer alması 

• Havza sınırları içerisinde birçok mermer, zımpara gibi maden kaynakları gibi birçok doğal 

kaynağın bulunması 

.          İnsan kaynaklı Riskler 
 

• Antik Kent sur duvarları dışında kalan 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları içersinde tarım- 
 

sal faaliyetlerin yapılması 
 

• Aphrodisias Antik Kenti’nin kuzeyinden geçen karayolunun genişletilmesi ve bunun Antik 
 

Kent ve doğal yapıya vereceği zararlar 
 

• Karacasu’nun batısında konumlanan Karacasu Sulama Barajının varlığı ve barajın su tut- 
 

maya başlaması ile birlikte, Antik Kente muhtemel etkileri 
 

• Definecilik ve kaçak kazıların Antik Kent çevresinde yapılması 
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2.2.1.2. Tarihi Araştırma 
 

 

2.2.1.2.1. Kentin tarihsel gelişimi ve kentsel tasarım özellikleri 
 

 

.          Tarihsel Gelişim: 
 
Aphrodisias Antik Kenti, Küçük Asya’nın güney batısında, antik Karia bölgesinde, Menderes 

ırmağının güneyinde, ırmak kollarının (Morsynus, bugünkü adı Dandalaz Çayı) oluşturduğu 

bereketli vadide yer alır. Morsynus’un da kaynağının yer aldığı Kadmos Dağı (bugünkü Akdağ) 

2308 m. yüksekliğindedir ve tüm havzaya hâkim bir konumdadır. Aphrodisias Antik Kenti’nin 

kurulduğu alan prehistorik devirden itibaren yerleşim görmüştür. Prehistorik yerleşme, yaklaşık 

olarak 200 dönümlük bir alanı kaplar ve iki höyük üzerinde kuruludur (Tiyatro Tepesi ve Pek- 

mez Höyük) (Resim 2.10). Bu höyüklerden Pekmez höyüğü prehistorik yerleşmenin ilk evre- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiyatro Tepesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekmez Höyük 
 
 
 
 

Resim 2.10: Aphrodisias Antik Kenti ve çevresi (Aphrodisias Müze Arşivi, 2010) 
 

 
 
 

sinde kullanılmıştır. Buradaki en erken çanak-çömlek örnekleri M.Ö. 2700-2600 yılları arasına 

tarihlenmektedir (Joukowsky, 1991:11). Arkeolojik araştırmalarda bulunan mimari kalıntılar ve 

çanak-çömlek örnekleri, buradaki yerleşmenin yaklaşık M.Ö. 2200’e kadar devam ettiğini gös- 

termektedir. Buluntular, Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan ve Batı Anadolu’da en iyi belge- 

lenmiş prehistorik yerleşmesi olan Beycesultan’ın İlk Tunç Dönemi çanak-çömlek örnekleriyle 

büyük benzerlikler gösterir (Resim 2.11). 
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Akropolis tepesi olarak da adlandırılan Ti- yatro Tepesi’nde, M.Ö. 2200-1900 yılları arasına 

tarihlenen bir yeniden yerleşim evresi bulunmaktadır. Bu evreyi, megaron benzeri yapıların 

yer aldığı ve yaklaşık M.Ö. 1900-1600 arasına tarihlenen son evre takip eder. Bu tarihten 

sonra yerleş- me, geçirdiği büyük bir tahribata rağmen varlığını sürdürmüş görünmektedir. 

Sınır- lı sayıda olsa da bulunan geç bronz çağı ve erken demir çağı objeleri bu savı des- 

teklemektedir (Joukowsky, 1991: 12). 

 

 

Resim 2.11: Bronz Çağ kap örneği 

(Kenan Erim, 1986) 

 

 

Akropolis’de yapılan kazılarda, M.Ö. VII ve VI yy’lara tarihlenen Lidya üretimi veya Lidya 

üretiminin yerel taklitleri olarak nitelendirilebilecek çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır 

(toplam 170 parça). Ele geçen büyük bir pithos parçasının, arkaik bir mezarla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Benjamin,1986:410). Ayrıca yaklaşık olarak M.Ö. 600 civarına tarihlenen, 

İonya üretimi “wild goat” tipi kapların da benzerleri bulunmuştur.  

 

Roma dönemi Bouleterion’u kazısı sırasında bulunan ve M.Ö. 6 yy a tarihlenen, üzerinde bir 

grafiti bulunan seramik parçası, Lidya krallığı dışında keşfedilmiş az sayıdaki Lidya dilinde 

yazıtlardan birini oluşturmaktadır (Lauritsen, 1986: 425; yazıtın geç demir çağına ait 

olduğunu düşünmektedir). Bu buluntular ışığında, söz konusu dönemde, köy tipi küçük bir 

yerleşmenin var olduğu öne sürülebilir. 
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Afrodit kutsal alanında bulunan ve heykellere ait olduğu düşünülen mermer kalıntıları ve 

yuvarlak bir kaide parçası (De la Genière, 1990: 44) burada arkaik dönemde anıtsal 

mimarinin bulunduğunu düşündürmektedir. Ancak, kesin olarak tapınağın erken evresine ait 

olduğu tespit edilen mimari parçalar M.Ö. 3. yy.’a tarihlenirler ve bu parçaların peribolos 

planlı bir sekosa ait oldukları düşünülebilir (Theodorescu, 1987: 90).  

 

Pausanias bize kutsal alanın girişinde yer alan ve içinden çıkan tuzlu suyun kutsal kabul 

edildiği bir kuyudan söz eder ve ona göre bu kuyu kutsal alandaki en eski öğelerden birisidir. 

Dolayısıyla kutsal alan bu kutsal su kaynağı sebebiyle bu alanda kurulmuş olabilir. Ayrıca 

Afrodit’e ait bir kutsal korunun varlığı da bilinmektedir. Her halükarda, Aphrodisias kentinin 

kurulduğu alanda, M.Ö. 2. yy’da kent kurulana kadar, varlığı bilinen tek anıtsal yapı 

tapınaktır (De la Genière,1987: 140) (Harita 2.11). 

 

Kent çevresinde yapılan yüzey araştırmaları da, M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara tarihlenen bir dizi 

tümülüs mezarın varlığını ortaya koymuştur (Harita 2.18). Irmağın bulunduğu vadide ve 

kentin kuzeyindeki tepelerde de, klasik ve hellenistik dönemlere tarihlenen bir dizi 

gözetleme kulesi ve hisar bulunmaktadır. Bunlar özellikle nehir vadisi boyunca ve kuzeydeki 

tepelerde yer alırlar. 
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Harita 2.11: Yüzey araştırması sonucu Antik Kent civarında bulunan mezar ve lahit yerleri (C. Harrison, 

2007) 
 

(Ratté,2008:13). Özellikle tümülüs mezarlar, kentleşme öncesi dönemde bölgeyi kontrol eden, 

geniş topraklara sahip bir aristokrasinin yönettiği, henüz kentleşme aşamasına geçmemiş bir 

topluluğa ait şeklinde yorumlanabilirler. Gözetleme kulesi ve hisarların varlığı bu bağlamda 

özellikle önemli görünmektedir, çünkü böyle bir savunma sistemini organize edecek bir siyasi 

mekanizmanın bu yüzyıllarda mevcut olduğu anlaşılmaktadır (Ratté, 2009: 145) (Harita 2.12). 
 

Aphrodisias kentinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir, ancak M.Ö. 2. yy’da 

Meander vadisinde yer alan pek çok küçük yerleşmenin Seleukos krallığının teşviki ile birleştiği 

ve kent (polis) statüsüne kavuştuğu bilinmektedir. Olasılıkla Aphrodisias kentinin kuruluşu da 

bu döneme tarihlenebilir. Afrodit kutsal alanı yakınlarında bulunan bir yazıt, kentin kuruluş tari- 

hiyle ilgili bilinen en eski belgeyi oluşturmaktadır. Rodoslu general Damokrines’in kenti ziyareti 
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Harita 2.12: Yüzey araştırması sınırları ve sonuçları (C. Ratte, Aphrodisias Arşivi) 
 

anısına hazırlanmış olan bu yazıt, döneminde muhtemelen kutsal alanda sergilenmektedir. 

Rodos’un İç Karya’daki hakimiyeti M.Ö. 188 ile 167 yılları arasındadır ve yazıtın varlığı Rodos’la 

resmi ilişkiler kurmuş bir Aphrodisias kentinin M.Ö. 167 öncesinde var olduğunu gösterir nite- 

liktedir (Ratté, 2008: 35-6). M.Ö. 2. ve 1. yy.’a ait kaynaklarda, Aphrodisias daima Plarasa de- 

nen bir başka yerleşimle birlikte anılır ve muhtemelen kentin ilk ismi Nineuda’dır (Ratté, 2008: 

10 ve Chaniotis, 2003:71). Plasara’nın ise orijinal yeri kesin değildir, ama bugünkü Bingeç 

olabileceği düşünülmektedir (Ratté, 2008: 11). Her halükarda, başlangıçta Plarasa’nın görece 

olarak daha bağımsız olduğu ve iki topluluktan oluşan bir yönetimin, daha sonra Aphrodisias 

önderliğinde tek bir kente dönüştüğü öngörülebilir. Muhtemelen kentin konumundan yarar- 

lanmak isteyen yerel arazi sahiplerinin girişimleri ile iki küçük kent olan Nineuda ve Plarassa 

birleşmiştir. Karia’lı bir tanrıçaya adanmış ama Afrodit/İştar kültleri etkisinde gelişmiş olan kut- 

sal alan bu toplulukların birleşiminin çekirdek noktasını oluşturmaktadır ve zaten kent de bu 

birleşmeden sonraki yeni adını Afrodit’ten almaktadır (Chaniotis, 2009). 
 

Pontus kralı 6. Mithridates’in Roma ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çıkan ve Anadolu kent- 
 

lerinin büyük bir bölümünün de taraf olmak zorunda kaldığı 1. Mithridates Savaşı’nda (M.Ö. 
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90-85) Aphrodisias Roma’yı desteklemiştir ve savaştan sonra kente Sulla tarafından bir takım 

ayrıcalıklar tanınır. Daha sonra, Julius Sezar kentin otonomi talebini kabul etmiştir. Kente adını 

veren Afrodit kutsal alanı muhtemelen bu kararda etkili olmuştur çünkü gerek Julius Sezar, 

gerekse erken imparatorluk dönemi imparatorları Julius Cladius ailesine mensuptur ve bu 

aile köklerini Aeneas’a dayandırmaktadır. Efsanevi bir karakter olan Aeneas, Afrodit’in oğlu ve 

Troia’lı bir kahramandır ve Troia’nın fethinden sonra İtalya’ya kaçıp, Roma kentini kurduğuna 

inanılır. Kente adını veren Afrodit kutsal alanı muhtemelen bu kararda etkili olmuştur çünkü 

gerek Julius Sezar, gerekse erken imparatorluk dönemi imparatorları Julius Cladius ailesine 

mensuptur ve bu aile köklerini Aeneas’a dayandırmaktadır. Efsanevi bir karakter olan Aeneas 

Afrodit’in oğlu ve Troia’lı bir kahramandır ve Troia’nın fethinden sonra İtalya’ya kaçıp, Roma 

kentini kurduğuna inanılır. Kentin erken tarihi için en önemli kanıt Tiyatro sahne yapısının ku- 

zey duvarına kazınmış olan yazıttır, bu nedenle Arşiv Duvarı diye anılır. Bu belgelerden anla- 

şıldığına göre Aphrodisias Roma’nın Asya eyaleti içinde ayrıcalıklardan yararlanan kentlerden 

biridir ve kentin MÖ 30’lardaki ilk anıtsal gelişimi yerel bir vatandaş tarafından karşılanmıştır, bu 

kişi Roma’nın, daha özelde Octavianus’un gayrı resmi görevlisi Gaius Julius Zoilos’tur. (Ratté, 

2008: 11). Kentin sahip olduğu ayrıcalıklar, M.Ö. 39 yılında senato tarafından detaylı bir şekil- 

de yeniden tanımlanmıştır. İmparatorluk döneminde de, kentin otonom statüsü Tiberius tara- 

fından M.S. 22’de tekrar onaylanmış ve bu durum bütün imparatorluk dönemi boyunca devam 

etmiştir. Kentin özellikle M.S.1 ve 3 

yüzyıllar arasında yüksek bir refah 

düzeyine kavuştuğu anlaşılmaktadır. 

Çevresindeki verimli tarım alanları- 

nın gelirinin yanı sıra, mermer ocak- 

larının kullanımı bu zenginliği teşvik 

etmiş, imparatorluğun sağladığı vergi 

muafiyeti de korunmasını sağlamış 

olmalıdır. Her halükarda, kentin ileri 

gelenlerinin bizzat yapımlarına spon- 

sor oldukları anıtsal kamu binalarının 

büyük bölümü ve önemli heykeltıraş- 

lık ürünleri bu dönemde inşa edilmiş- 

tir ve bu sayede, orta büyüklükte bir 

kent için olağanüstü sayılacak kadar 

anıt eser Aphrodisias’ta yer almak- 

tadır (Resim 2.12). 
 
 

 
Resim 2.12: İki Prens heykeli (Sevgi Gönül Salonu, 2011). 

Soldaki prens, bir elinde dünya hakimiyetini ve kendisinin 

imparatorluğun veliahtı olduğunu gösteren bir küre 

tutmaktadır. 

M.S. 3 yüzyıl sonlarında, imparator 

Diocletianus Karya eyaletini kurun- 

ca, Afrodisias eyalet başkenti haline 

gelir. M.S. 325 yılındaki İznik konsü- 
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lünün ardından kentin ilk piskoposu atanmış ve kent bir piskoposluk merkezine dönüştürül- 

müştür. Kazılar sırasında ele geçen ve bugün Aphrodisias Müzesi’nde bulunan bir yazıt, kentte 

önemli bir Yahudi cemaatinin de bulunduğunu göstermektedir. Ancak bugüne kadar, herhangi 

bir sinagogun varlığı tespit edilememiştir. M.S. 350-360 yıllarında, kentin büyük depremler 

geçirdiği bilinmektedir ve bu dönemin sonrasında kent surları inşa edilir. Yaklaşık M.S. 500 

yıllarında, Afrodit Tapınağı kiliseye çevrilir. Erken M.S. 7 yüzyılda kent yeniden büyük bir dep- 

rem geçirir ve sonrasında tahribatın ancak bir kısmı onarılabilmiştir. Bu tarihten sonra küçülen 

kentin akropolisi bir kaleye çevrilir ve kentin adı da Stavropolis olarak değiştirilir. M.S. 11 ile 13 

yüzyıllar arasında, Meandros vadisi kentleri birbiri ardına Selçuk ve Türkmen akınlarına maruz 

kalırlar ve bu dönemde Afrodisias kentinin nüfusu da iyice azalır ve 14. Yüzyılda, Menteşe 

Beyliği egemenliğinde olduğu dönemde kent tamamen terk edilir. 
 

 
 
 
 
 

 
Plan 2.1: Suriçi yerleşmesi ve grid sistem 
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.          Kentsel tasarım özellikleri: 
 
Antik dönem kentlerinde, özellikle Yunan ve Roma kentlerinde belli bir ölçü içinde kullanı- 

lan ızgara (grid, ortogonal) sistem, kentlerin tasarımının temelini oluşturmaktadır. Dik kesişen 

sokaklar, kentin üzerine yerleştiği topoğrafyadan bağımsız olarak, morfolojik oluşumunu be- 

lirlemekte ve kentin gelişiminde etkili olan diğer öğeler gibi, toplumsal, ekonomik, simgesel 

bir dünyanın referansları ile anlam kazanmaktadır. Antik Yunan ve Roma dünyasında kentin 

belirleyici öğeleri, kamusal ve özel alan ilişkisine dayalıdır ve kamusal yapılar kentin oluşu- 

munda ve gelişiminde kurucu rol üstlenmişlerdir. Aphrodisias kentinin tasarım özellikleri de bu 

çerçevede değerlendirilmelidir. Aphrodisias ortogonal bir sokak planına sahiptir, bu sistemin 

ayrıntıları 1995-98 yılları arasında yapılan jeofizik surveyler ile açığa çıkarılmıştır (Plan 2.1). 

Grid sisteme ait tüm yolları kentin kuzeyindeki, batısındaki ve güneyindeki kenarlara uzatmak- 

tadır (Ratte 2008, 32). Kent planına baktığımızda gride uymayan sokak ve binaların varlığı 

görülmektedir. Gride uymayan sokaklardan en göze çarpanı, doğudaki girişler ile şehrin batı 

duvarları arasında akan ve kent merkezinin güney sınırını belirleyen büyük caddedir. Güney 

caddeye ek olarak, kent merkezinin doğu sınırını işaretleyen sokak ve kent merkezinin kuze- 

yinde doğuda Antioch kapısına doğru giden sokak da gride uymamaktadır (Ratte 2008, 31). 

Bu sokakların dışında Afrodit Tapınağı, Sebasteion, Stadiom ve Tiyatro da grid sistemine uy- 

mamaktadırlar. 

Aphrodisias’ın grid planına baktığımızda kareye yakın bir görünümle karşılaşmaktayız. Ken- 

tin bir nevi doğu sınırını belirleyen ve kamusal yapılara açılan cadde daha geniş yapılmıştır. 

Aphrodisias’ın kent planına bakıldığında, kentteki kamusal yapıların genel olarak tek merkezde 

toplandığı görülmektedir. Kent merkezindeki kamusal yapılar M.Ö. 1.yy ile M.S. 3.yy arasında 

inşa edilmişlerdir ve birbiriyle bağlantılıdırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2.2: Antik kent merkezi ve Aphrodite tapınağı yeri 
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. Kentin Gelişim Evreleri: 

Hellenistik Dönem ve Augustus Dönemi 

Aphrodisias, helenistik Suriye’deki Seleukos krallığının teşvik ettiği Meander vadisindeki yoğun 

kentleşme döneminde M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. Bir krallık kolonisi olmayan Aphrodisias 

yerel arazi sahiplerinin girişimleri ile kurulmuş bir kenttir. Ortak kimliğin önemli bir yerel kayna- 

ğı olarak önceden var olan Afrodit tapınağı, bu yeni yerleşmenin yerinin seçiminde önemli bir 

tercih nedeni olmalıdır (Smith 2008, 11) (Plan 2.2). 
 

Kent merkezi M.Ö. geç 1. yüzyıl ile M.S. 3. yüzyıl arasında inşa edilmiştir ve M.S. erken 7. 

yüzyıla kadar topluluğun sivil ve dinsel merkezi olarak gelişim görmüştür. Kentin erken tarihi 

için en önemli kanıt Tiyatro sahne yapısının kuzey duvarına kazınmış olan yazıttır, bu nedenle 

Arşiv Duvarı diye anılır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre kentin MÖ 30’lardaki ilk anıtsal geli- 

şimi yerel bir vatandaş tarafından karşılanmıştı, bu kişi Roma’nın, daha özelde Octavianus’un 

gayrı resmi görevlisi Gaius Julius Zoilos’tur (Ratte 2008, 11). Kentin kuruluşu ile kent merke- 

zindeki en erken yapılaşmanın arasındaki bir buçuk yüzyıllık farkın nedeni ise, hem ilk yapılaş- 

mayı evlerin oluşturması hem de aradaki bu sürenin 

büyük kargaşalarla dolu olmasıdır. Bu program Yunan 

sivil yaşamının geleneksel merkezleri üzerine yoğun- 

laşmıştır: ana tanrıça Afrodit Tapınağı, Kuzey Agora 

ve Tiyatro (Smith 2008, 11). Zoilos ile bağlantılı bu üç 

yapı daha çok gevşek planlı kent bütünü oluşturmak- 

tadır (Plan 2.3). 
 

Erken İmparatorluk Dönemi: M.S. 1. yy 
 
 

 
Plan  2.3:  Hellenistik  Dönem  ve  Au- 

gustus Dönemi önemli yapılar (Ratté, 

2008) 
 

 
 

Plan 2.4: Erken İmparatorluk Dönemi 

önemli yapılar (Ratté, 2008) 

Kent Iulius-Claudiuslar döneminde ayrıcalık görmüş 

ve helenistik kent planı üzerinde yoğun yapılaşma- 

lar sürmüştür. Zoilos tarafından başlatılan binalar ta- 

mamlanıp genişletilmiş ve yeni projelere başlanmıştır. 

Tiyatronun caveası mermerden yeniden inşa edilmiş 

ve çok geniş bir Stadium kentin kuzey kenarında inşa 

edilmiştir. Agora ve Tiyatro arasındaki arazi ikinci bir 

kamusal meydan olarak gelişmiştir. Sebasteion ise Af- 

rodit ve Roma imparatorları için ortak bir tapınım için 

kombine edilmiştir. M.S. geç 1.yüzyılda, güney agora- 

nın güney batı ucunda büyük bir Bazilika’nın inşasına 

başlanmış, yapı 2. yüzyılın başında tamamlanmıştır 

(Smith 2008, 11). Bu yapılaşmaya baktığımızda, bir 

önceki dönemde gevşek bir bütünlük oluşturan tasa- 

rımın, birbiriyle daha yakından ilişkili yapılarla bir nevi 

bütünlendiği görülmektedir (Plan 2.4). 
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Orta İmparatorluk Dönemi: M.S. 100-300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan  2.5:  Orta  İmparatorluk  Dönemi  önemli  yapılar 

(Ratté, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan  2.6:  Geç  Antik  Dönem  önemli  yapılar  (Ratté, 

2008) 

Helenistik stildeki sütunlu kent görünümü 

Roma stilindeki anıtlarla donatılmıştır. 

Afrodit tapınağı bir Tetrapylon ile işaret- 

lenmiştir ve tapınak temenos ile çevre- 

lenmiştir. Aynı zamanda güney agoranın 

batı ucu, Hadrian hamamının arkasında 

yeni bir stoa ile yeniden dizayn edilmiş- 

tir. 2. yüzyılın ortasında güney agoranın 

doğu ucuna yakın olarak Agora Kapısı 

inşa edilmiştir. Kuzey agoranın kuzeyinde 

Bouleuterion ve Tiyatronun güney doğu 

ucunda yeni bir hamam inşa edilmiştir. 

M.S. 200’e gelindiğinde kent merkezi 

tamamen anıtsal yapılarla donatılmıştı 

(Smith 2008, 12) (Plan 2.5). 
 

Geç Antik Dönem: M.S. 300-600 
 
Kent, M.S.300-600 arası ikinci bir zengin 

ve uzun dönem yaşamıştır. M.S. 250’den 

sonra yeni sivil binaların yapımı durmuş- 

tur, ama bu bir çöküş değildir. Eyalet 

başkenti olarak Aphrodisias M.S. 600’e 

dek klasik kent görünümlü işlevselliğini 

sürdürmeyi başarmıştır. Ana vurgu bu 

dönemde koruma, adaptasyon ve yeni 

işlevler için yeni modellemeler yapmak 

üzerinedir. M.S. 3.yüzyıl ortasından son- 

raki tek dikkate değer yeni yapı Kent 

Surlarıdır.  M.S.  350-360 civarında res- 

mi yöneticilerin inisiyatifinde yapılmıştır. 

Ama yapımında devşirme malzeme kul- 

lanılmıştır. Eski binalar içinde en büyük 

değişiklik Afrodit tapınağının M.S. 500’de 

kiliseye (St. Michael) dönüştürülmesidir. 

Geç antik dönemde kentin önemli yapı- 

laşmalarını evler oluşturmaktadır (Smith 

2008, 12) (Plan 2.6). 
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2.2.1.2.2. Antik kentin oluşumunda etkili doğal, çevresel ve fiziki özellikler 
 

Aphrodisias Antik Kenti, yukarıda bahsedildiği gibi Afrodit kutsal alanı etrafında gelişmiştir. 

Kutsal alanın yer seçimini ise bir takım çevresel özelliklerle bağlantılı gibi görünür. Her şeyden 

önce, kutsal alanda, tapınak ile giriş kapısı arasındaki bölgede yer alan bir su kuyusu bulundu- 

ğu ve bu kuyudan çıkan tuzlu suyun kutsal kabul edildiği bilinmektedir. Muhtemelen ilk kutsal 

alan bu kutsal su kaynağı etrafında gelişmiştir (De la Genière,1987: 140) (Harita 2.13). Alanda 

yapılan kazılar geç Roma dönemi kilisesi evresinde kullanılan ve hemen tapınağın cephesi 

önünde yer alan bir kuyunun varlığını ortaya koymuştur. C. Ratté bu kuyunun antik kaynaklar- 

da bahsedilen kutsal kuyu olduğunu düşünmektedir (2009:140). Ayrıca bölgeye en hâkim öğe 

olan Babadağ’ın (Kadmos), kutsal alandaki tapınağın yönlendirilmesinde özel bir öneme sahip 

olduğu düşünülmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aphrodit Korusu 

Kutsal su yeri 

Kutsal oyun yeri 

Antik yerleşim 
 

 
 

Harita 2.13: Antik dönemde kutsal suyun 

bulunduğu düşünülen yer 

Kentin kurulduğu Morsynus vadisi bereketli 

topraklara sahiptir ve Morsynus ırmağı kent et- 

rafında yaklaşık 475 km² bir alanın sulanması- 

nı sağlamaktadır (Ratté,2008: 8). Ayrıca vadi- 

nin özellikle kuzey kısmında çömlek üretimine 

elverişli killi toprak bulunur. Ancak kentin antik 

dönemde en büyük zenginlik kaynağını, Baba- 

dağ eteklerinde ve kentin güneyinde yer alan 

mermer ve zımpara taşı ocakları sağlamıştır. 

 
 

2.2.1.2.3. Alanda yer alan kültürel değerlere (anıtsal yapılar vd. yapılar) ilişkin bilgiler ve mev- 
 

cut durumları 

. Kent Surları 
 

 
Plan 2.7: Antik kenti çevreleyen kent surları 

M.S. 3. yy ortasından inşa edilen kent surları, 

şehrin etrafını çevirmektedir ve hemen hemen 

tamamı günümüze kadar koruna gelmiştir. 

Kentin kuzeyinde stadionu içine alarak bu ya- 

pının kuzey duvarı sur sistemine dahil edilmiş- 

tir. Tespit edilen 9 kapısı, 22 adet kulesi bu- 

lunmaktadır.  Kent surları ele geçen yazıtlar 

sayesinde kesin olarak M.S. 350-360 civarına 

tarihlenmektedir. Surların inşa edildiği dönem 

Anadolu’da barış dönemi olarak bilinmektedir, 

bu bağlamda kentin savunma amaçlı bir sur 

sistemine ihtiyaç duymamasına rağmen kent 

surunun bu dönemde inşa edilmesinin temel 
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Plan 2.8: Antik kentte Afrodit 

Tapınağının bulunduğu bölge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plan 2.9: Afrodit Tapınağı planı 

 

Resim 2.13: Afrodit Tapınağı apsise doğru bir 

görüntü 
 

nedeni eyalet yöneticilerin representatif amaçlı 

insiyatif kullanmasıdır. Surlar devşirme malze- 

meden inşa edilmiştir, özellikle anıtsal mezar 

yapılarına ait bloklar pseudo-izodomik örgü 

tarzında kent surlarında ikinci kez kullanım bul- 

muştur (Plan 2.7). 

 
.          Afrodit Tapınağı 
 
Kent merkezinin kuzeyinde yer alan tapınak io- 

nik düzendedir ve pseudo dipteros plan tipine 

sahiptir. Tapınağın oturduğu platform ile cella 

bölümünü çeviren sütunların büyük bir bölümü 

günümüze kadar ulamıştır. Tapınak M.Ö. 1. 

yy’da Augustus Dönemi’nde inşa edilmiştir. Ta- 

pınağın temenosunu çeviren sütunlu galerinin 

yapımı M.S. 2. yy.’da Hadrian Dönemi’nde ger- 

çekleştirilmiştir. İon düzenindeki tapınağın içeri- 

sinde salt rahiplerin girebildiği cella bölümünde 

Tanrıça Afrodit kült heykeli durmaktaydı. 
 

Tapınak M.S. 5. yüzyılın sonunda, kentin Hıris- 

tiyanlaşmasıyla büyük bir kiliseye çevrilmiştir; 

bu amaçla yapı, dairesel bir apsis eklenerek 

ve kısa kenarlarındaki sütunlar uzun kenarlara 

taşınarak bazilikal planlı bir kilise haline dönüş- 

türülmüştür.   11. yy’a kadar yapı kilise işlevini 

sürdürmüştür (Plan 2.8, 2.9) (Resim 2.13). 



42 

 

 
 

 
 

Plan 2.10: Antik kentte tiyatronun 

bulunduğu bölge 

 
 
 
 
 

 
 

 
Plan 2.11: Tiyatro planı 

 

Resim  2.14:  Tiyatronun  bulunduğu  bölgeden 

hava görüntüsü 
 

 
 

.          Tiyatro 
 
Tiyatro, akropolün doğusunda, kent merkezinin 

güneyinde yer alan bir tepeye yaslanmaktadır. Bu 

tepe aslında bir höyüktür, bu höyükteki en erken 

yerleşme M.Ö. 2200’e tarihlenir. Yapı orchestra, 

cavea (seyirci oturma yerleri) ve sahne binası ol- 

mak üzere 3 ana bölümden meydana gelir.  Yapı- 

nın caveası ve sahne yapısının oyun platformuna 

kadar olan bölümü günümüze kadar koruna gel- 

miştir. Cavea ve sahne binası birbirinden ayrı iki 

ayrı birim şeklindedir. Sahne binası 3 katlı ediku- 

lalar ile bezenli bir cepheye sahiptir. Tiyatronun, 

orchestraya girişi sağlayan ve parodos olarak 

adlandırılan giriş bölümünde yer alan arşiv niteli- 

ğindeki yazıt yardımıyla yapının M.Ö. 1. yy’ın son 

çeyreğinde Augustus Dönemi’nde inşa edildiği 

saptanmıştır. Bu yazıt kentin farklı Roma impara- 

torları zamanında aldığı ayrıcalıkların da dökümü- 

nü verdiğinden, kent tarihi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  Cavea,  Augustus sonrası M.S. 1. 

yy başında yenilenerek genişletilmiştir. Bu yeni- 

leme sonrasında yaklaşık 7000 kişilik bir oturma 

kapasitesine kavuşan cavea iki diazoma (koridor) 

ile iki bölüme ayrılmıştır (Plan 2.10, 2.11) (Resim 

2.14). 
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Plan 2.12: Antik kentte Stadion’un 

bulunduğu bölge 

 

Resim 2.15: Stadion içinden Akdağ görüntüsü 

 

 
 
 
 

. Stadion 
 
 

 
 

Plan 2.13: Stadion planı 

Kentin kuzeyinde yer alır. MÖ 1. yy başında 

Julius-Claudius’lar döneminde inşa edilmiştir. 

Kentin en iyi koruna gelmiş yapılarından biri olan 

Stadion’un oturma sıralarının tümü günümüze 

kadar ulaşmıştır; yapı 262 metre uzunluğunda, 

50 metre genişliğinde ve 30.000 izleyici alabile- 

cek oturma sıralarına sahiptir. Elips planlı yapı- 

ya doğu ve batıda yer alan iki tonozlu galeriden 

girilmektedir. yapı geleneksel Yunan spor yarış- 

maları için kullanılmakla birlikte Roma dönemin- 

de Stadion’un doğu ucu dairesel bir yuvarlakla 

çevrilerek aynı zamanda gladyatör mücadeleleri 

için kullanılmıştır. 
 

M.S. 7. yüzyılda tiyatroda ciddi hasarlara yol 

açan depremden sonra, stadyumun doğusun- 

daki yarım yuvarlak kısmı, duvarlarla yuvarlak 

bir hale getirilmiş ve arena olarak kullanılmıştır 

(Plan 2.12, 2.13) (Resim 2.15). 



44 

 

 
 

 
 

 

 
 

.          Kuzey Agora 
 

Agora MÖ 1. yüzyılda planlanmış ve yapı- 

mına başlanmıştır. Bouleuterion’un güne- 

yinde yer almaktadır. Özgün yapının etrafı 

çepeçevre sütunlu galeri ile çevriliydi. Doğu- 

batı doğrultusunda 200 metrelik mesafede 

sütunlu bir girişi vardır ve ion tarzındaki iki 

uzun portikodan oluşur. 
 
 
 

 
Plan  2.14:  Antik  kentte Kuzey 

Agora’nın bulunduğu bölge 
 

 

Resim 2.16: Kuzey Agora’da bulunan güney 

portiko sütunları  

1960’larda yapılan kazılarda kısmen ortaya 

çıkarılmıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan arşit- 

rav bloğu üzerinde yapının Eleutheria (Öz- 

gürlük) rahibi tarafından adandığını belirten 

bir yazıt parçası bulunmuştur. Yakın za- 

manlarda yapılan kazılarda meydanın orta 

kısmında bazı önemli anıt temelleri ortaya 

çıkarılmıştır. 
 

Bugün batı ve doğu köşelerindeki ion tarzı 

başlıklar taşıyan sütunların bazıları ayakta 

kalmışlardır (Plan 2.14, 2.15) (Resim 2.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 2.15: Kuzey Agora planı 
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Plan  2.16:  Antik  kentte Güney 

Agora’nın bulunduğu bölge 
 
 

.          Güney Agora 
 
Kuzey Agora’nın güneyinde yer alır. Hemen 

tiyatronun altında yer alan ve ortasında bü- 

yük bir havuzun yer aldığı ve 3 tarafı (kuzey, 

güney ve batı) portiko ile çevrili geniş alan 

Tiberius Portikosu olarak anılmaktadır. Bu 

isim etrafı sütunlarla ve portikolarla çevrili 

alanın kuzey arşitravı üzerinde yer alan ve 

yapının imparator Tiberius’a (M.S. 1. yy başı) 

adandığını söyleyen yazıta göre verilmiştir. 

İon düzenin kullanıldığı portikonun hemen 

ortasında 260 metre uzunluğunda, 25 met- 

re genişliğinde ve 1.20 metre derinliğinde bir 

havuz yer almaktadır. M.S. 2. yy’daki bir dep- 

remden sonra suları kontrol altına almak için 

yapılmıştır. Hadrian Hamamı’nı beslemek 

için yedek su deposu olarak kullanılan ha- 

vuzun fazla suları kanallar yardımı ile kentin 

kanalizasyon sistemine veriliyordu. Yapının 

kuzey ve batı portikosuna ait sütunların bü- 

yük bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır 

(Plan 2.16) (Resim 2.17, 2.18). 

 

 
 
 

 
 

Resim 2.17: Güney Agora'nın bulunduğu 

bölgenin havadan görüntüsü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 2.18: Güney Agora kazılarından görüntü 
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. Sebasteion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2.17: Antik Kentte Sebasteion’un 

bulunduğu bölge 

 

 

 
Plan 2.18: Sebasteion planı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.19: Sebasteion bölgesinin 

havadan görüntüsü 

Sebasteion, Erken Roma İmparatorluk döne- 

minden başlayarak, imparator ve ailesinin plas- 

tik unsurlar kullanarak propagandasının yapıldı- 

ğı “onurlandırma” amaçlı bir yapı tipidir. Tanrıça 

Afrodit ve Roma İmparatorluğunun ilk impara- 

torları olan Julia Cladius sülalesine adanmış bü- 

yük bir tapınak kompleksidir. Yapının üzerindeki 

yazıtlardan binanın Sebasteion olarak adlandı- 

rıldığını biliyoruz. Yapı kuzey kapısından başla- 

yan ve tiyatroda sona eren caddenin üzerinde 

yer almaktadır. Kült merkezi İmparator Tiberi- 

us devrinde  (İS.14-37)  yapılmaya başlanmış 

ve Nero devrinde (İS.54-68) bitirilmiştir. Yapım 

aşamasında birkaç kez depremler nedeniyle 

yıkılarak yeniden yapılan kült merkezinin ana 

yapıları İmparator Cladius zamanında tamam- 

lanmıştır. Doğu-batı yönünde uzanmaktadır ve 

ızgara planlı kentteki diğer hiçbir yapıyla da aynı 

hizada değildir. 80 m uzunluğunda 14 m geniş- 

liğinde karşılıklı iki uzun portikodan ve kaplama 

bir tören yolundan oluşmaktadır. Batıdaki por- 

tiko uçları tetrapylonun da önünden geçen bir 

caddeyle birleşmektedir. 

Anıt, üç ana yapıdan oluşmaktadır. Caddeye 

açılan giriş binası (propylon) iki katlıdır. On dört 

metre enindeki mermer döşemeli yol bir pod- 

yum üzerinde yer alan zafer tapınağı ile sona 

erer. Yolun her iki yanında üç katlı portikolar 

vardır. Bu yapıların ikinci ve üçüncü katlarındaki 

sütunlar arasında üzerlerinde özgün kabartma- 

ların yer aldığı panolar yer almaktadır. İkinci kat 

panoları mitolojik, üçüncü kat panoları ise impa- 

ratorlarla ilgili sahneleri içermektedir. 
 

Yapının kazısı 1970’lerin sonunda gerçekleştirmiştir. Bu kazılar sırasında güney galerinin ka- 

bartmalarının ve mimarisinin büyük bir bölümünün koruna geldiği saptanmış ve bu galerinin 

doğu ucunun anastylosisine (yeniden ayağa kaldırma) karar verilmiştir; bu uygulama 2000 

yılların başında başlayıp günümüzde tamamlanmıştır. (Plan 2.17, 2.18) (Resim 2.19). 
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Plan 2.19: Antik kentte Bazilika’nın 

bulunduğu bölge 

 

 
 

Resim 2.20: Bazilika bölgesinden kuzey 

yönüne doğru hava görüntüsü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2.20: Bazilika planı 
 
 
 
.          Bazilika 
 
Tiyatronun batısında, kuzey güney doğrultu- 
 

sunda uzanan anıtsal yapıdır. Yapı geçtiğimiz 
 

10 yıl içinde bir araştırma projesi kapsamın- 

da arkeolojik ve mimari açıdan ayrıntılı olarak 

araştırılmış, bu bağlamda güney agora ile olan 

bağlantısı açıklığa kavuşmuştur. 3 nefli yapının 

doğu ve batısı üç katlı sütunlu bir galeri ile sınır- 

lıdır. Galerinin korinth sütunları arasında rölyefli 

korkuluk levhaları bulunmaktadır. Kuzeyinde bir 

propylon yer alır. Yapının inşasına M.S. 1. yy 

sonunda İmparator Domitian zamanında baş- 

lanmış, M.S. 2. yy’ın başında tamamlanmıştır. 

Bazilika bugün taban seviyesine kadar özgün 

durumunda koruna gelmiştir, ancak yapıya ait 

pek çok mimari parça ve rölyef düşmüş ko- 

numda ele geçmiştir (Plan 2.19, 2.20) (Resim 

2.20). 
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. Bouleuterion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 2.21: Antik kentte 

Bouleuterion’un bulunduğu bölge 
 

 
 

Resim 2.21: Bouleuterion’dan görüntü 
 

 
 

Resim 2.22: Bouleuterion önündeki stoa- 

nın rekonstrüksiyonu 

M.S. 2. yy’da yapılan Bouleuterion (Meclis Bina- 
 

sı) tapınağın güneyinde bulunmaktadır ve yapı 
 

1962 yılında kazılarak gün yüzüne çıkarılmıştır; 

caveası ve sahnenin 1. katına kadar yapı özgün 

konumunda ele geçmiştir. Yapının üst sıraları 4. 

yy. depremleri sırasında zarar görmüştür. Antik 

devirdeki şehir hayatında çok önemli bir yere 

sahip olan bu yapı, kentin yerel idaresini sağ- 

layan meclisin toplanma yeri olduğu gibi, kapalı 

tiyatro, konser salonu ve halkın toplanma yeri 

olarak da çok işlevli olarak kullanılmıştır. Boule- 

uterion 1000 kişilik bir oturma kapasitesine sa- 

hiptir. Sahne yapısının orchestraya bakan cep- 

hesi edikulalı bir mimariye sahiptir, bu edikulalar 

içinde heykellerin bulunduğu belirlenmiştir. Orc- 

hestranın zemini opus sectile tipinde bir döşeme 

ile kaplanmıştır ve bu döşeme günümüze kadar 

çok iyi koruna gelmiştir. 
 

Yapının ana girişi olan sahne binasının güneyin- 

deki orta kapının iki yanına geç antik dönemde 

önemli iki şahsiyete ait heykeller dikilmiştir, bun- 

ların varlığı burada ele geçen iki kaidenin son 

yıllarda ayrıntılı olarak incelenmesi ile ortaya 

çıkmıştır. Bu durum yapının geç antik dönemde 

de önemini koruyarak kullanıldığının bir göster- 

gesidir (Plan 2.21, 2.22) (Resim 2.21, 2.22). 

 

 
 

Plan 2.22: Bouleuterion planı 
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. Tetrapylon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 2.23: Antik kentte Tetrapylon’un 

bulunduğu bölge 

Tapınağın hemen doğusunda ve kuzey-güney 

caddesi üzerinde yer alan bu anıtsal kapı M.S. 

2. yy sonuna tarihlenmektedir. Korinth düzenin- 

de yapılmış olan bu yapı, dört tarafındaki dörder 

sütundan oluştuğu için bu adı almıştır. Yapının 

inşa amacı tapınağın bulunduğu kutsal alana gi- 

rişi vurgulamaktır ve tapınağa ulaşan merasim 

alaylarının burada toplanarak tapınağa gittiği 

düşünülmektedir. Tetrapylon tapınağın giriş bi- 

nasının aksında değildir, bunun nedeni her iki 

yapının kentin farklı şehircilik evrelerinde inşa 

edilmiş olmasıdır. Anıtın mimari süslemesi için- 

de tanrıların farklı ikonografik betimleri bulunur 

ve yapının yarım daire şeklinde kemerden olu- 

şan doğu alınlığı özgün bir mimari motiftir. Ya- 

pıda mimari olarak çok zengin motifler bir arada 

kullanılmıştır. Düz, yivli, spiral yivli sütunların ba- 

zısı çift sütundan oluşur. Yapının büyük bölümü 

günümüze kadar ulaştığından ve kent içindeki 

önemli konumundan ötürü anastilosisine karar 

verilmiş ve bu uygulama ile çevre düzenleme- 

si 90’lı yılların başında gerçekleştirilmiştir (Plan 

2.23) (Resim 2.23). 
 

 

 

Resim 2.23: Tetrapylon’dan görüntü 
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. Agora Kapısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan  2.24:  Antik  Kentte Agora 

Kapısı’nın bulunduğu bölge 

Tiberius Portikosunun doğusunda yer alan anıt- 

sal yapı Agora Kapısı olarak anılmaktadır. An- 

cak yapının hiçbir zaman kapı olarak kullanılma- 

dığı düşünülmektedir. Olasılıkla portikoyu sular 

basınca yapının işlevi de değiştirilerek çeşme 

olarak kullanılmıştır. Bu yeni işlevin gerçekleş- 

tirmek için portikoya inen merdivenler önlerine 

levhalar konularak bu bölüm “çeşme teknesine” 

dönüştürülmüştür.  Ayrıca portikonun içerisine 

ve yapının önüne bir havuz eklenmiştir. Agora 

kapısı mimari yönden olduğu kadar frizleri ile de 

dikkati çeken bir yapıdır. Yapının 1. kata ait to- 

nozları özgün konumunda koruna gelmiş, pek 

çok mimari parçası da kazısı sırasında açığa 

çıkartılmıştır (Plan 2.24) (Resim 2.24). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resim 2.24: Agora Kapısı’ndan görüntü 
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. Hadrian Hamamı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan  2.25:  Antik  kentte Hadrian 

Hamamı’nın bulunduğu bölge 

 

 
 

Plan 2.26: Hadrian Hamamı plan 

Güney Agora’nın batısında yer almaktadır. Ya- 

pının özellikle kuzey bölümü çatı seviyesine 

kadar koruna gelmiştir. Roma İmparatoru Had- 

rian Anadolu’ya yaptığı seyahatlerin birisinde 

Aphrodisias’a da gelmiştir. Kent meclisi bu zi- 

yaretin anısına M.S. 2. yy ortasında bu hama- 

mı yaptırmıştır. Hamam kadın ve erkeklerin ayrı 

ayrı yıkandıkları iki büyük, simetrik bölümden 

oluşmaktadır. Kuzey yöndeki girişin hemen 

önünde, köşelerinde büyük sütunların yer aldığı 

mermer bir havuz yer almaktadır. Bu girişin ba- 

tısında birbirine paralel odalar sırasıyla hama- 

mın soyunma-giyinme  (apodetarium),  soğuk- 

luk (frigidarium), ılıklık (tepidarium) ve sıcaklık 

(kaldarium) kısımları bulunmaktadır. Yapının 

altında ısıtma sistemini oluşturan tuğladan ya- 

pılmış alçak sütunlardan meydana gelen gale- 

ri sistemi hipocaust olarak adlandırılmaktadır. 

Hamamın genelinde ana yapı malzemesi olarak 

kireç taşı kullanılmış ve üzerleri mermer levha- 

larla kaplanmıştır. Yapının ön avlusunun dört 

bir yanı portiko ile çevrili olup, buna ait saçaklık 

çok zengin bir şekilde bezenmiştir. Bu bölüme 

ait medusa başlı konsollar, zengin bezeli paye- 

ler ve friz levhaları yapının 1900’lerin başında 

gerçekleştirilen ilk kazısı sırasında taşınarak 

İstanbul Arkeoloji Müzesine getirilmiştir; bu par- 

çalar günümüzde bu müzede sergilenmektedir. 

Hamamda ikinci dönem kazıları 1960’lı yılların 

ikinci yarısında gerçekleştirilmiş ve ana yapının 

doğu yarısı açığa çıkartılmıştır. 2010 yılından 

itibaren  yapının  ayrıntılı  arkeolojik  ve  mimari 
 

incelemesi başlatılmıştır, bu çalışmalar çerçevesinde kapsamlı konservasyon çalışmaları da 

yürütülmektedir (Plan 2.25, 2.26) (Resim 2.25). 
 

Harita 2.18’deki şehir planında görülen 14 ve 15 numara ile işaretlenen “Gaudin Çeşmesi” ve 

“Gaudin Gymnasium”u olarak adlandırılan kalıntılar günümüze kadar ulaşmamıştır. Sadece 

Fransız araştırmacı M. Gaudin’in 1900’lerin başında Aphrodisias’da yk. 2 yıl süren çalışmaları 

sırasında hipotetik olarak şehir planı üzerinde işaretlediği iki yapı söz konusudur. Bu konuy- 
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la ilgili kesin veriler bulunmamaktadır. 3 numara 

ile işaretlenen heykel atölyesi ise yine teorik bir 

tanımlamadır. Atölyeye ait kesin bilgiler bulunma- 

makla birlikte, burada bitmemiş heykel ve mermer 

cürufu ele geçmiştir. 16 ile gösterilip, Triconch 

Kilisesi olarak adlandırılan yapı da sadece plan 

üzerinde yeri bilinip, kalıntıları da bugün gözle gö- 

rülebilmektedir. Ancak bu yapı ile ilgili de ayrıntılı 

bir çalışma bulunmamaktadır (Harita 2.14). 

 

 

Resim 2.25: Hadrian Hamamı’ndan görüntü 
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Harita 2.14: Aphrodisias Antik Kenti Şehir Planı 

8. Atrium Evi 

 

 
16. Triconch Kilisesi 

2. Afrodit Tapınağı, Kilise 

3. Heykel Atölyesi 

4. Bishop’s Palace 
 

5. Bouleuterion ve Kuzey Ago- 
ra 

6. Tetrapylon 

7. Su Kanalı 

9. Sebasteion 

10. Cryptoporticus Evi 

11. Tiyatro 

12. Tetrastoon 

13. Tiyatro Hamamı 

14. Gaudin Çeşmesi 

15. Gaudin Gymnasium 

17. Basilica 

18. Hadrian Hamamları 

19. Tiberius Portico’su 

20. Agora Kapısı 

21. Batı Kapısı 

22. Stadion 

23. Nymphaeum 
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.          Aphrodisias Müzesi 
 
Aphrodisias ören yerinde 1961 yılından önceki kazılardan çıkan buluntular, İzmir ve İstanbul 

Arkeoloji Müzelerine götürülmüş, 1961 yılında Prof. Dr. Kenan T. ERİM tarafından başlatılan 

kazılarda çıkan buluntular ise kazı evi depoları ve kasaları ile müzenin önündeki Deveci Han’a 

konulmuştur. Bu buluntuların korunup sergilenebilmesi için ören yerinde bir müzenin kurulma- 

sı kararlaştırılmış ve müze yeri olarak da şimdiki yer önerilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler 

(Eski Eserler ve Müzeler ) Genel Müdürlüğü mimarlarından Mimar Erten Altaban tarafından çi- 

zilen müze planının inşaatına 1971-1972 kışında başlanılmış, 1977 sonbaharında bitirilmiştir. 

Teşhir çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aphrodisias Müzesi yapılan resmi bir törenle 

dönemin Aydın Valisi Münir Güney tarafından hizmete açılmıştır (Resim 2.26). 
 

2008 yılında, Geyre Vakfı çalışmaları sonucu, vakfın kurucu üyesi, başkanı ve büyük bağışçısı 

merhume Sevgi Gönül’ün adı ile anılan ve aynı zamanda, isimleri seçtikleri rölyeflerin hamisi 

olarak müzede ilan edilen bağışçıların katkıları ile inşaatı tamamlanan, dünyaca ünlü eşsiz 

Sebastion rölyeflerinin sergilendiği “Sebastion Salonu“ 2008 yılında hizmete açılmıştır. 2009 

yılında, Geyre Vakfı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda 

Aphrodisias Müzesi’nin restorasyonunu gerçekleştirilmiştir. Projesi Y.Mimar Cengiz Bektaş ta- 

rafından çizilen Aphrodisias Müzesi restorasyon çalışmaları Haziran 2009’da tamamlanmış ve 

24 Ekim 2009 tarihinde müze, yeni hali ile ziyarete açılmıştır (http://www.geyrevakfi.org, 2012). 
 
Aphrodisias Müzesi, Aphrodisias Antik Kenti kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilen- 

diği, ören yeri ile iç içe olan ender müzelerdendir. Küçük eserler salonunda ören yeri sahası 

içindeki Akropol Tepe ve Pekmez Tepe höyüklerinde yapılan kazılardan çıkartılan Kalkolitik 

Dönem, Bronz Çağı erken, orta ve geç dönemlerini kapsayan Prehistorik eserlerle, bu höyük- 

lerden ve Afrodit Tapınağı çevresinden çıkarılan Lidya seramikleri, Arkaik, Klasik, Helenistik 

dönem eserleri ile ören yerinde yapılan kazılarda ele geçen Roma, Bizans ve Erken İslami 

devir eserleri sergilenmektedir. 
 

Aphrodisias Müzesi teşhir ettiği heykeltıraşlık eserleri yönünden oldukça zengindir. Bu yönüyle 

önemli bir arkeoloji müzesidir. Baba Dağı (Akdağ) yamaçlarından çıkartılan beyaz, mavi-gri 

mermerlerden Aphrodisias’lı heykeltıraşların yaptığı bu eserlerle her salonda Aphrodisias hey- 

kelciliğinin ayrı bir yönü teşhir edilmiştir. Bu salonlar; İmparatorluk Salonu, Melpomene Salonu, 

Odeon Salonu, Camekanlı Teşhir Galerisi, Camekanlar, Penthesilia Salonu ve kente adını ve- 

ren Tanrıça Afrodit Salonu, ayrıca iç bahçe ve avluda kentte çıkan lahitler teşhir edilmektedir. 

(Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İnternet Sayfası, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 2.26: Aphrodisias Müzesi, 2011 

http://www.geyrevakfi.org/
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1. Sevgi Gönül Salonu 
 

2. Aphrodisias Müzesi 
 

3. Misafirhane olarak da 

kullanılan eski köy evi 

4.Toplantı  salonu  olarak  da 

kullanılan eski Deveci Han 

5. Kullanılmayan eski köy 

evleri 
 

 

5 1 
2 

 

3 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita   2.15:   Aphrodisias   Antik 

Kenti içerisinde Müze ve köy evle- 

rini gösteren harita 
 

 

Antik Kent sınırları içerisinde eski Geyre Köyü evlerinden geriye kalan 10 kadar yapı mevcut- 

tur (Harita 2.15). Yığma taş ve ahşap iskelet karışık yapı sistemi ile inşa edilmiş bu yapılar bir 

veya iki katlıdır. Geleneksel Batı Anadolu ev yapım teknikleri ve mekân düzenlemesine benzer 

özellikleri taşıyan bu yapılar, yeni Geyre yerleşiminin inşa edilmeye başlanması ile terk edilmiş 

ve konut olarak kullanılmamıştır. Günümüzde müze yönetimi idaresinde, müzenin servis birim- 

leri, misafirhanesi ve toplantı salonu olarak kullanılan bu yapılardan ikisi ise halen atıl durumda 

bulunmaktadır (Resim 2.27, 2.28, 2.29). 

 

 
Resim 2.27: 3 Nolu ev gru- 

bundan misafirhane olarak 

kullanılan ev 

Resim  2.28:  4  Nolu  Deveci 

Han girişinden devşirme 

malzeme detayı 

Resim 2.29: 5 Nolu ev grubundan 

kullanılmayan eski köy evi 
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2.2.1.2.4. Alandaki kazı çalışmaları ve arkeolojik buluntulara ilişkin veriler 
 
Aphrodisias kentinin keşfi 19. yüzyıla kadar gitmektedir. İlk olarak Dilettanti Cemiyeti mensup- 

ları ve Charles Texier burayı ziyaret etmiş ve gördükleri harabeleri antik kaynaklarda geçen 

Aphrodisias olarak tanımlamışlardır. Kentte ilk kazıları 1904 ve 1905 yıllarında Paul Gaudin 

başkanlığında bir ekip gerçekleştirmiş ve A. Boulanger 1911 yılında, Gaudin kazılarında ula- 

şılan sonuçları bir rapor olarak yayınlamıştır. Daha sonra 1937 yılında, Giulio Jacobi başkanlı- 

ğında bir İtalyan arkeolog ekibi de kentte çalışmaya başlamış ve bu çalışmalar, küçük bir ekip 

nezaretinde 1945 yılına kadar sürmüştür (Resim 2.30). 
 

Sistematik kazılar ise 1961 yılında, New York Üniversitesi adına Prof. Dr. Kenan Erim başkan- 

lığında başlamış ve Kenan Erim 1990 yılında vefat edene kadar kazı başkanlığını sürdürmüş- 

tür. Bu dönemde kazı programı, özellikle kentin merkezindeki anıtsal yapıları ortaya çıkarmaya 

yönelik olarak düzenlenmiştir. Başta Afrodit kutsal alanı olmak üzere, Bouleuterion, Tiyatro, 

Sebasteion, Hadrian Hamamları ve Stadion’da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kent hem yapı- 

ların çok iyi korunmuş olması, hem de bunlarla bağlantılı pek çok heykel, kabartma ve yazıtın 

ele geçmesi ile olağanüstü zenginlikte bir buluntu envanterine sahip olmuştur. 1979 yılından 

beri, kazıda bulunan en önemli buluntular antik kentin içerisinde yer alan müzede sergilenmek- 

tedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 2.30: Hadrian Hamamı kazı çalışmaları (Collignon, M. 1904) 
 

 

1990 yılından sonraki kazılar, Oxford Üniversite’sinden Prof. Dr. R.R.R. Smith başkanlığında 

yürütülmektedir. New York Üniversitesi Kazı Heyeti’nde Konservasyon ekibini oluşturan 

mimarlar Gerhard Paul, Thomas Kaefer ve taş işleri konservatörü Trevor Proudfoot (Cliveden 

Conservation) son yirmi sene içinde alanda ciddi çalışmalara imza atmış, konservasyon 

teknikleri geliştirmişlerdir. New York Üniversitesi bünyesindeki, Institute of Fine Arts ile 

ortaklaşa kazının ana sponsorluğuna devam etmektedir. Kazı programı ise büyük ölçekli 

kazılar yapmak yerine, mevcut buluntuların belgelenmesi, konservasyonu ve yayını üzerine 

yoğunlaşmıştır. Ören yerinde ele geçen bütün plastik nitelikli mermer parçaları kazı ekibi 

tarafından sistematik olarak katalog- lanmış ve bu süreçte inşa edilen depo binalarına 

yerleştirilmiştir. Sebasteion’daki çalışmaların uzantısı olarak ise, müzeye inşa edilen ek 

binaya Sebasteion yüksek kabartmaları yerleştirilmiştir (Resim 2.31, 2.32). 



56  

 

 
Resim 2.31: Aphrodisias Müzesi, Sevgi Gönül Salonu 

 

 
 
 

 

Resim 2.32: Aphrodisias Müzesi, Sevgi Gönül 

Salonu’nda sergilenen “Apollon ve soylu kahra- 

man” heykeli. Sağ yanda betimlenen kahraman 

muhtemelen, yanındaki üçayak ile oturmakta olan 

Apollon’a, bir kentin kuruluşu hakkında danışma- 

ya gelmiştir. 

 
Arazi çalışması ise temelde kent planını ve 

Aphrodisias’ın kentsel gelişimini anlamaya 

yöneliktir. Bir yandan yeni belirlenen alan- 

larda, daha küçük ölçekli kazılar yapılmakta, 

elde edilen stratigrafi ile ilgili veriler, jeofizik 

araştırma sonuçları ile eşleştirilerek değerlen- 

dirilmektedir. Ayrıca anıtsal yapılara ait detaylı 

mimarlık tarihi araştırmaları ve bir mimari par- 

çalar envanteri oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir. 
 

Aphrodisias antik kentinde gerçekleştirilmiş 2 

yapı restorasyonu (anastilosis-yeninden aya- 

ğa kaldırma) bulunmaktadır: Tetrapylon ve 

Sebasteion. Tetrapylon’un anastilosisi Avus- 

turyalı mimarlar F. Hueber, T. Kaefer ve G. 

Paul tarafından ilgili koruma kurulunun onayı 

ile gerçekleştirilmiştir; uygulama 1990’ların 

başında tamamlanmıştır. Sebasteion’un gü- 

ney galerisinin  doğu  ucu, mimar T. Kaefer 

ve G. Paul tarafından ilgili koruma kurulunun 

onayı ile tekrar ayağa kaldırılmıştır. Bu onarım 

2010 yılında tamamlanmıştır. Her iki projenin 

giderleri kazı bütçesinden sağlanmıştır. 
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2.2.1.2.5. Alana ilişkin fotoğraf arşivi 
 
Alana ilişkin detaylı fotoğraf arşivi ektedir (EK 3). Çalışmanın ileriki aşamalarında, çeşitli kay- 

 

naklar değerlendirilerek bu arşiv genişletilecektir. 
 
 

. Aphrodisias Kronoloji cetveli 
 

Çağ Tarih Dönemsel Gelişmeler 

Tunç Çağı M.Ö. 2700-2200 Pekmez Höyük’te ilk prehistorik yerleşme 

M.Ö. 2200-1900 Tiyatro Tepesi’nde prehistorik yerleşme 

M.Ö. 1900-1600 Tiyatro Tepesi’nde megaron benzeri yapıların inşa 

edildiği ikinci yerleşim evresi 

Geç  Tunç  ve  Er- 

ken Demir Çağları 

M. Ö. 1500-900 Sınırlı sayıda Geç Tunç Çağı ve Erken Demir Çağı 

objelerinin ait olduğu küçük bir yerleşim 

Arkaik Dönem M.Ö. VII ve VI yy Lidya tipi çanak çömlek üreten köy benzeri bir yerle- 

şim 

M.Ö VI yy Afrodit Kutsal Alanı’nda ilk faaliyetlere ait izler 

Klasik Dönem M.Ö. V-IV yy Kent civarında tümülüs mezarlar ve savunma yapı- 

ları 

Helenistik Dönem M.Ö III yy Afrodit Kutsal Alanı’nda tapınak yapısına ait izler 

M.Ö. II yy Aphrodisias kentinin kuruluşu 

M.Ö. 88 Sulla Aphrodit kutsal alanına hediyeler sunar 

Roma Erken İm- 

paratorluk Döne- 

mi 

M.Ö. I yy sonu ve 

M.S. I yy 

M.Ö. 39’da Octavianus’a sadakatinden dolayı kente 

Roma Senatosu tarafından vergi muafiyeti ve otono- 

mi bahşedilir, Afrodit tapınağı, tiyatro ve kuzey agora 

inşa edilir. M.S. 22’de Tiberius kentin sahip olduğu 

bütün ayrıcalıkları onaylar. Stadion inşa edilir. M.S. I 

yy sonunda Sebasteion ve Güney Agora inşası edilir 

ve Bazilika’nın yapımına başlanır 

Orta  İmparatorluk 

Dönemi 

M.S. 100-300 Erken ve Orta İmparatorluk Dönemi’nde kentteki 

anıtsal yapıların büyük bölümü inşa edilmiş ve kent 

Helenistik stilde sütunlu ama Roma anıtlarıyla bezeli 

bir görünüme bürünmüştür. 2. yy başında Bazilika’nın 

inşası tamamlanır; Hadrian hamamı, Bouleuterion ve 

Tetrapylon inşa edilir 

Geç  İmparatorluk 

Dönemi 

M.S. 3 yy sonu Diocletianus Karia eyaletini kurar ve Aphrodisias’ı bu 

eyaletin başkenti ilan eder 

Geç Antik Dönem M.S. 4 yy başı Kent piskoposluk merkezine dönüşür 

M.S. 350-360 Kent büyük depremler geçirir. Kent surları inşa edilir 

M.S. 500 civarı Afrodit Tapınağı kiliseye çevrilir 

M.S. 610-641 Depremler ve su baskınları ile kent yapıları büyük za- 

rar görür ve kentin adı Stavropolis olarak değiştirilir 

Selçuklu Dönemi M.S. 11-13 yy. Selçuklu egemenliği altında bir köye dönüşür 

Beylikler Dönemi M.S. 14 yy. Menteşe  Beyliği  egemenliğinde  olduğu  dönemde 

kent tamamen terk edilir 
 

Tablo 2.5: Aphrodisias Antik Kenti kronolojik cetvel 
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. Tartışma Konuları 
 
Koruma ve Onarım 

 
• Su baskınları, ören yerinde mevcut yapılar ve kazısı tamamlanmış alanlar üzerindeki sürekli 

tehditlerden birisidir. Ören yerinde biriken suların tahliyesi sorunu bu bağlamda tartışmaya 

açılabilir. Kent tarihi araştırmaları bu problemin Roma döneminde de var olduğunu ve sorunu 

çözmek amacıyla bir drenaj sisteminin oluşturulduğunu göstermektedir. Bu sistemin ne dere- 

ce korunduğunun  araştırılması teşvik edilebilir. 

• Alandaki yoğun bitki örtüsünün, mevcut yapılara fiziksel zarar verip vermediğinin anlaşılma- 

sı gerekli görünmektedir. Ayrıca bu bitkilerin ören yerinin görsel olarak algılanmasına  etkisi 

de incelenebilir. 

Bölgedeki Arkeolojik Mirasın Anlaşılması ve Kazının Geleceği 
 

• Bölgedeki eski eserlerin bir envanterinin oluşturulması çalışmaları teşvik edilebilir. 
 

• Kazının uzun vadeli olarak nasıl planlanması gerektiği tartışmaya açılabilir. 
 

• Arkeolojik kazı çalışmaları pek çok arkeoloji, mimarlık ve restorasyon öğrencisinin yetiş- 

mesine katkıda bulunmaktadır. Gelecek kazı programlarına, yerel yüksekokul öğrencilerinin 

katılımı teşvik edilebilir. 

• Kazılarda antik dönemde kullanılmış bir heykel atölyesine ait veriler elde edilmiştir. Bu atöl- 

yenin işleyişine ve yapısına ait veriler ziyaretçiler tarafından anlaşılacak şekilde düzenlene- 

bilir. 

• Ören yeri ziyaret güzergâhı oluşturulurken, Afrodit kutsal alanındaki kutsal suyun yeri ve 

önemi de göz önüne alınabilir. 

Tanıtım ve Eserlerin Sergilenmesi 
 

• Uzun vadede mevcut müze binalarının sit alanı dışına taşınması gerekliliği gündeme getiri- 
 

lebilir. 
 

• Roma İmparatorluğu tarihsel köklerini Batı Anadolu’ya dayandırmaktadır ve Afrodit kutsal 

alanları, imparator ailesi için özel bir öneme sahiptir. Kentin tanıtımı açısından Afrodit ile 

Roma’nın ilk imparatorlarını yetiştiren  Julius Cladius ailesinin özel bağının altının çizilmesi 

teşvik edilebilir. 

• Antik dönemde Aphrodisias’ta farklı dinsel inanca sahip cemaatlerin varlığı bilinmektedir, 

bu bağlamda farklı inanca sahip grupları kente çekebilmek için, bilimsel araştırmalardan elde 

edilen bu veriler daha iyi tanıtılmalıdır. 

Kazı Giderlerinin Karşılanması 
 

• Kazı çalışmalarının en önemli sponsorları New York Üniversitesi ve çeşitli vakıflardır (Geyre 

Vakfı, Aphrodisias Dostları…). Ancak vakıf gelirlerinin azaldığı görülmektedir. Geyre Vakfı’nın 

katkılarının son derece önemli olmakla birlikte gerek kazılar gerekse de konservasyon 

çalışmaları için yeni sponsorlar bulunması ve vakıf gelirlerinin artmasına yönelik teşvikler 

düşünülebilir. 

• Ören yerinin gelirlerinin bir kısmının kazıya geri dönüşü tartışılabilir ve bu amaçla mevzuatta 

değişiklik yapılması için girişimde bulunulabilir Özellikle ören yeri giriş ücretlerinden kazı için 
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bir fon ayrılması fikri tartışılmaya açılabilir. 
 

Güvenlik ve Kaçak Kazılar 
 

• Kaçak kazılar ve definecilik faaliyetleri ören yeri için önemli tehditler içermektedir. Çevre 

halkının bilgilendirilmesi ve antik kente sahip çıkmasının teşviki için gerekli tedbirler tartışıla- 

bilir. 

• Henüz arkeolojik araştırmaların yapılmadığı alanların korunması özellikle gerekli görünmek- 
 

tedir. Güvenlik önlemlerinin artırılması için gerekli adımların tartışılması teşvik edilmelidir. 
 

 
2.2.1.3. Yönetsel Yapı 

 
Bu bölümde, Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Alanının, idari bölünüş, yönetsel yapı, alandaki 

sınırlar, yasal statü, ilgili mevzuat ve mülkiyet konuları incelenecektir. 

 
2.2.1.3.1. Yönetsel / Hukuki Yapı 

 
Doğal, kültürel ve tarihsel varlıkların korunması sürecinde yer alan aktörler; merkezi ve yerel 

kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ya da gönüllü kuruluşlar şeklinde gruplandırılabilir. 
 

Çalışma kapsamında, Aphrodisias Yönetim Alanı’nda, somut veya somut olmayan kültür var- 

lıkları ve tabiat varlıklarının korunması ve planlamasına yönelik olarak alanın yönetsel yapısı 

içinde yer alan tüm aktörler; 
 

•          Merkezi yönetim kurumları, 
 
•          Yerel yönetim kurumları, 

 
•          Sivil toplum kuruluşları, 

 
başlıkları altında incelenmiş olup, ilgili kurumların kuruluş yasaları, bu yasalarla belirlenmiş 

korumaya yönelik yetki ve görevleri ile teşkilat yapılanmasındaki yerleri irdelenmiştir. 
 

Çalışma kapsamında belirlenen Aphrodisias Yönetim Alanı’nda söz sahibi olan kurumlar; Antik 

Kentin korunması ve kullanımı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olmaları bağlamında da 

değerlendirilmiştir. 
 

Alan yönetiminin en temel amaçlarından biri; “alanın yönetimi için; alanda söz sahibi olan tüm 

kurum, kuruluş ve ilgililer arasında eşgüdümün sağlanması” olduğu için öncelikle kurum, kuru- 

luş ve diğer tüm aktörlerin sorumluluk ve yetkilerinin net olarak ortaya konması ve sonrasında 

paydaşlık esaslarının bu kriterlere referansla oluşturulması gereklidir. 

 
.          Kamu Kurumları 

 
Kamu kurumları “Merkezi ve yerel yönetim kurumları” olmak üzere iki başlık altında incelenmiş 

olup, merkezi yönetim kurumları olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlığa bağlı çalışan 

ilgili müdürlükler ve kurullar, Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı, yerel yönetim kurumları 

olarak da; Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Belediyesi, Karacasu Belediyesi, Geyre Belediyesi ve 
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İstiklal ve Dörtyol Mahalleleri Muhtarlıkları, Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Başkanlığı 

ele alınmıştır. 

 
.          Merkezi Yönetim Kurumları 

 
Alanın korunmasıyla ilgili olarak birinci derecede sorumlu kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur. Aynı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığının 

teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslar da düzenlenmiştir. Söz konusu kanuna göre, “Tarihi ve 

kültürel varlıkları korumak” Bakanlığın görevleri arasında sayılmakta olup, bununla ilgili görev 

ve yetkiler aynı kanunla, bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne veril- 

miştir. 
 

Bakanlığa bağlı olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, korunması gerekli taşınır 

ve taşınmaz kültür varlıklarının, arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılması, korunması, 

değerlendirilmesi ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak- 

la görevlidir. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı arasında Müze Müdürlükleri, Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri yer almaktadır. Bakanlığa 

bağlı olan Aphrodisias Müzesi, bu anlamda, alanı korumaya yönelik faaliyetlerden sorumlu 

önemli bir kuruluştur. 
 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak 12.01.2005 tarih 

ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve 

Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yö- 

netmeliğe göre; “Kanunda belirtilen görevlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak 

üzere Ankara’da Bakanlığa bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, sorumluluk böl- 

geleri ve merkezleri Bakanlıkça belirlenecek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Ba- 

kanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Yenileme Alanları için Bakanlıkça kurulması gerekli görülen 

yerlerde Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları kurulması” söz konusudur. 
 

KVK Yüksek Kurulu; korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve restorasyo- 

nuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkelerin belirlenmesi, koruma bölge kurulları arasında gerekli 

koordinasyonun sağlanması, gerektiğinde Bakanlığa koruma bölge kurullarının kararları hak- 

kında görüş vermek suretiyle yardımcı olunması; sit alanı derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar planları ve revizyonlarına ilişkin alı- 

nan kararlara karşı yapılan itirazları değerlendirerek karar alınması konularından sorumludur. 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girer. 
 

KVK Bölge Kurulları; Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları çerçevesinde görev yapar. Bakan- 

lıkça tespit edilen/ettirilen kültür varlıklarının tescilinin yapılması ve gruplandırılması yanında 

özelliklerini kaybetmiş varlıkların tescilinin kaldırılması, sit tescilinden itibaren 3 ay içinde geçiş 

dönemi yapılanma koşullarını belirlenmesi, koruma amaçlı imar planları ve değişikliklerinin 
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incelenmesi, sit alanı içinde kalmayan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve bunların 

koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük kararların alınması gibi konular Koruma Bölge 

Kurullarının görevleri arasında yer almaktadır. 
 

Aphrodisias Yönetim Alanı’ndaki koruma faaliyetleriyle ilgili bir diğer önemli kurum Aydın Kül- 

tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’dur. Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun 

ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla önemli bir yetki alanına sahiptir. Mevzuata göre 

Koruma Bölge Kurulları, Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve 

tabiat varlıklarının tescil işlemlerini ve koruma alanlarının tespit işlemlerini yapmak, koruma 

amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, bu alanların sit 

alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak gibi başat yetkilerle donatılmıştır. Ayrıca 

koruma alanı içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi de 

Koruma Bölge Kurullarına aittir. 

 
.          Yerel Yönetim Kurumları 

 
Afrodisias sit alanı Aydın İli, Karacasu İlçesi’ne bağlı Geyre Beldesi sınırları içinde yer almak- 

tadır. Bu alanda yetkili yerel otorite Geyre Belediyesi’dir. Sit alanı olarak ilan edilen yerlerde 

belediyeler koruma amaçlı imar planının hazırlanmasından sorumludurlar. Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunun 17. Maddesi’nde; “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak 

ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. Belediyeler, valilikler ve ilgili kurum- 

lar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuç- 

landırılmak üzere Koruma Bölge Kurulu’na vermek zorundadır” hükmü yer almaktadır. 
 

Geyre Belediyesi Aydın ili sınırları içinde yer almakta ve Aydın İl Özel İdaresi bünyesinde de 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bulunmaktadır.  İl Özel İdarelerinin kuruluşu, organları, 

yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları “5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu” ile düzenlenmiştir. Kanun’a göre İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsa- 

makta olup, İl genel meclisi, il encümeni ve vali il özel idaresinin organlarını oluşturmaktadır. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda (Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 
 

24/7/2008-5793/42 md.) “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve ona- 

rım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, 

eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatı- 

rımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, 

kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle 

gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dı- 

şında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel 

idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu 

fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile 

gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksı- 

zın bütün il sınırları içinde yapılabilir” hükmü yer almaktadır. 
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre; ilgili belediyesince mükellef- 

lerden alınan emlak vergilerinin %10’u nispetinde “taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payı” tahsil edilmektedir. İl özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanan bu 

miktar; il özel idaresince veya belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi 

amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, plânlama ve uygu- 

lama konularında kullanılmak üzere il özel idaresine ve il sınırları içindeki belediyelere vali 

tarafından aktarılmakta ve bu pay valinin denetiminde kullanılmaktadır. Ancak, yerel yönetim 

temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Emlak Vergisi gelirlerinden alana aktarılan kaynak olma- 

dığı tespit edilmiştir. 
 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Kamulaştırma başlıklı 15. Mad- 

desi uyarınca (Değişik paragraf: 14/07/2004 - 5226 S.K. /7.mad) Kamu kurum ve kuruluşları, 

belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma 

bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. 
 

Aphrodisias Yönetim Planı çalışmalarında yer alan yereldeki kurumsal paydaşların personel 

yapısı, bütçe olanaklarına ilişkin bilgiler şu şekildedir; 
 

Karacasu Mal Müdürlüğü 
 
İlçe Mal Müdürlüğü’nce 495 adet gerçek usul, 622 adet basit usul ve 41 adet diğer ücretli vergi 

mükellefi bulunmaktadır. İlçe Mal Müdürlüğü milli emlâk servisince Devletin Hüküm ve Tasar- 

rufu altında 17 adet, ilişikli 37 adet, tescilli 2313 adet olmak üzere toplam 2367 adet hazine 

arazisinin işlemleri yapılmaktadır. 
 

31.12.2010 tarihi itibariyle 
 
1.        Bütçe gelirleri ...............................................         6.487.733,85 TL 

2.        Bütçe giderleri...............................................       14.387.085,53 TL 

3.        Gelirlerin giderlere oranı.....................................   %45 

4.        Tahakkuk toplamı...............................................    8.495.417,44 TL 

5.        Tahsilat miktarı..................................................     6.242.883,98 TL 

6.        Tahsilatın tahakkuka oranı................................     % 73,49 

7.        Yevmiye sayısı....................................................... 11.711 

 
Karacasu İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

 
Karacasu İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde 1 Müdür, 1 Memur ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. 

Karacasu İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Hükümet Konağı’nın 1. katındaki bir odada hizmet ver- 

mektedir. Özel İdare Müdürlüğüne ait 1 adet kaymakam lojmanı bulunmaktadır. 
 

Karacasu Belediyesi 
 
Karacasu Belediyesi’nde 15 memur, 24 kadrolu işçi, 2 sözleşmeli personel ve hizmet satın 
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alma yoluyla 12 işçi olmak üzere, toplam 53 personel çalışmaktadır. Belediye, mülkiyeti 

kendi- sine ait yeni hizmet binasında hizmet vermektedir. Yeni hizmet binasının alt 

kısımlarına esnaf yerleştirilmiştir. Açılışı 2007 yılı Ağustos ayında yapılan Etnografya Müzesi 

de Belediye Hizmet Binasının altında zemin katta hizmet vermektedir. Belediye eski hizmet 

binasının otel ve konu- kevi olarak düzenlenme işi tamamlanmıştır. 
 

2010 Yılı Kesin Hesabı Gider : 3.412.549,00 TL  

 Gelir : 3.384.395,66 TL 

2011 Yılı Bütçesi                    Gider              :          8803647,00 TL  

 Gelir :          4601900,00 TL  

 Açık Fazla      :          4201747,00 TL 

Geyre Belediyesi 
 
Geyre Belediyesi’nde 5 memur ve 8 kadrolu işçi çalışmaktadır.  Belediye, mülkiyeti 
kendisine ait binada hizmet vermektedir. Ayrıca, belediyeye ait 3 dükkan mevcuttur. 

 

2010 Yılı Kesin Hesabı          Gelir               :          491.956,65 TL. 
 

Gider : 537.475,12 TL. 
 
2011 Yılı Bütçesi                    Gelir               :          980.000,00 TL. 

 
Gider : 980.000,00 TL. 

 
Ataeymir Belediyesi 

 
Ataeymir Belediyesi’nde 3 memur ve 6 kadrolu işçi olmak üzere toplam 10 adet personel 

ça- lışmaktadır. Belediye, mülkiyeti kendisine ait binada hizmet vermektedir. Ayrıca, 

belediyeye ait eski hizmet binası, 21 dükkan, 1 Petrol Ofisi Binası, 1 fırın binası mevcuttur. 

Belediyenin, İller Bankası payı dışında Petrol Ofisi İşletmesi geliri, içme ve kullanma suyu 

geliri, iş makinesi geliri bulunmaktadır. 
 

2010  Yılı Kesin hesabı          Gelir               :          781,256,33 TL  

 Gider :          729.825,83 TL 

2011 yılı bütçesi Gelir : 1.200.000,00 TL  

 Gider : 1.200.000,00 TL 

2863 Sayılı Kanun’un EK.2 maddesi uyarınca “Afrodisias Antik Kenti Yönetim Alanı” Alan 

Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 17.06.2008  tarih ve 110092 sayılı Olur’u ile 

görevlendirilmiş ve 25.07.2008 tarih ve 136901 Sayılı Oluru ile Yasa ve ilgili yönetmelik 

kapsamında tanımlanan görevleri gerçekleştirmek üzere Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurulu oluşturulmuştur (EK 4). 
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Alan Başkanı; yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte 

çalışma programlarını belirler, kaynak araştırması yapar, yıllık bütçe tekliflerini hazırlar, alanın 

sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet 

ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlar, 

alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliği sağlar, dene- 

tim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme 

kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlar. Danışma Kurulu; alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, 

meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm tem- 

silcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilmiş üyelerden oluşmaktadır. Danışma 

kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması 

konusunda önerilerde bulunur. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu; alan başkanı, danışma kuru- 

lunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç 

duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm 

ve denetleme kurulunun da başkanıdır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını 

inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler. 

 
.          Sivil Toplum Kuruluşları 

 
Aphrodisias Yönetim Alanı’nda, alanın korunması ve kullanımı ile ilgili önemli sivil toplum ku- 

 

ruluşları da faaliyet göstermektedir. 
 
Geyre Vakfı, Aphrodisias Antik Kentinin korunması ve yaşatılması konusunda etkin bir sivil 

toplum kuruluşu olarak öne çıkmaktadır (Resim 2.33). 1987 yılında kurulan Geyre Vakfı, Af- 

rodisias arkeolojik alanında yapılacak bilimsel araştırmaları ve incelemeleri desteklemek, yurt 

içinde ve yurt dışında alana yönelik farkındalığı arttırıcı faaliyetler yapmak amacıyla hareket 

etmektedir. Bir diğer aktif kuruluş olan Karacasu Vakfı da tarihi eserlerin korunmasıyla ilgili 

faaliyetlerinin yanısıra, bünyesinde bulunan Aphrodisias sanat yayınları yolu ile Aphrodisias ile 

ilgili aydınlatıcı yayınlar yapmaktadır. 

Aphrodisias Antik Kenti’ndeki kazıları ve koruma çalışmalarını destekleyen bir diğer sivil top- 

lum kuruluşu da İzmir, Londra, New York ve Paris’te merkezleri bulunan Afrodisias Dostları 

(Friends of Aphrodisias) Derneği’dir. 
 
 
 

 

 
 

Resim 2.33: Geyre Vakfi resmi web sitesinden görünüm 
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2.2.1.3.2. İdari Bölünüş 
 
Aphrodisias Antik Kenti Aydın ili Karacasu ilçesine bağlı Geyre yerleşmesi sınırları içinde yer 

almaktadır. Afrodisias, Karacasu’ya 13 km uzaklıktaki Geyre yerleşiminin 600 m. doğusunda- 

dır. Geyre eski köy yerleşmesi Antik Kentin üzerine kurulmuştur. Aydın ilinin güneybatısında 

yer alan Karacasu ilçesi, kuzeyinde Kuyucak, kuzeybatısında Nazilli, batısında Bozdoğan ve 

güneydoğusunda da Denizli iline bağlı Tavas ilçeleriyle sınırlanmaktadır (Harita 2.16, 2.17). 
 

İlçenin Merkez, Ataeymir, Geyre ve Yenice olmak üzere 4 belediyesi, 29 köyü vardır. İlçe 

Merkezinde 6, Ataeymir Beldesinde 3, Geyre yerleşmesinde 2 ve Yenice Beldesinde 4 olmak 

üzere toplam 15 mahalle mevcuttur. 

Geyre, 1995 yılında Belediye statüsü almıştır. Geyre yerleşimi, kuzeyde Işıklar köyü, kuzeydo- 

ğuda Palamutçuk köyü, güneyde Yeşilyurt köyü, batıda Güzelbeyli köyü sınırları ile çevrilidir. 

Geyre belediyesine bağlı 2 adet mahalle, İstiklal ve Dörtyol mahalleleridir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita 2.16: Aydın İli içinde Karacasu İlçesi 
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Harita 2.17: Aydın İli ve çevresinde Karacasu İlçesi (www.googlemaps.com, 13.07.2011) 

2.2.1.3.3. Sınırlar 
 
Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Alanı’nda sınırları; Antik Kent, Geyre yerleşmesi ve antik taş 

ocaklarının içinde bulunduğu, 1125 ha.’lık alana sahip Yönetim Alanı Sınırı’dır. Aphrodisias 

Antik Kenti; 569 ha.’lık bir alan üzerinde 1. Derece Sit Alanı olarak koruma altına alınmış ve 

alanı çevreleyen 325 ha.’lık bir alan da 3. Derece Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 3. Derece 

Sit Alanı ve kısmen de 1. Derece Sit Alanı üzerinde Geyre yerleşmesinin İstiklal ve Dörtyol 

Mahalleleri yer almaktadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile Palamutçuk Köyü 

yolu üzerinde bulunan antik taş ocaklarının içinde bulunduğu 231 ha.’lık bir alan da yönetim 

alanı sınırları içerisine dahil edilmiştir (Harita 2.18). 

 
.          Yasal Statü ve İlgili Mevzuat 

 
Bu bölümde, Aphrodisias Yönetim Planı süreci ile ilişkili olarak Yönetim Alanı’nın koruma sta- 

 

tüsü ve Yönetim Alanı ile ilişkili yasal yapı ele alınmıştır. 
 

 

.          Yasal Statü 
 
Aphrodisias Antik Kenti’nin birincil yasal statüsü; “Arkeolojik Sit Alanı” olmasıdır. 2863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu sit alanını; “tarih öncesinden günümüze kadar 

gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve 

benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulundu- 

ğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti ya- 

pılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar” olarak tanımlamaktadır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.2.1978 gün ve A-1254 

sayılı kararı ile Aphrodisias Antik Kent yerleşmesi ve çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 



Harita 2.18: Yönetim alanı sınırı haritası

KA
ZI

 S
AH

AS
I BA

ZI
LI

KA

B*
Y*

K

A
ph

ro
di

si
as

 A
nt

ik
 K

en
ti

A
la

n 
Yö

ne
ti

m
 P

la
nı

 
A

la
n 

Sı
nı

rla
rı

M
im

ar
 S

in
an

 G
üz

el
 S

an
at

la
r Ü

ni
ve

rs
it

es
i

Şe
hi

rc
ili

k 
U

yg
ul

am
a 

ve
 A

ra
şt

ırm
a 

M
er

ke
zi

 M
üd

ür
lü

ğü

Yö
ne

tim
 A

la
nı

 S
ın

ırı

I. 
D

er
ec

e 
Si

t A
la

nı
 S

ın
ırı

III
. D

er
ec

e 
Si

t A
la

nı
 S

ın
ırı

Ko
ru

m
a 

A
m

aç
lı 

İm
ar

 P
la

nı
 S

ın
ırı

A
nt

ik
 T

aş
 o

ca
kl

ar
ı

Bi
na

la
r

N
eh

ir

U
la

şı
m

 A
ks

la
rı

25
0m

K



67  

olarak tescil edilmiş ve alana inşaat yasağı getirilmiştir. Bu yasağın kentsel gelişimi kötü yönde 

etkilemesi dolayısıyla İstiklal Mahallesi ve Dörtyol Mahallesi’nin bir bölümü, İzmir II numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.04.2000 gün ve 9309 sayılı kararı gereği 

ve Aphrodisias Müzesi Müdürlüğü’nce yapılan sondaj kazısı ve değerlendirmeleri sonucu İzmir 

II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.01.2001 tarihli ve 9756 sayılı 

kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmüştür. Yerleşim genelinde mutlak ko- 

runması gereken alanlar I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarıdır 

 
.          İlgili Mevzuat 

 
Türkiye’de korumaya ilişkin en üst yasal çerçeve olarak, 1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 63. 

maddesi gösterilebilir. Anayasa’nın XI. bölümü 63. maddesi ile devlet; tarih, kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması ve bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirlerin alınması konusun- 

da yetkili kılınmıştır. 
 

Koruma ile ilgili başlıca mevzuat 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunudur. 

Bunun yanında ilgili yönetmelikler, ilke kararları, koruma amaçlı imar planları ile kurul ve mah- 

keme kararları sit alanının korunması ve planlanmasına yönelik içtihatlar bütününü oluştur- 

maktadır. 21/07/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu, Türkiye’de koruma konusundaki temel kanundur. Kanun “korunması gerekli taşınır 

ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin 

görev ve sorumluluklarını” kapsar. Kanunun amacı, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kül- 

tür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, 

bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit 

etmektir. 
 

Koruma kanununa 2004 yılında kabul edilen 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile önemli kurumsal deği- 

şiklikler getirilmiştir. Yasaya göre yönetim alanlarında alan yönetimi, ulusal nitelikli müzelerde 

müze yönetimi, anıt eserlerde anıt eser kurulu kurulur. Bu bağlamda, “yönetim alanları ile 

bunların bağlantı noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kentsel 

sitlerde birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi halinde büyükşehir belediyesi eşgüdümünde ilgili 

belediyeler, tek bir belediyenin görevi alanına girmesi halinde ilgili belediye, diğer yerlerde ise 

Bakanlıkça yönetim plânı taslağı hazırlanır veya hazırlattırılır”. 
 

Arkeolojik sit alanlarının koruma ve kullanma koşullarına ilişkin esaslar, Kültür ve Tabiat Var- 

lıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında deği- 

nilmektedir. Buna göre I. Derece Arkeolojik Sit alanları “korumaya yönelik bilimsel çalışmalar 

dışında aynen korunacak sit alanlarıdır”. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin veril- 

memesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı 

kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına karar verilmiştir. Bazı durumlarda yapılabilecek 

müdahaleler içinse koruma kurulunun izni alınmalıdır. Bu ilke kararına göre III. Derece Arke- 

olojik Sit alanları ise koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin veri- 
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lebilecek arkeolojik alanlardır. 
 

 

.          Uluslararası Sözleşmeler 
 
Uluslar arası ölçekte, alanın korunması ilgili uluslar arası sözleşmeler de bu çerçevede ele 

alınabilir. Örneğin; Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi; Avrupa Konseyi 

tarafından 16.01.1992 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme Türkiye’de 05.08.1999 

tarih ve 4434 sayılı Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ‘nin Onay- 

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı, 

Avrupa’nın ortak anı kaynağı olduğu kadar, bilimsel ve tarihî araştırma gereci olarak da arke- 

olojik mirasın korunmasıdır. 
 

Bir diğer sözleşme; Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme; 1972 

yılında Paris’te toplanan UNESCO Genel Konferansı’nda kabul edilmiştir. Türkiye’de ise, 

14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleş- 

meye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile sözleşmeye 

katılım uygun bulunmuş, 14.02.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Sözleşme, bütün insanlığın ortak mirası olan evrensel değerlerin korunması ve yaşatıl- 

masına yönelik işbirliğinin sağlanması, bu mirasın dünyaya tanıtılması ve bu yöndeki bilincin 

geliştirilmesi amaçlarını taşımaktadır. 
 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi; UNESCO tarafından Ekim 2003’te 

gerçekleşen 32. Genel Konferansı’nda kabul etmiştir. Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli 

oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş, 5448 sayılı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun- 

ması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 21.01.2006 tarih ve 

26056 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin amacı somut 

olmayan kültürel mirasın korunması, somut olmayan kültürel mirasa saygı gösterilmesi, bu 

konudaki ulusal ve uluslar arası duyarlılığın arttırılması ve değerbilirliğin sağlanması ve ulusla- 

rarası düzeyde yardımlaşma ve işbirliğin sağlanmasıdır. 

 
.          Yönetmelikler 

 
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

ile ilgili düzenlenen yönetmelikler ise aşağıdaki gibidir: 
 

• Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlen- 
 

mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (27.11.2005 tarihli, 26006 sayılı) 
 

• Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınma- 
 

ları Hakkında Yönetmelik (20.04.2009 tarihli, 27206 sayılı) 
 

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönet- 
 

melik (11.06.2005 tarihli, 25842 sayılı) 
 

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yö- 
 

netmelik (10.12.1987 tarihli, 19660 sayılı, değişiklik: 19.8.1989 tarih ve 20257 sayılı) 
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• Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uy- 
 

gulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (26.07.2005 tarihli, 
 

25887 sayılı) 
 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları 

İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik (12.01.2005 tarihli, 25698 

sayılı) 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında 
 

Yönetmelik (10.08.1984 tarihli, 18485 sayılı) 
 

• Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (13.04.2005 

tarihli, 25785 sayılı) 

• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20.10.2005 

tarihli, 25972 sayılı) 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği (06.02.2007 tarihli, 26426 sayılı) 
 

• Define Arama Yönetmeliği (27.01.1984 tarihli, 18294 sayılı) 
 

• Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönet- 
 

melik (22.05.2010 tarihli, 27588 sayılı) 
 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Res- 

torasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunla- 

rın Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal 

ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik (18.06.2005 tarihli, 25849 sayılı, değişiklik: 10.08.2009 

tarih ve 27315 sayılı) 

• Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği (11.12.1970 tarihli, 
 

13691 sayılı) vb. gibidir. 
 
2.2.1.3.4. Mülkiyet 

 
Aphrodisias Yönetim Alanı’nın mülkiyet verileri, “Geyre yerleşmesi”  alt bölümleri kapsamında 

incelenmiştir. 
 

Geyre yerleşiminin genelinde arazi kullanımı şöyledir; %18’i konut, %44’ü tarım alanı, %16’sı 

ormanlık alan, %0.5’i mezarlık, %3’ü zeytinlik, %2’si ağaçlık, %5’i boş alan, %7’si meyve bah- 

çesi, %3’ü tütün, %1’i çam fıstığı alanı, %0.5’i belediye özel alanı şeklindedir. Yerleşmede ilk 

kadastro 1957-58 tarihinde grafik olarak yapılmış olup; İstiklal ve Dörtyol Mahalleleri’ni kapsa- 

maktadır. Geyre yerleşmesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan imar planla- 

rının uygulanması sonucunda 50 no’lu Kadastral Paftasında imar uygulaması yapılmıştır. 
 

1993 yılında İstiklal ve Dörtyol Mahallesi’nin doğu kısımlarında, kadastral çalışmaları yeni 

memleket sistemine göre hazırlanmıştır. 
 

Geyre Belediyesi’nin kadastral mülkiyet dağılımı 
 
Belediyenin, sağlık ocağının, ilköğretim okulunun ve caminin bulunduğu alan ile 50 no’lu ka- 

 

dastro paftasında yapılan imar uygulaması sonucu oluşan, 3 ve 4 no’lu kadastro paftalarında 
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2193, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204 no’lu parseller, mevcut yerleşimin 

güneyinde 4 no’lu kadastro paftasında bulunan 2189, 2190, 2191, 1843 no’lo parseller ile, 

Dörtyol Mahallesi’nin girişinde 2434, 894, 2042 no’lu parseller ile 155 ada 83, 84, 86, 88, 22 

no’lu parseller hazineye kayıtlıdır. İstiklal Mahallesi’nde 9 no’lu kadastro paftasında 92 no’lu 

parsel Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir. İstiklal Mahallesi’nde caminin güneyinde kalan 2212’den 

 

 
 

 

Harita 2.19: Geyre Beldesi Mülkiyet Dokusu 
 

 

başlayarak 2241 no’lu parsele kadar olan parseller ile 1884 ve 1887 no’lu parseller belediye 

mülkiyetindedir. Mülkiyet dağılımında özel mülkiyet ağırlıktadır (Harita 2.19). 
 

Geyre Belde Belediyesi kadastral mülkiyet dağılımı konusunda ele edilen veriler, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırları içindeki mülkiyet dokusunu göstermemektedir. Bu konuda, ilgili 

kurumlardan bilgi istenmiştir ancak net bilgi içeren ve pafta üzerine işlenmiş bir veriye ulaşıla- 

mamıştır. Bu durumun yarattığı sorun dikkate alınarak, II.Safha çalışmaları içerisinde yer alan 

proje paketlerinden bir tanesi bu konuyu içerecek şekilde düzenlenmiştir. 

 
.          Tartışma Konuları 

 
• Geyre’nin yeni gelişme alanları, yeni yapılaşma, tadilat, tamirat konusunda mevzuattan kay- 

 

naklanan kısıtların olması, 
 

• Mevcut mevzuata göre, turizm gelirlerinin yerel ekonomiye aktarılmasına yönelik bir düzen- 
 

lemenin olmaması, 
 

• Aphrodisias Müzesi Müdürlüğü’nün, müzenin ve ören yerinin yönetiminde finansal gücünün 

azalmış olması, 

• Antik kentteki kazılara, Müze’ye ve koruma çalışmalarına büyük ölçüde katkı yapan sivil 
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toplum kuruluşlarının çalışmalarının finans açısından desteklenmesinin gerekliliği, 
 

• Uzun vadeli kazıların yönlendirilmesi konusunda yasal düzenlemenin olmaması, 
 

• Doğal sınırların Antik Kentin yer aldığı alanda önemli bir veri olmasına rağmen yönetim açı- 
 

sından sınırlarda idari bölünüşün ön plana çıkması, 
 

• Geyre Belediyesi’nin alanın yönetimindeki etkinliğinin ve rolünün tartışılmasının gerekliliği, 
 

• Yerel yönetim birimleri arasında alanın korunmasına yönelik eşgüdüm olmaması, 
 

• Geyre yerleşmesinde, kaçak yapılar, kaçak bina eklentilerinin, tespit edilmemiş olan arkeo- 
 

lojik kalıntılar üzerinde tahribat yaratma olasılığının bulunması, 
 

• Geyre yerleşmesinin 3. Derece Sit Alanı üzerinde yer alması, 
 

• 1.Derece sit alanı üzerindeki tarım faaliyetlerinin kısıtlanması, faaliyetlerin arkeolojik eserle- 
 

re etkilerinin belirsiz olması, 
 

• 1.Derece ve 3. Derece Arkeolojik alanlar üzerinde özel mülkiyetin bulunması, 
 

• 1.Derece Arkeolojik Sit alanı üzerinde kaçak yapıların bulunması, 
 

• Özel mülkiyete konu konut ve tarım alanlarının koruma-kullanma dengeleri üzerinde olum- 
 

suz etki yaratması. 
 
2.2.1.4. Sosyo-ekonomik Yapı 

 

 

2.2.1.4.1. Nüfus Yapısı ve Değişimi 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin bulunduğu Geyre Yerleşmesi Aydın İli’nin 17 ilçesinden biri olan 
 
 

 

Yıllar 
TÜRKİYE AYDIN KARACASU GEYRE 

  İlçe Bütünü Merkez  

2007 70.586.256 946.971 21.447 6.114 1093 

2008 71.517.100 965.500 21.089 6.156 1.036 

2009 72.561.312 979.155 20.764 6.154 1.007 

2010 73.722.988 989.862 20.389 6.108 956 

2007- 2010  
Değişim(%) 

 

4,44% 
 

4,53% 
 

-4,93% 
 

-0,10% 
 

-12,53% 

 

Tablo 2.6: Geyre ve Karacasu Nüfus Değişimi 2007-2010 (TUİK, ADNKS, 2007-2010) 
 
 

 

Karacasu İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) Adre- 

se Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Aydın İli genelinde 2007-2010 yılları 

arasında nüfusun değişimi Türkiye genelinde gözlemlenen değişime benzer biçimde olurken, 

Geyre Yerleşmesi ve bağlı olduğu Karacasu İlçesi’nde nüfus kaybı sırasıyla % 4,93 ve % 12,53 

olarak gerçekleşmiştir. Geyre Yerleşmesi’nde, Karacasu İlçesi bütününde ve benzer şekilde 

ilçe merkezinde farklı düzeylerde olmakla beraber yaşanan bu nüfus azalmasının sebebinin 

Aydın İli bütününe ve diğer bölgelere doğru yaşanan ekonomik amaçlı iç göç hareketi olduğu 

anlaşılmaktadır (Tablo 2.6). 
 

Karacasu İlçesi ve Geyre Yerleşmesi genelinde yaşanan içgöç olgusunun daha çok nüfusun 
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ekonomik yönden aktif olan kısmını oluşturan 15-65 yaş grubu için geçerli olduğu, daha özelde 

özellikle erkeklerin askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çalışmak için yakın bölgedeki il ve 

ilçe merkezlerine göç ettikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle Aydın İli bütününde mevcut nüfu- 

sun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde nüfusun en aktif olan 20 ile 64 yaş arasındaki 

grubun toplam nüfusa oranı 2010 yılında % 61 iken, Karacasu İlçesi için aynı oran % 52 olarak 

gerçekleşmiştir (TUİK 2010).  Geyre Yerleşmesi için bu oranın daha da düşük olduğu tahmin 

edilmektedir. 

 
2.2.1.4.2. İstihdam Oranı ve Sektörel Dağılımlar 

 
Aphrodisias Antik Kenti’nin bulunduğu Geyre Yerleşmesi bağlı bulunduğu Karacasu İlçesi ve 

Aydın İli’nin bütününde gözlemlenen ekonomik aktivitelere benzer olarak tarım ve hayvancılık 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Aydın İli bütününde ihracata da yönelik olarak yetiştirilen incir dışın- 

da, pamuk ve zeytin başlıca tarım ürünleri olarak öne çıkmaktadır. İl bütününde gıda, dokuma 

ve tarım araçları ve inşaat malzemeleri kollarında yoğunlaşan bir imalat sanayi olmasına rağ- 

men Geyre ve Karacasu bölgesinde bu sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşa rastlanmamış- 

tır. 
 

Geyre Yerleşmesi mevcut hane halkının başlıca istihdam alanının tarım ve hayvancılık faali- 

yetleri olduğu, 2010 yılı için tespit edilen 956 kişilik yerleşme nüfusunun en az 2/3’ünün tarım 

ve hayvancılıkla uğraştığı, Antik Kentin kazı alanında kazı işçisi olarak çalışan kesim ile Geyre 

ve Karacasu merkezinde idari hizmetler, ticaret ve diğer hizmet sektörlerinde çalışanların diğer 

önemli istihdam kesimini oluşturduğu görülmektedir. 

 
2.2.1.4.3. Temel Ekonomik Faaliyetler 

 
Geyre Yerleşmesi’nin içinde bulunduğu Karacasu İlçesi ve çevresi tarımsal faaliyetlerin yo- 

ğunlaştığı bir alandır. Coğrafi olarak Akdağ ve Karıncalı Dağları’nın çevrelediği 40 km2’lik bir 

alanda yapılan tarım faaliyetleri dağlık ve ormanlık alanların çokluğu nedeniyle işletme başına 

düşen arazi miktarı küçük ve aile işletmeciliği şeklindedir. Tarım alanlarında başlıca faaliyet 

konusu buğday, arpa, zeytin, meyve ve az miktarda tütün ekimidir. Bunlardan birim alan başı- 

na en fazla getirinin zeytinden elde edildiği, tütünde son 10-15 yılda azalan devlet desteği ne- 

deniyle tütün dikimi için çok az miktarda alan ayrıldığı, ancak halen az miktarda çiftçi ailesinin 

tütün ekimi ile uğraştığı görülmektedir. 
 

Ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayalı bir ekonomik yapısı olan Karacasu İlçesi, Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın 1996 ve 2004 yıllarında yaptığı İlçeler Gelişmişlik Endeksi sıralamasın- 

da 1996 yılında toplam 858 ilçe arasında 358. sıradayken, 2004 yılında toplam 872 ilçe ara- 

sında 467. sıraya inmiştir (DPT, 1996, 2004). Yine aynı araştırmalara göre Karacasu İlçesi’nin 

Aydın İli’ne bağlı ilçeler arasındaki sıralaması her iki çalışmada da 17 ilçe arasında 15. ve 14. 

sıralara denk gelmektedir. Buradan Karacasu İlçesi genelinde önemli tarımsal gelir kalemle- 

rinden birini oluşturan tütün ve pamuk gibi sanayiye yönelik ürün üretiminin azalmasının ilçe 

ekonomisinde önemli bir gelir azalmasına yol açtığı, tarımdan diğer sektörlere geçişin de nüfus 
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artış hızına göre oransal olarak yavaş kalması nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan ülke or- 
 

talamasından daha geride kaldığı belirlenmiştir. 
 
Geyre’de 14856 dekar alanda tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü, tarımsal faaliyetlerle geçinen 

hane halkı miktarının Geyre nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturduğu gözlenmiştir. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin arkeolojik değerleri nedeniyle arkeoloji müzesine ve Antik Kente 

yaklaşık son 30 yıldır önemli derecede artan turistik ziyaret akımı Geyre ve Karacasu içerisinde 

az sayıda da olsa turistik işletmenin faaliyete geçmesine neden olmuştur. Halen tur otobüsleri 

ile Antik Kenti ziyarete gelen turistlerin kısa süreli dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan 4 

adet restoranın faaliyette olduğu ve bu işletmelerin toplamda 35-40 kişilik bir istihdam olanağı 

yarattığı görülmüştür. Geyre Belediyesi’nin yap-işlet-devret modeliyle arazisini uzun dönemli 

olarak kiralayarak özel işletmeye devrettiği Karacasu-Tavas karayolu üzerindeki yeni restoran 

alanının da aynı amaçla 2011 yaz sezonu içinde faaliyete geçeceği görülmüştür. Ayrıca Geyre 

Yerleşmesi’nin kuzeyinde özel bir firma tarafından turistik bir otel yatırımının yapılacağı, bu ya- 

tırımın aynı zamanda heykel atölyesi gibi faaliyetleri de bünyesinde barındıracağı bildirilmiştir. 

Bunun dışında turizm amaçlı olarak hizmet veren hediyelik eşya satışı (müze içindeki işletme 

hariç) ve konaklama gibi ticari faaliyetlerin neredeyse hiç gelişmediği, bunun da başlıca sebe- 

binin turistik ziyaretlerin ören yeri ve müze ile sınırlı kalmasından dolayı turist otobüslerinin ak- 

şam saatlerinde konaklayacakları Denizli, Kuşadası gibi ana merkezlere doğru hareket etmesi 

olduğu tespit edilmiştir. 
 

Karacasu İlçesi’nde faaliyet gösteren başlıca küçük imalat sanayi kolları dericilik, seramikçilik, 

zeytin işletmeciliği ve dokumacılıktır. Bunlardan yöreye özgü yöntemlerle tabaklanan deri ürün- 

lerinin turistik amaçlarla üretilecek süs ve hediyelik eşya olarak potansiyel taşıdığı ancak hali- 

hazırda kurulu 12 deri işletmesinin üretim sırasında çevreye verdikleri koku ve atık nedeniyle 

alanda yaşayanlardan tepki topladıkları, bu nedenle yeni teknolojiler ile yenilenmeleri gerektiği 

belirtilmiştir. Bunun dışında seramikçilik geleneksel olarak yörede kendine özgü bir zanaat ve 

üretim dalı olmuş ve faaliyet gösteren 25 seramik atölyesinin özellikle Yazır Köyü’nden elde 

edilen ve bileşimindeki demir miktarının fazla olmasından dolayı kendine has bir kızıl renk alan 

toprağı çoğunlukla pişirme amaçlı olarak kullanılan kaplar haline getirerek bu kapların Türkiye 

çapında satışa sunulduğu gözlemlenmiştir. Antik çağlardan gelen terra-sigillata yöntemi kulla- 

nılarak yapılan seramik üretiminin gerek turistik amaçlı eşya yapımı, gerekse dekoratif objeler 

yapımı konusunda potansiyel bir ekonomik faaliyet alanı olarak değer taşıdığı saptanmıştır. 

 
2.2.1.4.4. Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri 

 
Yerel ekonomik gelişmenin temel yapısını oluşturan sektörel yapının yanı sıra alandaki somut 

olmayan kültürel miras öğeleri de katma değer yaratan önemli birer yapıtaşını oluşturmakta- 

dır. Bu konu ayrıntılı olarak Alandaki Somut Olmayan Değerler bölümünde detaylı olarak ele 

alınmıştır. 
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2.2.1.4.5. Yerel Topluma İlişkin Temel Veri ve Eğilimler ile Alana Bağımlılıkları 
 
Geyre Yerleşmesi’nin ilk kurulduğu yer Aphrodisias Antik Kenti’nin üzeri olmuştur. Ancak 1957 

yılında meydana gelen deprem sonrasında oluşan göçükler nedeniyle ve alanın afet kapsa- 

mında değerlendirilmesiyle bugün bulunduğu yere taşınmıştır. Ancak yeni yerleşilen Geyre 

Yerleşmesi’nin de bir kısmının 1.Derece Sit Alanı ve tamamının 3. Derece Sit Alanı olması 

nedeniyle yerel halk özellikle oturdukları konutların yenilenmesi ve yeni bina yapımı gibi ko- 

nularda zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. Geyre Yerleşmesi nüfusunda yıllar içinde yaşanan 

azalmanın nedeni olan dışarıya göç olgusunun ekonomik olanaksızlıklar yanında yukarıda 

sıralanan zorluklar ile de ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle gerek Geyre etrafındaki 

kullanılabilir tarım alanlarının arkeolojik sit olarak belirlenmesinden kaynaklanan sorunlar ge- 

rekse Geyre Yerleşmesi içindeki yerleşim alanlarında yaşanan yeni yapılaşma sorunlarının 

Geyre halkının Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili algılarında yaşamlarını zorlaştırıcı bir etki olarak 

değerlendirdikleri gözlenmiştir. 
 

Geyre Yerleşmesi’nde sosyal donatı açısından sadece ilkokul ve sağlık ocağı gibi temel sosyal 

donatı tesislerinin olmasından dolayı, pek çok konuda Karacasu İlçesi ve çevre kent merkez- 

lerine bağımlı olarak yaşanmaktadır. Geyre İlköğretim Okulu 226 öğrencisi ve 14 öğretmen ile 

hizmet vermekte olup 6100 m2’lik bir alanda yer almaktadır. 

 
2.2.1.4.6. Ziyaretçi Profili, İstatistikleri ve Ziyaretçilerin Alan Üzerindeki Etkileri 

 
Aphrodisias Antik Kenti ve Aphrodisias Müzesi, Antik Kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı 

çalışmaları sonrasında önemli bir turistik ziyaret alanı haline gelmiştir. Müze ve ören yerine 

yapılan ziyaretlerin büyük çoğunluğunun yabancı turistler tarafından gerçekleştirildiği, 2004 

yılından itibaren yabancı ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanırken, yerli ziyaretçi sayısının 

yıllar içinde dalgalanarak ortalamada 20.000 kişi civarında kaldığı görülmüştür (Tablo 2.7). 
 

Ören yeri ve müze ziyaretleri incelendiğinde en fazla ziyaret edilen ayların Mart, Nisan, 

Mayıs ve Ağustos, Eylül, Ekim aylarından oluşan dönemlerde olduğu görülmüştür. Müze 

Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre bunun başlıca sebebinin özellikle yaz aylarında böl- 

genin çok sıcak olması ve bu dönemde Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin öncelikli tercihlerinin 

deniz turizmi olmasından dolayı alanın daha az ziyaret alması olduğu belirlenmiştir. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’ne ve Aphrodisias Müzesi’ne yapılan ziyaretlerden elde edilen yıllık 

gelirin, alanı ziyaret eden yabancı turist sayısındaki değişime paralel olarak değiştiği gözlem- 

lenmiştir. Ancak ören yeri ziyaretlerinden elde edilen ve merkezi yönetim kayıtlarına giren bilet 

geliri dışında, Geyre ve Karacasu yerleşimlerine bu turistik faaliyetler sonucu kalan ekonomik 

getiri sınırlı kalmaktadır. Antik Kent ziyareti için gelenlerin ziyaretleri sonrasında yemek molası 

için birkaç saatliğine durdukları yol kenarı restoranları dışında yerel ekonomiye kayda değer 

turizm geliri sağlayan bir tesis bulunmamaktadır. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin yerel halk tarafından sahiplenilmesi ve kültürel olarak içselleşti- 
 

rilmesi önünde büyük bir engel olarak duran bu sorunun son olarak Geyre Belediyesi ve Ay- 
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YIL 
YABANCI YERLİ  

GENEL TOPLAM 
 

GELİR (TL) (*YTL) 
Ücretli Ücretsiz Biletli Ücretli Ücretsiz 

2004 60712 32.226 19918 112.856 448.830.000.000* 

2005 43.659 74.374 10.508 128.541 337.137,00 

2006 25.748 44.079 11.432 81.495 202.564,00 

2007 24.650 73.159 16.255 114.084 141.477,00 

2008 22.333 108.448 28.586 159.367 187.546.00 

2009 21.165 95.485 21.020 137.670 223.472.00 

2010 23.720 103.949 15776 143.445 242.720.00 
 

Tablo 2.7: Aphrodisias Müzesi ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayıları 2004-2010 (Aphrodisias Müze Müdürlüğü) 

(Ücretli-Ücretsiz bilet ayrımı, Antik Kenti ziyarete gelenlerin giriş kapısında ücret ödeyerek yaptıkları zi- 

yaretler ile ücretsiz giriş yapan grupların ilgili izin yazıları çerçevesinde yaptıkları ziyaretleri belirtmekte- 

dir. Biletli girişler, tur operatörlerinin Antik Kent ziyareti için ilgili yerlerden daha önceden almış oldukları 

giriş biletlerini ifade etmektedir.) 

 
dın İl Özel İdaresi arasında yaşanan otopark sorunu ile gündeme geldiği görülmüştür. Geyre 

Belediyesi’nin ören yerine ait otopark alanının işletmesini devralmak üzere yaptığı başvuru 

reddedilence, aynı belediyenin mahkeme kararı yoluyla alana ziyaret için gelen araçların oto- 

park olarak kullanabileceği yeni bir alan düzenleme yoluna gittiği ve buradan elde ettiği otopark 

ücreti ve kiralama gelirlerini belediyeye gelir olarak aktarmayı amaçladığı saptanmıştır. Ancak 

gerek bu yeni otopark alanının ören yerinden uzak olması gerekse yine bu otopark alanının 

karayoluna çok yakın bir konumda olmasından kaynaklanan risklerden dolayı yerli ve yabancı 

ziyaretçilerin zaman zaman şikâyetlerini dile getirdikleri tespit edilmiştir. 
 

Buna benzer olarak ören yeri çevresinde turistik konaklama ve alışveriş imkânları sunan te- 

sislerin olmaması nedeniyle turizmden yerel ekonomiye var olan potansiyel doğrultusunda bir 

gelir sağlanamamaktadır. 
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün, ziyaretçi hizmet- 

lerinde modern teknoloji uygulamalarına yer verilerek bilet gelirlerinde kayıp ve kaçakların ön- 

lenmesinin yanı sıra, ziyaretçi sayısı ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenen “Müze 

ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi 

İşi İhalesi”, 13-16 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamındaki müze 

ve örenyeri gişelerinin idare adına işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin modernizasyonu ve 

bu kapsamda bilet tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlanması ile giderleri yükleniciye ait olmak 

üzere mal ve hizmetlerin sağlanması konulu ihale sonucunda TÜRSAB ve ortak olduğu firma 

(Bilintur) Türkiye sathındaki pek çok müze ve ören yerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi kar- 

şılığında giriş sistemlerinin modernize edilmesi işini devralmıştır. Bu gelişme alanın korunması 

ve alanda verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde olumlu etkiler sağlayacaktır. 
 

Alanda yapılan araştırmalarda, Antik Kente yapılan ziyaretlerden dolayı en fazla tahribatın An- 
 

tik Kentin toprak yüzeyine çıkmış olan arkeolojik eserler üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bu ne- 
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denle ziyaretçi sayısında meydana gelecek artışlara paralel olarak, ören yeri içinde ziyaretçile- 

rin dolaşırken izleyebilecekleri belirli güzergâhların planlanması ve bu güzergâhları kullanırken 

arkeolojik eserlere zarar vermeden dolaşılmasını sağlayacak ahşap ve metal malzemelerden 

güncel uygulamalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 
 

Yine alana ilişkin olarak doğrudan ziyaretçilerden kaynaklanan bir tehdit olmamakla birlikte, 

Aphrodisias Antik Kenti’nin tanınırlığının artması sonucunda Antik Kent alanı üzerinde ve yakı- 

nında yapılaşma baskısının artacağına dair kaygılar da oluşmaya başlamıştır. 

 
2.2.1.4.7. Alanla İlişkili Ünlü Şahsiyetler veya Kente İlişkin Ürün Vermiş Önemli Sanatçılar 

 
Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili olarak öne çıkan en önemli şahsiyetin alanın gün yüzüne çıkma- 

sını sağlayan arkeolog Prof.Dr. Kenan Erim olduğu söylenebilir. 1953'te New York Üniversitesi 

Klasik Arkeoloji bilim dalından mezun olduktan sonra, Princeton Üniversitesi'nde yüksek lisans 

ve doktora yapmıştır. Princeton Üniversitesi’nden bir ekip tarafından Sicilya'da Morgantina si- 

tinde yürütülen kazılarda ünlü arkeolog Prof. Karl Erik Sjoquist'in asistanlığını yapmıştır. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin heykeller açısından zengin bir yerleşme olması nedeniyle Prof. 

Kenan Erim’in heykel sanatçılarının eserlerine duyduğu ilgi zamanla derinleşmiştir. 1961'de 

şahsi girişimleri ile bizzat organize ettiği bir keşif ve kazı programı ile Aphrodisias'da çağdaş 

araştırmaların başlamasını sağlamıştır. New York Üniversitesi'nde Klasik Çağ Profesörlüğü ve 

Aphrodisias kazılarının başkanlığı görevlerini ölümüne dek sürdürmüştür. Gezi, yazı ve konuş- 

maları ile Aphrodisias'ın dünya çapında üne kavuşmasında ve kazılar için özellikle A.B.D. kay- 

naklı finansman temin edilmesinde de en büyük katkıyı sağlamış kişidir (Geyre Vakfı, 2011). 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin tanınması ile ilgili bir diğer önemli organizasyon Geyre Vakfı’dır. 
 

1987 yılından beri Aphrodisias kazılarına mali destek sağlayan vakıf, mevcut müze binasına 

ek olarak Sevgi Gönül adına yaptırılan ek müze yapısını 2009 yılında hizmete açmıştır. Vakıf 

halen Sebasteion tapınağının restorasyonuna mali destek sağlamaktadır. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin sadece akademik arkeoloji çevresi tarafından değil geniş halk kit- 

lelerince de tanınması konusunda ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in 1950’li yılların sonunda 

rastlantısal bir şekilde eski Geyre Köyü’nü ziyaret etmesi ve daha sonrasında çektiği fotoğraf- 

ları yayınlaması da etkili olmuştur. 
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2.2.2. Mevcut plan, proje ve koruma uygulamalarına ilişkin araştırmalar 
 

2.2.2.1. Mevcut üst ölçekli planlama çalışmaları ve strateji belgeleri 

 
Aphrodisias Alan Yönetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, alan yönetim planı sürecin- 

de değerlendirilmesi gereken üst ölçekli karar ve strateji belgeleri bu bölümde ele alınmaktadır. 

Alan Yönetim Planı’nı etkileyecek dört önemli üst ölçekli plan ve strateji belgesi bulunmaktadır. 

Bunlar; 
 

•          IX. Kalkınma Planı (2007-2013) 
 
•          IX. Kalkınma Planı, Kültür Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2007-2013) 

 
•          Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

 
•          TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın – Denizli - Muğla) 2010 – 2013 Bölge Planı 

 
Ayrıca Geyre Koruma Amaçlı İmar Planı Afrodisias Antik Kenti ile ilişkili olan bir diğer plan 

olup, 2002 yılında hazırlanmış ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 

01.05.2002 tarih ve 10614 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 
 

 

.          IX. Kalkınma Planı ve Kültür Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2007-2013) 
 
Kalkınma planını ilke olarak kabul etmiş ve bu anlayış ile yasal düzenleme yapan ülkelerde, 

yerleşim alanlarının temel gelişme düzenleri planlanırken, mevcut yerleşme alanı, bu yerleşme 

alanındaki iş gücü, eğitimi ve becerisi ile birlikte dikkate alınarak çevrenin doğal ve kültürel de- 

ğerleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Bunun için genelde, bölgenin ülke içindeki önemi, özel- 

likleri, potansiyeli, içerdiği fonksiyonlar ile gelecekteki işgücünün niteliği birlikte değerlendirilir. 

Planlarda bir bölgenin gelişmesi için verilen kararlar, bölgenin doğal özellikleri, kültürel mirasa 

ilişkin değerleri, toplumsal yapısı, sahip olabileceği ekonomik faaliyetlerine bağlıdır. 
 

Türkiye kendi yasal düzenlemeleri içine planlı kalkınma ilkesini koymuş olup, bu kapsamda 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ilki 1963-1968 yılları arasını kapsayan kalkınma planları 

hazırlanmıştır. Bugün 2007–2013 dönemini kapsayan IX. Kalkınma Planı yürürlüktedir. 
 

Türkiye’nin genel yerleşme amaçlarına uygun olacak bölge ölçeğinde etüt ve kararlar gelişti- 

rilebilmesi için, ülke düzenini belirleyen ve yatırım kararlarını yönlendiren üst plan ilkelerinden 

başlayarak bir plan hiyerarşisinin yasal ve kurumsal düzeni kurulmuş bulunmaktadır. 
 

IX. Kalkınma Planı 1 Temmuz 2006 tarih 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü- 
 

ğe girmiştir. 
 
IX. Kalkınma Planı ile belirlenen temel ilkeler ve yaklaşımlar şu şekilde açıklanmaktadır; 

“Bu vizyona ulaşılırken aşağıdaki ilkeler temel alınacaktır: 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım esastır. 
 
Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağlanma- 
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sı esastır. 
 
İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esastır. 

 
Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum gelişme sürecinde 

birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görecektir. 
 

Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş 

memnuniyeti esastır. 
 

Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve denetle- 

me işlevlerinin güçlendirilmesi esas olacaktır. 
 

Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılacak- 

tır. 
 

Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması esastır. 
 
Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde 

güçlendirilmesi esastır. 
 

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde ko- 

runması esastır.” 
 

Ayrıca IX. Kalkınma Planı’nda Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri başlığı altında Kültürün 

Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi konusu yer almaktadır. Söz 

konusu başlık altında verilen temel başlıklarda kültür turizmi, çevre duyarlı ekolojik potansiyel 

kavramları ile koruma ve kullanma dengesi üzerinde durulmaktadır. 
 

“Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi 
 
269. Ülkemizin kültür turizmi alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi gereği devam etmek- 

 

tedir. 
 
462. Tarım ve turizm başta olmak üzere, çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değer- 

lendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir.” 
 

Diğer yandan üst düzey plan ilke kararları, 5 yıllık kalkınma planları ile belirlenmekte, bu plan- 

ların hazırlanma sürecinde özel ihtisas komisyonları yardımı ile hazırlanan Özel İhtisas Komis- 

yonu Raporları da planlardaki temel ilkelerin ve özel nitelikli konuların öncelikleri ve nitelikleri 

hakkında kamu sektörüne, özel sektör yatırımcılarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirici 

direktifler vermektedir. 
 

IX. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Kültür Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, kültür 

politikaları başlığı altında “4.2.1. Kültür Politikaları: Kültürümüzün özgün yapısını kaybetmeden 

gelişime açık olmasını ve insanlığın evrensel kültür birikimine katkıda bulunmasını sağlamak, 

temel amaçtır” açıklaması yer almaktadır. Kültür politikalarının gerçekleştirilmesine dönük he- 

defler ve temel yaklaşımlar ise şu şekilde belirtilmektedir; 
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• Anadolu medeniyetlerine ait kültür mirasının korunması ve tanıtılması yolunda projeler ge- 
 

liştirilmeli ve desteklenmelidir. 
 

• Yurt-içi ve yurt-dışı kültür mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına 

ve restorasyonuna yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülmelidir. Bu mirasın korunması 

için yaygın eğitim yoluyla kamuoyu bilincinin artırılması sağlanmalıdır. 

• Kültürümüzün sözlü anlatım geleneğinde önemli yeri olan masal, hikaye, destan, atışma ve 

UNESCO tarafından dünya somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen meddahlık 

geleneği gibi somut olmayan kültür mirasımızın değerlendirilmesini sağlayacak projeler ge- 

liştirilmelidir. 

• “Kültür turizmi”nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalı; “Safranbolu”, 

“Beypazarı” gibi, bütünüyle koruma altına alınıp otantik bir mahiyette kültür turizmine açılan 

yerel-yöresel örneklerin çoğaltılması yolunda girişimler artırılmalıdır. 

• Kültür mirasımızın maddi yansıması olan mimari eserlerin koruma altına alınmasında daha 

büyük bir duyarlılık içinde olunmalıdır. 

• Etnografya, arkeoloji, çağdaş ve geleneksel sanat müzelerinin, kültür/müze evlerinin çoğal- 
 

tılması ve mevcutlarının daha işlevsel hale gelmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Belirtilen hedef ve yaklaşımlar incelendiğinde, Kültür mirası, kültür mirasının korunması, tanı- 

tılması, kamuoyu bilinci, UNESCO dünya mirası, kültür turizmi, müzeler, kültür/müze evleri gibi 

temel başlıkların yer aldığı görülmektedir. 
 

Buna göre IX. Kalkınma Planı ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşım 

çerçevesinde, ortak miras ve paylaşılan değerlerimizin, doğal ve kültürel varlıkları dikkate alan 

bir anlayış ile korunması hususunun altı çizilmektedir. 
 

Aphrodisias Alan Yönetim Planı kapsamında hazırlanacak temel yaklaşımların kalkınma pla- 
 

nından gelen bu temel hedef ve ilkelere uygun olarak geliştirilmesi gerekliliği açıktır. 
 

 

.          Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
 
1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, 25.08.2009 tari- 

hinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiş, 09.03.2011 tarihinde revi- 

ze edilmiştir (Plan 2.27). 
 

Çevre Düzeni Planı’nda genel çerçevede kültürel ve doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarıl- 

masını sağlamak üzere, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, ilgili mevzuat çerçevesinde 

korunacak alanlar olarak kabul edilmiştir. 
 

Planlama Bölgesi’nde bu plan kapsamında gösterimi yapılan planlı ya da öneri turizm tesis 

alanlarının bulunduğu ilçe ve beldeler; Aydın İli’nde, İl Merkezi; Germencik İlçesi Ömerbeyli 

Köyü; Karacasu İlçesi Geyre ve Yenice Beldeleri; Kuşadası İlçe Merkezi; Söke İlçe Merkezi ve 

Sarıkemer Beldesi ve Sultanhisar İlçe Merkezleridir. 
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Arazi Kullanımı Koruma Alanları 

Yerleşik Alanlar ve Gelişme Alanları   Sit Alanları 

 Kentsel Yerleşim Alanı  1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

 Kentsel Gelişme Alanı   2. ve 3. derece Arkelojik Sit Alanı 

 Kırsal Yerleşim Alanı  Doğal Sit Alanı 

 Yayla Yerleşimi   Kentsel Sit Alanı 

 

Plan  2.27:  Aydın  Muğla  Denizli  Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı  

Revizyonu’nda  Aphrodisias  Antik  Kenti, Geyre Yerleşmesi ve yakın çevresine ait kullanımlar 

görülmektedir. (http://www2.cedgm. gov.tr/amd_plan.htm) 

 
 
 
 
 

Y 

A 
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Ataeymir yerleşmesinin tarım sektörü kimliği ön planda olan kırsal nitelikli bir yerleşim olduğu 

beldenin plan döneminde de tarım ve tarımsal üretime yönelik bir kimlikle gelişmesi destekle- 

neceği, bu amaçla beldede organize tarım ve konut dışı kentsel çalışma alanları planlandığı 

belirtilmektedir. 
 

Karacasu İlçesi’nin, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı müzelerinden ve ören yerlerinden biri olan 

Aphrodisias Antik Kenti ile kültür; Çamarası Köyü’nde bulunan, ancak henüz turizme açılma- 

mış olan Sırtlanini Mağarası ve yaylalık alanlar ile doğa ve yayla turizmi potansiyeline sahip 

olduğu ifade edilmektedir. 
 

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ilçedeki bu potansiyeller dikkate alınarak, Karacasu’nun 

öncelikle bir turizm odağı olarak gelişmesi desteklenmektedir. 
 

Bu amaçla, Geyre Beldesi’nde turizm tesis alanı planlanmıştır. Ek olarak Geyre’de, Kahvede- 
 

resi ve Tekke Yaylaları’nda pansiyonculuğun da desteklenmesi önerilmektedir. 
 
Çevre Düzeni Planı Raporu’nda Geyre için “Kırsal nitelikli ve tarım sektörünün ön planda ol- 

duğu Geyre Beldesi, ayrıca dünyaca ünlü Afrodisas Örenyeri ile Aydın İli’ndeki önemli turizm 

odaklarından biridir. Plan döneminde beldenin öncelikle turizm potansiyelinin değerlendirildiği 

bir gelişim göstermesi desteklenmektedir. Bu amaçla, belde merkezinde turizm tesis alanı öne- 

rilirken, pansiyonculuğun da desteklenmesi önemli görülmektedir” ifadeleri yer almaktadır. 
 

Geyre Beldesi’nde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hedef yılı olan 2025’te oluşması ön- 
 

görülen nüfus 7.500 kişi olarak kabul edilmiştir. 
 
Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde, Geyre Yerleşmesi için Aphrodisias Antik Kenti 

yönünde herhangi bir gelişme alanı öngörülmemiş ancak yerleşmenin güney ve batı kesimin- 

de kentsel gelişme alanları önerilmiştir. Bununla birlikte Dörtyol Mahallesi’nin doğu ve kuzey 

kesimlerinde, mevcut kentsel yerleşim alanının hemen çevresinde kentsel gelişme alanları 

önerilmiştir. Ayrıca Güzelbeyli Köyü’nün kuzey kesiminde mevcut karayolunun kuzeyinde, yeni 

bir Turizm Tesis Alanı önerilmektedir. 
 

Arkeolojik sit alanının içinden Karacasu Tavas yolu geçmekte, Güzelbeyli Köyü kesiminden 

alanın güney kesimine Yeşilyurt köyü istikametine doğru bir bağlantı yolu yer almaktadır. Plan- 

lama Bölgesi’nde altı adet turistik tur güzergâhı belirlenmiştir. Beşinci tur güzergâhı, Aydın İli 

Karacasu ve Bozdoğan İlçeleri ile Muğla İli Kavaklıdere İlçesi’ni birbirine bağlayan aksta yer 

alan önemli turistik noktalara ulaşacak şekilde önerilmiştir. Bu güzergâh kültür turizmi ağırlık- 

lıdır. 
 

Geyre Yerleşmesi ve arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanın dışında kalan kesim, orman 

alanı sınırlarına kadar büyük bir oranda tarım alanı olarak işaretlenmektedir. Ayrıca yörede 

önemli doğa alanı olarak büyük bir alan işaretlenerek koruma altına alınmıştır. Bu haliyle Gey- 



82  

re Yerleşmesi ile Antik Kentin yerleşme karakterinin belirleyici temel unsurlar olarak, Karacasu 
 

– Tavas Karayolu bağlantısı, güneyden geçen Geyre Çayı ve Dandalaz Çayı, çevredeki kırsal 

karakterli yerleşmeler, önemli doğa alanı, turistik tur güzergâhları, ormanlık alanlar olarak sı- 

ralanabilir. 

 
.          TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın – Denizli - Muğla) 2010 – 2013 Bölge Planı 

 
Aphrodisias Alan Yönetim Planı’nı yönlendiren üst ölçekli kararlardan birisi de TR32 Düzey 2 

 

Bölgesi’ni oluşturan Aydın Denizli Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı tara- 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Plan 2.28: GEKA – Bölgesel Gelişim Şeması çerçevesinde Karacasu ve yakın çevresine ait temel sektör 

gelişimleri görülmektedir. (http://www.geka.org.tr/icerik/4/139/anasayfa.htmlamdplan.htm) 
 

 
 
 

fından hazırlanan bölge planıdır. 5 Kasım 2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

onaylanmıştır (Plan 2.28). 
 

Bu plan ile alanın sahip olduğu doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerler ortaya konur- 
 

ken, potansiyelleri, ihtiyaçları, sorunları ve gelecek beklentiler çerçevesinde ulusal ve bölge- 

http://www.geka.org.tr/icerik/4/139/anasayfa.htmlamdplan.htm)
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sel öncelikler arasında uyumu sağlamak amaçlanmaktadır. Bu haliyle üst ölçekli uzun vadeli 

hedeflere ulaşmak üzere belirlenecek safhalar konusunda, alt ölçekli planlar için planlama, 

programlama ve uygulama açısından önemli bir hazırlık özelliği bulunmaktadır. 
 

Buna göre söz konusu bölge planı önemli bir stratejik belge olup, Aphrodisias Alan Yönetimi 

Planı için belirlenecek GZFT (SWOT) analizleri için belirleyici niteliktedir. Hazırlanan bölge 

planı metninin, söz konusu amaca ulaşmada tüm aktörler için bir yol gösterici olmasının öngö- 

rüldüğü açıklanmaktadır. 
 

TR32 Bölge Planı ile kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi bağlamında birtakım stra- 
 

tejik hedefler belirlenmektedir, buna göre; 
 
Turizmin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması çerçevesinde, arkeolojik kazı çalışmalarının 

arttırılması, müze sayısının arttırılması, mevcut müzelerin bakımının desteklenmesi, ören yer- 

lerinde çevre düzenlemesinin tamamlanarak yakın çevresinde konaklama olanaklarının geliş- 

tirilmesi hedeflenmektedir. 
 

Bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak sürdürülmesi çerçevesinde, bölgesel kültür de- 

ğerlerinin turizm aracılığıyla tanıtılması, kültürel değerlerin turistik faaliyetlerle desteklenerek 

ekonomik değere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 
 

Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması çerçevesinde, Aphrodisias ve çevresinde uluslararası, 

ulusal, yöresel festivaller, kültürel etkinlikler takvimi oluşturmak ve bu etkinliklere mekân sağ- 

lamak hedeflenmektedir. Bölgesel Gelişim Şeması’nda Karacasu ve yakın çevresi için temel 

sektör olarak tarım ve madencilik belirlenmiştir. Sektörün rekabet gücü için organik tarıma 

yönelmesi istenilmektedir. Sosyal kalkınma ve kültürel gelişme için Karacasu merkezli olmak 

üzere; okuma yazma eğitimleri, sosyal hizmetler altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda yatı- 

rım olanaklarının çeşitlendirilmesi konularına değinilmektedir. Ulaşım yatırımları olarak Aydın- 

Denizli Otoyolu’nun yapımı ile Muğla-Denizli bölünmüş yolunun yapımının hedeflendiği görül- 

mektedir. 
 

Bölgeye özgü rekabetçi unsurların başında tarihi ve kültürel bir miras alanı olarak Aphrodisias 

Antik Kenti’nin varlığı vurgulanmaktadır. Buna göre GEKA TR32 bölge planı çerçevesinde, 

Aphrodisias Alan Yönetim Planı’na ilişkin ilk olarak Aphrodisias Antik Kenti’nin içerdiği tarihi 

ve kültürel miras zenginliğinin bölgeye özgü rekabetçi unsurlardan birisi olarak ele alınması 

gerekliği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan bölgesel gelişim şeması içinde madencilik sek- 

törünün önemi yer almakta olup, Aphrodisias ve yakın çevresindeki mermer ve zımpara taş 

ocakları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak Aphrodisias ile tarihi bağlantısı bulunan 

ve antik dönemde de kullanıldığı bilinen mermer ocaklarının madencilik sektöründen ziyade 

Aphrodisias’ın tarihi ve kültürel miras zenginliği ile birlikte bölgesel bir rekabet unsuru olarak 

değerlendirilmesi gereği anlaşılmaktadır. 
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.          Geyre Koruma Amaçlı İmar Planı 
 
Geyre için 1978 yılında Aphrodisias Antik Kenti’ni de içine alacak şekilde bir imar planı çalış- 

ması bulunsa da ilk imar planı hazırlıkları 1996 yılından sonra başlamıştır. 1996 yılında hazır- 

lanan ilk imar planı yaklaşık 158 ha. alanı kapsamaktadır (Plan 2.29). 13 paftadan oluşan imar 

planı, 04.10.1996 tarih ve 10 no.’lu belediye meclis kararı ile uygun görülerek İzmir II no.’lu 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderilmiş, ancak Geyre’nin 1.derece 

arkeolojik alan sınırları içinde kalması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

tarafından kabul edilmemiştir (Plan 2.30). 
 

2002  yılında  hazırlanan  ve  ilgili  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Kurulu  tarafından 
 

01.05.2002 tarih ve 10614 sayılı karar ile kabul edilen Koruma Amaçlı İmar Planı’nda ise 
 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, planda korunacak alan olarak işaretlenmiştir. Koruma Amaçlı 

İmar Planı Raporu’nda belirtildiği üzere, plan nüfusu 1517 kişi olarak projekte edilse de 2020 

itibariyle artan turizm faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 5000 kişi olacağı kabul edilmektedir. İmar 

planına göre 2800 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Nüfus yoğunluğu mevcut yer- 

leşmede 70 kişi/ha, öneri gelişme alanında 90 kişi/ha olarak düzenlenmektedir (Plan 2.31). 

 

 
 

 
Plan 2.29: 1978 tarihli 1/1000 ölçekli Aphrodisias Planı (Güçer, 2004) 
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Plan 2.30: 1996 yılında hazırlanan ancak onaylanmayan 1/5000 ölçekli Geyre Nazım İmar Planı, (Gü- 

çer, 2004) 
 
 
 

 
 

 
 

Plan 2.31: 2002 tarihli Geyre –Karacasu Koruma Amaçlı İmar Planı 



86  

 
 

 
 

Koruma Amaçlı İmar Planı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını kapsamaktadır. Geyre 

Yerleşimi İçin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, belirlenen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

içinde yapılmış olup buna göre; 
 

Yeni Geyre Köyünün Arkeolojik Sit Alanı içindeki bölümünde yapılacak her türlü yapının yük- 

sekliğinin en fazla 6.50 m. olması, yapıların bodrum katsız ve kiremit kaplı kırma çatılı olması, 

temel kazılarında herhangi bir taşınmaz eski esere rastlandığı zaman kazının derhal durdurul- 

ması ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanması, 

Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili Koruma Kurulu’ndan 

izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılması, konularında karar veril- 

mektedir. 
 

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Geyre Beldesi Koruma Amaçlı İmar Planı Bazı Noktalarında Lejanta 

ve Düzenlemeye İlişkin Değişiklik, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

23.05.2008 gün ve 1524 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Plan 2.32, 2.33). 
 

2008 yılında yapılan değişiklik ile İstiklal Mahallesi kuzey kesiminde Karacasu-Tavas Yolu 

kenarında yeni bir takım işlevler önerilmektedir. Yerleşmenin batı sınırında bir oto terminali ve 

güneyinde lise alanı düzenlenmektedir. Bununla birlikte yol boyu, E=0,50 h=6,50m yapılaşma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2.32: 2008 tarihli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği’nde İstiklal Mahallesi kesimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 2.33: 2008 tarihli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği’nde Dörtyol Mahallesi kesimi 



87  

koşullarında ticaret alanı önerilmektedir. Ticaret alanları dışında bir alanda E=0,50 h=6,50m 

yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanı işaretlenmiştir. Önerilen Turizm Tesis Alanı’nın 

güney kesiminde Belediye Spor Alanı düzenlenmektedir. 2008 yılında yapılan değişiklik ile 

Dörtyol Mahallesi kesiminde ise yerleşmenin kuzey batısında E=0,40 h=6,50m yapılaşma şart- 

larında iki adet BHA-Belediye Hizmet Alanı oluşturulmaktadır 

 
2.2.2.2. Alan kullanımı, mekâna ve mülkiyet yapısına ilişkin dönüşüm stratejileri 

 
Aphrodisias Antik Kenti, Karya Bölgesi’nin en önemli kentlerinden birisidir. Bugün Antik Kent 

ve yakın çevresi Karacasu İlçe sınırları ve Geyre Belediyesi sınırları içinde kalmaktadır. Geyre 

Yerleşmesi ile birlikte Antik Kent, Karacasu-Tavas karayolu üzerinde yer almaktadır. Geyre, 

yerleşim alanı itibariyle düz bir ovada kurulmuştur. 1995 yılında belediye teşkilatı oluşturulan 

Geyre Yerleşmesi’nin genelinde iki mahalle bulunmaktadır.1960’lı yıllara kadar Geyre Yerleş- 

mesi, Aphrodisias Antik Kenti’nin üzerinde kurulu idi. Geyre’deki mezarlık alanı incelendiğinde 

mezar taşlarından anlaşılabileceği üzere yerleşmenin geçmişi 300-400 yıl öncesine gitmekte- 

dir. 
 

1957 yılında Bodrum merkezli bir depremde zarar gören köy yerleşmesi bu kez Antik Kent 

surlarının yaklaşık 600 m. batı kesiminde yeniden kurulmuştur (Harita 2.20). 

 

 
 

Harita 2.20: 1960’lı yıllara kadar Antik Kent üzerinde kurulu olan Geyre yerleşmesinin yeni yerine taşın- 

ması (Güçer, 2004) 
 
 
 

 
1961 yılında da Aphrodisias Antik Kenti’nde ilk sistematik kazılar Kenan Erim ile birlikte baş- 

lamıştır. 1990 yılında Kenan Erim’in ölümünden sonra, 1991 yılından bu yana yine New York 

Üniversitesi tarafından desteklenerek R.R.R. Smith başkanlığında kazı çalışmaları sürdürül- 
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mektedir.Kenan Erim döneminde arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken bir yandan eski 

Geyre köyünün safhalar halinde taşınması işlemi devam etmiştir (Resim 2.34, 2.35). Eski Gey- 

re Köyü’ndeki evler 4 aşamalı bir kamulaştırma işlemi ile yeni yerine taşınmıştır (Harita 2.21). 

1960 yılında İmar ve İskân Bakanlığı kararları ile yaşanan depremin arkasından kamulaştırma 
 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 

 
 

Resim 2.34: Aphrodisias Antik Kenti ziyaretçi girişi 

ve eski Geyre Köyü’nden bugüne kalan evler 
 

 
 
 
 
 

 
 

Harita 2.21: Eski Geyre yerleşmesinde kamulaştırılan 

parseller ve kamulaştırma safhaları (Güçer, 2004) 

Resim 2.35: Eski köy meydanı 
 

 
 
 

1960 yılında yaklaşık 120 konut İmar ve 

İskân Bakanlığı tarafından yeni Geyre 

yerleşmesinde inşa edilmiştir. Bu dö- 

nemde eski Karacasu – Geyre yolu 1973 

yılında Karacasu – Tavas karayolunun 

yapılması ile yerleşmenin kuzey kesimi- 

ne kaymıştır (Resim 2.36, 2.37). 
 

İstiklal Mahallesi İmar ve İskân Bakanlığı 

tarafından ızgara sistemli bir planlama ile 

kurulmuştur (Resim 38, 39). Başlangıçta 

inşa edilen 120 konutun planlamasında 

evlerin büyüklüğü 55 m2 olup, parsel bü- 

yüklükleri 750-825 m2 arasında değiş- 

mektedir. Bugünkü toplam hane sayısı 

301’dir. İstiklal Mahallesi’nde yapılar ay- 

rık nizamda, bir parsele bir yapı olacak 

şekilde planlanmıştır. Dörtyol Mahallesi 

ise Palamutçuk Köyü yolu boyunca dü- 

zensiz bir şekilde oluşmuştur. Hane sa- 

yısı 115’tir. Ortalama parsel büyüklüğü 

500 metrekare ile 1000 metrekare ara- 
 

sında değişmektedir. 
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Resim 2.36: Eski Geyre Yolu ve daha sonra açı- 

lan karayolu 
 

 

 

Resim 2.38: Geyre Köyü grid planlı 

yol yapısı 

 

Resim 2.37: Karacasu-Tavas Karayolu 
 
 
 

 
 

Resim 2.39: Geyre Köyü yerleşim dokusu 

 

Geyre yerleşiminin tamamında toplam 416 hane vardır. Yapılar genelde 1 veya 2 katlıdır. Ya- 

pıların, %41’i yığma, %59’u betonarmedir; %57’si tek katlı, %42,5’i 2 katlı, %0.5’i 3 katlı; %10’u 

iyi, %75’i orta, %15’i kötü durumdadır (Harita 2.22). 
 

Geyre yerleşmesi yeni yerine taşındıktan sonra, özellikle Aphrodisias Kazıları sayesinde artan 

ziyaretçi sayısına bağlı olarak turizm faaliyetlerinden yararlanır hale gelmiştir. Ayrıca Geyre 

dahil olmak üzere yakın çevredeki köylüler mevsimsel olarak arkeolojik kazılarda çalışma ola- 

nağı da bulmaktadırlar. 
 

Yerleşmede, İstiklal Mahallesinde yer alan belediyenin bulunduğu kent meydanında ticari ni- 

telikteki alanlar dağınık olarak yer almaktadır. Yerleşmenin genelinde 4 adet bakkal, 3 adet 

kahvehane, 1 adet akaryakıt istasyonu, 2 adet restoran ve 2 adet otel bulunmaktadır. Ayrı- 

ca Dörtyol Mahallesi’nde evlerin alt katlarında dokuma tezgâhlarında imalatlar yapılmakta ve 

Denizli’ye satışı gerçekleşmektedir. Yerleşme genelinde, dağınık olarak, evlerin alt katlarında 

2 adet demir doğrama atölyesi, 3 adet marangoz atölyesi yer almaktadır. Ayrıca, yerleşimin 

yakın çevresindeki dağların yamaçlarında mermer ocakları bulunmaktadır. 
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Harita 2.22: Geyre Yerleşmesi’nde yer alan binalar ve kat yükseklikleri (Karaman, vd, 2005) 
 
 

Geyre’de Kentsel Sosyal Donatım alanı olarak, sağlık tesis alanı, eğitim tesis alanı, resmi ku- 
 

rum ve idari hizmetler, dini tesis alanı, mezarlık alanı yer almaktadır. 
 
Geyre yerleşmesinde, İstiklal Mahallesi’nde 1 adet sağlık ocağı yer almaktadır. 1720 metreka- 

 

relik arsası ve 170 metrekarelik 1 katlı betonarme binası ile hizmet vermektedir. 
 
Geyre’de 1 adet ilköğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretim alanının bulunduğu yerin güneyin- 

de, şu anda terk edilmiş alanda önceden ilkokul ve ortaokul ayrı ayrı faaliyet gösterirken 1997 

yılında ilköğretim okulunun yapılmasıyla yeni alana taşınmıştır. 
 

Yerleşim genelinde, İstiklal Mahallesi’nde resmi kurum olarak 1 adet belediye teşkilatı yer al- 

maktadır. Belediye teşkilatı 1995 yılında kurulmuş olup, mülkiyeti hazineye ait 2 katlı betonar- 

me binada hizmet vermektedir. Belediye binasının altında, 50 metrekarelik alanda yer alan 1 

adet PTT binası bulunmaktadır. Belediye binasının alt katında, 15 metrekarelik alanda yer alan 

1 adet Çiftçi Mallarını Koruma Derneği faaliyet göstermektedir. Belediye binasının karşısında, 
 

2 katlı, betonarme binanın alt katında, 20 metrekarelik bir alanda Sulama Kooperatifi faaliyet 

göstermektedir. Aphrodisias Antik Kenti içinde, Kültür Bakanlığı’na bağlı Müze Müdürlüğü bu- 

lunmaktadır. 2007 yılında Aphrodisias Müzesi Ek Binası Sevgi Gönül Salonu olarak hizmete 
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açılmıştır. Salonda Sebasteion Kazılarından çıkan kabartmalar sergilenmektedir. Aphrodisias 

Antik Kenti ziyaretçi girişinin kuzey kesiminde 1 adet jandarma karakolu bulunmaktadır. Yerleş- 

me genelinde İstiklal Mahallesi ve Dörtyol Mahallesi’nde birer adet cami bulunmaktadır. 
 

Yerleşmede 1 adet mezarlık, müze girişinde, kadastronun 30 pafta, 1154 no’lu parselinde 

kayıtlı ve İzmir 2 no’lu KTVKK’nun 15.07.1992 gün ve 2809 sayılı kararı ile tescilli bulunan 

Geyre köyü mezarlığı bulunmaktadır. Ancak bu alanın nekropol alanı olduğu tespit edilmiş ve 

1. derece arkeolojik sit alanı dışında yeni bir mezarlık alanı bulunarak defin işlemlerinin yeni 

alanda gerçekleşmesi sağlanmıştır. 
 

Yerleşim içinde Dörtyol mahallesinin batısında, Yarendede Tepesi’nin bulunduğu alanda, or- 

man mülkiyetinde araziler bulunmaktadır. Geyre yerleşiminin genelinde arazi kullanımı şöyle- 

dir; %18’i konut, %44’ü tarım alanı, %16’sı ormanlık alan, %0.5’i mezarlık, %3’ü zeytinlik, %2’si 

ağaçlık, %5’i boş alan, %7’si meyve bahçesi, %3’ü tütün, %1’i çam fıstığı alanı, %0.5’i belediye 

alanı şeklindedir. 
 

Bugün Geyre yerleşmesine ait önemli tartışma konularından bir tanesi, eski Geyre yerleşme- 

sinden sonra kurulan yeni Geyre yerleşmesinin de sit alanı sınırları içinde kalmasıdır. Deprem 

konutları olarak inşa edilen ve kırsal kesim için küçük olan konutlar artan gereksinimler nede- 

niyle genişletilmek istenmektedir. Ancak gerek mevcut yapıların onarımı, gerekse herhangi bir 

müştemilat vb ek yapıların yapılması için gerekli yasal sürece bağlı kalınmadan yapılan inşaat 

faaliyetleri nedeniyle Geyre’de 2863 sayılı yasaya muhalefet suçu bulunmaktadır. Bu durumun 

oluşmasında gerekli izinlerin ve plan/proje işlemlerinin zaman alması ile belli bir maliyet oluş- 

turması, köylünün bu maliyeti karşılayamaması etkili olmaktadır. 
 

Geyre’nin büyük bir kısmı 3.derece arkeolojik sit alanı içinde kalsa da az bir kesimi 1. Dere- 

ce arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır. 1.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak işaretlenen ve 

üzerinde bir takım yapılaşmanın bulunduğu alan, koruma amaçlı imar planında Kilise Alanı 

olarak işaretlenmiştir (Harita 2.23). Bu yapılaşma alanın arkeolojik sit ilanı öncesinde geliş- 

miştir. Söz konusu alanda kesin yapı yasağı bulunan alanlarla ilgili olarak, Sit Alanlarında 

Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (22/05/2010 

tarihli, 27588 sayılı) hükümlerine göre hareket edilmesi mümkündür. İçinde korunması gerekli 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat 

yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar 

ile değiştirilmesine ilişkin işlemler ile ilgili yönetmelik hükümlerince düzenlenmektedir. Buna 

göre, malik(ler) tarafından yapılan başvuru üzerine, üzerinde korunması gerekli kültür ve tabi- 

at varlığı bulunan taşınmazın, değerleri saptanmış hazineye ait taşınmazlarla takas edilmesi 

olanak dâhilindedir 
 

Geyre Yerleşmesinin Dörtyol Mahallesi kesiminde ise, yerleşme dokusu Geyre-Karacasu 

Karayolu’na bağlanan Palamutçuk Köyü yolu üzerinde şekillenmiştir. İstiklal Mahallesi’ne göre 

daha organik bir formda gelişmesini devam ettirmektedir. Bununla birlikte, son dönemde Geyre 
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Harita 2.23: Geyre Yerleşmesi İstiklal Mahallesi’nde sit sınırları ve yerleşme dokusu (Karaman, 
v d, 2005) 

 

 

Belediyesi’nin Aphrodisias Antik Kenti Ziyaretçi Girişi ile ilgili düzenlemesinin ardından 

Geyre- Karacasu Karayolu üzerinde ziyaretçi araçları için ayrılan bölüm zaman içinde artan 

ziyaretçi sayısına bağlı olarak daha da gelişecektir. Bu nedenle 3. Derece Arkeolojik Sit 

sınırları içinde yol boyunca yeni gelişmeler beklenmelidir. 
 

Ziyaretçi girişi bugün Antik Kentin kuzey doğu kesiminde eski Geyre yerleşmesinin 

bulunduğu bölümden yapılmaktadır. Geyre Belediyesi’nce traktör-römork yolcu taşımacılığı 

mevcut ziyaretçi girişinin önünde yer alan Jandarma Karakolu meydanında yapılmaktadır. 
 

Bugün 1.Derece Arkeolojik Sit Sınırları içinde terk edilmiş eski okul yapısı ile jandarma 

karakol binası yer almaktadır. Ayrıca tescil edilmiş ve defin işlemi yapılmayan bir mezarlık 

alanı bulunmaktadır. Bu mezarlık alanının Jandarma Karakolu kesiminde Geyre’ye içme 

suyu sağlayan sondaj kuyuları yer almaktadır. 
 

Bununla birlikte Antik Kent sur duvarları içinde eski Geyre yerleşmesinden kalan mevcut 

yapıların az bir kısmı halen kullanılmasa da geri kalan kesimi lojman, sergileme mekanı, 

kafeterya, müze dükkanı, misafirhane, WC vb. hizmet mekanları olarak kullanılmaktadır. 
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Bu nedenle üzerinde kesin yapı yasağı bulunan alanlarla ilgili olarak, 2863 sayılı yasa ile kesin 

inşaat yasağı getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu 

Sit Alanlardaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi mümkündür. 
 

İçinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı 

ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Ha- 

zineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esasları belirtilen ilgili yönetmelik hüküm- 

lerince düzenlenmektedir. Buna göre, malik(ler) tarafından yapılan başvuru üzerine, üzerinde 

korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan taşınmazın, değerleri saptanmış hazineye ait 

taşınmazlarla takas edilmesi olanak dâhilindedir 
 

Ayrıca Aphrodisias Antik Kenti ziyaretçi otoparkı, ziyaretçi merkezi, otopark alanı ile müze 

arasındaki bağlantı, Antik Kent ziyaretçi girişi ve müzeye ait hizmet mekânlarının ise yapılacak 

çevre düzenleme projeleri ile bir arada düşünülmesi ve bir senaryo içinde geliştirilmesi gerek- 

mektedir. 

 
2.2.2.3. Alanda gerçekleştirilmiş diğer koruma proje ve uygulamaları 

 
Koruma ve restorasyon projeleri çerçevesinde 90’lı yılların başında Tetrapylon’un anastilo- 

sisi tamamlanmıştır. 2012 yılında tamamlanması planlanan Sebastion Kuzey Galeri Doğu 

Köşesi’nin anastilosisi çalışmaları halen devam etmektedir. 
 

Bir diğer koruma projesi ise kazılar sırasında açığa çıkartılmış olan kalıntıların da korunmasıdır. 

Buna göre 2008 yılından bu yana Hadrian Hamamı konservasyon çalışmaları sürmektedir. 
 

Diğer yandan, halen devam eden kazılar neticesinde elde edilen eserlerin sergilenmesi için 

2007 yılında Geyre Vakfı ve ilgili sponsorların desteği ile Mevcut Aphrodisias Müzesi Ek Binası 

olarak Sevgi Gönül Salonu yapılmış ve 2008 yılında hizmete açılmıştır. (Resim 2.40, 2.41) 
 
 
 

 

 

Resim 2.40: Aphrodisias Müzesi Ek Binası, Sevgi 

Gönül Salonu 

Resim 2.41: Yenilenen Aphrodisias Müzesi 
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Mevcut müzenin de içinde bulunduğu alanda arkeolojik kalıntılar bulunması nedeniyle yeni ek 

binada detaylı bir arkeolojik araştırma sonucunda, mimari projesi Cengiz Bektaş tarafından 

hazırlanan yeni salon, ayaklar üzerinde inşa edilmiştir (Plan 2.34). 
 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2013 yılı için Afrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme 
 

Projesi’nin hazırlanması öngörülmektedir. 
 
Geyre’de 14 pafta 2109, 2100, 1736 no.’lu parseller içinde kalan antik kilise kalıntıları ile 
1821,1980 nolu parseller ve 43 nolu parselin bir kısmında müzece yapılan sondajlarda Hipoje 
ve bazı kültür varlıklarına rastlanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 2.34: Sevgi Gönül Salonu Temel Planı 

 

2.2.2.4. İlgili koruma bölge kurulunun alana ilişkin kararları 
 
Geyre Köyü’nün bulunduğu Aphrodisias Antik Yerleşmesi ve çevresi Gayrimenkul Eski Eser- 

 

ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 11.12.1977 gün ve Aphrodisias-268 sayılı karar ile 
 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve bu alanda inşaat yasağı getirilmiştir. 1977 

yılında sur duvarlarından itibaren 1 km. I. derece, 1 km.’den sonra da 250 mt.lik alan III. Dere- 

ce sit alanı olarak ilan edilmiştir. 
 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.07.1978 tarihli ve 1254 sayılı karar- 

larında belirtilen 171 ada 11 nolu parsel içinde kalan Bizans yapısı çevresinde 15 m genişlikte 

bir çevresel alanda inşaat yapılmaması istenmiştir. 
 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.07.1992 gün ve 2809 

sayılı kararı ile yerleşmenin müze girişinde yer alan 30 pafta 1154 parsel sayılı mezarlık alanı 

tescil edilmiştir. 
 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.06.1998 tarih ve 1926 

sayılı kararında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki herhangi bir fiziki uygulama yapılmadan 

önce ilgili müzesince sondaj kazısı yapılma zorunluluğu bulunduğu belirtilmektedir. Yapılacak 

sondajın bilimsel esaslara göre; kazı makinesi kullanmaksızın elle ana toprak veya ana kayaya 

kadar yapılması esastır ve müzenin bu esaslara uyması ilgili kararın gereğidir. 
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Kurul tarafından 2510 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin olarak alınan 10.11.1999 gün ve 8862 

sayılı karar ile yıkımına karar verilen iki katlı bitmiş durumda yapının 2863 sayılı yasanın 16. 

Maddesi doğrultusunda ruhsat işlemlerinin tevhid işlemi sonucunda belediyesince yapılabile- 

ceğine karar verilmektedir. 
 

Eski Geyre Yerleşmesinden sonra yeni kurulan ve Antik Kentin batısında yer alan yeni Geyre 

yerleşme alanının büyük bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalmakta iken, 

yapılan tespitler ve değerlendirmeler sonucunda İstiklal Mahallesi ve Dörtyol Mahallesi’nin bir 

bölümünde, İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.01.2001 tarih ve 9756 

sayılı kararı ile Aphrodisias Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. 
 

İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.04.2002 gün ve 10568 

sayılı kararı ile Koruma Amaçlı imar Planı’nın hazırlanma koşulları belirlenmiştir. 
 

Mevcut Geyre Koruma Amaçlı İmar Planı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru- 

ma Kurulu’nun 01.05.2002 tarih ve 10614 sayılı kararları ile uygun bulunmuş, Geyre Belediye 

Meclisi’nin 16.05.2002 tarih ve 6 no.’lu kararı ile onaylanmıştır. 
 

İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.2003 tarih ve 788 nolu kararında 
 

2510 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki yedi metrelik imar yolunun kaldırılmasında bir sa- 

kınca olmadığı, bu yönde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli na- 

zım imar planlarının uygun olduğu, 2510 parsel sayılı taşınmazın bitişiğindeki yol fazlası alan 

olarak görünen alanın 2510 parsel ile tevhid edilebileceğine karar verilmiştir. 
 

İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.03.2004 tarih ve 12526 

sayılı kararı ile Geyre’de imar planı değişikliği yapılan yerlerdeki ticaret ve turizm alanlarının 

emsal değerleri 0.50 olarak belirlenmiştir. 
 

Afrodisias Antik Kenti Yönetim Alanı sınırı ise Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
 

Kurulu’nun 27.02.2008 tarih ve 1364 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Bakanlık Makamı’nın 
 

20.03.2008 tarih ve 50652 sayılı oluru ile onaylanmıştır. 
 
Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.05.2008 gün ve 1524 sayılı 

kararı ile Geyre Koruma Amaçlı İmar Planı’nda yapılan değişiklikler uygun bulunmuştur (Aydın 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, alana ilişkin almış olduğu kararlar EK 

5’de tablo olarak sunulmuştur). 
 

 

2.2.2.5. Alanla ilgili çalışma yapan kurumlar ve çalışmaları 

 
Aphrodisias Alan Yönetim Planı sınırları içinde kalan ve Alan Yönetim Planı’nı doğrudan etki- 

leyecek olan çalışmalar bu bölümde yer almaktadır. Öncelikle Katma Bütçeli Kuruluşlar olarak 

DSİ ve Karayolları projeleri en önemli gelişmelerdir. 
 

Aydın Karacasu - Dandalaz Projesi Karacasu Barajı Yenice Ovası Sulaması ve Nazilli İçme 
 

Suyu İhtiyacı Temini Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri Devlet Su İşleri 21. Bölge Mü- 
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dürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardır. Bu çerçevede halen inşaatı devam eden bir baraj 

alanı bulunmaktadır (Resim 38). Aydın İli, Dandalaz çayı üzerinde olan baraj sulama amaç- 

lıdır. Baraj gövdesi temelden 60 m yüksekliğinde kil çekirdekli, 3 no'lu zon dolgu tipinde olup 

gövde dolgu hacmi toplam 3.212.000 m3’tür. Baraj tamamlandığında 2.884 hektarlık bir alana 

sulama hizmeti verecektir. Ayrıca DSİ tarafından Karacasu Yazır, Görle, Ataeymir, Tepecik, 

Yahşiler, Dereköy, Akçaabat, Işıklar yerleşmelerinde, havuz, gölet, sulama tesisi inşası öngö- 

rülmektedir. Yapılan baraj ve sulama tesisleri ile Antik Kent içinde yer alan drenaj hatlarının bu 

yeni durumdan nasıl etkileneceği konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Antik kentin eski drenaj 

hatları da dâhil olmak üzere Dandalaz Çayı’nın kendisi ve kolları üzerinde yer alan su akışları- 

nın yeni yatırımlar çerçevesinde ele alınması gereklidir. 
 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından (Nazilli-Horsunlu) Ayr.-Karacasu-Tavas Yolu 

(Km:0+000-43+000) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri halen devam etmekte- 

dir. (Resim 2.42, 2.43) Mevcut yolun, genişletilmesi, geometrisindeki virajların azaltılması ve 

yerleşim alanlarının dışından geçirilmesi şeklinde bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Mevcutta Aydın – Denizli Bölünmüş yolu bitirilmiş olup, Muğla – Denizli Bölünmüş yol çalışma- 

ları halen devam etmektedir. Bu nedenle her iki bölünmüş yolun ortasında kalan Geyre yerleş- 

mesinde, Karacasu Tavas karayolunun genişletilmesi ile birlikte, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik 

 

Resim 2.42: Karacasu Baraj İnşaatı Resim 2.43: Devam eden yol genişletme 

çalışmaları 

artacaktır. Özellikle ziyaretçi trafiği açısından yeni durumun dikkate alınması gereklidir. 
 
Aphrodisias Antik Kenti’nin korunarak yaşatılmasını hedefleyen önemli bir çalışma 2005 yılın- 

da Geyre Vakfı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

arasında yapılan işbirliği sonucu ortaya çıkmıştır. Aphrodisias Antik Kenti Koruma Planı için 

İlkeler bu çalışma ile belirlenmiştir (Plan 2.35). Aphrodisias Antik Kenti ve yakın çevresine ait 

temel analizler neticesinde geliştirilen Antik Kentin korunarak yaşatılmasına ilişkin ilkeler daha 

sonra yapılacak çalışmalara yol göstermektedir. 
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Plan 2.35: Aphrodisias Antik Kenti Koruma Planı için İlkeler (Karaman, vd. 

2005) 
 

Geyre Yerleşmesi mevcut nüfusu ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile yaşamını devam ettirmekle 

birlikte mevsimsel olarak Aphrodisias Antik Kenti’ne yönelen ziyaretçi akışı nedeniyle bu alan- 

daki kentsel hizmetleri de sağlamak zorunda kalmaktadır. Örneğin, ziyaretçi sayısına bağlı ola- 

rak artan çöp miktarının alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Elde edilen çöplerin sağlıklı 

ve düzenli bir şekilde taşınması, depolanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi gereklidir. 
 

Bu kapsamda Aydın İli’nde; 07.07.2007 tarih ve 26575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
 

14.06.2007 Tarih ve 12338 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Ku- 

yucak, Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent, Köşk İlçe belediyeleri ile Yazıkent, Yenice, Geyre, 

Ataeymir, Başaran, Kurtuluş, Pamukören, İsabeyli, Pirlibey, Salavatlı, Atça Belde belediyeleri- 

nin katılımı ile “Nazilli ve Çevresi Katı Atık Bertaraf Çevre Hizmetleri Birliği” kurulmuştur. 
 

Nazilli ve Çevresi Katı Atık Bertaraf Çevre Hizmetleri Birliği üyesi olan Geyre Belediyesince 

toplanan katı atıkların etkin ve verimli bir şekilde toplanması, taşınması, değerlendirilmesi ve 

uygun yöntemler kullanılarak çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi mümkün 

hale gelecektir. Nazilli İlçesi Esenköy mevkiinde katı atıkların düzenli depolama tesisleri için 

düzenlemeler yapılmaktadır. 
 

Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu’nda TEDAŞ’ın 05.06.2001 tarih ve 2223 sayılı yazılarında 

belirtilen enerji nakil hatlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Buna göre yerleşime Aydın Karaca- 

su güzergâhından gelen enerji nakil hattı Aphrodisias Otele gelmeden kuzeyde Işıklar Köyü’ne 

31,5 kw – 3AWG3 gücünde ayrılmaktadır. Bir ikinci hat aynı güç değerinde Aphrodisias Antik 

Kentine gitmekte olup bir adet trafoda bitmektedir. Üçüncü bir hat aynı güçte güneydeki tarım 

alanlarına sulama amaçlı gitmektedir. Dördüncü bir hat ise Palamutçuk Köyü’ne gitmekte ve 

Dörtyol Mahallesi’nde 2 adet trafoda bitmektedir. İstiklal Mahallesinin içinde beşinci bir hat 

olarak yer alan enerji nakil hattı ise belediyenin karşısında ve ilköğretim okulunun kenarında 

olmak üzere 2 adet trafoda bitmektedir. 
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Geyre Belediyesi tarafından Aphrodisias Antik Kenti’ne yönelik yapılan diğer hizmet de ziya- 
 

retçi otoparkı işletmesi ile ziyaretçilerin ören yeri girişine traktör-römork ile taşınmasıdır (Resim 
 

2.44). 
 
 

 
 

Resim 2.44: Geyre Belediyesi tarafından yapılan 

traktör-römork ziyaretçi taşımacılığı 

 

 

Daha  önce  Jandarma  Karakolu  önünde 

bulunan meydanda yer alan ziyaretçi oto- 

parkının daha sonra bir takım yargı karar- 

ları sonrasında bugünkü yerine alınmasıyla 

bu alanda turist otobüsleri ve diğer 

araçlardan inen ziyaretçilerin ören yerine 

taşıması yapılmaktadır. Yeni otopark 

alanının ören yeri ziyaretçi  girişine  olan  

mesafesi  yaklaşık 500 m’dir. 

 
Jandarma Karakolu önündeki alan yaklaşık 
 

50 otobüs kapasitesine göre düzenlenmiş 

 

iken mevcut durumda  otopark alanı olarak kullanılan alanın düzenlemesi (araç kapasitesi, 

zemin kaplaması, işaretlemeler, gölgelik, yeşil alan düzenlemesi, ağaçlandırma, geçici ve 

kalıcı ticari üniteler, WC, görevliler vb.) konularında eksiklikler bulunmaktadır. Son dönemde 

İşbankası’na ait bir ATM cihazı otopark alanına yerleştirilmiştir. Ayrıca otopark alanının doğu ke- 

siminde komşu taşınmazın belediyece ihale edildiği ve yakın zamanda üzerinde ticaret+turizm 

işlevli bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir (Resim 2.45, 2.46). 

Yeni otopark alanının Geyre – Karacasu karayolunun hemen kuzey kesiminde yer alması ne- 

deniyle karayolu trafik emniyeti tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Mevcutta otopark alanı ile 

ören yeri bağlantı yolu kavşağında bir trafik lambası bulunmaktadır. 
 

 
 
 

 
 

Resim 2.45: Yeni Düzenlenen Ziyaretçi Otopark 

Alanı ve ticari üniteler 

Resim 2.46: Otopark yanında yapılan yeni 

ticari+turizm kullanımlı düzenlemeler 
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından, “Müze 

ve Ören yerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi 

İhalesi”, 13-16 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. 
 

İhale kapsamında olan Aphrodisias Antik Kenti de dahil olmak üzere bir çok yörede ihale 

kapsamındaki müze ve örenyeri gişelerinin idare adına işletilmesi, giriş kontrol sistemlerinin 

modernizasyonu ve bu kapsamda bilet tasarımı, üretimi, satışı ve pazarlanması ile ilgili konu- 

lardaki ihaleyi, TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. ve MTM Bilişim, ARGE, 

Yazılım ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi Ticaret. A.Ş. İş Ortaklığı kazanmıştır. Bu kapsamda 

Aphrodisias Ören Yeri’ne turnike sistemi dahil olmak üzere giriş çıkışlarla ilgili olarak TÜRSAB 

tarafından hizmet verilmektedir. 
 

Ayrıca yine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ‘Müze ve Ören Yerleri Satış Alanları 

ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İhalesi 

kapsamında Türkiye genelinde 55 müze ve ören yerinin ticari alanlarının işletmesini 8 yıl süre 

ile DÖSİMM adına BKG (Bilkent Kültür Girişimi), Bilkent Üniversitesi’nin turizm grubu Bilintur 

A.Ş. yürütme yetkisi almıştır 
 

Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili olarak çalışma yapan en önemli kurumlardan birisi, halen ar- 

keolojik kazıları yürüten New York Üniversitesi ve kazı ekibidir. Kazılar 1961 yılında Kenan 

Erim yürütücülüğünde, New York Üniversitesi altında başlamıştır. Kenan Erim’in 1990 yılında 

ölümüne kadar sistematik kazıların ilk kısmı tamamlanmıştır. 
 

Bu dönemde kazılar kentin merkezi anıt yapıları, Afrodit Tapınağı, Bouleuterion, tiyatro, Se- 

basteion, Hadrian Hamamları, stadyum alanlarında yoğunlaşmıştır. Alanın çok önemli bir 

heykel okulunu içermesi açısından kazılardan çıkan eserler 1979 yılından bu yana alanda 

kurulan Aphrodisias Müzesi’nde sergilenmektedir. 
 

1990 yılından bu yana kazılar New York Üniversitesi, Sanat ve Bilim Fakültesi ile Güzel Sa- 

natlar Enstitüsü işbirliğinde yürütülmektedir. Bu dönemde geniş ölçekli kazılardan ziyade do- 

kümantasyon, koruma ve yayın üzerine yoğunlaşılmıştır. Mevcut program iki temel alanı içer- 

mektedir. Bunlar eğitim ve heykel koruma ile bilim dalı çalışmalarıdır. Yeni dönem programı 

dahilinde Antik Kentin kazılan kısımlarının korunması ve kayıt altına alınması, antik kent planı 

ve kentsel gelişmesinin araştırılması yer almaktadır. 
 

Arkeolojik araştırmalar New York Üniversitesi yanı sıra, kamu ve özel sektör vakıflarınca des- 
 

teklenmektedir. ARCH Vakfı ve Aphrodisias Dostları bunlara örnek olarak verilebilir. 
 
Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili olarak çalışma yapan en önemli kurumlardan bir diğeri ise 

Geyre Vakfı Aphrodisias Kazıları’dır. Vakıf Resmi Senedinde yazıldığı üzere, Kenan Erim ile 

birlikte arkeolojik kazıların ve çıkan eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için 

gerekli tüm özverili çalışmaları içinde barındıracak şekilde Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili tüm 

konularda çalışmalar yürütmektedir. Kamu yararına çalışan bir vakıf statüsü ile şu ana kadar, 

toplumsal farkındalığın yaratılmasında çok önemli rolü bulunmaktadır. 
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. Tartışma konuları 
 

• Geyre ve Aphrodisias’ta yeni turizm tesis alanlarının ve yatırımların değerlendirilmesi, 
 

• Kültür Turizmine yönelik tur güzergâhları geliştirilmesi, 
 

• Geyre’de pansiyonculuğun geliştirilmesine dönük düzenlemelerin değerlendirilmesi, 
 

• Yöre özelliklerine göre mağara, yayla, doğa turizmi öngörüleri geliştirilmesi, 
 

• Aphrodisias ve çevresinde yöresel festivaller, kültürel etkinlikler takvimi oluşturulması, 
 

• Etkinliklerin mekânı olarak Antik Kentin de kullanılması, 
 

• Yöredeki mermer ve zımpara taşı ocaklarında mermer işletmeciliği geliştirilmesi, 
 

• Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırına kadar olan bölgenin ge- 
 

lişme konut alanı olarak belirlenmesi hususun değerlendirilmesi, 
 

• Dörtyol Mahallesi’nde yöredeki mermer ocakları yönünde gelişme konut alanı açılması hu- 
 

susunun değerlendirilmesi, 
 

• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2013 yılı için Afrodisias Antik Kenti Çevre Düzen- 
 

leme Projesi’nin hazırlatılması, 
 

• Antik Kent Sur duvarlarına kadar oluşmuş özel mülkiyet varlığının değerlendirilmesi, 
 

• 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan yapıların değerlendirilmesi, 
 

• Yakın çevredeki köylerden Aphrodisias kazıları için mevsimlik işçi gelmesi, 
 

• TÜRSAB’a bağlı acenteler tarafından turistik gezilerin organizasyonunun yapılması, 
 

• Aphrodisias Antik Kenti’ne ziyaretçi giriş çıkışlarının TÜRSAB tarafından düzenlenmesi, 
 

• Aphrodisias Ören Yeri’nin ticari alanlarının işletmesini 8 yıl süre ile DÖSİMM adına Bilintur 
 

A.Ş.’nin yürütme yetkisi alması, 
 

• İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından tarımsal faaliyetlere yönelik çevrede baraj, gölet, vb sulama 

tesisleri yatırımları yapılması, 

• Nazilli İlçesi Esenköy mevkinde katı atıkların düzenli depolama tesisleri için planlamalar 

yapılması, 

• Karayolları tarafından, Aydın – Denizli otoyolu ile Muğla – Denizli bölünmüş yol yatırımları- 
 

nın değerlendirilmesi, 
 

• Karacasu-Tavas karayolunun genişletilmesi, 
 

• AYDEM Enerji tarafından Antik Kent sınırları yakınından Enerji Nakil Hattı geçirilmesi, 
 

• Geyre Vakfı ve sponsorlar tarafından mevcut müzenin yenilenmesi, ek salonun yapılması, 
 

• Geyre Belediyesi tarafından Antik Kent girişinde otopark düzenlemesi, traktör taşımacılığı 

yapılması, 

• Geyre Belediyesi tarafından ziyaretçi otoparkı yanındaki alanın ihale edilerek ticaret ve tu- 
 

rizm amaçlı düzenlemesi. 
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2.2.3. Alandaki Değerlere İlişkin Bilgi ve Belgelerin Toplanarak Analiz Edilmesi,  

Alanın Kültürel Öneminin Ortaya Konması 
 

 

.          Aphrodisias Alanındaki Değerlerin Tespiti 
 
Aphrodisias Yönetim Alanı’ndaki değerler iki başlık altında ele alınmaktadır. Bunlardan ilki 

alandaki somut olmayan değerlerin tespit edilmesidir. Alandaki somut olmayan değerler, geç- 

mişte alanın kimliğini kazanmasında önem taşımış olan toplumsal, kültürel, manevi alışkanlık 

ve uygulamalardan kaynaklanan değerler, alandaki yaşam üzerinde etkileri bulunmuş olan 

anılar, hikâyeler, efsaneler gibi toplumu bir arada tutan değerler ve bunların bir yansıması 

olarak ortaya çıkmış olan festivaller, ayinler gibi uygulamalardır. Bunlar, alanın hem mekânsal 

yapısının biçimlenmesinde hem de bu alanda yaşamış olan toplumun biçimlenmesinde önemli 

etkileri bulunmuş olan soyut öğelerdir. Bununla birlikte günümüzde bu alanda halen yaşayan 

gelenekler görenekler, yeme içme biçimleri ve folklorik öğeler de bu başlık altında değerlendi- 

rilebilir. 
 

Alandaki değerlere konu olan ikinci önemli araştırma konusu ise somut değerlerdir. Bunlar da 

günümüzde halen izlerini bulabildiğimiz ve tarihin belli bir dönemindeki yaşama biçimine, kül- 

türe, toplumsal yaşantıya ve teknolojik düzeye gösterge olan, o dönemi kendi bütünlüğü içinde 

kavramamıza ve insanlık tarihindeki gelişmenin izini sürmemize katkı sağlayan tarihi eserlerin 

oluşturduğu kültürel miras, doğal miras ve kentsel peyzaj öğeleridir. 
 

Aphrodisias’ın içinde bulunduğu yörenin tarihi M.Ö. 5800’lere (geç Yeni Taş Çağı’na) kadar 

gerilere gitmektedir. Yörede bulunan höyükler de verimli bir vadi içine konumlanan alan ve 

çevresinde, yeni taş devrinde birden fazla yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Aphrodisi- 

as, Antik Çağ boyunca Yunanlar, Persler ve Romalılar arasındaki savaşlardan etkilenen Karia 

bölgesinde yer almaktadır. M.Ö. 323-331 yılları arasında Büyük İskender tarafından fethedile- 

rek Helenistik etki altına girmiş, M.Ö. 31 M.S. 307 yılları arasında Roma egemenliğinde kalmış 

ve M. S. 324 – 1078 yılları arasında Bizans dönemini yaşamıştır. 10. yy.dan sonra yaşanan 

Haçlı seferlerinden etkilenen bölge, önce Selçukluların, ardından, 1453’ten sonra tümüyle Os- 

manlı yönetimine geçmiştir (Erim, 1986: 162-172). 
 

Bugün, dünya miras alanı olmaya aday olan kent, antik dönemde Yunan ve Roma uygarlıkları 

etkisi ile biçimlenmiş olan bir antik dönem yerleşmesidir ve yerleşmenin somut ve somut olma- 

yan değerlerini biçimlendiren başlıca etkenler, ana hatları ile bu tarihsel süreç içerisinde ortaya 

çıkmıştır. Karia bölgesinde merkezi kentlerden biri olan Aphrodisias, bölgedeki diğer kentlerle 

(Efes, Bergama, Milet, Hierapolis, vb.) benzer kültürel, toplumsal ve ekonomik kaynaklardan 

beslenmiştir. Bugün kentten bize kalanlar, Aphrodisias’ın çok tanrılı inanışın Roma döneminde 

de uzun yıllar yaşadığı, Roma imparatorluğu merkezi ile yakın ilişkileri olan ve ayrıcalıklı bir 

konumu bulunan, heykel sanatının gelişiminde farklı bir yer edinmiş ve Afrodit kültünün bir 

toplumsal öğe olarak geniş bir çevreyi etkilediği bir kent olduğunu göstermektedir. 
 

Aphrodisias Antik Kenti, yaşadığı dönem içinde Helen ve Roma uygarlıklarını örnekleyen bir 
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karakter sunmaktadır. Antik Yunan ve Roma kentlerinde görülen plan şeması, kamusal alan 

düzeni ve toplum karakteristikleri, Aphrodisias Antik Kenti için de geçerlidir. Tiyatro, Agoralar, 

Stadyum, tapınaklar ve Roma hamamları gibi öğeler, antik dünyada Helen ve Roma kentle- 

rinde görülen kamusal yaşamı kurucu öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aphrodisias Antik 

Kentine özgü olan durum, heykel sanatının gelişimine olanak veren mermer ocaklarının yakı- 

nında bulunması dolayısıyla bir heykel üretim yeri olmasıdır. Bu durum, kentin temelini oluş- 

turan öğelerden biri olan Afrodit kültü ile birleşince, belli kesimler tarafından ziyaret edilen bir 

alan haline gelmiştir. Stadyumun kent nüfusunun üzerinde bir kapasiteye sahip olması, kentin 

Afrodit adına yapılan festivallerde olağanüstü miktarda ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının ka- 

nıtı olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Akdeniz havzasına yayılan geniş bir alanda 

Afrodit heykelcikleri bulunmuştur. Bu durum da Afrodit kültünün yaygınlığını ve Aphrodisias 

Antik Kentinin geniş bir bölgede yer alan diğer kentler ile ilişki içinde olduğunu göstermektedir. 

Bu olgular, kentin somut olmayan ve somut değerleri içinde ele alınmaktadır. 

 
2.2.3.1. Somut Olmayan Değerler:  

 
Aphrodisias Antik Kenti’ne dair somut olmayan değerler, alanın özgün niteliklerinin oluşmasın- 

da rol oynamış olan ve günümüzde de kentin o dönemdeki yaşamını ve biçimlenişini anlama- 

mızı sağlayan değerlerdir. Bunlar, Afrodit kültü, Afrodit kültü etkisi ile ortaya çıkmış festivaller, 

kenti biçimlendiren inanışlar olarak çok tanrılı inanışlar ile pagan kültürünün etkisi ve bunların 

ardında yatan mitler, bu kültürel ve toplumsal yapının yansıması olarak kente verilen ve kentin 

belleğini de oluşturan isimler ve kentin toplumsal yapı özellikleri olarak ele alınmıştır. Bunlar 

dışında, kentin yakınında bulunan Geyre ve Karacasu yerleşmelerinin günümüzde sahip oldu- 

ğu miras da değerlendirilmiştir. 

 
.          Afrodit Kültü ve Aphrodisias Afroditi: 

 
Afrodit kültü, antik Aphrodisias Kenti’nin biçimlenmesindeki en önemli manevi değerlerden 

birisidir ve kente adını veren de Afrodit kültüdür. Afrodit kültünün, antik dönemde farklı yerleş- 

melerde farklı biçimlerde yorumlandığı görülmektedir. 
 

Afrodit Homeros’a göre Zeus ile Dione’nin kızıdır. Ancak Afrodit ile ilgili Hesiodos’un 

Theogonia’sında anlatılan Tanrı Uranos’un oğlu Kronos tarafından kesilerek denize atılan ke- 

sik fallusu ile deniz köpüklerinin birleşmesinden Afrodit’in doğması hikâyesi daha çok kabul 

görmüştür. Aphros kelimesi Grekçede köpük anlamına gelmektedir. Tanrıçanın denizden ilk 

karaya bastığı yer olarak Kıbrıs bilinir. Kıbrıs onun kutsal yeridir, ancak batı Anadolu’daki Aph- 

rodisias, tanrıçanın tapınımında önemli bir kült merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Grek 

etkilerinin Anadolu’ya yerleşmesinden önce Karia bölgesine özel başka bir yerel tanrıça inan- 

cının burada var olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Grek koloni kentlerinin Anadolu kıyılarında kurulması ve özellikle de Helenistik dönemde moda 

şeklinde Anadolu’ya yerleşen Grek dili ve inançlarının etkisiyle Anadolu’nun yerel tanrı ve 
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Resim 2.47-48: Aphrodisias Afroditi (Brody, 2007) 

 
tanrıçalarının yeni gelen inanç ve tanrılarla kaynaşıp birleştiği görülmektedir. Afrodit inancının 

da bu şekilde, Karia bölgesinin yerel tanrıçasıyla birleşmiş olduğu sanılmaktadır. Bunun en iyi 

kanıtı da hem Efes, hem de Aphrodisias’ta görülmektedir. 
 

Afrodit’in Aphrodisias’taki yorumu kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. “Aphrodisias’lı tanrı- 

çanın orijinal adı ve kimliği bilinmemektedir, ancak Klasik ya da Helenistik dönemde Yunan 

Afrodit’i ile ilişkilendirilmiş ve özdeşleştirilmiştir; bu külte dair geride kalan kanıtların çoğu bu 

dönüşümden sonrasına aittir” (Brody, 2007: 1, 5). 
 

Tamamen buraya özgü olan Aphrodisias Afrodit’inin kült heykellerinde, tıpkı Efes Artemisi’nde 

olduğu gibi, Grek-Roma sanatında görülmeyen bir şekilde tasvir edildiği göze çarpar (Resim 

2.48). Helenistik dönemde ortaya çıktığı kabul edilen Aphrodias Afroditi’nin kült tasvirlerinde 

tanrıça bir sütun gibi katı bir şekilde durmaktadır. Başında da kalın şal benzeri, yerlere dek 

uzanan bir başörtüsü bulunur. Tanrıça cepheden gösterilmiş olup, kolları dirseğe kadar vü- 

cuduna bitişiktir. Ellerini öne doğru uzatmıştır, ancak ellerinde bir şey tutup tutmadığı bilinme- 

mektedir. Üzerinde onun atribusu  (simgesi) olan, omuzlarından ayaklarına dek uzanan kalın 

bir giysi vardır. Boynunda birkaç sıralı gerdanlık bulunmaktadır. Bunlardan birinin iri bir hilal 

şeklinde sarkacı olup tanrıçanın göğüslerinin arasında görülmektedir. Boynundaki hilal biçimli 
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pandantif, Helenistik ve Roma dönemlerinde özellikle tılsım olarak kadınların boyunlarını süs- 

lemiş, koruyucu olarak da kullanılmıştır. Tanrıçanın giysisi yatay bantlara sahiptir. Her biri fi- 

gürlü kabartmalarla doldurulmuştur. Giysinin üzerinde tasvir edilen her bir figür tanrıçaya özgü 

olup onun farklı özellik ve güçlerine işaret eder. İlk bant üzerinde üç güzeller betimlenmiştir. 

Onun altında ay tanrıçası Selene ile güneş tanrısı Helios’un büstleri vardır. Selene’nin başının 

arkasında hilal, Helios’un başının çevresinde güneş ışınlarını temsil eden ışınsal çizgiler bulu- 

nur. Bunun altındaki bölümde Afrodit yarı çıplak bir şekilde vücudunun alt kısmı balık, üst kısmı 

keçi şeklinde olan bir deniz yaratığının sırtına oturmuş olup tanrıçaya yunus balığı ve belden 

yukarısı erkek, aşağı kısmı balık şeklinde olan Triton eşlik etmektedir. En alttaki bantta ise 

Eros’lar betimlenmiştir (Resim 44). Bu tasvirler Aphrodias Afrodit’inin kült heykellerinin tanrıça- 

nın sadece güzellik, cinsellik, aşk ve denizin bereketiyle ilişkili olmadığını ve kozmik dünya ile 

de bağlantıları bulunduğuna dair semboller taşımaktadır. Aphrodisias Afrodit tasvirleri bölge- 

deki uzun bir döneme ait inanışın Grek-Roma dünyasından alışık olduğumuz geleneksel figür 

ve motiflerle Geç Helenistik dönemdeki kaynaşmasına işaret etmektedir. 
 

Aphrodisias’taki kültün topografik merkezi, Afrodit tapınağıdır. Tapınak şehir merkezinin kuzey 

kısmına yerleştirilmiştir. Bu alanın çoğu 1961-1986 yılları arasında kazılmış ve tapınağın mi- 

mari safhaları ve kronolojisi iyice anlaşılmıştır. Aphrodisias’taki en erken kült aktivitesi en geç 

Arkaik dönemde başlamıştır. Ne bir altar ne de bir Arkaik yapı arkeolojik olarak saptanamamış- 

tır. Bununla birlikte; tapınaktaki Roma mimarisi, şehrin Geç Helenistik dönem ızgara planıyla 

aynı aksta bulunmamaktadır. Bundan yola çıkılarak; geç dönem tapınağının, erken dönem 

tapınağının üzerine yapıldığı söylenebilmektedir. 
 

Geç Helenistik döneme kadar Aphrodisias, tam anlamıyla bir kent olarak gelişmemiş ancak 

kutsal alan ya da tapınak alanı ve bunlarla bağlantılı binaların bulunduğu bir yer olarak kal- 

mıştır. Ancak bu dönemden sonra Roma egemenliğinin gelişmesi kent için bir dönüm noktası 

olmuştur (Erim, 1986: 26). Afrodit kültü, bu dönemden sonra yayılmış ve gelişmiştir. 
 

Erken Roma döneminde Aphrodisias’ın kuruluşu ve M.Ö. 2. yy.da kentin yeni bir planının ya- 

pılmış olması ve M.S. 1. yy.da Afrodit için yeni bir mermer tapınağın inşası, kenti himayesine 

alan tanrıçanın yeni bir imgesinin yaratıldığına dair kanıtlar olarak değerlendirilmektedir. M. 

Ö. 2. yy.da Afrodit’ten ‘kente adını veren ya da kenti yöneten’ diye bahsedilmektedir. Bulunan 

yazıtlar, tapınak (Tetrapylon) yakınında yer alan bir kutsal tuzlu su kaynağı dışında Afrodit 

adına bir kutsal koru olduğundan bahsetmektedir ve buradaki güvercinler de kutsal kabul edil- 

mektedirler. Güvercinlerin kutsal kabul edilmesi, yine Afrodisias Afroditi ile bağlantılandırılan 

Semiramis ile ilgilidir. Semiramis, bazilika rölyeflerinde de yer almaktadır ve mucizevi bir şe- 

kilde güvercinler tarafından büyütülmüş ve ölümünden sonra da bir güvercine dönüşmüştür 

(Chaniotis, 2009). 
 

Aphrodisias’taki kültün erken safhalarında görülen kutsal alanın bazı özelliklerinin Roma dö- 

neminde de görüldüğü anlaşılmıştır. Şehrin etrafında bir yerde Afrodit’e ait olan kutsal bir koru 

bulunmaktaydı. Bunun gibi bir korunun var oluşu alışılmadık bir durum değildir, çünkü tüm 
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Akdeniz boyunca mevcut Afrodit tapınaklarında bir bahçe bulunmaktaydı. Kutsal koru, antik 

Yunan dininde en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Çiçekli bitkiler ve ağaçlar, pek çok tanrıça 

ve özellikle de Afrodit ile özdeşleştirilmiştir. Bu kutsal alandaki ekili bahçe, yerel tanrıçanın 

verimliliğini vurgulamakta, hatta muhtemelen Afrodit olarak adlandırılmadan önceki halini gös- 

termekteydi. 
 

Aphrodisias’taki kutsal alanda, aynı zamanda güvercin sürülerinin barınması için bir yer bulun- 
 

maktaydı. Bu yerin olduğuna dair kanıt, 1934 yılında şehir surlarının dış tarafında bulunan ve 
 

1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen mermer bir yazıt parçasından ele geçmiştir. Bu metinde, 

yerel tanrıça ile ilişkisi olan bu güvercinlerin; “yakalanmasının, korkutulmasının ve elde tutul- 

masının” yasak olduğu açıklanmıştır. Afrodit kültündeki güvercinlerin fonksiyonunun ne olduğu 

hakkında çok az şey bilinmektedir. Tanrıçanın günümüze kadar gelen heykellerinden birinin 

üzerinde iki güvercin görülür, orijinal tapınak heykelinin kaidesi de, kanıtlanamamış olsa da 

aynı şekilde süslenmiş olabilir. Muhtemelen adak amaçlı olan pişmiş toprak güvercinler kutsal 

alanda bulunmuştur; bunun gibi sunular bilindiği üzere tüm Yunan dünyasındaki kutsal 

alanlarda yaygın olarak bulunmuştur. Bir dal üzerine konmuş olan güvercin figürü, 3. yüzyıl 

başlarına tarihlenen sikkeler üzerinde de görülmektedir. 
 

İmparatorluk döneminde de Afrodit kültü devam etmiştir. Tüm Akdeniz dünyasında tanrıçanın 

imgelerinin bulunmuş olması, Aphrodisias Afroditi’nin bu dönemde yaygın olarak bilindiğini 

göstermektedir. Yerel Aphrodisias madeni paralarında, kentin bir simgesi olarak Afrodit gö- 

rülür. Bununla birlikte kişisel olarak kullanılan kıymetli taşlardan oyulmuş Afrodit imgeleri de 

bulunmuştur. Aphrodisias Afroditi’nin kabul edilmiş imgesi ve ikonografisi, yerel Karia kültünün 

Helenleşmesinin yansımaları ve bu imgenin geride kalan kopyaları ise Roma dünyasındaki 

geniş kabulünün kanıtıdır (Brody, 2007: 1). İmparatorluk döneminde, 1 ile 3. yy başı arasında 

pek çok kamusal bina yapılmıştır. 3. yy sonu, 4. yy başında kent, bölge merkezi, sonrasında 

Karia piskoposluk bölgesinin metropolit merkezi haline gelmiştir. (Brody, 2007: 5). M.S. 500 

civarında Afrodit tapınağı kiliseye dönüştürülmüştür (Brody, 2007: 7). Bu gelişmelerin altında, 

Afrodit’in bir tanrıça olarak kazandığı değer sonucunda kentin önemli bir yerleşme olarak ön 

 
Resim 2.49: Aphrodisias Sebasteion’unda ‘Oturan Zeus’, ‘Ankhises ve Afrodit’, ‘Aineas’ın Troya’dan 

Kaçısı’ betimleri (Ilgım, 2011) 
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plana çıkması yatmaktadır. 
 
Aphrodisias’ın bir diğer önemli niteliği, Batı Anadolu’da, Helenistik ve Doğu kültürlerinin karı- 

şımıyla kendine özgü bir uygarlık yaratmış olmasıdır (Erim, 1986: 15). Bizanslı Stefanus’un 

Aphrodisias’ı yörede yaşayan diğer halklardan olan Pelasgların ve Leleglerin Ninos diye ad- 

landırdığını belirtmiş olması, bunun en büyük göstergelerinden birisi sayılmaktadır. Ninos, 

Semiramis’in kocası ve Ninova’nın kurucusu olan Asur – Babil kralıdır ve batı Asya ve Ege’yi 

fethettiği sanılmaktadır. Kentin Ninos diye anılmasında da bu söylencenin etkili olduğu dü- 

şünülmektedir. 1977’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bazilikanın rölyeflerinde Ninos ve 

Semiramis’in de betimlendiği görülmektedir (Erim, 1986: 25-26). 

 

 
 

Resim 2.50: Aphrodisias Sebasteion’unda ‘Apollon ve Soylu Kahraman’ ve ‘Herakles, Nessos ve Dei- 

andra’ betimleri. (Ilgım, 2011) 

 

Aynı şekilde kentin o dönemde Ninos yanı sıra Ninoe olarak da adlandırılması, kente dair 

başka bir kültürel boyutu ortaya koymaktadır. Nin ya da Nanai, Mezopotamya aşk ve savaş 

tanrıçası İştar’a Akadlar tarafından verilen isimdir. Kökende yer alan aynı efsanenin devam 

etmesiyle, geç Helenistik dönemde alanın Yunan Afrodit ile ilişkilendirilmiş olduğu fikri üzerin- 

de durulmaktadır. Dolayısıyla, Aphrodisias Afroditi’nin, Anadolu’ya özgü bir yorum olduğu ileri 

sürülmektedir. 
 

Afrodit kültünün, kesin kanıtlar bulunmamakla birlikte, tarih öncesi dönemlere dek gittiği var- 

sayımı üzerinde de durulmaktadır. Tarih öncesi döneme ait höyüklerde bulunan idollerin daha 

sonra Afrodit olarak anılacak tanrıçanın ilk ifadeleri olduğu düşünülmektedir. Bu tanrıçanın ta- 

rımsal üretim ile ilişkili olduğu ve alandaki tarım arazilerinin verimliliği ile bağlantılı olduğu, yeni 

taş çağından bu yana Anadolu ve batı Asya’da görülen (Kibele ya da Artemis gibi) “doğa ana” 

ya da bereket tanrıçasının yerel biçimlerinden olduğu yorumu da yapılmaktadır (Erim, 1986: 

27-28). Afrodit figürünün küçük temsilleri, Akdeniz bölgesinin farklı kesimlerinde bulunmuştur. 

Bunun nedeni, seyyahlar, hacılar ya da iş bulmak için gezen Aphrodisiaslılar tarafından bun- 
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ların taşınması olarak yorumlanmaktadır. Bu küçük figürlerin bereket ve yaşam simgesi olarak 

kabul edildiği düşünülmektedir (Erim, 1986: 58). 

 
.          Afrodit Kültünden Kaynaklanan Festivaller: 

 
Afrodit kültü, Geç Helenistik ve Roma dönemlerinde geliştiğinden, tanrıça yalnızca önemli bir 

kült figürü haline gelmekle kalmamış, aynı zamanda sivil bir simge de olmuştur. Kentte, ya- 

kınlardaki diğer kentlerden de hem katılımcı hem de izleyici olarak gelmiş olabilecek kişileri 

kendisine çeken düzenli Afrodit festivalleri düzenlenmiştir.  Bu festivallerin ilgi gördüğü, erken 

Roma döneminde inşa edilmiş olan ve yaklaşık otuz bin kişiyi alabilecek büyüklükteki stadyu- 

mun boyutundan çıkarılmaktadır. Stadyumun bilinçli olarak belli bir sayıda insanı alacak biçim- 

de inşa edilip edilmediği ve tam kapasite kullanılıp kullanılmadığı kesin olarak bilinmemekle 

 

 

Resim 2.51: Aphrodisias Bulleterion’unda oturaklara kazınmış olan yazılar 

 
birlikte, bu festivallerin Afrodit kültünün tanıtımı ve yayılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

(Brody, 2007: 80). Kentte, Aphrodiseia adlı büyük bir festival, ayrıca buna bağlı pek çok ikincil 

festivaller yapıldığı ve bunlar içinde heykel yarışmalarının düzenlendiği de bilinmektedir. 

 
.          Çok Tanrılı İnanış Etkisi ve Bunlara Bağlı Mitler: 

 
Aphrodisias’ta bulunan eserlerin çoğunda kullanılan temalar Tanrılar ve imparatorlar, efsane- 

ler ve kahramanlar, imparatorların zaferleri gibi konulara yönelmiştir. Sebasteion Sevgi Gönül 

Salonunda sergilenen Roma İmparatorluk dönemine ait eserler, bu başlıklar altında sınıflandı- 

rılmıştır (Ilgım, 2011). Bu dönemde üretilen heykel ve rölyeflerin işlediği temalar, toplum yapı- 

sını ortaya çıkarmaktadır. Hıristiyanlığın kabulünden önce çok tanrılı bir dine inanan Romalılar 

döneminin inanışları ve söylenceleri de bu panteonu yansıtmaktadır. Sergilenen eserlerden 

de görüldüğü gibi, Olympos’taki tanrılar ve bunlara dair efsaneler, heykellerin temel konusunu 

oluşturmaktadır. 
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Sebasteion’da bulunan heykeller, Yunan mitolojisi ile Roma imparatorlarını üst üste düşürür- 

ken, bunu Aphrodisiaslı bir tavır içinde gerçekleştirmiştir (Resim 2.49, 2.50). Bu, Aphrodisias’ın 

kendine has ve dikkat çekici özelliklerinden birisini oluşturmaktadır (Smith, 1990). 
 

Aphrodisias, sözlü ve yazılı ifadeler ve oyunlara konu olan mitlerin de kentidir. Mitlerin metin- 

sel anlatıları çeşitli bağlamlarda bulunabilmektedir: gymnasion, kamuya hitaplar ve söylevler, 

tiyatro oyunları, ilahiler, toplantı ve meclis konuşmaları, elçilerin konuşmaları. Ne yazık ki, 

mitlere dair bu sözlü anlatıların çoğunun izini sürmek oldukça zordur ve Karia Efsanelerinin 

(Carian Tales; Karika) hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. (Chaniotis, 2009) 

 
.          Aphrodisias Kenti’ne verilen İsimler: 

 
Kentlere verilen isimler de kentsel belleğin izini sürmede büyük önem taşımaktadır. Aphrodisi- 

as ismine en erken, M. Ö. 2. ve 1. yy.lara ait bronz ve gümüş paralar üzerinde rastlanmakta- 

dır. Justinian döneminde, Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı kabul etmesiyle Aphrodisias 

ismi silinmeye çalışılmış ve kentin adı Stavropolis olarak değiştirilmiştir. 7. yy.dan sonra ken- 

tin bu adla anıldığı görülmektedir. Bu adla anılan başka şehirler de olduğundan Aphrodisias, 

Karia’nın merkezi olarak Karya adı anılmaya başlamıştır. Geyre adının da Karia kelimesinden 

türediği düşünülmektedir (Erim, 1986: 34). 
 

Aphrodisias olmadan önce, Stephanos’a göre kente (o devirde yörede yaşayan halklardan 

birisi olan) “Leleglerin kenti” (Lelegon polis), “Büyük şehir” (Great City, Megale polis) ve “Ni- 

noslu Ninoe” de denmekteydi. Ninos efsanesinin temeli, bazilika rölyeflerinden de izlenmek- 

tedir (Chaniotis, 2009). Aynı şekilde, Kenan Erim de kentin eski adlarından birinin Ninos ile 

ilişkilendirildiğini belirtmektedir (Erim, 1986: 25-26). 

 
.          Toplumsal yapı: 

 
Önemli ve büyük miktardaki buluntular, yalnızca kentin tarihi hakkında değil, kentte yaşayan- 

ların hayatları, özellikle sivil toplumun lideri ve aristokratları olan ve aynı zamanda kamu işleri 

ve kentin yönetimiyle yakından ilgilenen kadın ve erkeklerin yaşamları ile ilgili eşsiz bilgiler 

sunmaktadır. Toplumun ileri gelenlerinin bu cömertlikleri ve hizmetleri, kuşaklar boyunca, bir 

dizi kamu binasındaki kendilerine adanan yazıtlarda gösterilmiştir. Daha orta halli insanlar, 

diğer yazıtların çalışılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında heykeltıraşlar, doktorlar ve 

Roma ordusunun emekli komutanları da bulunmaktadır. Tüccarlar ve zanaatkarlar da toplum- 

sal tabakaların daha alt tabakalarında belirtilmektedir. Stadium oturakları üzerindeki grafitiler, 

örneğin, çeşitli zanaat ve ticaret örgütlerinin gösteriler, yarışlar ve etkinlikler için ayrılmış yerleri 

olduğunu göstermektedir (Resim 2.51). 
 

Çeşitli gruplar arasında, kuyumcular, dericiler ve bahçeciler sayılabilir. Buna ek olarak, mezar 

taşı yazıtları keten işçileri örgütü tarafından bir pazar denetçisinin istihdam edildiğini ortaya 

koymaktadır, bir baş çoban ve hatta daha sonraki dönemde bir fırıncı ve bir pantoloncu. Bazı 
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Resim 2.52: Karacasu’da çömlek ustası Resim 2.53: Karacasu’da çömlek ustası 
 

 

epigrafik referanslar, çivilerin yöreden çıkarılan demirden üretildiğini göstermektedir (Erim, 
 

1986: 130). Böylece, Aphrodisias kentinde toplum yapısı olarak dönemindeki diğer kentlere 

benzer şekilde mesleki örgütlenme, uzmanlaşma ve tabakalaşma olduğunu çıkarabilmekte- 

yiz. 
 

Bunun dışında kentin kozmopolit bir yapı sergilediği de görülmektedir. Aphrodisias’ta farklı 

ülkelerden ve dinlerden insanlar yaşamıştır: Yunan göçmeni askerler (Rodoslular, Makedon- 

yalılar ve diğerleri), İranlı askerler, Karia yerlileri, Yahudiler ve olasılıkla Romalı göçmenler 

(Chaniotis, 2009). 

 
.          Teknik Beceri ve Bilgi Birikimi: 

 
Aphrodisias Antik Kenti, yalnızca döneminin karakteristik özelliklerini değil, belli bir aşamada 

belli bir toplumun sahip olduğu ileri bilgi birikimi ve teknik gelişme düzeyini de en iyi biçimde 

örneklemektedir. Pek çok açıdan, Aphrodisias’ın teknik beceri ve bilgi birikimi düzeyinin çevre- 

sindeki diğer yerleşmeler ve toplumlara örnek olduğu düşünülebilir. 
 

Özellikle alanda yüzyıllar boyunca yaşamış olan heykel okulu, heykel alanındaki hem bilgi 

birikimini, hem teknik gelişimi, hem de bu birikimlerin aktarımını örneklemektedir. Kendine 

has üsluplar, teknikler ve yöntemler, ifade biçimleri ve kompozisyonlar geliştiren Aphrodisias 

heykel okulu, heykel sanatının gelişiminde, belli bir dönem için çok önemli bir rolü üstlenmiş 

bulunmaktadır. 

 
.          Günümüz Yerleşmesindeki Somut olmayan Değerler: 

 
Günümüzde Aphrodisias Antik Kenti’nin en yakınında bulunan yerleşme Geyre’dir. Ekono- 

misi büyük oranda tarım ve hayvancılık faaliyetine dayalı olan Geyre’nin, Aphrodisias Antik 

Kenti’nin devamı olarak nitelenebilecek bir özelliği bulunmamaktadır. 1950’lere kadar Antik 

Kentin üzerinde yerleşmiş olan Geyre, 1960’larda Antik Kentin sit alanı ilan edilmesi ile bura- 

dan taşınmıştır. Aphrodisias ile Geyre arasındaki kopukluk, Aphrodisias’ın depremler sonucu 

7. yy.dan sonra yavaş yavaş terk edilmesinden kaynaklanmaktadır. 13. yy.da tüm yöre Men- 



110  

 
 

 
Resim 2.54: Aphrodisias’ta bulunan heykeller, ‘Satir 

ve Çocuk Dyonisos’, Aphrodisias Müzesi 

Resim  2.55:  Aphrodisias’ta  bulunan  heykeller, 

‘Flavius Palmatus’, Aphrodisias Müzesi 
 

teşe Beyliği topraklarına katılmıştır. Bu dönemde terk edildiği ve 15. yy.da tekrar bu alana 

yerleşildiği ve Geyre Yerleşmesi’nin bu aşamada oluştuğu düşünülmektedir. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu havzada yer alan Geyre ve Karacasu yer- 

leşmelerinde dokumacılık, çömlekçilik, yerel yemekler ve yularcılık, semercilik, yorgancılık, 

keçecilik, dericilik gibi el sanatları varlığını halen sürdürmektedir. Dericilik ve çömlekçilik uzun 

geçmişi olan el sanatlarıdır ve bölgenin bugün de yaşayan ve kullanılan malzeme ve işleme 

tekniği dolayısıyla önem taşıyan miraslarından ikisini oluşturmaktadır (Resim 2.52, 2.53). 
 

Özellikle çömlekçilikte kullanılan ve Bizans döneminden beri kullanılmakta olan “terra sigillata” 

tekniği yörede kullanılan ve el emeğine dayanan eski bir tekniktir. Bölgedeki çömlekçiliğin bir 

diğer önemli özelliğini ise kullanılan toprağın niteliği (koyu kırmızı rengi ve yüksek demir içeriği) 

oluşturmaktadır. 

 
.          Folklor: 

 
Düğün, nişan gibi çeşitli toplumsal buluşmalarda oynanan yöreye özgü halk oyunları bulun- 

maktadır. Bunlar genel olarak Ege Bölgesi kültürünün bir parçası olarak ele alınabilirler. Halk 

oyunları; Harmandalı, Aydın Zeybeği, Şerbetçioğlu, Köroğlu ve Ataköy Zeybeği olarak sırala- 

nabilir. 

 
.          Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali: 

 
Her yıl Ağustos ayının son cumartesi ve pazarında düzenlenen festival kapsamında çömlek- 

çiler arasında seramik yarışması, pideciler arasında pide yarışması, tiyatro, dans gösterileri, 

konserler, resim, fotoğraf ve seramik sergileri yapılmaktadır. 
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2.2.3.2. Aphrodisias Alanındaki Somut Değerler:  

 
Aphrodisias Antik Kenti’ndeki somut miraslar, alana ayırt edici özelliğini kazandıran heykel 

okulu, alanda bulunan anıtsal yapılar, heykeller ve gündelik eşyalara dair kalıntılar ve bunların 

hepsinden meydana gelen kentin kendisi, doğal değerler ve kentsel peyzajdır. 
 

.          Heykel okulu: 
 
Aphrodisias Antik Kenti’ne benzer nitelikli antik kentler içinde ayrıcalıklı kılan özelliklerinden 

biri, heykel sanatı ile ilişkisidir. Antik dönem Yunan ve Roma uygarlıklarında efsaneler, söylen- 

celer, tanrılar ve toplumsal olgular heykel yolu ile görünür kılınmış ve topluma mal edilmiştir. 

Bu anlamda heykel sanatı Yunan ve Roma kentlerinde yaygın olarak icra edilen bir sanat ola- 

gelmiştir. Ancak bazı kentler bu konuda ön plana çıkmışlardır. Örneğin Bergama Antik Kenti de 

heykeltıraşları ile ünlü bir kenttir. Aphrodisias Antik Kenti ise bu anlamda önemli bir rol oyna- 

mış, Antik Çağ’da heykel sanatının gelişmesi ve icrasında önemli merkezlerden birisi olmuştur. 

(Resim 2.54, 2.55). Alanda bulunan heykeller bir heykel okulunun varlığına işaret etmektedir. 

Aphrodisias heykel okulu M. Ö. 1. yy.dan M. S. 6. yy başına dek sürmüştür. Kazılarda antik 

sanat, özellikle Greko-Romen ve erken Bizans dönemi heykel sanatına ilişkin örnekler bulun- 

muştur (Erim, 1986: 23). 
 

Özellikle kent yakınlarında yer alan yüksek kaliteli mermer ocakları, Geç Helenistik Dönem’de 

temelleri atılan ve M.S.1 ile 5 yy.lar arasında büyük üne kavuşan ve Roma İmparatorluğu’nun 

dört bir yanında eserler vermiş olan heykeltıraşların yetişmesini teşvik etmiştir. Arkeolojik ka- 

nıtlar ve ele geçen yazıtlar, bu dönemde kent içinde pek çok heykel atölyesinin faaliyette ol- 

duğunu göstermektedir. Bunlardan bir tanesi kentin tam merkezinde, Bouleuterion ile Afrodit 

kutsal alanı arasındaki alanda tespit edilmiş ve kazılmıştır. Aphrodisias heykel atölyelerinin, 

Helenistik gelenekle Roma döneminin portre sanatını harmanlayan ve buna detaylarda büyük 

bir ustalık ve yaratıcılık ekleyen yerel ekolde ça- 

lıştıkları ve lahit üzerindeki yüksek kabartmalar- 

dan Roma valilerinin portrelerine kadar çok farklı 

konularda eserler verdikleri görülmektedir (Resim 

2.54, 2.55). 
 
Erim (1986: 139-151), Aphrodisias heykel oku- 

lunun niteliklerini on madde halinde açıklamıştır. 

Bu özellikler, şöyle özetlenebilir: 

1.En önemli başarıları portre heykelciliği alanın- 

dadır. 
 

2.Tümüyle Aphrodisias’a özgü olmamakla birlik- 

te, mimari anlamda dekoratif heykeller, kendile- 

riyle birlikte tanımlanan belli motifler ve tipler içer- 

mekte, yüksek düzeyde imgeleme gücü, incelik 

 
 

 
Resim 2.56: Aphrodisias’ta bulunan Bronz 

Çağ’ına ilişkin gündelik eşyalar, Erim (1986) 

Aphrodisias Müzesi 
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ve mükemmellik taşımaktadırlar. 
 
3.Helenistik ataları gibi, özellikle Bergama’dakiler gibi, Aphrodisiaslı heykel sanatçıları da kla- 

sik heykelde eski üslup, konu ve gelenekleri yansıtmışlardır. 
 

4.Konutlar için ve süsleme amaçlı kullanılan küçük heykeller çok sayıda üretilmiştir. Bunlar 

dışarıya satılmak için yapılmış da olabilirler. 
 

5.Aphrodisiaslılar çok renkliliği de (polychromy) bir ifade tekniği olarak kullanmışlar, bazen 

bunu düz beyaz mermerle birlikte uygulamışlardır. 
 

6.Çok renk kullanımına benzer etkiler, tek renkteki mermerden yapılan heykellerin yüzey işlen- 

me biçimi ile de elde edilmiştir. 
 

7.Bir heykel üslubu Aphrodisiaslılar tarafından icat edilmiş olmasa bile bilinen üsluplar uyarlan- 

mış ve sahiplenilmiştir. 
 

8.Karialı heykel sanatçısının en belirgin ve etkileyici özelliği, sıra dışı teknik ustalığıdır. 
 
9.Aphrodisias mermer işlemeciliği yüzyıllar boyunca tutarlılık gösterse de kaçınılmaz olarak 

belli heykeltıraş grupları ya da uzmanlar, kendi tercihleri ya da yetenekleri doğrultusunda belli 

bir alana yönelmişlerdir (portre, rölyef, vs.). Bu gruplar içinde sanatçı, zanaatkar ve çırak hiye- 

rarşisi olması da olasıdır. 

10.Aphrodisiaslılar arasında mermer işlemeciliği sanatının düzenli olarak ve sürekli eğitimi ve 

mükemmelleşmesi, özellikle dikkat çekicidir. Özel bir atölyenin ortaya çıkarılması, uygulamala- 

rını ve farklılıklarını açıkça göstermektedir. Kazılar sırasında henüz bitirilmemiş birçok parçaya 

rastlanmıştır. 
 

 
 
 
 

 

Resim 2.57: Aphrodisias Antik Kenti’nde, Akdağ’a 

yönelen kentsel öğeler, 

Resim 2.58: Aphrodisias’ı çevreleyen dağ sıraları 
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.          Kalıntılar: 
 
Alan, Antik Kentin özgün Helenistik ve Roma dönemi yapılarını ve kamusal mekânlarını içer- 

mektedir. Bu anlamda hem Helenistik hem de Roma dönemine tanıklık etmiş olan kent, bugün 

bize ve gelecek kuşaklara belli bir döneme dair somut bir referans sunmaktadır. Alanda henüz 

gün ışığına çıkarılmış olan eserler ve kent parçaları aşağıda sıralanmıştır: 
 

• Afrodit tapınağı  ve Tetrapylon 
 

• Bouleuterion (Odeon) 
 

• Stadion 
 

• Roma ve Bizans Konutları 
 

• Akropolis 
 

• Kuzey Agora ve Güney Agora 
 

• Tiyatro 
 

• Hadrian Hamamları 
 

• Sebasteion 
 

• Heykel Atölyesi ve Heykeller 

• Aphrodisias Afroditi imgeleri (toplam 53 adet, 35’i Aphrodisias’ın dışında bulunmuştur) 

Bulunan Aphrodisias Afroditi imgelerinden bir bronz heykelcik ve değerli taşlardan oyulmuş üç 

tanesi dışındakilerin tümü, doğal boyutlardan küçük ve tek başına duran mermer heykellerdir. 

Bunlar Syro-Palestine’den Iberia’ya, Kuzey Afrika kıyılarından Dalmaçya kıyılarına kadar geniş 

bir alanda bulunmuşlardır. En fazla sayıdakiler ise İtalya’da özellikle Roma’da bulunmuşlardır. 

(Brody, 2007: 42). Bunların çok az kısmının günümüze kaldığı düşünülmektedir. 
 

 
 

 
 

Resim 2.59: Kenti çevreleyen peyzaj öğeleri 
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Aphrodisias Antik Kenti’ni oluşturan belli başlı kamusal yapılar ve kalıntılar bunlar olmakla bir- 

likte bütün kalıntı bunlardan ibaret değildir. Kentin dönemler içindeki gelişmesini gösteren ve 

bütünlüğü ve kimliği ile korunabilmiş bu kalıntılar, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir 

mirası oluşturmaktadır (Resim 2.52). Bunlar dışında alanda bulunan paralar, çanak çömlek, 

terakotalar, takılar, mozaik döşeli tabanlar ve fresk parçaları, Aphrodisias’ın Hıristiyan dönemi- 

nin ilk yıllarına ışık tutmaktadır (Erim, 1986: 130) (Resim 2.56). 
 

Bunlar dışında tarih öncesi dönem kalıntılarıyla birlikte alan çevresinde yayılmış haldeki tüm 

tarihi kalıntılar, henüz tam anlamıyla açığa çıkarılmamakla birlikte, göz önünde bulundurulma- 

sı gereken diğer değerleri oluşturmaktadır. Bunlar arasında Sırtlanini mağarası girişi yakınında 

bulunduğu belirtilen tarih öncesi dönem kalıntıları, alan yakınındaki Tümülüsler, tepelerde yer 

alan kaleler ve gözetleme kuleleri, su kemerleri, Osmanlı döneminden kalma köprüler, sarnıçlar 

ve alan yakınındaki bir sinagog sayılabilir. Ayrıca Geyre’de bulunan kilise, sarnıç vb. yapıların 

kalıntılarının ve Dörtyol Mahallesi’nde bulunan nekropolün de bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu eserlerin araştırılması ve incelenmesi de önem taşımaktadır. 

 
.          Doğal Değerler: 

 
Alan, Menderes Nehri ve havzasının da bir parçası olan Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu bir 

havza içinde yer almaktadır. Havza, alan için en önemli doğal değerlerden birisidir. Dandalaz 

Çayı ve havzası, alandan algılanan manzarayı oluşturmakta, yerleşmelere biçim vermekte ve 

peyzajı belirlemektedir.  Alanın doğal karakterini oluşturan en önemli öğelerden birisi, bu hav- 

zayı çevreleyen dağ sırasının, özellikle alanı kuzeyden çevreleyen dağların, havzanın hemen 

hemen merkezinde yer alan Aphrodisias’ı da kuşatan bir görünüm sunmasıdır (Resim 2.57, 

2.58). 
 
Alan yakınında yer alan ve antik dönemdeki heykel faaliyetini besleyen mermer ocakları, bir di- 

ğer önemli doğal değeri oluşturmaktadır. Bu mermer ocakları, Aphrodisias’ta heykel sanatının 

gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
 

Bunlar dışında, bölgede yer alan Sırtlanini Mağarası, Kahvederesi, Subaşı, Gürlek, Tekke 

Deresi, Kırgıl, Nacipınar, Yuva, Sürmeşe ve Dedebağı gibi yaylalar, Yukarı Görle Kanyonu 

doğal değerler içinde ele alınabilecek diğer doğal değerleri oluşturmaktadır. Yörük kültürünü 

de yansıtan yaylacılık bu anlamda önem taşımaktadır. 
 

Kentsel Peyzaj: 
 
Aphrodisias Antik Kenti’nin en önemli dış peyzaj öğeleri, kenti çevreleyen dağların sunduğu 

manzaradır. Alandan sürekli izlenebilen belli bir karakteristik özellik sunan dağ sırasının ya- 

rattığı imge, alanın karakteri ile birlikte akılda kalmaktadır. Tiyatro ve Tetrapylon gibi önemli 

anıtsal yapıların konumlanmasında rol oynadığı düşünülen Akdağ ve doğal bitki örtüsü, diğer 

peyzaj öğelerini oluşturmaktadır. Aphrodisias’ın doğal çevresi aynen antik şehir kalıntıları gibi 

korunması gerekli peyzaj öğelerinin bir parçasıdır.  Alan’ın peyzaj değerlerinin bütünlüğü 

açısından ağaçların da korunması gerekmektedir. Bu anlamda alanın havza içindeki konumu 

kentsel peyzajın oluşmasında önemli rol oynamıştır. 
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Kentin iç peyzajını ise kentin kurgusunda önemli rol oynayan öğeler, anıtsal yapılar (Tertapy- 

lon, Agoralar, Hadrian Hamamları, Bouleuterion, Sebasteion, Tiyatro, Stadion) ve dönemin bir 

özelliği olan ızgara plandır. Izgara (grid) kent planı, Aphrodisias’ta oldukça açık bir biçimde izle- 

nebilmektedir. Bunların yanı sıra alanın düz bir topografyada konumlanması, kentsel morfoloji 

açısından da belirleyici olmaktadır (Resim 2.59). Bu engebesiz topoğrafya içinde Tiyatro’nun 

yaslandığı höyük, bir diğer peyzaj öğesini oluşturmaktadır. Son olarak alandaki hemen hemen 

tüm kalıntıların mermer malzemeden inşa edilmiş olması, farklı dönemlerde inşa edilmiş ke- 

simler olmasına rağmen, Aphrodisias’ın kent bütünü için, bir dil birliği oluşturmaktadır. 

 

 
.          Alanın Somut ve Somut Olmayan Değerlerine Dair Tartışma Konuları 

 
• Heykel okulunun canlandırılması ve Aphrodisias’ın tanıtımında rol alması için çalışmaların 

yapılması, 

• Alandaki diğer değerlerin de (çömlekçilik ve dericilik) bir marka haline getirilmesi, özgün 

teknik ve işleme biçimleri ile canlandırılması ve tanıtılması, 

• Antik Kentteki bitki örtüsünün denetiminin sağlanarak varsa kentsel peyzaj anlamında kattığı 

olumlu değerlerin ve özellikle kalıntılara zarar verip vermediğinin tespit edilmesi, 

• Kentin değerleri konusunda bilincin geliştirilmesi ve bu anlamda çocuklardan başlayarak 

bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler hazırlanması, 

• Paydaşlar içinde, Antik Kente ait olan değerlerin günümüze taşınması ve geliştirilmesinde 

etkin rol alacak olanların desteklenmesi, 

• Kentsel gelişmenin alandaki değerlere etkisinin incelenmesi, 
 

• Alanın taşıma kapasitesinin ve ziyaretçi kapasitesinin belirlenmesi ve turizme yönelik hedef- 
 

lerin bu bağlamda oluşturulması, 
 

• Alandaki tüm kalıntıların açığa çıkarılmasına dair çalışmalara verilen desteğin artırılması, 
 

• Alandaki somut değerlerin envanterinin çıkarılması, 
 

• Alana ilişkin hikâye ve söylencelerin de araştırılmasının ve derlenmesinin teşvik edilmesi. 
 
 
 

 
2.3. DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME 

 

 

2.3.1. Alanın Dünya Miras Listesi’ne alınma kriterleri açısından değerlendirilmesi 

 

Alana dair üstün evrensel değerler, adaylık sürecinde Afrodisias Müzesi Müdürlüğü ve Afrodi- 

sias Kazı Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belir- 

lenmiş olmakla birlikte, bu çalışma sürecinde Afrodisias Müzesi Müdürlüğü ve Afrodisias Kazı 

Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda tekrar ele alınmıştır. Yapılan analiz çalışmaları, kazı 

çalışmalarından edinilen bilgiler, literatür taraması, uzman toplantıları ve katılım konferansla- 

rı ve bu çalışmayı yürüten uzman ekibin kendi içinde yapmış olduğu tartışmalar sonucunda 
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aşağıda belirtilen hususların da muhakkak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.  Bu 

kapsamda, Aphrodisias Antik Kenti’nin taşıdığı üstün evrensel değerlerin, Dünya Mirası 

Komi- tesi tarafından belirlenen 10 kültürel ve doğal kriterden; (II) ve (IV) numaralı kriterler 

açısından aşağıda belirtilen ifadeler ile tekrar ele alınması uygun görülmüştür. 
 

Kriter (ii): Tarihsel süreç içersinde Karia bölgesinde yer alan kente özgü heykelcilik 

örneklerinin belirli bir teknik ve estetik üstünlük içinde üretildiği görülmektedir. 

Aphrodisias’ta üretilen heykel örneklerinin çeşitliliği antik dönem içinde kentin öneminin 

anlaşılarak belirli bir üne kavuşmasını ve bu ünün tüm Akdeniz dünyasına yayılmasını 

sağlamıştır. Antik Kent yakınında bulunan mermer ocakları bu üretimi desteklemiştir. 
 

Kriter (iv): Aphrodisias Antik Kenti’nin üstün evrensel değerlerinden biri de Yunan ve Roma 

dünyasının özelliklerini bir arada sunabiliyor olmasıdır. Antik Kent M.Ö 2. yüzyıldan, MS 7. 

yüzyıla kadar Yunan ve Roma dünyasının canlı bir kenti olarak mevcudiyetini korumuştur. 

Bu anlamda klasik dönem, Helenistik dönem,  erken Roma dönemi ve İmparatorluk dönemi 

uygarlıklarını toplumsal yapısı, kentsel kurumları ve mekânsal kurgusuyla birlikte kendine 

özgü biçimde yansıtmaktadır. 
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2.3.2.Belirlenmiş odak kitleyle birlikte katılımcı süreçle GZFT (SWOT) analizleri- 
nin yapılması  
 
 

Genel Çevre Özellikleri, Coğrafi ve Fiziksel Yapı 
 

Konu Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 

 C
o

ğr
af

i K
o

n
u

m
 

 
 
 
Antik Kentin, İzmir, Aydın, De- 
nizli, Muğla gibi büyük kentlere 
ve havaalanı ve büyük limanlara 
coğrafi olarak yakınlığı 

 
 

 
Ulaşım bağlantılarının zayıf olma- 
sı, karayolu bağlantısı haricinde 
ulaşım olanağının bulunmaması 

 

 
 
 
Karayolunu   genişletme 
projesi 

 

 
 
Karayolunun genişleme pro- 
jesinin hayata geçirilmesi ile 
birlikte Antik Kentin ve doğal 
yapının maruz kalacağı muhte- 
mel baskılar 

 D
o

ğa
l Ç

ev
re

 İl
e 

Et
ki

le
şi

m
i 

Antik Kentin içinde bulunduğu 
havzanın Akdeniz iklimine sahip 
olması, tarım, turizm ve yerleş- 
me konusunda uygun koşulları 
sağlaması 

 
Özellikle yaz aylarında yağışın az 
olması 

  
Bahar aylarında ani yağışların 
bastırması ile sel riskinin oluş- 
ması 

 

Akdağ Önemli Doğa Alanı sınırla- 
rı içinde konumlanması 

 

Önemli Doğa Alanın yasal statü- 
sünün bulunmaması 

AB tam üyelik ile birlikte 
Önemli Doğa Alanlarının 
yasal statü kazanabil- 
mesi 

 

 

 
Biyolojik çeşitliliğin olması 

 
Bahar aylarında yağışların artma- 
sı ile birlikte otsu türlerin antik 
kentin tüm toprak yüzeyini kap- 
laması 

 Otsu türlerin antik kalıntılara 
zarar vermesi, bahar aylarında 
alanı ziyaret eden turistlerin, 
antik kenti algısında ki zayıf- 
lıklar 

  
Haziran - Ekim Ayları arasında 
yağışın az  buharlaşmanın fazla 
olması nedeniyle taban su se- 
viyesinin azalarak, otsu türlerin 
kuruması 

  

 
Kuruyan  otsu  türlerin  yangın 
riskine yol açması 

 M
ev

cu
t 

A
ra

zi
 K

u
lla

n
ım

ı 

 
 
 
 
Antik Kent ve havzası içinde 
kentleşme derecesinin az olması, 
tarım alanları ve doğal alanların 
varlığı 

 

 
 
 
 
Antik Kent bitişiğinde tarımsal fa- 
aliyetlerin sürdürülmesi 

 

 
 
 
Farklı ekosistemlerin 
bulunmasından      dola- 
yı, farklı bitki türlerinin 
yetişmesine imkan sağ- 
laması 

 

 A
lt

ya
p

ı 

  
Enerji nakil hattının Antik Kentin 
yakınından geçmesi ve trafo bi- 
nalarının Antik Kent yakınlarında 
konumlanması 

  
Enerji nakil hattının yaratmış 
olduğu görsel kirlilik ve Antik 
Kent üzerinde risk   oluştur- 
ması 

  
Drenaj probleminin antik çağdan 
bu güne değin var olması 

 
Alan içinde su sıkıntısı- 
nın az olması 

Ekstrem yıllarda yaz aylarında 
görülen aşırı yağışlar  ile taban 
suyu   seviyesinin   düşmemesi 
ve oluşabilecek kazı çalışmala- 
rındaki aksaklıklar 

 D
o

ğa
 v

e 
İn

sa
n

 K
ay

n
ak

lı 
R

is
kl

er
 

 Aşırı yağışların oluştuğu dönem- 
lerde, bitki örtüsünün olmadığı 
alanlardan havza tabanına doğru 
yüzeysel akışın oluşması 

 
 
Kuvvetli yüzeysel akışın oluş- 
turduğu selin antik kalıntılara 
verebileceği zararlar 

  
Antik Kentin 1. derece deprem 
bölgesinde yer alması ve güne- 
yinde bulunan fay hattının varlığı 

  
Antik dönemden bu güne de- 
ğin bir çok depremin meydana 
gelmiş olması 

 
 

Karacasu  Sulama  Barajının  bu- 
lunması 

 
 

Barajın yeraltı ve yerüstü sula- 
rına muhtemel etkileri 

    
Alan çevresinde kaçak kazı ve 
definecilik faaliyetlerinin bu- 
lunması 
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Tarihi Araştırma 
 

Konu Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 

 
A

la
n

d
a 

ye
r 

al
an

 k
ü

lt
ü

re
l d

eğ
er

le
re

 il
iş

ki
n

 b
ilg

ile
r Aphrodisias‘ın antik dönemdeki yük- 

sek refah düzeyinin bir uzantısı ola- 
rak çok zengin bir arkeolojik mirasın 
alandaki varlığı 

Ören yerinde, yer altı sularının 
düzenli olarak su baskınlarına 
sebep olması ve bu baskınların 
mevcut yapılar ve kazılmış alan- 
larda tahribata yol açması 

Halen müze ve kazı depo- 
larında sergilenmeyi bek- 
leyen pek çok eser bulun- 
ması 

Bölgede yapılan kaçak kazı- 
ların yarattığı tahribat 

Alanda  yoğun  yerleşme  baskısı  ol- 
maması 

Alandaki  yoğun  bitki  örtüsünün 
yapılara zarar vermekte olması 

Yazıtlardan varlığı bilinen 
pek çok anıtsal yapının gün 
ışığına çıkarılmayı bekle- 
mesi 

Kentin etrafındaki arkeo- 
lojik mirasın bütüncül bir 
envanteri olmadığından 
çevredeki yapılaşmanın sur 
dışı kalıntıları tahrip etme 
potansiyeli 

Pek çok anıtsal yapının iyi derecede 
korunmuş durumda olması ve bir kıs- 
mının koruma ve onarımının tamam- 
lanmış olması 

Kentin ve özellikle nekropolisin 
(mezarların) sur dışı yayılım ala- 
nının tam olarak tespit edilmemiş 
olması 

Roma Dönemi’nde var 
olduğu bilinen drenaj sis- 
teminin araştırılıp, onarıla- 
rak kullanımının mümkün 
olması 

1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı üzerindeki tarım 
faaliyetlerinin arkeolojik 
eserlere etkilerinin belirsiz 
olması 

Alanın, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak koruma altına alınmış olması    

 
A
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n

d
ak

i k
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ı ç
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m
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ı v
e 
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o
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n
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iş
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n
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r 

1961 yılından beri devam eden dü- 
zenli kazılar sayesinde alanla ilgili 
önemli bir bilgi birikimine ulaşılmış 
olması 

   

Roma döneminden kalma pek çok 
heykelin günümüze sağlam olarak 
kalmış olması 

   

Kazı ekibine lojistik desteği sağlaya- 
cak altyapının (kazıevi, depo, vs.) bü- 
yük ölçüde tamamlanmış olması 

Kazı bütçesi büyük ölçüde bağış- 
lara bağlı olduğundan, uzun va- 
deli bir planlama yapmanın zor 
olması 

Kazıyı desteklemek için 
gönüllü pek çok STK’nın 
(Geyre Vakfı, Aphrodisias 
Dostları, vs.) varlığı 

Özellikle turizm faaliyetle- 
rinin baskısıyla geniş alan- 
ların hızla kazılarak açıl- 
masına yönelik isteklerin 
bilimsel amaçlı çalışmaları 
arka plana itmesi 

New York Üniversitesi ve Institute of 
Fine Arts’ın mali desteği  Koruma çalışmalarının 

desteklenmesine yönelik İl 
Özel İdaresi fonunun var- 
lığı 

Ören yerindeki iyi koruna- 
gelmiş yapıların modern 
işlev verilerek kullanılması 
isteği 

Kazı başkanı R.R.R. Smith’in dünya 
çapında bir antik heykeltraşi uzmanı 
olması Kazı ekibinin çeşitli disiplin- 
lerden  gelen ve her biri konusunda 
uzman kişilerden oluşması 

Yer altı suları ve bunlarla bağlı 
drenaj problemlerinin bazı kazı ve 
araştırmaların yapılmasını güçleş- 
tirmesi 

Bölgede koruma ve onarım 
alanında eğitim veren bir 
yüksekokulun varlığı 

 

 
A
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n

d
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e
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le

n
m
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i v
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n
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r 

Arkeoloji müzesinin ve müzenin uz- 
man personelinin kazı alanlarının çok 
yakınında olması 

Alandaki bitki örtüsüyle mücade- 
lenin  her kazı sezonunda önemli 
bir para, zaman ve emek kaybına 
sebep olması 

  

Geleneği olan bir kazı olmasından 
dolayı, pek çok deneyimli ve iyi yetiş- 
miş işçinin kazılarda çalışıyor olması 

   

Ören yerine gelen ziyaretçilerin, ka- 
zıda bulunan eserleri de görmesini 
sağlayan müze binasının varlığı 

Ören yerine ait Türkçe el kitapla- 
rının yetersiz oluşu (sadece Kenan 
Erim’in yazdığı bir adet el kitabı 
bulunmaktadır) 

Alanın, UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde 
olması 

Müze binasının I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisin- 
de olmasından dolayı, uzun 
vadede genişlemeye müsa- 
it olmaması 

Müzenin mevcut eserleri barındır- 
mak için  yeterli sayıda, iyi tasarlan- 
mış depolara sahip olması 

Ören yerine ait bir web sitesinin 
oluşturulmamış olması 

Aphrodisias’ın, Roma 
İmparatorluğu’nun kuru- 
cusu  Julius Cladius sülalesi 
ile özel bağının varlığı 

Müzenin küçük ölçekli ba- 
kım ve onarım çalışmaları 
için gerekli maddi imkanla- 
ra sahip olmaması 

 Alanın ana yolların dışındaki ko- 
numu nedeni ile ziyaretçilerin sa- 
yısının düşük, kalış süresinin kısa 
olması 

Aphrodisias Antik Kenti’nde 
önemli bir Hıristiyan ve 
Musevi cemaatinin varlı- 
ğının belgelenmesi ve bu 
durumun inanç turizminin 
geliştirilmesine uygunluğu 
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Yönetsel Yapı 
 

Konu Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 

 
Yö

n
et

se
l /

H
u

ku
ki

 Y
ap

ı 

 

 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın “Alan Yöneti- 
mi” konusundaki etkin rolü 

 

 
Yerel yönetim birimlerinin alanın 

korunması ve kullanımı konusunda 
yeterli donanıma sahip olmaması 

 
Karacasu Belediyesi, Geyre 
Belediyesi, ve Alan Yöne- 

timi Başkanlığı’nın “Alanın 
Yönetimi”nde ortak hedef- 

ler için bir araya gelmesi 

 
Aphrodisias Müzesi 

Müdürlüğü’nün, müzenin 
ve ören yerinin yönetiminde 

finansal gücünün azalmış 
olması 

 
Aydın Koruma Bölge 

Kurulu’nun varlığı ve alana 
yakınlığı 

 
Yerel yönetim birimleri arasında ala- 
nın korunmasına yönelik eşgüdüm 

olmaması 

Koruma çalışmalarının 
desteklenmesine yönelik 

İl Özel İdaresi fonunun 
varlığı 

 

 
 

Etkin bir sivil toplum kuru- 
luşu olarak Geyre Vakfı’nın 

varlığı 

 
Antik Kentteki kazıları, Müze’yi ve 

koruma çalışmalarını büyük ölçüde 
üstlenmiş olan sivil toplum kuruluş- 
larının çalışmalarının finansal açıdan 

desteklenmemesi 

  

 

 
Müze’nin ve Jandarma 

Komutanlığı’nın ören yeri 
içinde yer alması 

   

 
İd

ar
i B

ö
lü

n
ü

ş 

 

 
Aphrodisias Yönetim Alanı 
sınırlarının Aydın ili sınırları 
içinde kalmasının eşgüdü- 

mün sağlanmasındaki önemi 

  
 

Aphrodisias Yönetim 
Alanı’nın içinde bulunduğu 
havzanın sahip olduğu do- 
ğal ve kültürel değerlerin 

varlığı 

 

 
Sı

n
ır

la
r 

 

 
Aphrodisias Yönetim Alanı 
sınırlarının “yönetilebilir” 

bir alanı kapsaması ve Antik 
Kentle ilşkili tüm yerleşme- 

leri içermesi 

 
 

Doğal sınırların Antik Kentin yer al- 
dığı alanda önemli bir veri olmasına 
rağmen yönetim açısından sınırlarda 

idari bölünüşün ön plana çıkması 

 
Yönetim Alanı sınırları 

ikapsamına, 1. ve 3. Dere- 
ce Arkeolojik Sit Alanı dı- 

şında yer alan ancak tarihi 
ve kültürel değer taşıyan 
antik taş ocaklarının dahil 

edilmiş olması 

 

 
M

ev
zu

at
 

Arkeolojik Sit Alanı’nın 
içinde bulunduğu havza 
igenelinde korunması ve 

kullanımının yönlendirilmesi 
amaçlı “Yönetim Planı” 

sürecinin başlamış olması 

 
Geyre Yerleşmesi’nin gelişimi, yapı 
yapma, tamirat, tadilat konularında 

mevcut mevzuattan kaynaklanan 
kısıtlar 

 
Koruma konusunda mev- 
cut yasalar ve mevzuatta 

çeşitlilik 

 
Geyre Yerleşmesi’nde, kaçak 
yapılar, kaçak bina eklentile- 
rinin, tespit edilmemiş olan 
arkeolojik kalıntılar üzerinde 

yarattığı olası tahribat 
 

 
Uluslar arası sözleşmelerin 

koruma mevzuatı içine dahil 
olması 

 

 
Mevcut mevzuata göre, turizm 

gelirlerinin yerel ekonomiye akta- 
rılmasına yönelik bir düzenlemenin 

olmaması 

  

 
Aphrodisias’ın, UNESCO 

Dünya Mirası  Geçici Listesi 
içinde olması 

   

 
Ya

sa
l S

ta
tü

 

 

 
Alanın, 1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak koruma 
altına alınmış olması 

 

 
Geyre Yerleşmesi’nin 3. Derece Ar- 

keolojik Sit Alanı üzerinde yer alması 

 

 
Aphrodisias’ın, UNESCO 

Dünya Mirası Geçici Listesi 
içinde olması 

 

 
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
üzerindeki tarım faaliyetleri- 
nin kısıtlanması, faaliyetlerin 
arkeolojik eserlere etkilerinin 

belirsiz olması 

 
M

ü
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Antik Kent sur içinde 

kamulaştırma çalışmalarının 
başlamış olması 

 

 
1.Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanları üzerinde özel mülkiyetin 
bulunması 

 

 
Havza ölçeğinde kamu 

mülkiyeti oranının yüksek 
olması 

 
Özel mülkiyete konu konut ve 

tarım alanlarının koruma- 
kullanma dengeleri üzerinde 

yaratacağı olası sorunlar 

  

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerin- 
de kaçak yapıların bulunması 
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Sosyo-Ekonomik Yapı 
 

Konu Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 
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Geyre ve Karacasu halkının 

Antik Kentin ziyaretçi potansi- 
yelinden kaynaklanan turizm 

faaliyetlerini desteklemesi, bu 
konuda yeni yatırım ve istih- 

dam olanakları yaratması 

 

 
 
Ekonomik açıdan bölgenin en az 

gelişmiş yerleşimlerinden biri 
olması nedeniyle dışarıya doğru 

nüfus göçü vermesi 

 
 

 
Yeni iş kollarının yaratılması ha- 
linde istihdam için gerekli olan 
çalışabilir genç nüfusun varlığı 

 

 
Yeni ekonomik iş kolları 

yaratılmadığı taktir- 
de nüfus artış hızının 

mevcut nüfusun kendini 
yenileyemeyecek kadar 

azalması 
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Ekonomik olarak faal grubu 
oluşturan nüfusun tarım dışı 
sektörlerde çalışmak üzere 

istekli olması 

 
 

 
Nüfusun büyük çoğunluğu 

tarımsal faaliyetlerle uğraştı- 
ğından hizmetler sektörü için 

gerekli kalifiye eleman sayısının 
kısıtlı olması 

 

 
 
 

Kadın işgücü potansiyelinin 
yerel turizm olanaklarının artı- 
rılması ile tarım dışı sektörlere 

kaydırılması 
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Geyre ve Karacasu çevresinde, 
tarih turizmi yanında, doğal 

güzellikleri ve kaynakları 
açısından alternatif tarım, eko- 
lojik turizm, kırsal turizm gibi 

farklı ekonomik faaliyetler için 
uygun koşullar bulunması 

 

 
 

Müze ve ören yeri ziyaretçi 
sayısında yıllar içindeki artışa 

rağmen yerel ekonomiye yeterli 
katkıyı sağlayacak koşulların 

oluşmaması 

 
 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin dün- 
yaca tanınır bir arkeolojik alan 
haline gelmesi ile artan turizm 

potansiyeli 

 
 

Denizli-Aydın-Muğla 
1/100000 ölçekli 

çevre düzeni planında 
bölgenin tali turizm 

alanlarından biri olarak 
gösterilmesi 

Ören yerine ve müzeye giriş iş- 
lemlerinin, ziyaretçi hizmetle- 
rinin iyileştirilmesi karşılığında 
gişe hizmetlerinin Eylül 2010 
tarihinden itibaren TÜRSAB’a 

devredilmesi 

Aphrodisias Antik Kenti’nin 
bulunduğu bölgenin, 

Türkiye’nin başlıca kültür turiz- 
mi güzergâhlarından göreceli 
olarak uzak olması nedeniyle 
ziyaret süresinin kısa olması 

 
Özel sektörün turizm amaçlı 
konaklama için yeni bir butik 

otelin yapımına başlaması 

 

  
 

 
Geleneksel zanaatkarlık üretimi 
olarak Karacasu İlçesi’nde yo- 

ğunlaşan çömlekçilik faaliyetinin 
yerel hediyelik eşya sektörü için 

potansiyel taşıması 
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Tarım alanlarının büyük bir bö- 
lümünün Antik Kentin yayıldığı 
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
üzerinde olmasından dolayı, 

toprağın işlenmesinde yaşanan 
güçlüklerden dolayı, Antik Kent 
hakkında yerel halkın olumsuz 

tepki vermesi 

 
 
 
 

Bölgede yüksek eğitim kurumu 
olarak Karacasu İlçesi’nde Ad- 

nan Menderes Üni.’ne bağlı bir 
yüksek okul olması ve bu okulun 

eğitim programlarında gerek 
turizm gerekse yerel kültür 

öğelerine ilişkin akademik ve 
mesleki eğitimin yapılabilmesi 
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Alanı ziyaret eden yabancı 

uyruklu turist sayısının yıllar 
itibarıyla artış eğilimi göster- 

mesi 

 
Otopark alanı konusunda yerel 
ve merkezi yönetim arasında 

yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 
alana ulaşım konusunda ziyaret- 

çilerin şikayetçi olması 

 
 

Yeni müze binasının düzen- 
lenmesi ve ören yeri hizmet 

alanlarının iyileştirilmesi 

 
Yabancı uyruklu ziyaretçi 

sayısının uluslar arası 
konjonktürdeki değişim- 

lere bağlı olarak inişli 
çıkışlı bir seyir izlemesi 

 
 

 
Arkeolojik açıdan toprak üstüne 

çıkarılan objelerin güvenli 
biçimde sergileneceği yeterli 
mekânın olmaması nedeniyle 
alanın turizm açısından tam 

potansiyelinin kullanılamaması 

  

 
Ören yerine artan 

ziyaretlerin alandaki ar- 
keolojik eserler üzerinde 

tahribat yaratması 
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Mevcut Plan, Proje ve Koruma Uygulamalarına İlişkin Araştırmalar 
 

Konu Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler 

  A
la

n
 k

u
lla

n
ım

ı v
e 

m
ü

lk
iy

et
 y

ap
ıs

ın
a 

ili
şk

in
 d

ö
n

ü
şü

m
 s

tr
at

ej
ile

ri
 

 
 

 
 
 
 
 

Antik Kent sur duvarlarına kadar 
oluşmuş özel mülkiyet varlığı 
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Koruma Amaçlı İmar 

Planı ile 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 
sınırına kadar olan 

bölgede gelişme ko- 
nut alanı önerilmesi 

   
 

 
Dörtyol 

Mahallesi’nde 
mermer ocakları 
yönünde gelişme 

konut alanı açılması 
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Aphrodisias Antik Kenti ve 
yakın çevresi’nin koruma altına 

alınmış olması 

 
 
 
 
 

1. derece Arkeolojik Sit Alanı 
içinde kalan yapıların olması 
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Geyre Vakfı ve sponsorlar 
tarafından mevcut müzenin 
yenilenmesi ve ek salonun 

yapılması 

 
Geyre Vakfı tarafından Aphrodisi- 
as Kazıları için yeterli finansman 

desteği sağlamadaki zorluklar 

  

New York Üniversitesi tarafın- 
dan Aphrodisias kazı çalışma- 
larının uzun yıllar yürütülmesi 
ile elde edilen bilgi, belge ve 

dokümantasyon varlığı 

 
Kazı çalışmaları için gerekli olan 

finansman desteği 

Yakın çevredeki köylerden 
Aphrodisias Kaıları’nda 

çalışan mevsimlik işçilerin 
yıllardır tecrübe kazanması, 

farkındalıklarının artması 

 

 
Karayolları tarafından, 

Aydın-Denizli otoyolu ile 
Muğla-Denizli bölünmüş yol 

yatırımları bulunması 

  
 

Nazilli-Tavas karayolunun 
genişletilmesi 

 
Yol genişletme ça- 

lışmaları sonucunda 
Antik Kent ve yakın 
çevresinde artacak 

trafik hacmi 

 
Nazilli İlçesi Esenköy mevkinde 

katı atıkların düzenli depola- 
ma tesisleri için planlamalar 

yapılması 

 
AYDEM tarafından Antik Kent 

sınırları yakınından Enerji Nakil 
Hattı geçirilmesi 

Aphrodisias Ören Yeri’nin 
ticari alanlarının işletmesinin 
8 yıl süre ile DÖSİMM adına 
Bilintur A.Ş. tarafından alın- 

mış olması 

 

 
Antik Kent ziyaretçi girişinin 
turnike sistemi ile yapılması 

 
Geyre’lilerin eski Geyre’nin de 
içinde bulunduğu Antik Kent 

Alanı’na girişlerindeki belirsizlikler 

TÜRSAB tarafından Aphrodi- 
sias Antik Kenti’ne ziyaretçi 
giriş çıkışlarının düzenlen- 

mesi 

 

 
TÜRSAB’a bağlı acenteler 

tarafından, turistik gezilerin 
organizasyonu yapılması (halen 

Efes ve Pamukkale ile birlikte 
Aphrodisias’a paket turlar 

düzenlenmektedir.) 

 
 

Geyre Belediyesi tarafından 
Antik Kent girişinde otopark 

düzenlemesi, traktör taşımacılığı 
yapılması 

 

 
Geyre Belediyesi tarafından 
ziyaretçi otoparkı yanındaki 
alanın ihale edilerek ticaret 
ve turizm amaçlı düzenlen- 

mesi 
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Soyut-Somut Değerler 
 

 

Konu 
 

Güçlü yönler 
 

Zayıf yönler 
 

Fırsatlar 
 

Tehditler 
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Aphrodisias Afroditi’nin bu alana 
özgü bir değer olması ve somut 
değerlerin de belirleyicisi olması 

 
 
 

Aphrodisias Afroditi’ne dair 
söylence ve mitolojinin tümüyle 

açığa çıkmaması dolayısıyla 
oluşan belirsizlikler 

 

 
 
Aphrodisias Antik Kenti’ne 
adını da veren Aphrodisias 

Afroditi’nin alanın 
tanıtımında önemli bir öğe 

olması 

 

 
 

 
Çömlekçilik gibi el sanatlarının 

bulunması 

 
 
 
Bu el sanatlarının yeterince geliş- 
memiş ve yaygınlaşmamış olması 

 
 

Çömlekçilik ürünlerinin, 
Aphrodisias Antik kentinin 
tanıtımında kullanılabile- 
cek ürünlerin üretilmesin- 

de bir fırsat sunması 

 
 

Çömlekçilik alanında yeterli 
sayıda yetişmiş elemanın 

bulunmaması, bu el sanatı 
üretiminin kurumsallaşmamış 

olması 

 

 
 
 

Alanda yazılı olmayan mirasın 
(hikaye, söylence, mitoloji, vb.) 

bulunması 

 

 
 
 

Bunların bir kısmının kayıt altına 
alınmamış olması ve bir kısmının 

yitirilmiş olması 

 
Aphrodisias antik kentine 

dair çalışmaların uzun 
yıllara dayanması 

dolayısıyla yapılmış 
çalışmaların bulunması ve 
bu çalışmaların derinleşti- 
rilmesi konusunda destek 

verebilecek kurum ve 
kuruluşların bulunması 
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Alandaki somut mirasın ayırt 

edici özellikleri dolayısıyla eşine 
az rastlanır bir nitelik sunması 

 
 
 
 

Somut mirası oluşturan değeler- 
lerin tümünün ortaya çıkarıl- 
mamış olması dolayısıyla tam 

envanterin çıkarılmamış olması 

 

 
 
 
 

Alanda kazının halen 
devam ediyor olması 

 
 
 

Gelişmenin denetlenememe- 
si sonucu ortaya çıkabilecek 
hasarlar: dağların oluşturdu- 
ğu siluetin bozulması, bitki 

örtüsünün verebileceği zarar, 
taşıma kapasitesinin aşılması- 

nın verebileceği zarar 

 
 
 

Aphrodidias Antik Kenti’nde üre- 
tilen heykel sanatının, alandaki 
ayırt edici ve ilginç özelliklerden 

olması 

 

 
 
 

Alanda artık heykel geleneğinin 
olmaması 

 

 
Aphrodisias Antik Kenti ile 

bağlantılı olarak heykel 
sanatının canlandırılma- 
sının alanın tanıtımına 
katkısı, bu konuda rol 
alabilecek kurumların 

(üniversiteler, sivil toplum 
örgütleri, vb) bulunması 

 

 

 
 

Bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması ile koruma ve gelişme 
dengesinin sağlanması kolaylaşır 

 
 
 

Bilinçlendirme çalışmasının uzun 
bir süreç olması 

 

 
Çocukluktan itibaren 
bilinç kazandırma için 
paydaşların hazırlıklı 

olmaları 

 

 
 

2.3.3. Alanın Sorunlarının İhtiyaçlarının ve Önceliklerinin Belirlenmesi 

 

Aphrodisias Antik Kenti alan yönetim planı açısından kentin ön plana çıkan güçlü yanları, 

Aphrodisias Afroditi gibi tümüyle kendine has bir değere sahip olması, Antik Kentin eşsiz ni- 

teliği, kalıntılardaki bütünlük, kentin heykel sanatı ile ilişkisi olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra 

çevre yerleşmelerde çömlekçilik gibi eski ve el emeğine dayalı tekniklerle (terra sigillata) icra 

edilen el sanatlarının bulunması da önem taşımaktadır. Bütün bu değerler bir arada düşünül- 

düğü zaman, Aphrodisias Antik Kenti’nin insanlık tarihindeki önemini ortaya koymaktadırlar. 
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Aynı şekilde heykel sanatı ve çömlekçilik zanaatının günümüze uygun koşullarda ele alınma- 

sı potansiyeli bir diğer olumlu yönü oluşturmaktadır. Alandaki değerlerin bir bütün olarak ele 

alınması ve bu anlamda geliştirilerek, yaşayan toplumlara katkıda bulunacak hale getirilmesi 

önem taşımaktadır. Bu anlamda özellikle yörede yaşayan kesimin bilinçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar, korumaya dair diğer önemli konuları oluşturmaktadır. Aphrodisias Antik Kenti’nin 

hem insanlık tarihinden bir kesit olarak ortak bellekteki değerinin ön plana çıkarılması, hem de 

yörede yaşayan insanların hayatlarına değer katmasının sağlanması gerekmektedir. 
 

Bu anlamda, alanın sahip olduğu bu değerler, alanın tanıtımı, Türkiye ve dünya kamuoyu 

tarafından bilinirliğinin sağlanması, öncelikle mirasın geleceğe taşınması ve bunun yanı sıra 

ekonomik canlılığın da artması önemli konular olarak ön plana çıkmakta ve çeşitli fırsatlar 

sunmaktadır. Alanda kazı faaliyetlerinin yaklaşık kırk yıldır kurumsal süreklilik içinde devam 

ediyor olması, bu alana kendinden çok şey katmış olan Kenan Erim, Sevgi Gönül gibi örnek 

kimliklerin anısına yerel toplum tarafından duyulan sevgi ve saygı, bu konuda fedakarca des- 

tek sağlayan Geyre Vakfı ve Aphrodisias Dostları gibi sivil toplum örgütlerinin bulunması hem 

alanın korunması hem de yerel toplumda bilincin gelişmesi için yürütülecek çalışmalara katkı 

açısından çok değerli fırsatlar sunmaktadırlar. 
 

Bu önemli birikimin yanı sıra alana ilişkin sorunlar arasında, alandaki tüm somut ve özellikle 

somut olmayan mirasın kayıt altına alınmamış, bir envanterin çıkarılmamış olması sayılabilir. 

Koruma konusu önemli bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Koruma için çok önemli bir ni- 

telik olan “koruma bilincinin gelişmesi ve kurumsallaşması” uzun zamana yayılacak hem yerel 

halkı hem de yetkili kurumları içine alan bir eylemler bütünü gerektirmektedir. Dolayısıyla bu 

sürecin uzun olması, bir diğer konuyu oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte, yöre için değer taşı- 

yan çömlekçilik gibi el sanatlarının gelişmemiş olması, hatta heykel sanatı ile yörede bugün 

yaşayan toplulukların bir bağının kalmamış olması da uzun vadede ele alınması gereken ko- 

nulardır. 
 

Alanın maruz kalabileceği tehditler ve karşılaşabileceği sorunlar ise büyük oranda gelişme bas- 

kısının önlenememesi dolayısıyla ortaya çıkabilecek olanlardır. Alanın peyzaj değeri açısından 

önem taşıyan ve çevreleyen dağların oluşturduğu siluetin bozulması tehlikesi, en önemli teh- 

ditlerden birisidir. Bir diğeri, alandan geçen Karacasu-Tavas yolunun genişletilmesinin yara- 

tacağı gelişme baskısının alanın kimliğine zarar verebilecek olmasıdır. Söz konusu alan, yeni 

yapılacak yapılar açısından son derece hassas bir alandır. 
 

Geyre Yerleşmesi ile Aphrodisias Antik Kenti arasında, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon 

ile toplumsal farkındalığın sağlanmasındaki eksikliklerden kaynaklanan bir takım sorun baş- 

lıkları bulunmaktadır.  Bu sorunlara, Geyre’de mevcut yapılaşma koşullarının kırsal yaşama 

ilişkin mekânsal gereksinimleri karşılayamaması bir örnek olarak verilebilir. Arkeolojik Sit Alanı 

sınırları içinde kalan yeni Geyre’de aynı zamanda Antik Kent sur duvarlarına kadar oluşmuş 

özel mülkiyet varlığı bir diğer sorunu oluşturmaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırına kadar olan bölgede gelişme konut alanı önerilmektedir. Bu geliş- 
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me alanlarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Antik Kente ilişkin 

ziyaretçi yönetiminde Geyre’de mevcut turizm tesis alanlarının yetersiz oluşu bir başka sorun 

alanını oluşturmaktadır. 
 

Aphrodisias ve çevresinde yöresel festivaller, kültürel etkinlikler takvimi oluşturulması, faali- 

yetlerin organize edilmesi, kültür turizmine yönelik tur güzergâhlarının geliştirilmesi, özellikle 

de Geyre’de yerel ekonomik gelişmeyi sağlama yönünde pansiyonculuğun geliştirilmesi ön- 

celiklerden birisidir. Tavas-Karacasu yol genişletme çalışmalarının bir an önce bitirilmesi, yol 

güzergâhının gerekli peyzaj öğeleri ile düzenlenmesi bir diğer önceliktir. Ayrıca Aphrodisias 

Antik Kenti ören yeri girişinin ve otopark alanının artan ziyaretçi sayısına bağlı olarak yeniden 

düzenlenmesi, ziyaretçi merkezinin oluşturulması, çevre düzenlemesinin yapılması öncelikler 

arasındadır. 
 

Alanın yönetsel ve hukuki yapısına dair sorunlar içinde öne çıkan konular; yerel yönetim bi- 

rimlerinin alanın korunması ve kullanımı konusunda yeterli donanıma sahip olmaması, yerel 

yönetim birimleri arasında alanın korunmasına yönelik eşgüdüm olmaması, Antik Kentteki ka- 

zıları, Müze’yi ve koruma çalışmalarını büyük ölçüde üstlenmiş olan sivil toplum kuruluşlarının 

çalışmalarının finansal açıdan desteklenmemesidir. Bu konularda öncelikle, yerel yönetim bi- 

rimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve özellikle Geyre Belediyesi’nin alanın korunma- 

sında etkin bir rol oynaması için güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 

Mevzuatla ilgili olarak, toplantılarda ve yapılan diğer çalışmalarda saptanan önemli sorunlar 

ise Geyre Yerleşmesi’nin gelişimi, yapı yapma, tamirat, tadilat konularında mevcut mevzu- 

attan kaynaklanan kısıtlar ve mevcut mevzuata göre, turizm gelirlerinin yerel ekonomiye ve 

aktarılmasına yönelik bir düzenlemenin olmamasıdır. 
 

Mülkiyetle ilgili sorunların başında ise; kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmamış olması, 
 

1.Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları üzerinde özel mülkiyetin ve kaçak yapıların bu- 

lunması konuları yer almaktadır. Öncelikle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerindeki yapıların 

durumu, alana etkileri ile ilgili bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. 
 

Aphrodisias Antik Kenti’nin bulunduğu Geyre ve Karacasu genelinde tarımsal nitelikli bir eko- 

nomik faaliyet sürmektedir. Tarım dışındaki hizmet ve sanayi alanlarının gelişmemesi ve ta- 

rımda gelir artırıcı ürün çeşitlemesine gidilememesi nedeniyle nüfusun genç yaş grubundaki 

kesimleri bölgeyi terk etmek zorunda kalmaktadır. Turizm ve buna dayalı hizmetler yolu ile 

istihdam alanlarının yaratılması, genç nüfus için eğitim imkânlarının geliştirilmesi başlıca sorun 

alanlarından biri olmalıdır. 
 

Ayrıca mevcut tarım potansiyeli, sadece kültür turizmine yönelik faaliyetlerin değil, kırsal pey- 

zaj değeri bozulmamış olan bölgede alternatif turizm modellerinin de uygulanması için fırsatlar 

sunmaktadır. Uzun vadede arkeolojik alan ve kırsal karakterli çevreyi de içine alan bir milli park 

düzenlemesi her iki yerel kültürel değerin korunarak ekonomik bir varlık olarak sürdürülebilir 

toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



125  

Diğer sorunlardan biri de Antik Kent ve çevresindeki drenaj problemidir. Özellikle Kasım-Mart 

aylarında  yağış miktarındaki artış ile birlikte taban suyu seviyesi hızla yükselerek Antik Kent 

içinde kotu düşük olan alanlar su ile dolmasına neden olmaktadır. Su seviyesindeki artış antik 

kalıntılara zarar vermektedir. Bunun yanında, ekstrem yıllarda yaz  aylarında yağışın devam 

etmesi ile birlikte  taban suyu seviyesinin yükselmesine neden olmakta ve bunun sonucunda 

kazı çalışmalarında aksaklıklar meydana gelmektedir. 
 

Alan içindeki drenaj problemlerinin yol açtığı diğer bir sorun ise bahar aylarında otsu türlerin 

hızla Antik Kentin üzerini kaplamasıdır. Bu durum aynı zamanda alanı ziyaret eden turistlerin 

Antik Kenti algılamasında engel teşkil etmektedir. 
 

Alanda  ayrıca yaz dönemi içerisinde sıcaklığın ve buharlaşmanın artması ve buna bağlı ola- 

rak taban suyu seviyesindeki düşüklük otsu türlerin hızla kuruması, bu türlerin antik alandan 

uzaklaştırılmaması durumunda yangın riskine neden olmaktadır. 
 

Bu kapsamda Antik Kent sınırları içindeki drenaj probleminin çözülmesi, gerek antik kalıntılara 

zararın indirgenmesi adına gerekse de kazı çalışmalarının daha rahat bir biçimde yapılması 

için ilk etapta düşünülmesi gereken bir ihtiyaçtır. Ayrıca yaz aylarında meydana gelebilecek 

yangın risklerine karşın otsu türlerin alandan uzaklaştırılması ve yangına müdahale yöntemle- 

rinin artırılması gerekmektedir. Bu meselenin çözümü, kazının uzun vadeli olarak planlanma- 

sını da kolaylaştırabilir. 
 

Bunun dışında, uzun vadeli kazı bütçesindeki belirsizlikler de bu planlamanın yapılmasının 

önündeki engellerdendir. Yeni sponsorların kazıyı desteklemelerinin sağlanması yanı sıra, 

kent merkezinin etrafında yer alan ve henüz arkeolojik araştırmaların yapılmadığı alanların ko- 

runması ve bu alanlardaki kaçak kazıların engellenmesi de ivedi olarak ele alınması gereken 

sorunlardan birisidir. 

 

2.3.4. Alanın taşıma kapasitesinin belirlenmesi 

 

Aphrodisias Antik Kenti’ne 2010 yılı itibarıyla 140 bin kişiyi aşan ziyaretçi girişi olmuştur. Hiç 

kuşkusuz bu ziyaretçi trafiğinin arkeolojik eserler üzerinde belirli bir ziyaretçi sayısından sonra 

tehdit yaratmaya ve alanın tarihsel zenginliğine olumsuz yönde etkiler yapmaya başlaması 

büyük olasılıktır. Ayrıca alanın konforlu ve güvenli bir biçimde gezilebilmesi için aynı anda en 

fazla kaç kişinin ören yeri ve müze içerisinde olabileceği de alanın standartlarının korunması 

açısından önem taşımaktadır. 
 

Bu çalışmada Butrint (Arnavutluk) Ulusal Parkı Yönetim Planında uygulanan taşıma kapasitesi 

hesaplama yöntemi (Martin, 2000) uygulanacaktır . Bu yöntemde temel yaklaşım, ziyaret edi- 

len alan içindeki en hassas ziyaret noktasının güvenli bir biçimde ziyaret edilebilmesi için aynı 

anda söz konusu noktada en fazla kaç kişinin bulunabileceği ve bu alanda ziyaretin ne kadar 

süreceğinin yaklaşık olarak belirlenmesinden sonra, bir gün içinde bu yöntem ile kaç kişinin bu 

noktayı ziyaret edebileceği ve buradan bir yılda kaç kişinin bu noktayı ziyaret edeceği bulunur. 
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Bu noktaya ait maksimum değerler alanın tümü için kabul edilebilecek en fazla ziyaretçi sayı- 
 

sını oluşturacaktır. 
 
Bu işleme ait hesaplama yöntemi aşağıdaki gibi yazılabilir:  

(a ∕ b)  x (c ∕d) 

a= İlgili arkeolojik noktanın alansal büyüklüğü (m2) 
 
b= İlgili arkeolojik noktada her bir ziyaretçi için gerekli alan (m2) 
 
c= Bir günlük toplam ziyaret süresi (dakika) 
 
d= İlgili arkeolojik noktanın gezilebilmesi için gerekli süre (dakika) 

 
Aphrodisias Alan Yönetim Planı çalışmalarının ileriki aşamalarında paydaşlarla belirlenecek 

stratejiler çerçevesinde taşıma kapasitesi hesaplanacaktır. 

 

2.3.5. Koruma sürecinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirilmeler 

 

Aphrodisias’ta koruma süreci altında şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan çalışmaları iki ana 

başlık altında ele almak mümkündür: Koruma ve Restorasyon. Bu bağlamda restorasyon ça- 

lışmaları içinde “Anastilosis (Yeniden Ayağa Kaldırma)” kavramı ön plana çıkmaktadır. Aph- 

rodisias Antik Kenti anastilosis uygulamaları açısından ülkemizde öncü antik yerleşmelerden 

biridir. 90’lı yılların başında anastilosisi tamamlanmış olan Tetrapylon ve 2012 yılında tamam- 

lanması planlanan Sebastion Kuzey Galeri Doğu Köşesi’nin anastilosisi konusunda başarılı 

örnekler olarak kabul görmektedir (Resim 2.60). 
 

Bunun yanında kazılar sırasında açığa çıkartılmış olan kalıntılarında korunması da son yıllarda 

kazı programı içinde ağırlıklı olarak ele alınan konulardan biridir. Bu bağlamda 2008 yılından 

bu yana Hadrian Hamamı’nda yoğun bir konservasyon çalışması yürütülmektedir. 
 

1960’lı yılların başından bu yana kazıların sürdürüldüğü Aphrodisias Antik Kenti’nde, özellikle 

kamusal nitelikli anıtsal yapıların yer aldığı şehir merkezi gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu yapıların 

ana malzemesi mermerdir. Burada yer alan yapılar çok iyi koruna gelmiş, yapılara ait yoğun 

mimari ve plastik buluntu ele geçmiştir. 

Günümüzde bunların korunarak alan için- 

de uygun koşullarda sergilenmesi önemli 

bir sorun oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 2.60: Sebastion’un kısmi anastilosisi 

çalışmaları 

Bunun yanında bir diğer önemli problem 

kentin tümünü kaplayan yoğun bitki örtü- 

südür. Her yıl kent merkezinde temizlik 

yapılmasına rağmen, kent bahar ayların- 

dan itibaren bitkiler ile örtünmektedir. Bu 

bitki örtüsü açığa çıkartılmış yapı kalıntıla- 

rına büyük zarar vermektedir. 
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. Koruma sürecinin geliştirilmesi: 
 
Antik Kentte şimdiye kadar açığa çıkartılmış olan yapılar içinde anastilosise uygun  pek 

çok kalıntı bulunmaktadır. Ancak çok yoğun yapılacak anastilosis çalışmalarının kentin 

harabe ka- rakterini olumsuz olarak etkileme riski bulunmaktadır. Bu bağlamda kentin 

mimarisini ve geç- mişini sergilemeye uygun noktaların belirlenerek anastilosis 

planlamasının yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır. Bunun yanında kalıntılar ile 

çevresinde yapılacak mimari düzenlemeler ve panolar yardımı ile yapıların tanıtılması 

mümkündür. 
 

Kazılarak açığa çıkartılmış olan kalıntıların konservasyonu bir planlama çerçevesinde 

etkinliği arttırılarak sürdürülmesi gereken bir konudur. Bu bağlamda kentin altında yer 

aldığı düşünülen yer altı sularının varlığı araştırılmalı, bu konu çerçevesinde kentin drenaj 

sorunu için uygun çözümler aranmalıdır. Bitki örtüsünün kalıntılara zarar vermesini 

engellemek amacı ile kalıcı çözümler araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu 

konular koruma sürecinin temel başlıklarıdır.  
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3.II. SAFHA ÇALIŞMALARI  

3.1. Vizyon, Amaç ve Stratejiler  

Aphrodisias Alan Yönetim Planı vizyon, amaç ve stratejilerinin, üç safhadan oluşan bir 

çalışma süreci içinde katılımcı yöntemler kullanılarak belirlenmesi yaklaşımı 

benimsenmiştir. Her bir safhada konunun uzmanlarının katılımı ile uzman atölye 

çalışması yapılmış; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Danışma Kurulu üyeleri, Alan 

Başkanlığı ile kamu kurumları yöneticileri ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler, 

ilgili sivil toplum kuruluşları, yerel halk, kazı ekibi ve kazı çalışanları gibi alana özgü 

çalışma yapan ya da alanla doğrudan ilgili kişi ve kurumlarla birlikte arama konferansı 

ve katılım konferansları düzenlenmiştir.  

 

Resim. 3.1. 18 Ağustos 2011 tarihinde Aphrodisias Antik Kenti arkeolojik kazılarında çalışan 

işçilerle yapılan toplantı 

Yönetim Planı, katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Planın vizyon, amaç ve 

stratejilerinin belirlenmesinde katılım sürecinden elde edilen veriler belirleyici olmuştur. 

Katılım yalnızca ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerini değil, alan çevresinde 

yaşayan yerel halkı da kapsamıştır. 

Analitik çalışmaların gerçekleştirildiği I. Safhada GZFT analizlerinde alanın kendine 

özgü üstün evrensel değerinin anlaşılması, paylaşılması ve korunması bağlamında 

sorunlar ve gereksinimler belirlenmiştir. Elde edilen öncelikli sorunlar ve gereksinimlere 

göre II. Safhada stratejiler geliştirilmiş, daha sonra stratejilere yönelik eylem planları 

kapsamında proje paketleri öngörülmüştür. Sürecin her aşamasında Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu’nun kontrol ve değerlendirmelerine bağlı 

olarak çalışmalar geliştirilmiştir. 
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Resim. 3.2. 18 Ağustos 2011 tarihinde Geyre Yerleşmesinde halkla yapılan toplantı 

Katılımcı bir anlayışla elde edilen verilere göre oluşturulan planın temel amaçları 

şunlardır; 

• Aphrodisias Antik Kenti’nin kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak, 

• Aphrodisias Antik Kenti’nin yakın çevresi ve bölgesindeki sosyal yaşam, 

toplumsal faaliyetler, eğitim ve turizm potansiyellerinin yerel ekonomi ve topluluklar 

adına sürdürülebilir gelişmesini sağlamak, 

• UNESCO Dünya Miras Geçici Listemizde yer alan Aphrodisias Antik Kenti’nin 

“Dünya Miras Listesi”ne kaydedilmesini desteklemek, 

• Arkeolojik alanın açığa çıkarılmış ve toprak altında olan değerlerinin 

korunmasını ve geliştirmesini bilimsel araştırmalarla güçlendirmek, desteklemek, 

• Açığa çıkan eserlerin restore edilerek yerin ruhunun sürekli algılanmasını 

sağlamak, 

• Alandaki ziyaretçi kapasitelerini arttırarak bölgenin ekonomik gelişimine katkıda 

bulunmak, 

• Ziyaretçi akışının yıl boyuna yayılmasını sağlamak, yıllık programlar ve 

etkinlikleri çoğaltmak, 

• Alanın çocukların ve yetişkinlerin eğitim kaynağı olarak kullanılmasına olanak 

sağlamak, 

• Yerel toplulukları (kamu, özel, STK) bir eylem planı içinde bütünleştirmek. 

Aphrodisias Antik Kenti’nin üstün evrensel değeri, alanın yaşadığı döneme ışık tutan bir 

belge niteliğindeki tarihsel, mekânsal ve toplumsal özgün koşullarından ortaya 

çıkmaktadır.  

Alanın üstün evrensel değeri, başlıca şu noktaları içermektedir:  
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Afrodit Kültü;   

Aphrodisias Antik Kenti, tanrıça Afrodit’e adanmış bir kutsal tapınağın etrafında 

oluşmuştur. Bu tapınağın özgün olarak bir kutsal su kaynağı ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Afrodit kültü, kente can veren bir tapınım olmuş, Yunan ve Roma 

devirlerinde de bu özelliği devam ederek, Akdeniz dünyasında Roma kentinden 

Levant’a kadar geniş bir coğrafyada Anadolu’nun kendine has bir yorumu olarak 

varlığını sürdürmüştür. Aphrodisias Afrodit’i, diğer yerlerde rastlanan Afrodit 

yorumlarından farklı bir yorumu oluşturmaktadır. İçinde Mezopotamya’nın İştar’ından 

ve ana tanrıça kültünden izleri barındırmaktadır. Roma’nın Hıristiyan inancını kabul 

etmesinden sonra bile, Tanrıça Afrodit’in kente özgü olarak gelişmiş bulunan kültü 

varlığını sürdürmüştür.  

Heykel Sanatı ve Heykel Okulu;  

Alanın ikinci önemli niteliği, heykel sanatı ile ilişkisidir. Alanın bir heykel üretim merkezi 

olarak geliştiği saptanmıştır. Antik dünya kentlerinde doğal koşulların etkili olduğu 

bilinmektedir. Kentin yakınında bulunan mermer ocakları da burada heykel sanatının 

gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Burada bulunan üstün nitelikli eserler, insanlık 

tarihinde heykel sanatının belli bir dönem ve yerdeki özgün üretimini ve toplumsal 

hayattaki önemini vurgulamaktadır. Alandaki heykel ürünlerinde kullanılan teknikler, 

farklı türdeki malzemelerin özgün kullanımını, kompozisyonlardaki yetkinliği ve özellikle 

portre heykelciliği alanındaki gelişmişliği, o günlerden günümüze taşımaktadır.  

Kentin Mekânsal Kurgusu ve Kentsel Tasarım Özellikleri; 

Aphrodisias Antik Kenti’nin üçüncü özelliği, Yunan ve Roma dönemi kentsel sistemini 

ve planlama özelliklerini, bu dönemlere özgü tüm kamusal mekânları ile temsil 

etmesidir. Kentin tasarımında, kamusal alanların ızgara sistem içinde birbirine 

eklemlenerek farklı uygarlıklarca geliştirilmiş yapısını, bir bütün olarak Aphrodisias’ta 

izlemek mümkündür. Aynı zamanda çok tanrılı inanış ve bunun içinde Anadolu’ya özgü 

bir yorum olarak ortaya çıkan Afrodit kültünün ızgara kent planı sistemi içinde kendine 

özgü varlığını sürdürüyor olması da kentin bir başka önemli yanını ortaya koymaktadır.  

Tarihsel ve Kültürel Katmanlar;  

Aphrodisias Antik Kenti’nin tarihsel ve kültürel katmanlara bağlı olarak Yunan ve Roma 

dünyasının özelliklerini bir arada sunabilmesi bir diğer evrensel değerini 

oluşturmaktadır. Aphrodisias Antik Kenti’nin en önemli özelliklerinden birisi olarak 

Sebasteion (İmparatorların Tapınağı) Kabartmalarının bunda önemi büyüktür. Yunan 

ve Roma kenti olarak kimliğini oluşturan Aphrodisias Antik Kenti’nin kozmopolit bir 

toplumsal yapı içermesi, kentin bütünlüğünü tarihsel katmanlar üzerinden bugüne 

getirmesi de kentin bir diğer özgün yanını oluşturmaktadır.  

Aphrodisias Antik Kenti’nin üstün evrensel değerlerini korumak, yaşatmak ve gelecek 

kuşaklara aktarmak için belirlenen temel sebepler şunlardır; 

1. Aphrodisias Antik Kenti ve çevresinin, bölgesi içinde üstün evrensel niteliklere 

sahip kültürel ve doğal bir ortam olması, 

2. Arkeolojik ve kültürel birikimlerin temsil edildiği tarihi bir belge alanı olması, 
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3. Aphrodisias Antik Kenti'nin, çevresindeki diğer arkeolojik alanlarla bütünleşen 

turizm potansiyelinin ekonomik bir kaynak oluşturması, 

Bu çerçevede, Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı ile kamu kesimi, özel sektör 

ve sivil toplumun katılımının sağlanması, alanın mekânsal ve kültürel kimliğini oluşturan 

tarihsel katmanlar ve kültürel zenginliğinin korunması, alana özgü bu değerlerin 

gelecek kuşaklara aktarılmasında çağdaş yöntemlerin uygulanması için bütünsel bir 

yaklaşımın benimsenmesi hedeflenmektedir. 

Aphrodisias Alan Yönetim Planı’na ilişkin olarak geliştirilen vizyon;  

Katılımcı ve sürdürülebilir bir alan yönetimi anlayışı çerçevesinde, taşıdığı üstün 

evrensel değerleri korunan ve toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olan, 

çevresine kültürel ve ekonomik canlılık kazandıran, koruma ve turizm arasındaki 

dengeyi kuran bir Aphrodisias.  

Yukarıda açıklanan vizyon çerçevesinde stratejiler belirlenmiş ve eylem planları 

kapsamında proje paketleri geliştirilmiştir.  

Analitik çalışmalar, katılım konferanslarındaki tartışmalar ve bunlar çerçevesinde 

yapılan GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan konular, Aphrodisias’a özgü 6 başlık 

altında gruplandırılmıştır. Bu başlıklar aşağıda sıralanmaktadır;  

1. Yönetim ve Organizasyon  

2. Koruma ve Planlama  

3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi 

4. Önem ve Değerin Algılanması  

5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım  

6. Risk Yönetimi  

Belirlenen başlıklar altında saptanan sorunlar (S), bu sorunların çözümü için geliştirilen 

stratejiler (St) ve projeler (Pr) ele alınarak, belirlenen projelerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla öngörülen kurum ve kuruluşlar,  projelerin uygulanması için finans kaynakları 

ve en son olarak bu projelerin hayata geçirilmesi için hedef tarihler saptanmıştır. 

3.1.1. Yönetim ve Organizasyon  

Aphrodisias Antik Kenti ve yakın çevresinde gerek kamu kurumları gerekse özel sektör 

kuruluşları eliyle çeşitli, plan, proje ve yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Önemli bir Antik 

Kent dokusunun yakın çevresinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim 

Planı kapsamında yapılan analiz çalışmaları, yerinde yapılan incelemeler ile katılım 

konferansları sonucunda iki önemli başlıkta toplanabilecek hususlar ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan ilki tüm kurumların faaliyetleri arasında bir eşgüdümünün sağlanması, diğeri 

ise tüm faaliyetlerin Antik Kente etkilerinin değerlendirildiği ortak çalışmaların 

yürütülmesidir.  

Bu çerçevede Yönetim ve Organizasyon başlığı altında belirlenen sorun ve stratejiler 

şu şekilde sıralanmaktadır;   
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Sorunlar  

Yönetim ve Organizasyon başlığı altında çözümü aranan temel sorun şu şekildedir; 

1S1 Alan Yönetim Planı sınırları içinde kurumlar arasında eşgüdüm olmaması 

Belirlenen bu soruna yönelik çözümlerinin sağlanması ve ihtiyaçların giderilmesi 

amacıyla sorun, strateji ve proje paketleri Tablo 3.1’de özetlenmiş bulunmaktadır. 

Stratejiler 

Yönetim ve Organizasyon başlığı altında belirlenen sorunun çözümü için geliştirilen 

strateji aşağıda açıklanmıştır. 

1S1St1 Yönetim Planı’nın ilgili tüm kurumlar tarafından aynı şekilde anlaşılarak 

benimsenmesi için Alan Yönetim Planı sınırları içinde yetkili kurumlar arasında 

eşgüdümün sağlanması  

Antik Kent ve çevresinde ilgili kurum ve kuruluşlar yasal mevzuatta tanımlanan görev, 

sorumluluk ve yetki sınırları içinde kendi kurumsal kapasiteleri ölçüsünde faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. Yıllar içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğinin yanı sıra 

birbirini tamamlama hususları da önem kazanmaktadır. Antik Kent ve yakın çevresinde 

yetkili kurumlar tarafından yürütülen faaliyetler arasında eşgüdüm eksikliği 

bulunmaktadır. Benzer faaliyetler içinde bulunan ilgili kurumların eşgüdümünde 

sorunlar yer almaktadır. Bu nedenle Antik Kent ve yakın çevresinde yetkili kurumlar 

arasında eşgüdüm sağlanması Yönetim Planı’nın ilgili tüm kurumlar tarafından benzer 

şekilde anlaşılması ve benimsenmesi hedeflenmiş ve proje paketleri geliştirilmiştir.    

 

3.1.2. Koruma ve Planlama  

Aphrodisias Antik Kenti ve çevresinde koruma ve planlama ile ilgili sorunlar içinde; 

toprak altında ve üstünde yer alan eserlerin korunma çalışmalarındaki finansal ve 

mekânsal sorunlar ile Antik kent ve çevresinde yer alan eserlerin korunması ve 

sürekliliğinin sağlanmasında güvenlik ve katılım konularındaki sorunlar öne 

çıkmaktadır. Bununla birlikte alanda yer alan eski Geyre’ye ait kalıntılar, eski Geyre 

evleri ve bunların bir parçası olan Kazı Evi'ne ait yapılar da muhafaza edilmeli ve 

onarılmalıdırlar.  

Aphrodisias Antik Kenti, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillidir. Antik kentin 

çevresinde 3. Derece Arkeolojik Sit alanı bulunmaktadır. Çalışma kapsamında, 

Aphrodisias Antik Kenti’nin içinde bulunduğu sit alanlarını da kapsayan ve 20.03.2008 

tarih ve 50652 sayılı Makam Oluru ile uygun bulunan Yönetim Alanı sınırı koruma ve 

planlama bağlamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda öne çıkan 

sorun alanları aşağıda yer almaktadır. 

Sorunlar 

2S1 Bölgede yapılan kaçak kazılar ve eserlerin güvenliğine yönelik sorunlar  

2S2 Envanter eksikliği ve koruma amaçlı imar planının güncel olmamasından 

kaynaklanan bütüncül koruma sorunları 

2S3 Antik Kent Sur Dışında Kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde kaçak 

yapılaşma olması ve özel mülkiyetin bulunması 
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Belirlenen bu sorunların çözümlerinin sağlanması ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 

sorunlar, stratejiler ve proje paketleri Tablo 3.2’de özetlenmiş bulunmaktadır. 

Stratejiler 

Birinci safhada yapılan analitik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan öncelikli sorunların 

çözümlerine ilişkin stratejiler aşağıda yer almaktadır: 

2S1St1 Antik Kente özel güvenlik önlemlerinin alınması 

Kaçak kazılar, definecilik gibi eserlere zarar verici eylemlerin önlenmesi amacı ile 

Geyre Jandarma Komutanlığı ve Kazı heyetinin istihdam ettiği bekçi ile sağlanan 

mevcut güvenlik önlemlerinin artırılması ve bu amaçla yeni bir antik kent özel güvenlik 

sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Aphrodisias Antik Kenti içinde gerekli güvenlik 

sistemlerinin oluşturulmasından önce Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’ndan gerekli onayın alınması zorunludur. 

2S2St1 Antik Kent ve territoriumu kapsayan kültür varlıklarının korunarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için kültür varlıklarının envanterinin oluşturulması 

Antik Kent ve territoriumu içinde yer alan tüm taşınmaz kültür ve arkeolojik varlıkların 

tespiti için bir envanter çalışması yapılması gerekmektedir.  Eserlerin tespit edilmesi ve 

korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile envanterinin oluşturulması önemli 

bir hedef olarak görülmektedir. 

2S2St2 3. Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planının 

güncellenmesi 

Aphrodisias Antik Kentinin sahip olduğu üstün evrensel değerinin korunmasına paralel 

olarak Geyre yerleşmesinin yerel toplumsal ve ekonomik kalkınması amacı ile koruma 

amaçlı imar planının revize edilmesi hedeflenmektedir. 

2S3St1 Alanda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik önlemler alınarak, özel 

mülkiyetin de kamulaştırılması veya takasına ilişkin girişimlerde bulunulması.   

1. Derece Arkeolojik Sit alanı üzerinde yer alan taşınmazlar, koruma alanının bütüncül 

olarak korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile yeni yaklaşımlarla 

değerlendirilecektir.  

3.1.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi  

Aphrodisias Antik Kenti, arkeolojik açıdan, bulunduğu bölgenin ve Türkiye’nin en 

önemli kültürel miras alanlarından biridir. Antik Kent, zengin arkeolojik değeri ve Efes 

ve Hierapolis-Pamukkale gibi diğer önemli antik kent alanlarına olan yakınlığı nedeniyle 

önemli arkeolojik gezi rotalarına gün geçtikçe daha çok dahil olmakta ve bunun sonucu 

olarak da alana olan ziyaretçi talebi yıllar itibarıyla artan bir eğilim göstermektedir. 

Ancak artan ziyaretçi miktarı ile birlikte, Antik Kent ve çevresinin arkeolojik değerinin 

korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi ve alana yapılan ziyaretlerin gerek arkeolojik 

izlenim gerekse turistik hizmetler ve altyapı açısından belirli bir kalite düzeyinin 

üzerinde tutulması, başlıca politika yaklaşımları olmalıdır. 

Antik Kent ve yakın çevresine ulaşımın sağlanabilmesi için en önemli bağlantı, 

Karacasu-Tavas karayoludur. Bu nedenle alana, öncelikle karayolu ağırlıklı bir ulaşım 

sağlanmaktadır. Antik kentin konum olarak yer aldığı coğrafya Denizli, Aydın, Muğla, 

İzmir, Antalya gibi çevredeki önemli kentlere bağlantıları sağlayan ana yolların 

dışındadır. Bu nedenle ağır bir trafik bulunmamakla birlikte, Antik Kente erişim için, 
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şehirlerarası ulaşımda zorluklar bulunmaktadır. Antik Kentin ziyareti ile ilgili olarak, 

turist otobüsleri ile özel otomobil ağırlıktadır. Bu çerçevede yörenin görece olarak 

korunmuş bu yapısını devam ettirmek, mevcut coğrafyada Antik Kent ile birlikte diğer 

doğal ve kültürel değerler arasında bağlantıları sağlamak, alternatif ulaşım araçları ile 

tur güzergâhlarını arttırmak ve çeşitlendirmek, tur programlarında Aphrodisias’ın daha 

çok yer almasına yönelik çalışmalar yapmak gibi temel hususlar, bu kapsamda 

değerlendirilmektedir.  

Bu çerçevede Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi başlığı altında belirlenen sorun ve 

stratejiler şu şekilde sıralanmaktadır;   

Sorunlar  

Erişilebilirlik ve ziyaretçi yönetimi başlığı altında,  bir önceki safhada yapılan analiz 

çalışmaları sonucunda çözümü aranan sorunlar aşağıda sıralanmaktadır: 

3S1 Antik Kent içinde ziyaretçilere yönelik mekânsal düzenlemelerin yetersiz ve eksik 
olması  
 
3S2 Yaya ve bisikletle erişim olanaklarının yetersiz olması 

3S3 Aphrodisias Antik Kentinin tur programlarında yaygın olarak yer almaması 

3S4 Mevcut müze binasının halen devam eden kazılar sonucu ortaya çıkan eserlerin 

sergilenmesi ve modern müzecilik faaliyetleri için yeterli mekânsal ve teknik olanaklara 

sahip olmaması 

3S5 Müzeye ulaşımda kullanılan mevcut otopark alanının karayoluna çok yakın bir 

konumda ve ören yerine uzak mesafede olması nedeniyle grup olarak hareket eden 

ziyaretçilerin güvenli ve hızlı bir biçimde Antik Kente ulaştırılması yönünden sakıncalı 

olması, Dörtytolağızındaki otopark’dan sit alanına turistlerin traktör çekicisi ile 

nakledilmesi yöntemi son derece riskli ve tehlikeli bir yöntem olması 

3S6 Aphrodisias Antik Kentinde devam eden kazılar ve arazinin fiziki yapısı nedeniyle 

gezilme güçlüğü yaşanması.  

3S7 Ziyaretçilerin Aphrodisias alanı ile ilgili deneyimlerinin Antik Kent ve müze ile sınırlı 

kalması ve yakın çevredeki Geyre yerleşiminin kültürel ve doğal zenginlikleri ile ilgili 

konularda ziyaretçilere hizmet sunabilecek Aphrodisias Antik Kenti ile bütünleştirilmiş 

faaliyetlerin çok kısıtlı olması. 

Belirlenen bu sorunların çözümlerinin sağlanması ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 

sorun, strateji ve proje paketleri Tablo 3.3’te özetlenmiş bulunmaktadır. 

Stratejiler 

Erişilebilirlik ve ziyaretçi yönetimi başlığı altında belirlenen sorunların çözümü için 

geliştirilen stratejiler aşağıda açıklanmıştır. 

3S1St1 Aphrodisias Antik Kentinin mevcut kullanımından kaynaklanan sorunlarının 

çözülmesi ve yetersiz kalan mekânsal düzenlemelerin iyileştirilmesi 

Aphrodisias Ören Yerine gelen ziyaretçi sayısını ve ziyaretçi memnuniyetini arttırmak 

üzere, ziyaretçi profili, mevsim durumu, ören yerinin mevcut durumu, kazı planı göz 

önüne alınarak çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.   

3S2St1 Antik Kente erişimin alternatif ulaşım olanaklarıyla desteklenmesi  
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Aphrodisias Antik Kentine erişimde özellikle bisiklet vb alternatif ulaşım olanakları 

açısından erişimde sorunlar bulunmakta; yaya ve bisiklet tur güzergâhları yer 

almamaktadır. Antik Kente erişimde alternatif ulaşım olanaklarının geliştirilmesi 

gerekmektedir.   

3S3St1 Aphrodisias Antik Kentinin tur programlarında daha fazla yer almasını 

sağlamak 

Aphrodisias Antik Kentine yönelik turizm hareketi büyük bir oranda günübirlik ve tur 

kapsamındadır. Mevcutta sadece Aphrodisias Antik Kentine yönelik tur programları 

bulunmamaktadır. Geliştirilen tur paketleri genel olarak Efes ve Pamukkale ile birlikte 

Aphrodisias’ın ele alınması şeklindedir. Bu turizm faaliyetinin mevsimsel dağılımını 

dengelemek, günübirliğin yanı sıra hafta sonu vb konaklama imkânlarının geliştirilmesi 

alanın ve yakın çevresinin sosyo-ekonomik açıdan gelişimi için önemlidir. Konaklama 

imkânlarının yakın çevrede geliştirilmesi ile yöredeki Antik Kent ile birlikte doğal 

kaynaklarının da tur programlarına alınması, günübirlik doğa yürüyüşleri, bisiklet, at, 

atv vb alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi ile Antik Kentin hem tek başına hem 

de çeşitli tur programlarında daha fazla yer almasının sağlanacağı düşünülmektedir. 

3S4St1 Koruma açısından hassasiyet gösteren antik eserlerin olumsuz fiziki dış 

şartlardan mümkün olduğunca korunarak sergilenmesi amacıyla çağdaş arkeoloji 

müzeciliği fonksiyonlarını yerine getirebilecek mekânsal ve teknik imkânların 

sağlanması. 

Aphrodisias arkeoloji müzesinin hâlihazırdaki koşulları devam etmekte olan kazı 

çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan nadir arkeolojik eserlerin sergilenmesi için 

kapasitesi yetersizdir. Buna ek olarak alana artan ziyaretçi talebini uygun hizmet 

koşullarında sunabilmek için yeni sergileme alanlarının oluşturulması gerekmektedir.  

3S5St1 Alana gerek bireysel gerekse toplu ulaşımı hızlı ve güvenli biçimde sağlayarak 

ziyaretçilerin erişebilirliğini arttırmak. 

Aphrodisias Antik Kenti Karacasu-Tavas karayolu üzerinde olmasına rağmen alana 

toplu ulaşım araçları ile erişim koşulları dezavantajlı konumda olup ayrıca, hâlihazırda 

alana ulaşımda kullanılan otopark alanı da birçok sakıncalar içerdiğinden ziyaretçilerin 

alana erişebilirliğinin artırılması yönünde bir strateji izlenmesi gerekmektedir.  

3S6St1 Alanın ziyaretçiler tarafından antik eserler üzerinde tahribata yol açmadan 

güvenli ve rahatça gezilmesinin sağlanması. 

Antik Kentte gezilen alanların bir kısmında halen kazıların sürüyor olması, alanın yer 

yer engebeli bir topografik yapıda olması ve gezi güzergâhının birçok noktasında 

hassas durumdaki antik eserlerin üzerinden geçilerek gezilmesi bu konularda bütüncül 

bir ziyaretçi yönetimini düzenlemeyi amaçlayan ve öncelikli çözümler içeren bir 

yaklaşım benimsenmesini gerektirmiştir.   

3S7St1 Antik Kent ve yakınındaki Geyre kasabasının turistik ziyaret ve ekonomik 

faaliyetler açısından bütüncül bir şekilde ele alınması.  

Biz zamanlar ilk kuruluş yeri Aphrodisias Antik Kent alanının üzeri olan Geyre 

kasabasının alanın yakınına bir bölgeye taşınmasından sonra Antik Kentle olan ilişkisi 

büyük oranda azalmış olduğu ve gerek sosyal gerekse ekonomik yönden antik alanın 

yarattığı turistik faaliyetlerden az miktarda pay aldığı saptanmıştır. Bu nedenle Geyre 

kasabasının Antik Kentle olan sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin daha güçlü 

hale gelmesini sağlayacak bir strateji benimsenmiştir.   
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3.1.4. Önem ve Değerin Algılanması  

Aphrodisias Antik Kenti’nin öneminin ve değerinin algılanması ile ilgili sorunlar, temel 

olarak iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilkini, Aphrodisias Antik Kenti’nin sahip 

olduğu değeri oluşturan tüm mirasın henüz açığa çıkarılmamış ve alanın değerinin tam 

olarak anlaşılamamış olmasından kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır. Bu durum, 

turizm faaliyeti ile kazı çalışmalarının güvenliği ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi 

arasında bir denge kurulmasını ve Antik Kentin öneminin ortaya konmasını 

gerektirmektedir. Aynı zamanda alanın değeri ve önemine dair birikimin tanıtılması, 

paylaşılması, yerel halk ve geniş kesimlerce anlaşılmasının sağlanması da bu konudaki 

diğer sorun alanlarını oluşturmaktadır. İkinci konu ise alan ile ilişki içinde olan ve yakın 

çevresinde bulunan değerlerin ortaya çıkarılması ve yaşatılmasına dair sorunlardır. 

Bunlardan en önemlisi, alan çevresinde yapılan çömlekçilik gibi zanaatların 

geliştirilmesi ve Aphrodisias Antik Kenti’nin tanıtımına yönelik kullanılmasında 

yapılması gerekenlerdir.   

Sorunlar  

Alanda yer alan tarihi ve kültürel mirasın önemi ve değerinin algılanmasının 

sağlanması açısından ön plana çıkan sorun alanları şöyle tanımlanabilir:  

4S1 Alandaki kazı çalışmaları devam ederken Antik Kentin ziyaretçiler tarafından bütün 

olarak algılanmasının sağlanmasında karşılaşılan sorunlar  

4S2 Aphrodisias Antik Kentinin öneminin yerli ve yabancı kamuoyunda algılanmasının 

zayıf olması  

4S3 Alanın tanıtımı için yapılması gereken çalışmaların tamamlanmamış olması  

4S4 Aphrodisias Antik Kentindeki heykel geleneğinin kaybedilmiş olması  

4S5 Alandaki sanatsal ve bilimsel çalışmalara imkân tanıyacak potansiyelin 

değerlendirilmemiş olması 

Belirlenen bu sorunların çözümlerinin sağlanması ve gereksinimlerin karşılanması 

amacıyla sorun, strateji ve proje paketleri Tablo 3.4’te özetlenmiş bulunmaktadır. 

Stratejiler 

Bu sorunların tespitinden sonra, sorunların çözümüne yönelik olarak izlenecek 

stratejiler tanımlanmış ve bu stratejilerin hayata geçmesine yönelik proje paketleri, 

projelerde yer alacak aktörler ve rolleri, projelerde kullanılabilecek kaynaklar ve her bir 

projenin önceliği tanımlanmıştır.  

Konuya dair sorunların çözümüne yönelik stratejiler aşağıda açıklanmıştır.  

4S1St1 Antik Kentin sahip olduğu arkeolojik değerlerin algılanmasının sağlanması.  

Kazı çalışmalarının sürdürülmesi hem alanın değerinin ortaya konması hem de bilimsel 

çalışmaların geliştirilmesi ve bilime katkı yapılması açısından önem taşımaktadır, 

ancak bugüne dek ortaya çıkarılan mirasın ziyaretçiler ve ilgililer tarafından gezilip 

görülebilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu açıdan kazı çalışmaları sürerken, aynı 

zamanda alanın ilgili kesimler tarafından en iyi biçimde anlaşılması ve algılanması 

sağlanmalıdır. Aphrodisias Antik Kenti’nin öncelikli değerlerinin ön plana çıkarılması ile 

kent imgesinin bu önemli öğeler üzerinden kurulması, desteklenmesi ve kent 

bütününün geniş kesimlerce bu şekilde algılanması sağlanacaktır. 
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4S2St1 Alandaki değerlerin öneminin ortaya konulması 

Alanın değerinin insanlık tarihi ve bilimsel açıdan öneminin belirgin biçimde ortaya 

konması, alanın değerinin geniş kesimlerce tanınması ve bilinmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

4S3St1 Mevcut değerlerin tanıtımının sağlanması  

Şimdiye dek ortaya çıkarılmış olan mirasın tanıtımının çeşitli yöntemler ve araçlar 

kullanılarak geniş kesimlere ulaşacak biçimde tanıtılmasının sağlanması 

gerekmektedir.  

4S4St1 Alanda heykel yapım geleneğinin canlandırılması 

Alandaki heykel geleneğinin tekrar canlandırılması ile alanda yaşayan ve ilgili 

kesimlerin heykel üretimi yoluyla alanla ilgilerinin geliştirilmesi ve alanın kimliğinin 

sürdürülmesi, kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve alanın gündemde olması, gelecek 

kuşaklara da bu birikimin aktarılmasının sağlanması önem taşımaktadır.  

4S5St1 Alanda sanatsal ve bilimsel çalışmalara ortam sağlayacak platformların 

oluşturulması 

Alanın tarihi, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinden kaynaklanan değerler günümüzde de 

üretici ve yaratıcı aktiviteler için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu potansiyelin 

ilgili kesimler için bir öğrenme, üretme ve yaratma sürecine dönüştürülmesi için imkân 

sağlanacaktır. Sit alanında müze binası ve kazı evlerinin bulunması, Aphrodisias’ın 

ayrıcalıklı bir özelliğidir. Yapılacak araştırma ve konservasyon çalışmaları için bu 

mekanların potansiyellerinden yararlanılanacaktır. 

3.1.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım  

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım başlığı altında, bir önceki safhada yapılan analiz 

çalışmaları sonucunda çözümü aranan sorunlar, genel olarak Antik Kent ile ilgili güncel 

bilgilerin daha geniş kitlelerle paylaşılması üzerinedir. 

Sorunlar 

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım başlığı altında belirlenen sorunlar aşağıda yer 

almaktadır: 

5S1 1961 yılından beri devam eden düzenli kazılar sayesinde alanla ilgili önemli bir 

bilgi birikimine ulaşılmış olmasına karşılık, Antik Kente ait Türkçe ve diğer dillerde, 

yazılı ve görsel kaynakların yetersiz oluşu. 

 Aphrodisias Antik Kentindeki mevcut bilimsel kazılar 1961 yılından beri devam 

etmektedir, bu zaman zarfında önemli bilgi birikimine erişilmiş ve bu durumun sonucu 

olarak da pekçok bilimsel yayın gerçekleştirilmiştir. Ancak, bilimsel yayınların 

çeşitliliğine karşın, daha popüler bir dille yazılmış, özellikle ziyaretçilerin Antik Kentin 

kavramasını kolaylaştırılacak, çeşitli dillerde basılı yazılı ve görsel kaynaklar eksiktir ve 

özellikle Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış güncel el kitapları bulunmamaktadır. 

5S2 İnternet ortamında, yapılan kazıları temsil eden resmi bir web sitesinin 

bulunmaması bir sorundur ve bu yüzden Antik Kentle ilgili en güncel bilgilere uzaktan 

erişim zorlaşmaktadır. 

5S3 Çevre halkın Antik Kente yönelik sağlıklı ve yeterli bilgi sahibi olmaması bir 

sorundur. Bu durum bir yandan yöre halkının Antik Kente yönelik aidiyet duygusunun 
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zayıf olmasına neden olurken, diğer yandan kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerini 

körüklemektedir.  

5S4 Aphrodisias’taki arkeolojik çalışmaların içeriği, amaçları ve metotları yeterince 

tanınmamaktadır ve bu durum yakın çevrede yaşayanlardan antik yapıların popüler 

faaliyetlerde kullanılması, geniş alanların hızlı bir şekilde kazılıp açılması ve antik 

yapıların hemen ayağa kaldırılması gibi kazının bilimsel çalışma rutinini tehdit eden 

talepler gelmesine neden olmaktadır.  

5S5 Geyre Belediyesi’nde koruma ile ilgili yeterli sayıda yetişmiş elemanın 

bulunmaması yerel halkın mevcut mevzuat ve koruma kurulu kararları ile ilgili sağlıklı 

bilgi edinmesini zorlaştırmaktadır. 

Belirlenen bu sorunların çözümlerinin sağlanması ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 

sorun, strateji ve proje paketleri Tablo 3.5’te özetlenmiş bulunmaktadır. 

Stratejiler 

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım başlığı altında belirlenen sorunların çözümü için 

geliştirilen stratejiler aşağıda açıklanmaktadır. 

5S1St1 Aphrodisias antik kentine ilişkin kazıdan elde edilen bilgilerin daha geniş 

kitlelerle paylaşılması 

Aphrodisias Antik Kenti’nde düzenli bilimsel kazılar 1961 yılından beri 

sürdürülmektedir. Bu sayede kentle ilgili önemli bilgilere ulaşılmış ve pek çok bilimsel 

yayın yapılmıştır. Oluşturulan strateji ile bu bilgi birikiminin bilimsel çevrelerin ötesinde 

daha geniş kitlelerle paylaşılması gerekliliğinin altını çizmektedir.  

5S2St1 Aphrodisias Antik Kentiyle ilgili güncel bilgilere uzaktan erişimin sağlanması 

Aphrodisias kentinde süregelen kazılar, kentle ilgili mevcut bilgi birikimini 

zenginleştirmekte, kent tarihi ve yapıları ile ilgili bilinenleri tazeleyip, bazen de 

değiştirmektedir. Araştırmalarla ilgili en güncel verileri içeren, resmi bir web sitesinin 

oluşturulması stratejisi gerekli görülmüştür.  

5S3St1 Yöre halkında alana yönelik, sağlıklı ve güncel bilgilerden kaynaklanan aidiyet 

duygusunun oluşmasının sağlanması  

Aphrodisias Antik Kenti ve çevresini yerel halkın daha çok sahiplenmesi gerektiği 

görülmektedir. Oluşturulan strateji ile çevre halkının ören yerini daha iyi tanımasının 

sağlanması hedeflenmektedir. Yöre halkının kazı aktivitelerini daha iyi tanıyıp, 

anlamasını sağlayacak aktiviteler geliştirilmesi ile Antik Kente yönelik bir aidiyet 

duygusunun oluşmasının teşvik edileceği düşünülmektedir. Ayrıca kaçak kazılar ve 

definecilik gibi tarihi eserlere zarar veren eylemlerin önüne geçilmesi için öncelikle 

çevrede yaşayan halkla işbirliği yapılması gereklidir. Bu nedenle çevre yerleşimlerde 

yaşayan halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.   

5S4St1 Aydın İli’ndeki çeşitli kurum ve kuruluşların Aphrodisias’taki arkeolojik 

araştırmaların amaç ve metotları konusunda bilgilendirilmesi 

Aphrodisias Antik Kentindeki kazı ve koruma çalışmaları ile doğrudan veya dolaylı 

olarak ilgilenen pek çok kurum ve kuruluş mevcuttur. Bunlardan özelikle yakın çevrede 

olanlarının arkeolojik araştırmaların amaçları ve metotları konusunda bilgilendirilmesi 

gerekli görülmektedir. Bu sayede geniş alanların daha hızlı kazılması ve restorasyon 
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çalışmalarının çok hızlı gerçekleştirilmesine yönelik beklentilerin engellenmesi 

hedeflenmektedir.  

5S5St1 Geyre Belediyesi’nin sit alanının korunması bağlamında kurumsal kapasitesinin 

artırılması  

Aphrodisias Antik Kenti 1. Derece arkeolojik sit alanı üzerinde, Geyre yerleşmesi ise 3. 

Derece arkeolojik sit alanı üzerinde bulunmaktadır. Yerleşmenin gelişimine yönelik tüm 

uygulamalar koruma amaçlı imar planı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yasası ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ilkeleri çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. Sit alanın korunması ve kullanılması için yürürlükte bulunan koruma 

amaçlı imar planının uygulama yükümlülüğü Geyre Belediyesi’ne aittir. Alanda koruma 

ve yönetim konularında yetkili yerel yönetim birimi olan Geyre Belediyesi, planlama ve 

koruma konusunda uzman istihdam etmemektedir. Bu nedenle Geyre Belediyesi’nin 

koruma bağlamında kurumsal kapasitesinin artırılması gerekmektedir. 

 

3.1.6. Risk Yönetimi  

Aphrodisias Antik Kenti’nin, analiz çalışmaları sonucunda risk yönetimi kapsamında 

öne çıkan sorunları, temel olarak doğal ve insan kaynaklı riskler başlıkları altında ele 

alınmaktadır. Sorunlar, Antik Kentteki kazı çalışmaları ve turizm faaliyetlerin devamlılığı 

yanında, alanın gelecek nesillere aktarılması için de önem arz etmektedir.   

Sorunlar 

Risk Yönetimi başlığı altında, öne çıkan sorunlar aşağıda belirtilmiştir: 

6S1 Taban suyu seviyesinin yükselmesi 

6S2 Alanın 1. derece deprem bölgesinde yer alması  

6S3 Antik Kent içinde otsu türlerin kuruması ve yangın riskinin ortaya çıkması 

6S4 Sel ve taşkın riskinin bulunması 

6S5 Antik Kentin insan ve doğal kaynaklı risklere karşı Acil Eylem Planı’nın 

bulunmaması 

6S6 Karacasu Sulama Barajı’nın, Aphrodisias Antik Kentine ve içinde olduğu havzaya 

etkilerinin saptanmamış olması 

Belirlenen bu sorunların çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla sorun, strateji ve 

proje paketleri Tablo 3.6’da özetlenmiştir. 

Stratejiler 

Risk Yönetimi başlığı altında sorunların tespit edilmesinden sonra, bu sorunların 

çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Konuya dair stratejiler aşağıda açıklanmıştır. 

6S1St1 Taban suyu seviyesindeki yükselmenin Antik Kente zarar vermesinin ve kazı 

çalışmalarını yavaşlatmasının engellenmesi için taban suyu seviyesinin düzenlenmesi 
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Antik Kent ve çevresinde, yağışın bol olduğu dönemlerde ve bazı müfrit yıllarda yaz 

aylarında taban suyu yüksekliğinin artması, Antik Kentteki arkeolojik eserlere zarar 

vermektedir. Taban suyu seviyesindeki bu artışın kazı dönemini de kapsayacak şekilde 

yaz aylarında da devam etmesi durumunda, kazı çalışmalarını yavaşlattığı da 

görülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan strateji ile taban suyu seviyesindeki 

yüksekliğin Antik Kente zarar vermesi ve kazı çalışmalarını yavaşlatmasının 

engellenmesi hedeflenmiştir.  

6S2St1 Antik Kentte bulunan yapıların deprem risklerine karşı korunması 

Alanın 1. derece deprem bölgesinde yer almasının getirdiği riskleri en aza indirgemek 

amacıyla Antik Kentte bulunan yapıların deprem riskine karşı korunması bu strateji ile 

sağlanacaktır. Bu amaçla “Antik Kentte bulunan arkeolojik, geleneksel ve modern tüm 

yapıların deprem dayanıklılığının saptanması ve gerekli önlemlerin alınması” projesi 

oluşturulmuştur.  

6S3St1 Antik Kentin yangın riskine karşı korunması 

Bahar aylarında gelişen otsu bitki türlerinin, yağışın azalması ve taban suyu seviyesinin 

düşmesi ile birlikte kuruması, yangın riskini oluşturan başlıca faktörlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Otsu türlerin oluşturduğu yangın riski ve diğer yangın risklerine 

karşı alanın korunması için otsu türlerin özellikle her sene mart ve ekim ayları arasında 

yolunup temizlenerek alandan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda otsu türler 

ile mücadele çalışmalarının yapılması ve yangına acil müdahale edilmesi için gerekli 

idari ve teknik önlemlerin alınmasına yönelik projeler geliştirilmiştir. 

6S4St1 Sel ve taşkın kaynaklı doğal afetlerin etkisinin azaltılması  

Antik Kent, içinde bulunduğu havzanın en düşük kotlarında yer almaktadır. Ayrıca, 

Antik Kentin hemen güneyinden Dandalaz Çayı geçmektedir. Bu konumundan dolayı 

oluşabilecek sel ve taşkın risklerinin Antik Kente etkilerinin azaltılması için Antik Kente 

zarar verebilecek sel ve taşkın riskinin önceden belirlenmesi ve bu risklere karşı gerekli 

önlemlerin alınmasına yönelik projeler geliştirilmiştir. 

6S5St1 Antik Kenti etkileyecek her türlü afet için hazırlıklı olunması 

Antik Kentin insan ve doğal kaynaklı risklere karşı hazırlıklı olması amacıyla geliştirilen 

bu strateji ile Antik Kentin acil eylem planı yapılması hedeflenmiştir. Antik Kentin, insan 

ve doğal kaynaklı risklere karşı geliştirilmiş Acil Eylem Planı’nın bulunmaması ve 

herhangi bir risk karşısında kurum, yetkili ve personelin nasıl bir yöntem izleyecekleri 

belirlenmemiş olması, bu strateji ile giderilmeye çalışılmaktadır.  

6S6St1 Karacasu Sulama Barajı’nın, Aphrodisias Antik Kentine ve içinde olduğu 

havzaya etkilerinin saptanması  

Karacasu Sulama Barajı’nın havzadaki su drenajına ve dolayısıyla Aphrodisias Antik 

Kenti’ne etkileri bilinmemektedir. Mevcut drenaj sorunları dolayısıyla, söz konusu 

barajın Antik Kente etkilerinin saptanması ve olası olumsuz etkilere karşı önlemlerin 

alınması gerekmektedir.  
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3.2. Eylem Planı  

Aphrodisias Yönetim Planı’na ait eylem planı; benimsenen temel yaklaşım ve ilkeler ile 

sorumlu olan idarelerin misyon ve vizyonu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

oluşturulmuştur.  

Eylem planının uygulama araçları projelerdir. Projeler, geliştirilen vizyon çerçevesinde 

stratejik bir planın eylem alanı olarak tanımlanmış, belirli bir programla uygulama 

adımları ve uygulama araçları ortaya konmuştur. Bu programa göre uygulama etapları 

ve örgütlenme modeli tanımlanarak oluşturulan projelerin performanslarını, belirlenmiş 

olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemler belirlenmiştir.  

Bu bağlamda Aphrodisias Yönetim Planı kapsamında hazırlanan Eylem Planı aşağıda 

belirtilen çalışma konularında ele alınmıştır. 

1. Sorumlu ve ilgili kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamaya yönelik 

olarak; Yönetim ve Organizasyon  

2. Uluslararası arkeolojik öneme sahip olması ve Dünya Mirası Listesi’ne aday 

olmasına yönelik; Koruma ve Planlama  

3. Coğrafi konum ve ulaşım bağlantısındaki zorlukların giderilmesi ile arkeolojik 

kazılardaki süreklilik ve bilgi birikimi sayesinde artan ziyaretçi sayısının 

düzenlenmesine yönelik olarak; Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi  

4. Ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince tanınmasına yönelik olarak; Önem ve 

Değerin Algılanması  

5. Toplumdaki farkındalığı sağlamaya dönük olarak; Eğitim, Bilinçlendirme ve 

Katılım  

6. Doğanın etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak; Risk Yönetimi  

Yukarıda belirtilen çalışma konuları kapsamında projeler geliştirilmiştir.   
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3.2.1. Projeler  

Yönetim Planı kapsamında değerlendirilebilecek 6 farklı konuda proje paketleri 

tanımlanmıştır.  Yerinde yapılan analiz çalışmaları, katılım konferansları, literatür 

tarama ve ilgili kurumlardan elde edilen verilere göre Antik Kent ve çevresi için her 

çalışma konusuna ilişkin Yönetim Planı kapsamında değerlendirilebilecek genel 

sorunlar ele alınmıştır. Belirlenen her bir proje paketinin proje kodu, proje adı, tanımı, 

strateji ve diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar, süre ve 

varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısının yer aldığı proje 

künyeleri oluşturulmuştur.   

3.2.1.1. Yönetim ve Organizasyon Projeleri  

Bu çalışma alanına ait sorun ve stratejiler, ışığında iki adet proje paketi belirlenmiştir;  

1S1St1Pr1 Aphrodisias Alan Yönetimi Bütünleşik Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

1S1St1Pr2 Alan Başkanlığı’nın oluşturulması Projesi  
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YÖNETİM ve ORGANİZASYON PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU: 1S1St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Alan Yönetimi Bütünleşik Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 
 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Yönetim Planı sınırları içinde gerçekleştirmek üzere ilgili kurum ve 
kuruluşların faaliyetlerinin listelenmesi ve tanımlanması, Aydın İli sınırları içinde yapılacak 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile ilişkisinin kurularak Aphrodisias Antik Kenti ve territoriumu 
kapsayan taşınmaz kültür varlıklarının envanterinin düzenlenmesi, istatistiki verilerin düzenli 
toplanması, değerlendirilerek yayımlanması, Aphrodisias Antik Kenti ve yakın çevresine ait ilgili 
mevcut envanter çalışmalarını standartlaştırmak, sayısallaştırmak, eksiklerini tamamlamak, 
yönetim alanı ile ilgili Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturmak, eldeki bu verilere paydaşların 
erişimini sağlamak, kamu yatırımları ve projeler ile ilgili kararların alan başkanlığına iletilmesini 
sağlamak 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 1S1St1 

İlgili Eylemler:   

Gerekli donanım, yazılım ve personelin sağlanması  

Taşınmaz Kültür varlıkları envanterinin çıkarılması,  

İlgili kurumlardan mevcut veri tabanlarının elde edilmesi,  

Dijital bilgi bankasının kurulması 

İlgili Proje Paketleri: 1S1St1Pr2, 2S2St1Pr1  

 

SORUMLU KURUM: Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

İLGİLİ KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü), 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın Valiliği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü, Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Karacasu Belediyesi, Ataeymir 
Belediyesi, Geyre Belediyesi, Üniversiteler  

KAYNAKLAR: Aydın Valiliği, 5302 sayılı yasa kapsamında Aydın İl Özel İdaresi,  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: 

Aydın İl Özel İdaresi (HEDEF 16.5: Belediye sınırları dışındaki Kültür ve Tabiat Varlıkları 
envanterinin çıkartılması. Faaliyet 16.5.1: Araştırma/Koruma altına alma uygulamasının 
başlatılması. HEDEF 16.9: Beseri, Coğrafi, Sektörel vb.Bilgilerin kayıt altına alınması.Faaliyet 
16.9.1: Dijital ortamda ”Bilgi Bankası”nın kurulması.) 
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PROJE KODU: 1S1St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI: Alan Başkanlığı’nın Oluşturulması Projesi 
 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Yönetim Planı’nın onaylanarak işlerlik kazanabilmesi ve Eylem 
Planlarında Alan Başkanlığı’na verilen sorumlulukların geçerli olmasını sağlamak üzere Alan 
Başkanlığı Oluşturulmasına yönelik projedir.   

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 1S1St1 

İlgili Eylemler:   

Gerekli donanım ve personelin sağlanması  

 İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM:   Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM, 

İLGİLİ KURUM: Aydın Valiliği,   

KAYNAKLAR:   Aydın Valiliği,  Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM, 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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3.2.1.2. Koruma ve Planlama Projeleri  

Çalışma alanına dair, yukarıda açıklanan sorun ve stratejiler ışığında 7 adet proje 

paketi belirlenmiştir:  

2S1St1Pr1 Antik Kent Güvenlik Sistemi 

2S2St1Pr1 Antik Kent ve territoriumu kapsayan kültür varlıklarının envanterinin 

oluşturulması 

2S2St1Pr2 Antik Kentte anastilosis çalışmalarının programlanması 

2S2St2Pr1 Koruma Amaçlı İmar Planının revize edilmesi  

2S3St1Pr1 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak yapıların kaldırılması 

2S3St1Pr2 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetin kamulaştırılması 

2S3St1Pr3 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetin Hazineye ait 

taşınmazlarla takası 
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KORUMA VE PLANLAMA PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU: 2S1St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Antik Kent Güvenlik Sistemi 

PROJE TANIMI: Antik kent çevresinde yapılan kaçak kazıların engellenmesi ve Antik Kentte yer 
alan eserlerin vandalizm vb. etkilerden zarar görmesinin önlenmesi amacı ile Antik Kente özel 
bir güvenlik sisteminin oluşturulması. 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S1St1 

İlgili Eylemler:  

Güvenlik Kameralarının Yerleştirilmesi, 

Özel Güvenlik Birimi Oluşturulması 

İlgili Proje Paketleri:  

SORUMLU KURUM: Aydın Valiliği, Müze Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Geyre Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Aydın İl Özel İdaresi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: 

Aydın İl Özel İdaresi: Faaliyet 19.2.2: Antik Kentlerin tahribini önlemek amacıyla teknik gözetim 
sistemleri kurdurularak bulundukları mahallin güvenlik birimleriyle işbirliği içinde korunması 
sağlanacaktır. 
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PROJE KODU: 2S2St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI:  Antik Kent ve Territoriumu Kapsayan Kültür Varlıklarının Envanterinin 
Oluşturulması 

 

PROJE TANIMI: Antik Kent ve territoriumunu kapsayan alan içinde yer alan tüm eserlerin 
korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için öncelikli bir envanter çalışmasının yapılması 
gerekliliğine yönelik bir projedir. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 2S2St1 

İlgili Eylemler:  

Aphrodisias Kültür Mirası Envanterinin Oluşumu İçin Kurumlara Duyuru Yapılması,  

Envanter Oluşumu İçin Verilerin Sınıflandırılması,  

Envanter Bilgilerinin Tüm Kurumlara Bildirilmesi,  

Envanterin dijital ve basılı doküman haline getirilmesi 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM:  Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Aydın KVKBK Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Kazı Başkanlığı, Geyre Belediyesi, Karacasu Belediyesi 

KAYNAKLAR: Aphrodisias Müze Müdürlüğü,  Aydın KVKBK Müdürlüğü 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: 

Aydın İl Özel İdaresi HEDEF 16.5: Belediye sınırları dışındaki Kültür ve Tabiat Varlıkları 
envanterinin çıkartılması. Faaliyet 16.5.1: Araştırma/Koruma altına alma uygulamasının 
başlatılması. HEDEF 16.9: Beseri, Coğrafi, Sektörel vb.Bilgilerin kayıt altına alınması.Faaliyet 
16.9.1: Dijital ortamda ” Bilgi Bankası”nın kurulması. 

HEDEF 16.1. Kültür varlıklarımızın tespiti yapılarak halkımızın tanımasına ve yararlanmasına 
sunulacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 19: İlimizdeki doğal ve kültürel varlıklar ile özellikle uluslar arası alanda 
tanınan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan antik kentleri koruyarak ve 
asıllarına uygun ortaya çıkarılmasını sağlayarak turizme kazandırmak ve gelecek kusaklara 
aktarmaktır           
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PROJE KODU: 2S2St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI:  Antik Kentte Anastilosis Çalışmalarının Programlanması 

 

PROJE TANIMI: Antik Kentte yer alan eserlerin ayağa kaldırılması için uzun vadeli bir çalışma 
programının hazırlanmasına yönelik bir projedir. Programın hazırlanabilmesi için antik kente ait 
envanter çalışmasının geliştirilmesi ve anastilosis programının bu verilerle ilişkili olacak şekilde 
hazırlanması beklenmektedir.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S2St1 

İlgili Eylemler:  

Anastilosis çalışması yapılacak eserlerin saptanması, 

Çalışma programının hazırlanması 

İlgili Proje Paketleri: 2S2St1Pr1 

 

SORUMLU KURUM: Kazı Başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM),  Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü,  Müze Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Kazı Başkanlığı, Yerli ve yabancı sponsorlar 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: -   
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PROJE KODU: 2S2St2Pr1 

PROJE PAKETİ ADI:  Koruma Amaçlı İmar Planının Revize Edilmesi 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinin sahip olduğu üstün evrensel değerinin korunmasına 
paralel olarak Geyre yerleşmesinin yerel toplumsal ve ekonomik kalkınması amacı ile koruma 
amaçlı imar planının revize edilmesine yönelik bir projedir. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S2St2 

İlgili Eylemler:  

Koruma amaçlı imar planlarının revize edilmesi 

İlgili Proje Paketleri: 2S3St1Pr1, 2S3St1Pr2, 2S3St1Pr3, 3S1St1Pr1, 3S2St1Pr1, 3S3St1Pr1, 
3S4St1Pr1, 3S5St1Pr1, 3S6St1Pr1, 3S7St1Pr1, 

 

SORUMLU KURUM: Geyre Belediyesi 

İLGİLİ KURUM: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü,  

KAYNAKLAR: Geyre Belediyesi 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: -    
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PROJE KODU: 2S3St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI:  1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak yapıların kaldırılması 

 

PROJE TANIMI: 1.derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak yapıların kaldırılarak 
alanın bütüncül olarak korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bir projedir. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S3St1 

İlgili Eylemler:   

1. Derece arkeolojik sit alanı üzerinde bulunan yapıların tespit edilmesi ve durumlarının 
değerlendirilmesi 

İlgili Proje Paketleri: 2S3St1P2 

 

SORUMLU KURUM: Geyre Belediyesi 

İLGİLİ KURUM: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü,  

KAYNAKLAR: Geyre Belediyesi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: -   
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PROJE KODU: 2S3St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI:  1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan ve önümüzdeki yıllarda kazı 
çalışması yapılacak özel mülkiyetin kamulaştırılması 

 

PROJE TANIMI: 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan ve önüzümüzdeki yıllarda kazı 
çalışması yapılacak özel mülkiyetin kamulaştırılarak alanın bütüncül olarak korunması ve 
gelecekte kazı alanının genişlemesine olanak sağlamak amacına yönelik bir projedir. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S3St1 

İlgili Eylemler:  

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan ve önümüzdeki yıllarda kazı çalışması yapılacak 
özel mülkiyete konu alanların tespit edilmesi 

Kamulaştırma işlemlerinin oluşturulması 

İlgili Proje Paketleri: 2S3St1P1 

 

SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı, KVMGM, Kazı Başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Kazı Başkanlığı 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU: 2S3St1Pr3 

PROJE PAKETİ ADI:  1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetin Hazineye ait 
taşınmazlarla takası 

 

PROJE TANIMI: 1.derece arkeolojik sit alanı üzerinde yer alan özel mülkiyetin hazine arazileri 
ile takası sağlanarak, alanın bütüncül olarak korunması ve gelecekte kazı alanının 
genişlemesine olanak sağlamak amacına yönelik bir projedir. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Strateji: 2S3St1 

İlgili Eylemler: 1. Derece arkeolojik sit alanı üzerindeki özel mülkiyetin tespit edilmesi 

Takasa konu olacak arazilerin tespiti 

Takasa konu Hazine arazilerinin tespiti 

İlgili Proje Paketleri: 2S3St1P2 

 

SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı - KVMGM, Maliye Bakanlığı 

İLGİLİ KURUM: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Geyre Belediyesi, 
Müze Müdürlüğü, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Maliye Bakanlığı 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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3.2.1.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Projeleri  

Bu çalışma alanına ait sorun ve stratejiler ışığında 7 adet proje paketi belirlenmiştir: 

3.2.1.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Projeleri  

Bu çalışma alanına ait sorun ve stratejiler ışığında 7 adet proje paketi belirlenmiştir: 

3S1St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi 

3S2St1Pr1 Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhları Projesi 

3S3St1Pr1 Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına 

Dahil Edilmesi Projesi 

3S4St1Pr1 Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı Olarak Düzenlenmesi 

Projesi 3S5St1Pr1 Eski Otopark Alanının Yeniden Düzenlenerek Kullanılması 

3S6St1Pr1 Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların Taşıma Kapasitelerinin 

Belirlenmesi Projesi  

3S7St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti’ne Dair İmgeleri Temsil Eden Turistik Amaçlı 

Ekonomik Aktivitelerin Geliştirilmesi  
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ERİŞİLEBİLİRLİK ve ZİYARETÇİ YÖNETİMİ PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU:   3S1St1Pr1 
PROJE PAKETİ ADI:   Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi 

 
 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Ören Yerine gelen ziyaretçi sayısını ve ziyaretçi memnuniyetini 
arttırmak üzere, ziyaretçi profili, mevsim durumu, ören yerinin mevcut durumu, kazı planı göz 
önüne alınarak Çevre Düzenleme Projesi’nin yapılması öngörülmektedir. Buna göre Aphrodisias 
Antik Kentinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde denetimli olarak ziyarete açmak, 
tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunları çözmek, alanı 
ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla kendi 
özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500-1/200 ve 1/100 ölçekli düzenlenecek 
projelerdir.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S1St1 

İlgili Eylemler: 

Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesinin hazırlatılması 

Proje onayı ve uygulamasının sağlanması 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM:   Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM 

İLGİLİ KURUM: Aydın İl Özel İdaresi, Alan Başkanlığı, Aydın KTVKBK Müdürlüğü, Aphrodisias 
Müze Müdürlüğü, Geyre Belediyesi, Kazı Başkanlığı  

KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM,  5302 sayılı Yasa Kapsamında İl Özel İdaresi, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü   

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  

Aydın İl Özel İdaresi (VIII-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 yılı Plan ve Projeleri Afrodisias 
Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi ) 
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PROJE KODU:  3S2St1Pr1  

PROJE PAKETİ ADI:  Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhları Projesi 

 

PROJE TANIMI:  Alan Yönetim Planı sınırları içinde, Geyre ve yakın çevre yerleşme birimlerinde 
yaya ve bisiklet ile tur güzergâhlarını düzenlemek, tüm tur yollarına gerekli bilgilendirme pano 
ve levhalarını yerleştirmek 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S2St1, 3S3St1 

İlgili Eylemler: 

Yaya ve bisiklet güzergâhlarının saptanması, analiz çalışması 

Yaya ve bisiklet güzergâhlarına ilişkin plan ve projelerin hazırlanması 

İlgili Proje Paketleri:  

    

SORUMLU KURUM: Geyre Belediyesi  

İLGİLİ KURUM: Aydın İl Özel İdaresi 

KAYNAKLAR: Geyre Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  

Aydın İl Özel İdaresi (Faaliyet 16.10.1: Güney Ege Turizm Yolu’nun etkinliklerle tanıtımı; 
Bisiklet-Koşu- Fotoğraf, Kervan vb. düzenlenmesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

PROJE KODU: 3S3St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına 
Dahil Edilmesi Projesi 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kenti yakın çevresinde alanın daha iyi kavranabilmesi için 

önemli bakı noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar aynı zamanda yakın çevredeki doğal ve 

kültürel değerlerle iç içedir. Bu noktalarının belirlenerek tur güzergâhları ile ilişkilendirilmesi 

erişilebilirlik ve ziyaretçi yönetimi açısından önem kazanmaktadır.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S2St1,3S3St1 

İlgili Eylemler: 

Bakı noktalarının belirlenmesine yönelik analiz çalışmasının yapılması 

Mevcut tur güzergâhlarının çıkarılması 

Bakı noktaları ile tur güzergâhları ilişkisi kurularak öneri noktalarda düzenlemeler yapılması 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM: Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Alan Başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: TÜRSAB, Aydın KTVKBK  

KAYNAKLAR: Aphrodisias Müze Müdürlüğü, TÜRSAB 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  3S4St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı Olarak Düzenlenmesi 
Projesi 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinin zengin arkeolojik birikimini ziyaretçilere daha uygun 
koşullarda sunmak amacıyla Mevcut Müze Binası'nın iç avlusunun modern müzecilik 
işletmesine uygun koşullarda, eserlerin sergilenmesini sağlayacak ve uluslar arası benzerleri 
kalitesinde hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi projesidir.   

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler:  3S4St1 

İlgili Eylemler:  

Alanın arkeolojik özelliklerine uygun olarak iç avlu kısmına ait mimari programının Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanması 

Uygun mimari projenin hazırlanması 

Gerekli bütçenin oluşturulması  

İç avlunun projeye uygun olarak düzenlenmesi 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Müze Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kazı Başkanlığı  

KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sponsorlar 

  

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU: 3S5St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Eski otopark alanının yeniden düzenlenerek kullanılması 

 

PROJE TANIMI: Müze ve Antik Kentin ziyareti amacıyla kullanılan eski otopark alanının 
düzenlenerek güvenli ve uygun bir şekilde ziyaretçilerin alana ulaştırılması ve küçük ölçekli 
ticari birimlerin kurularak ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S5St1 

İlgili Eylemler:  

Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Aydın KVKBK’dan 
gerekli onayın alınması 

Aydın İl Özel İdaresi ve Geyre Belediyesi arasında otopark alanında oluşturulacak yeni ticari 
birimlerin kullanımı ve ilgili gelir paylaşımına ilişkin protokolün hazırlanması  

Kullanılmayan eski otopark alanında yapılacak yeni düzenlemeyle oluşturulacak ticari birimler 
ve yeni otopark alanı ile ilgili plan ve projelerin Aydın İl Özel İdaresi tarafından hazırlanması 

Otopark alanının yeniden düzenlenerek kullanıma açılması 

İlgili Proje Paketleri:2S2St2Pr1 

 

SORUMLU KURUM: Aydın İl Özel İdaresi, Geyre Belediyesi 

İLGİLİ KURUM: Aydın KVKBK, Aphrodisias Müze Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Aydın İl Özel İdaresi, Geyre Belediyesi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  3S6st1Pr1  

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların Taşıma Kapasitelerinin 
Belirlenmesi Projesi 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinde halen aktif biçimde kazı çalışmalarının sürmekte 
olması, mevcut gezi güzergâhlarını takip eden ziyaretçilerin pek çok noktada antik kalıntıların 
üzerinden geçmesinden dolayı antik eserler üzerinde tahribatın meydana gelmesi, gezi 
güzergâhının belli kesimlerinde artan eğim ve fiziki koşullar nedeniyle fiziksel engelli, yaşlı ve 
çocuk ziyaretçilerin alanda hareket etmesinin zorlaşması, alanda ziyaretçileri yönlendiren ve 
bilgi veren yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerinin olmayışı gibi nedenlerden dolayı 
bütüncül bir ziyaretçi yönetim planının alandaki taşıma kapasitelerinin belirlenerek yapılması 
amaçlanmaktadır. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S6St1 

İlgili Eylemler:  

Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı tarafından Aphrodisias Antik Kentindeki eserlerin 
ziyaretçilerden gelebilecek olumsuz etkilere karşı nasıl korunabileceğini içeren detaylı bir 
raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulması.  

Antik kentin belirli zaman dilimlerine yönelik olarak ziyaretçi taşıma kapasitesinin 
belirlenmesini amaçlayan bit teknik çalışmanın yapılması 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM: Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı  

İLGİLİ KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM 

KAYNAKLAR: Kazı Başkanlığı 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  3S7St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Antik Kentine Dair İmgeleri Temsil Eden Turistik Amaçlı 
Ekonomik Aktivitelerin Geliştirilmesi 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinin yakın çevresindeki yerleşmelerle olan ekonomik,  
sosyal ve kültürel ilişkilerinin artırılması amacıyla Geyre beldesinin sahip olduğu turistik 
potansiyeli daha yukarı seviyelere çıkaracak ve yerel ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini 
sağlayacak aktiviteleri kapsamaktadır. Bu kapsamda Aphrodisias Antik Kentine dair imgelerin 
araştırılması, bunları temsil eden turistik amaçlı tasarımların geliştirilmesi ve örnek tasarımların 
üretilmesi amaçlanmaktadır.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 3S7St1 

İlgili Eylemler:  

Aphrodisias Antik Kenti ve Geyre Yerleşmesi arasında ekonomik yönden ilişkiyi 
güçlendirebilecek yerel yatırımlara ilişkin bir fizibilite raporunun Geyre Belediyesi ve GEKA 
tarafından hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulması.  

İlgili Proje Paketleri: 4S3St1Pr2 

 

SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geyre Belediyesi, GEKA 

İLGİLİ KURUM: Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Ticaret Odası 

KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın İl Özel İdaresi, GEKA, Aydın Ticaret Odası,  
Geyre Belediyesi  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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3.2.1.4. Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması Projeleri  

Çalışma alanına dair, yukarıda açıklanan sorunlar ve bu sorunlar kapsamında 

geliştirilen stratejiler çerçevesinde 8 adet proje paketi belirlenmiştir:  

4S1St1Pr1 Kent İmgesinde Öncelik Taşıyan Alanların Ziyaretçilere Değişik Teknolojik 

Olanaklar Kullanılarak Canlandırma Yoluyla Tanıtımı 

4S1St1Pr2 Antik Kentin Tümünü Kapsayan ve Gün Işığına Çıkarılmış Eserleri ile 

Gösteren Bir Maketin Yapılması 

4S2St1Pr1 Alanla İlgili Tüm Tarafları Periyodik Olarak Bir Araya Getirmeyi Amaçlayan 

Konferans ve benzeri Etkinliklerin Düzenlenmesi 

4S3St1Pr1 Alana İlişkin Türkçe Tanıtım Kitaplarının ve Diğer Dillerdeki Tanıtım 

Malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, vb) Çeşitlendirilmesi 

4S3St1Pr2 Alanı Simgeleyen ve Temsil Eden Öğelerin Belirlenmesi ve Bunlara Dair 

Objelerin ve Hediyelik Eşyaların Üretilmesi ve Satışının Sağlanması 

4S3St1Pr3 Aphrodisias Antik Kentinin Arkeolojik Değerlerini Ele Alan Belgesel Film 

Yapılması 

4S4St1Pr1 Heykel Yaz Okullarının Düzenlenmesi 

4S5St1Pr1 Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi Kurulması 
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ALANIN ÖNEMİNİN VE DEĞERİNİN ALGILANMASI PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU:  4S1St1Pr1  

PROJE PAKETİ ADI: Kent imgesinde öncelik taşıyan alanların ziyaretçilere değişik teknolojik 
olanaklar kullanılarak canlandırma yoluyla tanıtımı  

 

PROJE TANIMI: Öncelikli alanların (Afrodit kutsal alanı, anıtsal kent merkezi, mermer ocakları 
gibi) belirlenmesi ve ayrıntılı ve farklı araçlar kullanılarak alanı gezen ziyaretçilere tanıtımının 
yapılması ile Aphrodisias Antik Kentine dair algılamanın güçlendirilmesi. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S1St1  

İlgili Eylemler:  

Alan kimliğinde ön plana çıkan eserlerin tespit edilmesi 

Teknolojik olanaklar ve farklı medyalar ile bu eserlerin görsel ve üç boyutlu algılanmasını 
kolaylaştıracak araçların belirlenmesi ve alanda inşası  

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, 

İLGİLİ KURUM: Müze Müdürlüğü, 

KAYNAKLAR: Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S1St1Pr2   

PROJE PAKETİ ADI: Antik Kentin tümünü kapsayan ve gün ışığına çıkarılmış eserleri ile gösteren 
bir maketin yapılması 

 

PROJE TANIMI: : Maketin yapılması ile kentin tüm öğelerinin dünya örneklerinde olduğu gibi 
alan gezilmeden önce ve bütün olarak algılanmasının sağlanması. Maketin açık alanda da 
sergilenmesi için kalıcı ve dayanıklı bir malzemeden (bronz vb.) yapılması gerekmektedir. 

  

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S1St1  

İlgili Eylemler:  

Maketin içereceği bilgilerin tespit edilmesi ve çizimlerin yapılması 

Maketin yaptırılması  

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü  

İLGİLİ KURUM: Kazı Başkanlığı, Alan Başkanlığı, 

KAYNAKLAR: TÜRSAB, BİLİNTUR, DÖSİMM 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S2St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Alanla ilgili tüm tarafları periyodik olarak bir araya getirmeyi amaçlayan 
konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi 

 

PROJE TANIMI: Alanın geniş çevrelerce tanınmasını ve bilinmesini sağlamak için belli aralıklarla 
düzenli olarak yapılacak konferans ve seminerler hem alanın tanınmasını sağlayacak hem de 
alanla ilgili olarak sorunların, potansiyellerin tartışılmasını ve o zamana dek çıkarılan bilgilerin 
paylaşılmasını sağlayacaktır. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S2St1  

İlgili Eylemler: 

Her yıl için seminer ve konferansların temasının belirlenmesi 

İlgili tarafların haberdar ve davet edilmesi (hem birebir bağlantı kurularak hem de alan için 
oluşturulacak internet sitesi aracılığıyla)  

Konferans için gerekli düzenlemelerin yapılması 

Konferans ve seminerlerden çıkarılan sonuç bildirgesinin yıllık toplantı notları ile internet 
sitesine konulması  

İlgili Proje Paketleri: 5S2St1Pr1  

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı 
Başkanlığı, 

İLGİLİ KURUM: Geyre Vakfı, Friends of Aphrodisias, Aphrodisias Dostları Derneği  

KAYNAKLAR:  Sponsorlar  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S3St1Pr1  

PROJE PAKETİ ADI: Alana ilişkin Türkçe tanıtım kitaplarının ve diğer dillerdeki tanıtım 
malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, vb) çeşitlendirilmesi 

 

PROJE TANIMI: Alanın ziyaretçiler ve ilgi duyan kesimlerce anlaşılmasını sağlayacak, güncel 
bilgilerle donanmış farklı içerikte –bilimsel ve popüler- basılı malzemenin Türkçede ve yabancı 
dillerde basılması. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S3St1  

İlgili Eylemler: 

Kitap, harita vb. tanıtım malzemesi için belli başlı kategoriler ve düzeylerin tanımlanması (çocuk 
kitapları, turist harita ve rehberleri, turist kitapları)  

İlgili kategorilere göre çalışacak ekipler ve uzmanlar için gerekli malzemenin sağlanması  

Hazırlanan malzemenin matbaada basımı  

İlgili Proje Paketleri: 5S1St1Pr1 

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,   Müze Müdürlüğü, Kazı başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: İlgili Üniversiteler, İl Özel İdaresi 

KAYNAKLAR: Yayınevleri, , Kazı Başkanlığı, İl Özel İdaresi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  

Aydın İl Özel İdaresi: Medeniyet Beşiği Aydın” temasına uygun, her medeniyetin özgün bir 
eserinin (araştırma vb.) basım ve dağıtımı.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye Turizm Stratejisi 2023; 2007-2012 Eylem Planı, Eylem 78: 
Turistik değerleri tanıtıcı bilgilendirme kitapları, ayrıntılı kent haritaları ve broşürlerin 
bastırılması.  
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PROJE KODU:  4S3St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI: Alanı simgeleyen ve temsil eden öğelerin belirlenmesi ve bunlara dair 
objelerin ve hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışının sağlanması 

 

PROJE TANIMI: Alanı tanıtan ve simgeleyen objelerin ve hediyelik eşyaların çeşitlendirilmesi 
yoluyla hem alanın bilinirliğinin arttırılması, tanıtılması hem de ekonomik gelirin arttırılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S3St1 Alana kimlik veren öğelerin belirlenmesi ve bunların tanıtıma yönelik 
olarak değerlendirilmesi.  

İlgili Eylemler: 

Antik Kenti simgeleyen öğelerin belirlenmesi  

Bu öğelerin hediyelik eşya olarak üretilebilecek tiplerinin oluşturulması 

Bu tiplerin alandaki hediyelik eşya dükkânında satışının sağlanması  

İlgili Proje Paketleri: 3S7St1Pr1 

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Ticaret Odası 

İLGİLİ KURUM: Karacasu Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Kazı Başkanlığı  

KAYNAKLAR: Aydın Ticaret Odası 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S3St1Pr3 

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Antik kentinin arkeolojik değerlerini ele alan belgesel film 
yapılması 

 

PROJE TANIMI: Alanın tarihini ve değerini anlatan ve bu alana dair gün ışığına çıkan bilgilerin 
aktarılmasını sağlayacak en az bir belgesel filmin çekilmesi ile alanın daha geniş kesimlere 
tanıtılmasının sağlanması. Belgesel filmin, Türkiye ve dünyadaki film festivallerine katılması ile 
alana dair bilgi paylaşımı ve yaygınlığının sağlanması. 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S3St1  

İlgili Eylemler: 

İlgili tarafların bir araya getirilmesi (senaryoyu yazacak ekip, bilimsel danışma kurulu, Bakanlık 
temsilcileri, olası sponsorlar)  

Senaryonun yazılması ve filmin çekilmesi  

Filmin uluslar arası film festivallerinde gösteriminin sağlanması  

Filmin galasının Aphrodisias’ın tanıtımı amacıyla kullanılması  

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM: Geyre Vakfı 

İLGİLİ KURUM: İlgili Üniversiteler, Kazı Başkanlığı, Müze Müdürlüğü  

KAYNAKLAR: Sponsorlar, İlgili STK’lar  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S4St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Heykel yaz okullarının düzenlenmesi 

 

PROJE TANIMI: Dönemlik heykel yaz okullarının düzenlenmesi ve buna bağlı olarak seminerler, 
çalıştaylar, konferansların gerçekleştirilmesi ile alana ilginin arttırılması, alanın en önemli ayırt 
edici özelliklerinden olan heykel sanatının günümüzde de canlandırılması, yeni nesilde 
farkındalığın oluşturulması ve kültürel gelişimin sağlanması 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S4St1  

İlgili Eylemler: 

Her yaz bu konuda deneyimli bir üniversitenin başkanlığında ulusal ve uluslar arası 
üniversitelerin davet edilmesi  

Alanda gerekli düzenlemelerin yapılması  

Elde edilen eserlerin Antik Kent yakın çevresi ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi  

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM:  Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

İLGİLİ KURUM: Kazı Başkanlığı, Müze Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, Geyre Vakfı, ilgili STK’lar 

KAYNAKLAR: Sponsorlar, ilgili STK’lar  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU:  4S5St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi kurulması 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinin tarihi, arkeolojik ve mitolojik özelliklerini sanatsal ve 
bilimsel aktiviteler ile birleştirilecek (felsefe seminerleri, fotoğraf, resim, gastronomi, antik takı 
tasarımı ve müzik atölyeleri, vb.) bir üretim ve sanat merkezinin her yıl dönemlik faaliyet 
yapacak biçimde, Geyre Yerleşmesi içerisinde düzenlenmesi 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 4S5St1  

İlgili Eylemler: 

Merkez kullanımına bir binanın tahsis edilmesi 

Her dönem için bir eğitim kadrosunun oluşturulması 

Gerekli düzenlemelerin yapılması 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM:  Geyre Vakfı 

İLGİLİ KURUM: İlgili Üniversiteler, Kazı Başkanlığı 

KAYNAKLAR: Sponsorlar  

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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3.2.1.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Projeleri  

Bu çalışma alanına ait sorun ve stratejiler ışığında 7 adet proje paketi belirlenmiştir:  

5S1St1Pr1 Eğitime Yönelik Bir İçeriğe Sahip, Bol Görsel Malzeme (plan, harita, vs) 

İçeren, Antik Kenti Tanıtıcı Çeşitli Dillerde Yazılı ve Görsel Kaynakların Hazırlanması.  

5S2St1Pr1 Aphrodisias Antik Kentine Ait Resmi Web Sitesi Oluşturulması 

5S3St1Pr1 Halka Açık Aktivitelerle Kazı Faaliyetlerinin Çevre Halka Tanıtılması 

5S3St1Pr2 Okullarla ve Çevre Halkla İşbirliğinin Geliştirilmesi 

5S4St1Pr1 Alanın Yakın Çevresinde Yer Alan Kurum ve Kuruluşların Arkeolojik 

Araştırmaların Metot ve Amaçları Konusunda Bilgilendirilmesi 

5S5St1Pr1 Geyre Belediyesi’nde Çalışan Teknik Elemanların Koruma Konusunda 

Bilgilerinin Arttırılması 
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EĞİTİM, BİLİNÇLENDİRME VE KATILIM PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU:  5S1St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Eğitime yönelik bir içeriğe sahip, bol görsel malzeme (plan, harita, vs) 
içeren, Antik Kenti tanıtıcı çeşitli dillerde yazılı ve görsel kaynakların hazırlanması 

 

PROJE TANIMI: Güncel bilgiler içeren, ayrıntılı görsel malzemeye (plan, harita, vs) sahip, Antik 
Kenti tanıtıcı ve bilinçlendirici, çeşitli dillerde yazılı ve görsel kaynakların, kazı ekibinin bilimsel 
danışmanlığında hazırlanması 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S1St1 

İlgili Eylemler:  

Kazı ekibinin bilimsel danışmanlığında yayınların hazırlanması, 

Hazırlanan eserlerin basımı 

İlgili Proje Paketleri: 4S3St1Pr1 

 

SORUMLU KURUM: Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Geyre Vakfı, Belediyeler, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Sponsorlar, özel yayınevleri, İl Özel İdaresi 

  

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

PROJE KODU: 5S2St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Aphrodisias Antik Kentine ait resmi web sitesi oluşturulması 

 

PROJE TANIMI: Antik Kente ait, güncel bilgiler içeren detaylı bir web sitesinin, hazırlanması 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S2St1 

İlgili Eylemler:  

Kazı ekibinin web sitesi için detaylı verileri sağlaması 

Teknik ekibin web sitesini tasarlaması 

Web sitesinin faaliyete geçmesi 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: Kazı Başkanlığı, Geyre Vakfı, Müze Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alan Başkanlığı 

KAYNAKLAR: Geyre Vakfı 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU: 5S3St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Halka açık aktivitelerle kazı faaliyetlerinin çevre halka tanıtılması  

 

PROJE TANIMI: Kazı çalışmaları sürerken bir günü halka açık “Kazı Günü” ilan edip, çeşitli 
aktiviteler ile arkeologların çalışmalarının çevre halkına tanıtılması  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S3St1 

İlgili Eylemler:  

Günün belirlenip, çevre halka duyurulması 

Ekip üyelerinin etkinlikleri belirlemesi, 

Arkeologlarca kazı alanında etkinliklerin gerçekleştirilmesi 

İlgili Proje Paketleri: 

 

SORUMLU KURUM: Kazı Başkanlığı, Müze Müdürlüğü  

İLGİLİ KURUM: Yerel belediyeler, DÖSİMM 

KAYNAKLAR: Kazı Başkanlığı, yerel belediyeler 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU: 5S3St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI: Okullarla ve Çevre Halkla İşbirliğinin geliştirilmesi 

 

PROJE TANIMI: Yöre okullarındaki eğiticilerin Aphrodisias ören yeri tarihi ve arkeolojisi 
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla müze ve kazı ekibinin katılacağı seminerler düzenlenmesi 
ve kazı ekibi danışmanlığında hazırlanmış kitapçık ve broşürlerin dağıtılması, özellikle bölgede 
kaçak kazıların, eser kaçakçılığının önlenmesi ve tarihi eserlerin korunmasına yönelik olarak 
çevre yerleşimlerdeki halkın bilinçlendirilmesi, okullarda öğrenci ve velilerle işbirliği ve 
bilinçlendirme amacı ile aktiviteler düzenlenmesi. Proje; periyodik toplantı, seminerler vb. 
gerçekleştirilmesi ile bilinçlendirme ve işbirliğinin sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S3St1 

İlgili Eylemler:  

Kazı ekibi ve müzenin bilimsel danışmanlığında ilgili yayınların hazırlanması, 

Bu yayınların basılıp dağıtılması Geyre İlköğretim Okulu’nda Aphrodisias Kulübü Oluşturulması,  

Geyre Belediyesi Bünyesinde Aphrodisias Çalışmaları Birimi Kurulması, 

Bilgilendirme Toplantılarının Düzenlenmesi ve Duyurulması 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: Kazı Başkanlığı, Müze Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

İLGİLİ KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel belediyeler 

KAYNAKLAR: İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Geyre Belediyesi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  - 
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PROJE KODU: 5S4St1Pr1  

PROJE PAKETİ ADI: Alanın yakın çevresinde yer alan kurum ve kuruluşların arkeolojik 
araştırmaların metot ve amaçları konusunda bilgilendirilmesi 

 

PROJE TANIMI: Aydın İli’nde, Aphrodisias antik kenti ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen 
kurum ve kuruluşların arkeolojik araştırmaların metot ve teknikleri konusunda bilgilerinin 
arttırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S4St1 

İlgili Eylemler:  

Kazı Başkanlığının seminerlerin içeriğini hazırlaması,  

Belirlenen program dahilinde seminerlerin, müzenin de katılımıyla gerçekleştirilmesi 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: Kazı başkanlığı 

İLGİLİ KURUM: Müze Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  -   
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PROJE KODU: 5S5St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Geyre Belediyesi’nde çalışan teknik elemanların koruma konusunda 
bilgilerinin arttırılması 

 

PROJE TANIMI: Geyre Belediyesi’nde koruma ile ilgili yeterli sayıda yetişmiş elemanın 
bulunmaması nedeni ile teknik elemanların konuya ilişkin detaylı olarak bilgilendirilmesi 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 5S5St1 

İlgili Eylemler:  

Eğitim konularının belirlenmesi,  

Geyre Belediyesi’ndeki teknik elemanların eğitimine yönelik kursların programının 
belirlenmesi,  

Davetli eğitimcilerin belirlenmesi  

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: Geyre Belediyesi 

İLGİLİ KURUM:   Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü  

KAYNAKLAR:  Geyre Belediyesi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  - 
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3.2.1.6. Risk Yönetimi Projeleri  

Çalışma alanına dair, yukarıda açıklanan sorunlar ve bu sorunlar kapsamında 

geliştirilen 8 adet proje paketi belirlenmiştir. 

6S1St1Pr1 Havza Bazında Alanın Ayrıntılı Hidrojeolojik Haritasının Çıkarılması ve 

Gerekli Drenaj Önlemlerinin Alınması 

6S2St1Pr1 Antik Kentte Bulunan Arkeolojik, Geleneksel ve Modern Tüm Yapıların 

Deprem Dayanıklılığının Saptanması Ve Gerekli Önlemlerin Alınması 

6S3St1Pr1 Otsu Türlerin Antik Kentten Uzaklaştırılması 

6S3St1Pr2 Antik Kent İçinde Uygun Yerlerde Mobil Su Depolarının Konumlandırılması  

6S4St1Pr1 Antik Kent ve Çevresinde Taşkın ve Sel Riskinden Dolayı Oluşabilecek 

Zararın Bilgisayar Modellemesi ile Saptanması ve Sel Riskinin Oluşabileceği Alanlarda 

Müdahale Çalışmalarının Yapılması 

6S5St1Pr1 Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planı’nın Hazırlanması 

6S5St1Pr2 Acil Eylem Planıyla İlgili Antik Kent içinde ve Geyre Belediyesi’nde Çalışan 

Tüm Personel İçin Hizmet İçi Eğitim Çalışmalarının Yapılması 

6S6St1Pr1 Karacasu Sulama Barajının Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin Havza 

Bazında Ele Alınması ve Antik Kentte Muhtemel Etkilerinin Saptanması 
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RİSK YÖNETİMİ PROJE KÜNYELERİ 

PROJE KODU: 6S1St1Pr1 
PROJE PAKETİ ADI: Havza bazında alanın ayrıntılı hidrojeolojik haritasının çıkarılması ve gerekli 
drenaj önlemlerinin alınması 
 

PROJE TANIMI: Antik Kentin içinde bulunduğu havzanın ayrıntılı hidrojeolojik haritası 
çıkarılarak, arkeolojik alan içinde ve çevresinde meydana gelen taban suyu seviyesindeki 
yükselmelerin hangi yönde gelişim gösterdiği ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Hazırlanan 
hidrojeoloji haritasından yararlanılmak suretiyle Antik Kent yakın çevresinde alınacak drenaj 
önlemleri ile taban suyu seviyesinde oluşan yükseklik ve bu yüksekliğe bağlı gelişen sorunların 
çözümü sağlanacaktır.  
 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 
İlgili Stratejiler: 6S1St1 
 İlgili Eylemler: 
Hidrojeoloji Haritasının çıkarılması için gerekli dokümanların toplanması, 
Gerekli teknolojiler kullanılarak hidrojeoloji haritasının oluşturulması 
 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları içerisinde uygulanması planlanan drenaj faaliyetleri için 
ilgili kurumların onay ve görüşlerinin alınması 
İlgili Proje Paketleri:  
 

SORUMLU KURUM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı,   
İLGİLİ KURUM:  Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü 
KAYNAKLAR: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) 
 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  Bu çalışmalar yapılırken 
Kazı Heyeti tarafından zemin suları problemi ve drenaj çözümlerine yönelik çalışmaları yapması 
için Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. İlhan Kayan’ı görevlendirmiş olduğu da  dikkate 
alınmalıdır. Tetrapylon Caddesi kazı çalışmaları ile planlanan Güney Agora kazı çalışmaları için 
zemin sularının daha iyi anlaşılmasına ve çözümlerin oluşturulmasına da olanak sağlayacak bu 
proje için Mica-Ahmet Ertegün Fonu'ndan kaynak sağlanmıştır. 
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PROJE KODU: 6S2St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Antik Kentte bulunan arkeolojik, geleneksel ve modern tüm yapıların 
deprem dayanıklılığının saptanması ve gerekli önlemlerin alınması 

 

PROJE TANIMI: Aphrodisias Antik Kentinin 1. derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı, 
Antik Kent içerisinde bulunan arkeolojik, geleneksel ve modern tüm yapıların deprem 
dayanıklılığının saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda Antik Kent içersinde bulunan tüm 
yapıların analizi yapılmak suretiyle, depremde hasar görme olasılığını taşıyan yapılar için gerekli 
önlemlerin alınması hedeflenmektedir.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S2St1 

İlgili Eylemler: 

Antik Kent içindeki tüm yapıların deprem riskine karşı dayanıklılığının belirlenmesi 

Risk taşıyan yapılar için gerekli teknik önlemlerin alınması 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: AFAD, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM) 

İLGİLİ KURUM: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Aydın 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

KAYNAKLAR:  AFAD, Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM) 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  - 
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PROJE KODU: 6S3St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI: Otsu türlerin Antik Kentten uzaklaştırılması 

 

PROJE TANIMI: Antik Kentte taban suyu seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde ortaya çıkan 
otsu bitki türleri yaz aylarında, yağışın azalması ve taban suyu seviyesinin düşmesi nedeni ile 
kurumaktadır. Alan içersinde yangın riskine neden olan ve Antik Kent ziyaretçilerinin, kenti 
algılamalarını engelleyen bu otsu türlerin Mart ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kere 
yapılacak el ile mücadele çalışmaları ile alandan uzaklaştırılması hedeflenmektedir.   

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S3St1 

İlgili Eylemler: 

Otsu türlerin alandan uzaklaştırılması için öncelikli alanların belirlenmesi 

Kazı programına göre mücadele çalışmalarının programlanması 

Biçilen kuru otların alandan uzaklaştırılması  

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı  

İLGİLİ KURUM: Geyre Belediyesi, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

KAYNAKLAR: Geyre Belediyesi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  - 
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PROJE KODU: 6S3St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI:  Antik Kent içinde uygun yerlerde mobil su depolarının konumlandırılması  

 

PROJE TANIMI: Antik Kent üzerindeki otsu türlerin yaz aylarında yangın riskini ortaya çıkarması 
yanında,  alan içersinde herhangi bir nedenden dolayı oluşabilecek yangına acil müdahale için 
idari ve teknik önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla Antik Kentte 
konumlandırılması planlanan mobil su depoları ile alan içerisinde oluşabilecek yangına hızlı ve 
etkin bir müdahale söz konusu olacaktır. Mobil su depoları, Antik Kent içerisinde bulunan 
traktörlerin arkasına bağlanmak suretiyle yangına kolay ve hızlı bir biçimde müdahale 
edilecektir. Bu kapsamda mobil su depoları, özellikle ziyaretçilerin kenti algılamasını ve kazı 
çalışmalarını engellemeyecek şekilde, yangına en etkin müdahale edilebilecek noktada, 
sorumlu be ilgili kurumların ortaklaşa alacakları karar ile alan içinde uygun yerlere 
konumlandırılacaktır.  

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S3St1- 

İlgili Eylemler: 

İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda belirlenen nitelikte mobil su depolarının temin 
edilmesi 

İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda Antik Kent içerisinde su depoları için uygun yerlerin 
belirlenmesi ve su depolarının konumlandırılması 

İlgili Proje Paketleri:  

 

SORUMLU KURUM: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze müdürlüğü    

İLGİLİ KURUM: Kazı Başkanlığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 
Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı 

KAYNAKLAR: Aydın İl Özel İdaresi 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: -  
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PROJE KODU: 6S4St1Pr1   

PROJE PAKETİ ADI:  Antik Kent ve çevresinde taşkın ve sel riskinden dolayı oluşabilecek zararın 
bilgisayar modellemesi ile saptanması ve sel riskinin oluşabileceği alanlarda müdahale 
çalışmalarının yapılması 

 

PROJE TANIMI: Antik Kent, içinde bulunduğu havzanın en düşük kotunda yer alması ve 
Dandalaz Çayının kentin yakınından geçmesi nedeni ile kenti etkileyebilecek taşkın ve sel 
riskine karşı, önceden önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 
6S1St1Pr1 projesi kapsamında çıkarılan Antik Kentin içinde bulunduğu havzanın hidrojeoloji 
haritası kullanılmak suretiyle sel ve taşkının neden olabileceği zararın hangi alanlarda 
oluştuğunun bilgisayar modellemesi ile saptanacaktır. Bunun sonucunda sel riskinin 
oluşabileceği alanlarda gerekli müdahalelerin alınması projesidir 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S4St1 

İlgili Eylemler: 

Sel ve taşkın riski için gerekli dokümanların toplanması 

Bilgisayar modellemesinin yapılması 

Modelleme sonucu ortaya çıkan riskli alanlarda müdahale biçiminin belirlenmesi  

İlgili Proje Paketleri: 6S1St1Pr1  

 

SORUMLU KURUM: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Müze Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü) 

KAYNAKLAR: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2010-2014),SH.6.1 Erozyon, sel, taşkın ve çığ 
tehlikelerini önleyici çalışmalar yapmak 
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PROJE KODU: 6S5St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI:  Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planı’nın hazırlanması 

 

PROJE TANIMI:  Antik Kenti etkileyebilecek afetlere karşı müdahalenin etkin ve acil bir biçimde 
yapılması için afet öncesi ve sonrası yapılması gereken faaliyetlerin planlanması, 
yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması için Antik Kent bütününü 
kapsayan Afet Yönetimi ve Acil durum eylem Planı’nın hazırlanması 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S5St1 

İlgili Eylemler: 

Konuyla ilgili gerekli dokümanların toplanması 

İlgili Kurumlardan alınan destek ile Acil Eylem Planın hazırlanması 

İlgili Proje Paketleri: 6S5St1Pr2- Acil eylem planıyla ilgili Antik kent içinde ve Geyre 
belediyesinde çalışan tüm personel için hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması 

 

SORUMLU KURUM: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı, Geyre 
Belediyesi 

KAYNAKLAR: Aydın İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:  - 
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PROJE KODU: 6S5St1Pr2 

PROJE PAKETİ ADI: Acil eylem planıyla ilgili Antik Kent içinde ve Geyre Belediyesinde çalışan 
tüm personel için hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması 

 

PROJE TANIMI: Acil eylem planının uygulanması için Antik Kentte çalışan idari personel ve 
yetkililerin yanında Geyre Belediyesinde çalışan personelin insan ve doğal risklere karşı 
oluşturulan acil eylem planını hangi yöntem ile ele alacakları bilgilendirilmesi için eğitim 
verilmesi hedeflenmektedir 

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S5St1 

İlgili Eylemler: 

İlgili Kurumlardan destek alınarak hizmet içi eğitimin içeriğinin oluşturulması 

Hizmet içi eğitiminle ilgili dokümanların hazırlanması 

Hizmet içi eğitimin verilmesi  

İlgili Proje Paketleri: 6S5St1Pr1- Acil eylem planının hazırlanması 

 

SORUMLU KURUM: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

İLGİLİ KURUM: Müze müdürlüğü İlgili Üniversiteler, İlgili STK’lar 

KAYNAKLAR: Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: - 
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PROJE KODU: 6S6St1Pr1 

PROJE PAKETİ ADI:  Karacasu Sulama Barajının Çevresel Etki Değerlendirmesinin havza bazında 
ele alınması ve Antik Kente muhtemel etkilerinin saptanması  

 

PROJE TANIMI: Karacasu Sulama Barajının, Antik Kentin içinde bulunduğu havzayı nasıl 
etkileyeceği saptanarak bu etkinin Antik Kent üzerinde nasıl sonuçlar doğuracağının 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Bir sulama barajı olarak, inşa edilmekte olan Karacasu 
Barajı'nın ÇED Yönetmeliği gereği, kapasite sınırları dolayısıyla ÇED Raporu hazırlanmamıştır. 
Bu nedenle sorumlu ve ilgili kurumlarca Karacasu Barajı'nın Antik Kentin zemin suyuna 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla antik kenti de içine alacak şekilde  Çevresel Etki 
Değerlendirmesinin havza bazında ele alınması ve Antik Kente muhtemel etkilerinin 
saptanması projesidir.   

 

YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: 

İlgili Stratejiler: 6S6St1 

İlgili Eylemler: 

Karacasu Sulama Barajının Aphrodisias Antik Kenti kapsamında Stratejik Çevresel Etki 
Değerlendirmesinin yapılması 

İlgili Proje Paketleri:  1S1St1Pr1 Aphrodisias Bütünleşik Bilgi Sistemi’nin Geliştirilmesi Projesi 

 

SORUMLU KURUM: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

İLGİLİ KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Aydın İl Özel İdaresi   

KAYNAKLAR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: 

Aydın İl Özel İdaresi Stratejik Planı(2010-2014),SH.2.3 Etkin Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Sürecini Sağlamak 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2010-2014),SH.4.3. Etkin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Sürecini Sağlamak 
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3.2.2. Örgütlenme Modeli ve Görev Dağılımı  

Aphrodisias Yönetim Planı kapsamında örgütlenme modeli ve görev dağılımı, ortak bir 

çabayı gerektiren bir projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulması 

eylemlerini kapsamaktadır. Örgütlenme, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğine ilişkin 

gerekli olan yapının kurulması, görev ve sorumlulukların tanımlanması boyutundan 

oluşan bir süreçtir. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere işi yapacak kurumları tespit 

etmek, projeler temelinde gerekli olan kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve 

eşgüdüme ilişkin özellikleri taşımaktadır.  

Aphrodisias Yönetim Planı'nın onay sonrası izleme ve değerlendirme modelinin 

Aphrodisias Alan Başkanlığı tarafından hazırlanması gerekmektedir. Yönetim Planı 

içinde öngörülen modele göre (Tablo 3.13 ve Tablo 3.14) her bir projede yer alan 

sorumlu ve ilgili kurumlara, proje paketlerine dair açıklama Alan Başkanlığı tarafından 

yapılmalıdır. Plan uygulama sürecinde izleme ve değerlendirme için kullanılacak ve 

Yönetim Planı'nda tanımlanmış olan Performans Göstergesi Tablolarına yönelik 

açıklamaların yapılması gerekmektedir. Bu göstergeler Yönetim Planı kapsamında 

değerlendirme ve geri bildirim almak üzere sunulmaktadır. Aynı zamanda Alan 

Başkanlığı tarafından Yönetim Planı'nın uygulama programı ve modelinin geliştirilmesi 

sürecinde kullanılacağı öngörülmektedir. Alan Başkanlığı bu amaçla kendi içinde bir 

Denetim Birimi oluşturabilir. Alan Başkanlığı bünyesinde, yazışmaların takibi, gerekli 

arşiv çalışmaları, bilgi, belge ve dokumantasyon ile büro hizmetlerinin yapılması için bir 

sekreteryanın oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca Kurumlararası koordinasyonun 

sağlanması, proje paketlerine yönelik olarak sorumlu, ilgili ve kaynak kurumlara teknik 

destek hizmeti verilmesi için Kültür ve Turizm Uzmanlarından oluşan bir ekibin 

kurulması faydalı görülmektedir.  

Kurumsal kapasitenin arttırılması için alan yönetim planı sürecinde proje paketlerinin 

uygulanmasına yönelik gerekli sayı ve donanımda yeterli personelin görevlendirilmesi 

ve Alan Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurumsal stratejik planlarında 

görevli personel ve yeterli bütçe olanaklarını belirtmeleri gerekmektedir.     

Bu bağlamda Aphrodisias Yönetim Planı içinde rol alan sorumlu ve ilgili kurumlar, yetki 

ve görev alanlarına göre projelerle ilişkilendirilmiştir. Aphrodisias Yönetim Planı’nda 

sorumlu olarak tanımlanan kurumlar, proje paketini uygulamak ve izlemek ile yükümlü 

olacaktır. İlgili olarak tanımlanan kurum, sorumlu kurumun proje paketini 

gerçekleştirilmesinde bilgi, belge, teknik donanım, bütçe ve/veya personel desteği 

sağlayacaktır.   

Çalışma konuları çerçevesinde belirlenen sorunlara yönelik olarak stratejiler ve 

geliştirilen projeler kapsamında örgütlenme ve görev dağılımı oluşturulmuştur. Proje 

paketlerini uygulamaya geçirecek kurumların yetki, görev ve sorumluklarının yanı sıra 

ilgili kurumların teknik donanım ve personel yapısı gibi kurumsal kapasiteleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Projenin içeriği ve kapsamına göre gerekli görülen 

durumlarda birden fazla kurum proje paketinin sorumlu kurumu olarak belirlenmiştir. 

Proje paketlerinin örgütlenme modeli ve görev dağılımı aşağıda belirlenmiştir. 

3.2.2.1. Yönetim ve Organizasyon Örgütlenme Modeli ve Görev Dağılımı  

Yönetim ve Organizasyon çalışma alanı kapsamında örgütlenme modeli ve görev 

dağılımına yönelik sorumlu kurumlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM ve Aydın İl 
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Kültür ve Turizm Müdürlüğü; ilgili kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın Valiliği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, , Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Karacasu Belediyesi, 

Ataeymir Belediyesi, Geyre Belediyesi, Üniversiteler olarak belirlenmiştir.  

1S1St1Pr1 Aphrodisias Alan Yönetimi Bütünleşik Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

Kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik olarak üretilen bu projenin 

hayata geçirilmesinde sorumlu kurum Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olacaktır. 

İlgili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın 

Valiliği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Karacasu Belediyesi, Ataeymir Belediyesi, Geyre 

Belediyesi ve üniversitelerdir. Sorumlu kurum olarak alan yönetimi sınırları içinde Antik 

Kent ve yakın çevresine ait Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasından Aydın İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü sorumludur. İlgili kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 

KVMGM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın Valiliği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu, Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Karacasu Belediyesi, 

Ataeymir Belediyesi, Geyre Belediyesi ve üniversiteler Antik Kentle ilgili sorumlu 

kurumun ihtiyaç duyacağı verileri temin etmekten sorumludur. 

1S1St1Pr2 Alan Başkanlığı’nın Oluşturulması Projesi  

Aphrodisias Yönetim Planı’nın onaylanarak işlerlik kazanabilmesi ve Eylem Planları ile 

getirilen sorumlulukların yerine getirilebilmesi için Alan Başkanlığı’nın oluşturulmasında 

sorumlu kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM olacaktır. İlgili kurum olarak Aydın 

Valiliği belirlenmiştir.   
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Tablo 3.1. Yönetim ve Organizasyon Eylem Planı Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorunlar Stratejiler Projeler 
Sorumlu 

kurumlar 
İlgili kurumlar Finans Kaynağı 

Hedef 

tarihi 

1S1 Alan 

Yönetim Planı 

sınırları içinde 

kurumlar 

arasında 

eşgüdüm 

olmaması 

1S1P1 Yönetim Planı’nın ilgili tüm 

kurumlar tarafından aynı şekilde 

anlaşılması ve benimsenmesi 

1S1St1Pr1 

Aphrodisias 

Alan Yönetimi 

Bütünleşik Bilgi 

Sisteminin 

Geliştirilmesi 

Projesi 

Aydın İl 

Kültür ve 

Turizm 

Müdürlüğü    

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(KVMGM), Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Aydın 

Valiliği, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü,  

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı,  Karacasu 

Belediyesi, Ataeymir 

Belediyesi, Geyre 

Belediyesi, Üniversiteler  

Aydın Valiliği, 

5302 sayılı yasa kapsamında 

İl Özel İdaresi 

Orta Vade 

1S1St1Pr2 Alan 

Başkanlığı’nın 

oluşturulması 

Projesi 

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı 

KVMGM 

Aydın Valiliği,  Aydın Valiliği,  Kültür ve 

Turizm Bakanlığı KVMGM 

Kısa Vade  
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3.2.2.2. Koruma ve Planlama Projeleri İçin Örgütlenme Modeli ve Görev Dağılımı   

Koruma ve Planlama çalışma alanı kapsamında örgütlenme modeli ve görev 

dağılımına yönelik olarak sorumlu kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM), 

Maliye Bakanlığı, Geyre Belediyesi, Aydın Valiliği, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı; ilgili kurumlar 

ise Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM), Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Geyre 

Belediyesi, Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Karacasu Belediyesi olarak belirlenmiştir. 

2S1St1Pr1 Antik Kent Güvenlik Sistemi 

Kaçak kazıların ve Antik Kente yönelik zarar verici eylemlerin önlenmesi amacına 

yönelik olarak üretilen bu proje paketinin uygulanmasında sorumlu kurumlar; Aydın 

Valiliği ve Aphrodisias Müze Müdürlüğü’dür. Sorumlu kurumlar birinci derece arkeolojik 

sit alanına özel bir güvenlik sisteminin oluşturulması için gerekli planlama, istihdam ve 

teknik donanımın sağlanması ve yerleştirilmesi ile denetimin sağlanmasından 

sorumludur. Müze Müdürlüğü; güvenlik açısından risk taşıyan alanların belirlenmesi vb. 

sistemin ihtiyaç duyacağı bilgi ve verileri temin etmekle sorumludur. İlgili kurum olarak 

Aydın İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğü, il sınırları içindeki diğer ören yerlerindeki güvenlik 

bilgileri ve deneyimlerini projeye katkı olarak sunacaktır. İlgili kurumlardan birisi olan 

Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı, bugün Antik Kent ve çevresinde güvenliği 

sağlayan birim olarak, yeni oluşturulacak güvenlik sistemine destek sağlayacaktır.  İlgili 

kurumlar içinde olması gerekli bir diğer kurum da Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’dür. Arkeolojik Sit Alanı içinde yapılması planlanan güvenlik 

sistemi uygulamaları öncesinde, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün onayı gereklidir.  

2S2St1Pr1 Antik Kent ve Territoriumu Kapsayan Kültür Varlıklarının Envanterinin 

Oluşturulması 

Antik Kent ve territoriumu içinde yer alan kültürel ve arkeolojik değerlerin tespiti ve 

korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile oluşturulmuş bir projedir. Projenin 

sorumlu kurumları; Aphrodisias Müze Müdürlüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’dür. Sorumlu kurumlar kültür envanterinin oluşturulması için 

gerekli bilgi ve belgelerin tespitinden sorumludur. Projenin ilgili kurumları ise Kazı 

Başkanlığı, Geyre Belediyesi ve Karacasu Belediyesi’dir. İlgili kurumlar ise envanter 

çalışmasına bilgi ve belge sağlamak yolu ile katkıda bulunacaklardır. 

2S2St1Pr2 Antik Kentte Anastilosis Çalışmalarının Programlanması 

Antik Kent ve territoriumu içinde yer alan kültürel ve arkeolojik değerlerin tespiti ve 

korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile özgün yapıdan çeşitli nedenlerle 

yıkılarak dağılmış olan mimari yapı elemanlarının toplanarak yeniden bir araya 

getirilmesi için oluşturulmuş bir projedir. Projenin sorumlu kurumu Kazı Başkanlığı'dır. 

Projenin ilgili kurumları Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM), Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü'dür. İlgili kurumlar ise envanter 

çalışmasına bilgi ve belge sağlamak yolu ile katkıda bulunacaklardır. 
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2S2St2Pr1 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Revize Edilmesi 

Geyre yerleşmesinin içinde yer aldığı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 

İmar Planı’nın koruma alanlarında yeni bir araç olan Aphrodisias Antik Kenti Alan 

Yönetim Planı ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. Geyre 

Yerleşmesinin mevcut ve gelecekteki fiziksel,sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik 

olarak hazırlanan koruma amaçlı imar planının arazi kullanımı, mülkiyet, çevre 

düzenlemeye yönelik önerilen proje paketlerine göre revize edilmesi gerekmektedir. 

Aphrodisias Antik Kentinin sahip olduğu üstün evrensel değerinin korunmasına paralel 

olarak Geyre yerleşmesinin yerel toplumsal ve ekonomik kalkınması amacı ile koruma 

amaçlı imar planının revize edilmesi hedeflenmektedir. 3. Derece sit alanındaki imar 

hareketleri ve yerleşmenin gereksinimlerine yönelik kararların yönetim planı ilkeleri ile 

yeniden ele alınması ve planın güncellenmesi gereklidir. Projenin sorumlu kurumu 

Geyre Belediyesi’dir. İlgili kurum ise Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’dür.  

2S3St1Pr1 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak yapıların kaldırılması 

Aphrodisias Antik Kentinin içinde bulunduğu 1.derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer 

alan kaçak yapılar, alanın bütüncül olarak korunması konusunda sorun alanları olarak 

görülmektedir. Bu yapıların değerlendirilerek kaldırılması alanın bütüncül olarak 

korunması ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Projenin sorumlu kurumu Geyre 

Belediyesi’dir. İlgili kurum ise Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’dür.   

2S3St1P2 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan ve önümüzdeki yıllarda kazı 

çalışması yapılacak özel mülkiyetin kamulaştırılması 

1.derece arkeolojik sit alanı üzerinde yer alan özel mülkiyetin kamulaştırılarak alanın 

bütüncül olarak korunması ve gelecekte kazı alanının genişlemesine olanak 

sağlayacaktır. Projenin sorumlu kurumları Kazı Başkanlığı ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’dür. İlgili kurumlar ise Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aphrodisias Müze Müdürlüğü’dür. 

2S3St1Pr3 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetin Hazineye ait 

taşınmazlarla takası 

1.derece arkeolojik sit alanı üzerinde yer alan özel mülkiyetin hazine arazileri ile takası 

yoluyla, alanın bütüncül olarak korunması ve gelecekte kazı alanının genişlemesine 

olanak sağlanacaktır. Projenin sorumlu kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’dır. İlgili kurumlar ise Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  

Aphrodisias Müze Müdürlüğü ve Geyre Belediyesi’dir. 
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Tablo 3.2. Koruma ve Planlama Eylem Planı Tablosu 

Sorunlar Stratejiler Projeler Sorumlu Kurumlar İlgili Kurumlar Finans Kaynağı  Hedef Tarihi 

2S1 Bölgede yapılan 

kaçak kazılar ve 

eserlerin güvenliğine 

yönelik sorunlar  

 

2S1St1 Antik Kente 

özel güvenlik 

önlemlerinin 

alınması 

 

2S1St1Pr1 Antik Kent 

Güvenlik Sistemi 

 

Aydın Valiliği,  

Müze Müdürlüğü 

Geyre Jandarma 

Karakol 

Komutanlığı  

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

 

Aydın İl Özel 

İdaresi 

Kısa Vadeli 

2S2 Envanter eksikliği 

ve koruma amaçlı 

imar planının güncel 

olmamasından 

kaynaklanan bütüncül 

koruma sorunları 

 

2S2St1 Antik Kent ve 

territoriumu 

kapsayan kültür 

varlıklarının 

korunarak 

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için 

kültür varlıklarının 

2S2St1Pr1 Antik Kent 

ve territoriumu 

kapsayan kültür 

varlıklarının 

envanterinin 

oluşturulması 

 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü,  

Aydın KVKBK 

Müdürlüğü 

 

Kazı Başkanlığı 

Geyre Belediyesi 

Karacasu Belediyesi 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, Aydın 

Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü 

 

Kısa Vadeli 
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envanterinin 

oluşturulması  

2S2St1Pr2 Antik 

Kentte Anastilosis 

çalışmalarının 

programlanması 

Kazı Başkanlığı 

 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı  

(KVMGM)Aydın 

Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğü 

Kazı Başkanlığı 

sponsorlar 

Uzun Vade 

2S2St2 3. Derece 

Arkeolojik Sit alanına 

yönelik koruma 

amaçlı imar planının 

güncellenmesi 

2S2St2Pr1 Koruma 

Amaçlı İmar Planının 

Revize Edilmesi 

 

Geyre Belediyesi 

 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

Geyre Belediyesi Kısa Vade 

 

2S3 Antik Kent Sur 

Dışında Kalan 1. 

Derece Arkeolojik Sit 

Alanı üzerinde kaçak 

yapılaşma olması ve 

özel mülkiyetin 

bulunması 

 

2S3St1 Alanda kaçak 

yapılaşmanın önüne 

geçilmesine yönelik 

önlemler alınarak, 

özel mülkiyetin de 

kamulaştırılması 

veya takasına ilişkin 

girişimlerde 

bulunulması.   

 

2S3St1Pr1 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı 

üzerinde yer alan 

kaçak yapıların 

kaldırılması 

Geyre Belediyesi 

 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

Geyre Belediyesi Uzun Vadeli  

 

2S3St1Pr2 1. Derece 

Arkeolojik Sit 

Alanında kalan ve 

önümüzdeki yıllarda 

kazı çalışması 

yapılacak özel 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı – KVMGM,  

Kazı Başkanlığı 

 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü 

Kazı Başkanlığı Uzun Vadeli  

 



193 

 

mülkiyetin 

kamulaştırılması 

2S3St1Pr3 1.Derece 

Arkeolojik Sit 

Alanında kalan özel 

mülkiyetin Hazineye 

ait taşınmazlarla 

takası 

 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı – KVMGM, 

Maliye Bakanlığı 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, Geyre 

Belediyesi, Aydın İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Maliye Bakanlığı Uzun Vadeli  
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3.2.2.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Projeleri için Örgütlenme Modeli ve 

Görev Dağılımı  

Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi çalışma alanı kapsamında örgütlenme modeli ve 

görev dağılımı yönelik sorumlu kurumlar Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Aydın İl Özel 

İdaresi, GEKA,  Alan Başkanlığı, Kazı Başkanlığı, Geyre Belediyesi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı KVMGM olarak belirlenmiştir. İlgili kurumlar olarak Alan Başkanlığı, 

Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın KVKBK 

Müdürlüğü, Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Ticaret Odası, Geyre Belediyesi, Karacasu 

Belediyesi, Kazı Başkanlığı ve TÜRSAB olarak belirlenmiştir.  

 3S1St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi 

Ören yerinin düzenlemesine yönelik olarak öngörülen projede Sorumlu Kurum; Kültür 

ve Turizm Bakanlığı KVMGM, İlgili Kurum Aydın İl Özel İdaresi, Alan Başkanlığı, 

Aphrodisias Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Aydın KVKBK Müdürlüğü, Geyre 

Belediyesi olarak belirlenmiştir.  

Sorumlu kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM, Aphrodisias Ören Yeri 

Çevre Düzenleme Projesi’nin hazırlanması/hazırlatılmasından sorumlu olacaktır.  

İlgili kurum olarak Aydın İl Özel İdaresi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 2863 

sayılı kanunla belirlenen koruma amaçlı imar planları kapsamında düzenleme projesi 

için destek olacaktır. Aphrodisias Müze Müdürlüğü gerekli verileri temin etmekten 

sorumludur. Alan Başkanlığı kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyondan 

sorumludur. Kazı Başkanlığı ise yapılan çalışmaların kazıya ait bilimsel kısmından 

sorumludur. Geyre Belediyesi ise Koruma Amaçlı İmar Planları ile Düzenleme Projesi 

arasında eşgüdüm, imar planlarının projeye olanak verecek şekilde değiştirilmesi ve 

gerekli verileri temin etmekten sorumludur. 

3S2St1Pr1 Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhları Projesi 

Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhlarına yönelik Sorumlu Kurum; 

Geyre Belediyesi, İlgili Kurum;  Aydın İl Özel İdaresi olacaktır. 

Sorum kurum olarak Geyre Belediyesi, öncelikle Antik Kent ve yakın çevresinde yaya 

yolları ve bisiklet yollarının düzenlenmesini yapacaktır.  İlgili kurum olarak Aydın İl Özel 

İdaresi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde destek olacaktır.  

3S3St1Pr1 Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına 

Dahil Edilmesi Projesi 

Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına Dahil 

Edilmesi Projesi’nde Sorumlu Kurumlar Alan Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü; İlgili 

Kurum TÜRSAB ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’dür. 

Sorumlu Kurum olarak Alan Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü Aphrodisias ve Yakın 

Çevresi’ndeki Bakı noktalarının belirlenmesine yönelik projenin 

hazırlanması/hazırlatılmasından sorumludur. İlgili kurum olarak TÜRSAB ve Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü sorumlu kurumun ihtiyaç duyacağı 

verileri temin etmekten sorumludur. 

3S4St1Pr1 Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı Olarak Düzenlenmesi 

Projesi 
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 Bu projede Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu kurum olarak görev alacaktır. Alan 

Başkanlığı, Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı mevcut müze iç avlusunun 

düzenlenmesine ait mimari programının belirlenmesinde ve Aphrodisias antik kentine 

özgü eserlerin uygun koşullarda sergilenmesi konusunda gerekli olan veri tabanını 

oluşturacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da projenin hazırlanması ve uygulanması 

konusunda finans ve bürokratik sürecin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Proje 

ile ilgili kurumlardan olan Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü projenin 

hazırlanmasından, Aydın KTVKBK Müdürlüğü ise projenin onaylanmasından sorumlu 

kurumlar ile paylaşacaktır. 

 3S5St1Pr1 Eski Otopark Alanının Yeniden Düzenlenerek Kullanılması 

 Bu projede hâlihazırda atıl durumda olan ve mevcut otopark alanının yeniden kullanıma 

açılmasında yasal mevzuat açısından yaşanan zorlukların giderilerek, otopark alanının 

hem araç parkı hem de turistik ticaret ve hizmet birimlerinin düzenlendiği bir alan haline 

getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede Aydın İl Özel İdaresi ve Geyre Belediyesi 

sorumlu kurumlar olarak yer almaktadır. İlgili kurumlar Aydın KVKBK Müdürlüğü ve 

Afrodisias Müze Müdürlüğü projenin ise Antik Kent alanı olan ilişkisi konusunda gerekli 

koordinasyonu sağlayacaktır.  

3S6St1Pr1 Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların Taşıma Kapasitelerinin 

Belirlenmesi Projesi 

 Bu proje antik kent sınırları içerisinde aynı zamanda hem kazı çalışmalarının uygun 

biçimde sürdürülmesi hem de ziyaretçilerin rahat ve güvenli biçimde alanı 

gezebilmelerini amaçladığından Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü projenin 

gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMGM de 

ziyaretçi yönetimi ile ilgili söz konusu planda gerçekleştirilecek konularda Bakanlığa 

alanla ilgili gerekli desteği sağlamakla yükümlü olacaktır. Projenin mali yönden 

sorumluluğu Kazı Başkanlığı’na aittir.     

3S7St1Pr1 Geyre ve Yakın Çevresinde Turistik Amaçlı Ekonomik Aktivitelerin 

Geliştirilmesi 

Bu projede Geyre Belediyesi'nin, yerel sosyo-ekonomik yapının geliştirilebilmesi 

çerçevesinde Geyre yerleşmesinde turizm amaçlı faaliyetlerde bulunması 

öngörülmektedir. Geyre Belediyesi Turizm amaçlı faaliyetlerin Aphrodisias Antik Kenti 

ile uygun ilişkilerinin kurulmasını sağlayacaktır. Geyre Belediyesi bu projeleri 

gerçeleştirmek üzere GEKA'ya proje desteği için başvuruda bulunabilir. Geyre 

Belediyesi söz konusu projelerin gerçekleştirileceği Geyre yerleşmesinde Antik Kentin 

hassasiyetlerine uygun düzenlemelerin yapılması yönünde sorumluluk sahibi olacaktır. 

Geyre Belediyesi ilgili projelerde plan ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirilmesinden 

sorumlu olacaktır. GEKA ise projenin turizm ve ekonomik faaliyetler yönünden getirisini 

arttırmak amacıyla alana yapılabilecek dışarıdan yatırım imkânlarını geliştirmekle 

sorumlu olacaktır. İlgili Kurum olarak proje geliştirme ve kaynak sağlama konusunda 

Aydın Ticaret Odası, Aydın İl Özel İdaresi belirlenmiştir. 
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Tablo 3.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Tablosu 

Sorunlar Stratejiler Projeler Sorumlu Kurumlar İlgili Kurumlar Finans Kaynağı Hedef Tarihi 

3S1 Antik Kent 
içinde Ziyaretçilere 
yönelik mekânsal 
düzenlemelerin 
yetersiz ve eksik 
olması  
 

3S1St1 Aphrodisias 

Antik Kentinin mevcut 

kullanımından 

kaynaklanan 

sorunlarını çözmek ve 

yetersiz kalan  

mekansal 

düzenlemeleri 

iyileştirmek 

3S1St1Pr1 

Aphrodisias Antik 

Kenti Çevre 

Düzenleme Projesi 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı KVMGM 

Aydın İl Özel İdaresi, 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, Alan 

Başkanlığı, 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, Geyre 

Belediyesi, Kazı 

Başkanlığı  

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı KVMGM, 5302 

sayılı yasa kapsamında 

Aydın İl Özel İdaresi  

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

Orta Vade 

3S2 Yaya ve 

bisikletle erişim 

olanaklarının 

yetersiz olması 

3S2St1 Antik Kente 

erişimin alternatif 

ulaşım olanaklarıyla 

desteklenmesi  

3S2St1Pr1 

Aphrodisias ve yakın 

çevresi bisiklet ve 

yaya güzergâhları 

Projesi 

Geyre Belediyesi  Aydın İl Özel İdaresi Geyre Belediyesi, 5302 

sayılı yasa kapsamında 

Aydın İl Özel İdaresi  

Uzun Vade 

3S3 Aphrodisias 

Antik Kentinin tur 

programlarında 

yaygın olarak yer 

almaması 

3S3St1 Aphrodisias 

Antik Kentinin tur 

programlarında daha 

fazla yer almasını 

sağlamak 

3S3St1Pr1 Alanın 

Çevresinde Bakı 

Noktalarının 

Belirlenmesi ve Tur 

Güzergahlarına 

Dahil Edilmesi 

Projesi 

Müze Müdürlüğü, 

Alan Başkanlığı 

TÜRSAB, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

 Müze Müdürlüğü, 

TÜRSAB  

Orta Vade 
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3S4. Mevcut müze 

binasının halen 

devam eden kazılar 

sonucu ortaya 

çıkan eserlerin 

sergilenmesi ve 

modern müzecilik 

faaliyetleri için 

yeterli mekânsal ve 

teknik olanaklara 

sahip olmaması 

3S4St1. Koruma 

açısından hassasiyet 

gösteren antik 

eserlerin olumsuz 

fiziki dış şartlardan 

mümkün olduğunca 

korunarak 

sergilenmesi 

amacıyla sergileme 

alanlarının fiziki ve 

teknik koşullarının 

daha ileri düzeye 

çıkarılması.   

3S4St1Pr1 Mevcut 

Müze Binası İç 

Avlusunun 

Sergileme Alanı 

Olarak 

Düzenlenmesi 

Projesi 

 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (KVMGM), 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü, 

Kazı Başkanlığı, Aydın 

KTVKBK Müdürlüğü 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Sponsorlar  

 

 

 

Orta Vade   

3S5. Müzeye 

ulaşımda kullanılan 

mevcut otopark 

alanının özellikle 

grup olarak hareket 

eden ziyaretçilerin 

güvenli ve hızlı bir 

biçimde antik kente 

ulaştırılması 

yönünden sakıncalı 

olması. 

3S5St1. Alana gerek 

bireysel gerekse 

toplu ulaşımı hızlı ve 

güvenli biçimde 

sağlayarak 

ziyaretçilerin 

erişebilirliğini 

arttırmak 

3S5St1Pr1. Eski 

Otopark alanının 

yeniden 

düzenlenerek 

kullanılması 

Aydın İl Özel İdaresi, 

Geyre Belediyesi 

Aydın KVKBK 

Müdürlüğü, 

Aphrodisias Müze 

Müdürlüğü 

Aydın İl Özel İdaresi 

Geyre Belediyesi  

Orta Vade 

 

3S6. Aphrodisias 

antik kentinde 

3S6St1. Alanın 

ziyaretçiler 

3S6St1Pr1.  

Aphrodisias 

Kazı Başkanlığı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı KVMGM 

Kazı Başkanlığı Kısa Vade  
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devam eden kazılar 

ve arazinin fiziki 

yapısı nedeniyle 

gezilme güçlüğü 

yaşanması.  

tarafından alanda 

tahribata yol 

açmadan güvenli ve 

rahatça gezilmesinin 

sağlanması. 

Yönetim Alanı’nın 

ve Alandaki 

Yapıların Taşıma 

Kapasitelerinin 

Belirlenmesi 

Müze Müdürlüğü    

3S7. Ziyaretçilerin 

Aphrodisias alanı 

ile ilgili 

deneyimlerinin 

Antik Kent ve müze 

ile sınırlı kalması ve 

yakın çevredeki 

Geyre yerleşiminin 

kültürel ve doğal 

zenginlikleri ile ilgili 

konularda 

ziyaretçilere hizmet 

sunabilecek 

Aphrodisias antik 

kenti ile 

bütünleştirilmiş 

faaliyetlerin çok 

kısıtlı olması. 

3S7St1. Antik Kent ve 

yakınındaki Geyre 

kasabasının turistik 

ziyaret ve ekonomik 

faaliyetler açısından 

bütüncül bir şekilde 

ele alınması. 

 

3S7St1Pr1 

Aphrodisias Antik 

Kentine Dair 

İmgeleri Temsil 

Eden Turistik 

Amaçlı Ekonomik 

Aktivitelerin 

Geliştirilmesi 

 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Geyre 

Belediyesi, GEKA 

 

Aydın İl Özel İdaresi, 

Aydın Ticaret Odası,  

 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Aydın İl Özel 

İdaresi, Geyre 

Belediyesi, GEKA, Aydın 

Ticaret Odası  

 

Kısa Vade 
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3.2.2.4. Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması Projeleri için Örgütlenme 

Modeli ve Görev Dağılımı  

Alanın önemi ve değerinin algılanması konusunda önerilen proje paketlerinin 

örgütlenme ve yönetiminde yer alacak başat aktörler sorumlu ve ilgili kurumlar olarak 

tanımlanmıştır. Sorumlu kurumlar, projenin yönetiminde yer almaktadır. İlgili kurumlar 

olarak tanımlanan kurumlar ise kapasiteleri ve birikimleri dolayısıyla proje içinde yer 

alması gereken kurumlardır. Bu kurumlar genellikle sivil toplum örgütleri ve 

üniversitelerden oluşmaktadır ve bu kurumların birikimlerinden faydalanılması 

amaçlanmaktadır.  

4S1St1Pr1 Kent imgesinde öncelik taşıyan alanların ziyaretçilere değişik teknolojik 

olanaklar kullanılarak canlandırma yoluyla tanıtımı  

Proje, öncelikli alanların belirlenmesi ve ayrıntılı ve farklı araçlar kullanılarak (akıllı 

telefon teknolojileri, ekrandan izlemeye olanak veren ve sayısal ortamda hazırlanmış 

üç boyutlu canlandırmaya dayalı görsel uygulamalar, vb.) alanı gezen ziyaretçilere 

tanıtımının yapılması ile Aphrodisias Antik Kenti’ne dair algılamanın güçlendirilmesini 

hedeflemektedir. Proje İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yönetiminde, Kazı 

Başkanlığı’nın her yıl sağladığı bilgi birikimi kullanılarak yapılacaktır.  Müze Müdürlüğü, 

bilgi ve veri birikimi ile projeye destek verecek olan ilgili kurumlardır. Projede özel 

sektörden hizmet alımına gidilebilir, bu uygulamaların geliştirilmesi için ilgili birimlerde 

kurumsal kapasite artırılması için çalışmalar yapılabilir.  

4S1St1Pr2 Antik Kentin tümünü kapsayan ve gün ışığına çıkarılmış eserleri ile 

gösteren bir maketin yapılması 

 Maketin yapılması ile kentin tüm öğelerinin dünya örneklerinde olduğu gibi alan 

gezilmeden önce ve bütün olarak algılanması sağlanacaktır. Proje İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kazı Başkanlığı ve Alan 

Başkanlığı maketin yapılmasına dair temel bilgi ve verileri sağlayacaktır. Maket, 

ziyaretçi merkezinde yer alacaktır.  

4S2St1Pr1 Alanla ilgili tüm tarafları periyodik olarak bir araya getirmeyi amaçlayan 

konferansların düzenlenmesi 

Alanın geniş çevrelerce tanınmasını ve bilinmesini sağlamak için belli aralıklarla düzenli 

olarak yapılacak konferans ve seminerler hem alanın tanınmasını hem de alanla ilgili 

olarak sorunların, potansiyellerin tartışılmasını ve o zamana dek çıkarılan bilgilerin 

paylaşılmasını sağlayacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Aphrodisias 

Müze Müdürlüğü projenin yürütücüsü olarak organizasyonu üstlenecek, Kazı 

Başkanlığı yerel organizasyonda rol alacaktır. Geyre Vakfı, Friends of Aphrodisias, 

Aphrodisias Dostları gibi alan ile doğrudan ilgili STK’lar paydaş olarak yer alacak ve 

destek sağlayacaklardır.  

4S3St1Pr1 Alana ilişkin Türkçe tanıtım kitapların ve diğer dillerdeki tanıtım 

malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, vb) çeşitlendirilmesi 

Alanın ziyaretçiler ve ilgi duyan kesimlerce anlaşılmasını sağlayacak, güncel bilgilerle 

donanmış farklı içerikte –bilimsel ve popüler- basılı malzemenin Türkçede ve yabancı 

dillerde basılmasını amaçlayan projede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu 

gerçekleştirecek, Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı gerekli verilerin temininde 
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sorumluluk alacaktır. İlgili kurumlar olarak, ilgili Üniversiteler, İl Özel İdaresi birikimleri 

ve bilimsel donanımları ile katkı sağlayacaklardır.   

4S3St1Pr2 Alanı simgeleyen ve temsil eden öğelerin belirlenmesi ve bunlara dair 

objelerin ve hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışının sağlanması 

Alanı tanıtan ve simgeleyen objelerin ve hediyelik eşyaların çeşitlendirilmesi yoluyla 

hem alanın bilinirliğinin arttırılması, tanıtılması hem de ekonomik gelirin arttırılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması için hazırlanan projede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 

Aydın Ticaret Odası organizasyonu sağlayacak,  Kazı Başkanlığı gerekli verileri temin 

edecektir. Karacasu Belediyesi, üretimin organizasyonundaki ilgili kurum olarak yer 

alacaktır.  İlgili Üniversiteler bilgi birikimleri ile katkı sağlayacaklardır.  

4S3St1Pr3 Aphrodisias Antik kentinin arkeolojik değerlerini belli başlı öğeleri ele alan 

belgesel film yapılması 

Alanın tarihini ve değerini anlatan ve bu alana dair gün ışığına çıkan bilgilerin 

aktarılmasını sağlayacak bir belgesel filmin çekilmesi ile alanın daha geniş kesimlere 

tanıtılması sağlanacaktır. Belgesel filmin, Türkiye ve dünyadaki film festivallerine 

katılması ile alana dair bilgi paylaşımı ve yaygınlığının sağlanması için, Geyre Vakfı işin 

organizasyonunu üstlenecektir.   Kazı Başkanlığı teknik ve alana dair bilgi birikimi ile 

Müze Müdürlüğü arşivi ile projeye katkı sağlayacaktır. İlgili Üniversiteler teknik donanım 

ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacaktır.  

4S4St1Pr1 Heykel yaz okullarının düzenlenmesi 

Dönemlik heykel yaz okullarının düzenlenmesi projesi alana ilginin arttırılması, alanın 

en önemli ayırt edici özelliklerinden olan heykel sanatının günümüzde de 

canlandırılması, yeni nesilde farkındalığın oluşturulması ve kültürel gelişimin 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Aydın Valiliği ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

sorumlu kurumlar olarak etkinliği organize edecek, ilgili kurumlar arasında yer alan 

Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı yerel organizasyonu sağlayacaktır. Heykel 

konusunda deneyimli ve uluslar arası çalıştaylar ve yaz okulları düzenlemede birikimi 

olan üniversiteler, Geyre Vakfı ve ilgili STK’lar ise yine ilgili kurumlar olarak etkinliğin 

gerçekleşmesinde yer alacaktır.  

 4S5St1Pr1 Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi kurulması 

Proje sürekli olarak, Aphrodisias Antik Kentinin tarihi, arkeolojik ve mitolojik özelliklerini 

sanatsal ve bilimsel aktivitiler ile birleştirilecek (felsefe seminerleri, fotoğraf, resim, 

gastronomi, antik takı tasarımı ve müzik atölyeleri, vb.) bir üretim ve sanat merkezinin 

Geyre Yerleşmesi içerisinde düzenlenmesini hedeflemektedir. Geyre Vakfı projeden 

sorumlu olacaktır. İlgili üniversiteler ve Kazı Başkanlığı birikim, deneyim ve 

potansiyelleri dolayısıyla projedeki ilgili kurumlar olarak belirlenmiştir.  
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Tablo 3.4. Alanın Önem ve Değerin Algılanması Eylem Planı Tablosu 

Sorunlar Stratejiler Projeler Sorumlu kurumlar İlgili Kurumlar Finans Kaynağı  Hedef Tarihi 

4S1 Alandaki kazı 

çalışmaları devam 

ederken Antik Kentin 

ziyaretçiler 

tarafından bütün 

olarak algılanmasının 

sağlanmasında 

karşılaşılan sorunlar.  

4S1St1 Antik Kentin 

sahip olduğu 

arkeolojik 

değerlerin 

algılanmasının 

sağlanması 

4S1St1Pr1 Kent imgesinde 

öncelik taşıyan alanların 

ziyaretçilere değişik 

teknolojik olanaklar 

kullanılarak canlandırma 

yoluyla tanıtımı 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı, 

Müze Müdürlüğü,  İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Orta vadeli   

4S1St1Pr2 Antik Kentin 

tümünü kapsayan ve gün 

ışığına çıkarılmış eserleri ile 

gösteren bir maketin 

yapılması  

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü 

Kazı Başkanlığı, 

Alan Başkanlığı  

TÜRSAB, 

BİLİNTUR, 

DÖSİMM 

Kısa Vadeli  

4S2 Aphrodisias 

Antik Kentinin 

öneminin yerli ve 

yabancı kamuoyunda 

algılanmasının zayıf 

olması.  

4S2St1 Alandaki 

değerlerin 

öneminin ortaya 

konulması  

4S2St1Pr1 Alanla ilgili tüm 

tarafları bir araya getirmeyi 

amaçlayan konferans ve 

benzeri etkinliklerin 

düzenlenmesi 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı 

Geyre Vakfı, 

Friends of 

Aphrodisias, 

Aphrodisias 

Dostları Derneği  

Sponsorlar  Kısa vadeli 
(Devamlı) 

4S3 Alanın tanıtımı 

için yapılması 

gereken çalışmaların 

tamamlanmamış 

4S3St1 Mevcut 

değerlerin 

tanıtımının 

sağlanması 

4S3St1Pr1 Alana ilişkin 

Türkçe tanıtım kitaplarının 

ve diğer dillerdeki tanıtım 

malzemesinin (kitap, 

kitapçık, harita, vb) 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı 

İlgili Üniversiteler, 

İl Özel İdaresi 

Yayınevleri, Kazı 

Başkanlığı, İl Özel 

İdaresi 

Kısa vadeli 
(Devamlı) 
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olması.  

 

çeşitlendirilmesi 

4S3St1Pr2 Alanı simgeleyen 

ve temsil eden öğelerin 

belirlenmesi ve bunlara 

dair objelerin ve hediyelik 

eşyaların üretilmesi ve 

satışının sağlanması. 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Aydın Ticaret 

Odası,  

Karacasu 

Belediyesi, İlgili 

Üniversiteler, Kazı 

Başkanlığı  

Aydın Ticaret 

Odası  

 

Kısa vadeli  

(devamlı) 

4S3St1Pr3 Aphrodisias 

Antik kentinin arkeolojik 

değerlerini belli başlı 

öğeleri ele alan belgesel 

film yapılması. 

 Geyre Vakfı  İlgili Üniversiteler, 

Kazı Başkanlığı, 

Müze Müdürlüğü 

Sponsorlar, İlgili 

STK’lar 

 

Orta vadeli  

4S4 Aphrodisias Antik 

kentindeki heykel 

geleneğinin 

kaybedilmiş olması  

4S4St1 Alanda 

heykel yapım 

geleneğinin 

canlandırılması  

4S4St1Pr1 Heykel yaz 

okullarının düzenlenmesi  

 Aydın Valiliği, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü  

İlgili Üniversiteler, 

Geyre Vakfı, Kazı 

Başkanlığı, Müze 

Müdürlüğü, ilgili 

STK’lar   

 Sponsorlar, ilgili 

STK’lar 

 

Orta vadeli  

4S5 Alandaki sanatsal 

ve bilimsel çalışmalara 

imkân tanıyacak 

potansiyelin 

değerlendirilmemiş 

olması 

4S5St1 Alanda 

sanatsal ve bilimsel 

çalışmalara ortam 

sağlayacak 

platformların 

oluşturulması 

4S5St1Pr1 Aphrodisias 

Felsefe ve Sanat Akademisi 

kurulması 

Geyre Vakfı İlgili Üniversiteler, 

Kazı Başkanlığı 

Sponsorlar Kısa Vadeli  
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3.2.2.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Projeleri için Örgütlenme Modeli ve 

Görev Dağılımı  

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım çalışma alanı kapsamında örgütlenme modeli ve 

görev dağılımı yönelik sorumlu kurumlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Kazı 

Başkanlığı, Müze Müdürlüğü, Geyre Belediyesi, Geyre Vakfı, İl Milli Eğiti Müdürlüğü 

olarak belirlenmiştir. İlgili kurumlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Geyre Vakfı, yerel 

belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yerel belediyeler, 

Müze Müdürlüğü, Alan Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı (DÖSİMM), Aydın ve 

Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak saptanmıştır.  

5S1St1Pr1 Eğitime Yönelik Bir İçeriğe Sahip, Ayrıntılı Görsel Malzeme (plan, harita, vs) 

İçeren, Antik Kenti Tanıtıcı Çeşitli Dillerde Yazılı ve Görsel Kaynakların Hazırlanması 

Kazı ve diğer bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgilerin eğitim amacıyla daha geniş 

kitlelerle paylaşılması amaçlı bu projenin sorumlu kurumu olarak Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nı temsilen Müze Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Yazılı ve görsel kaynakların 

hazırlanması, diğer sorumlu kurum olan Kazı Başkanlığı’nın bilimsel danışmanlığında 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca ilgili kurumlar olarak, Aydın İli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Geyre Vakfı ve yerel belediyeler belirlenmiştir. Söz 

konusu kurumlar arşivlerindeki yazılı ve görsel malzemeleri Kazı Ekibi ile paylaşmakla 

yükümlüdür. Sponsorlar ve özel yayın evlerinin, basım ve dağıtım konusunda bu 

projeye finansal destek vermesi öngörülmüştür. 

5S2St1Pr1 Aphrodisias Antik Kentine Ait Resmi Web Sitesinin Oluşturulması  

Bu proje kapsamında, Aphrodisias Antik Kentini tanıtıcı, detaylı ve en güncel bilimsel 

sonuçları içeren bir web sitesinin hazırlanması öngörülmektedir. Kazı Başkanlığı ve 

Müze Müdürlüğü bilimsel çerçeve ve içeriği belirlemek için,  Geyre Vakfı ise teknik 

desteği sağlamak için sorumlu kurumlar olarak belirlenmiştir. İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ve Alan Başkanlığı ilgili kurumlar olarak, gerektiğinde Karacasu ile ilgili 

detay bilgilerini sağlayacaktır. Kaynak olarak Geyre Vakfı öngörülmüştür.  

5S3St1Pr1 Halka Açık Aktivitelerle Kazı Faaliyetlerinin Çevre Halka Tanıtılması  

Bu projenin sorumlu kurumları olarak Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü 

belirlenmiştir. Bu iki kurum ziyaret güzergâhı ve içeriğini belirleyecektir. Yerel 

belediyeler de ilgili kurum olarak, özelikle yakın çevredeki halkla köprü görevini 

üstlenecektir. Anılan projenin yürütülebilmesi için DÖSİMM’in işbirliği içerisinde 

bulunması ve projeyi desteklemesi gerekmektedir.   

5S3St1Pr2 Okullarla ve çevre halkla işbirliğinin geliştirilmesi  

Yakın çevredeki okullardaki eğiticilerin, Aphrodisias Antik Kenti hakkında 

bilgilendirilmesini hedefleyen bu kaynakların hazırlanması sürecinde Kazı Başkanlığı 

ve Müze Müdürlüğü, güncel ve anlaşılabilir metinleri hazırlamaktan sorumlu kurumlar 

olacaktır. Yerel belediyeler bu yayınların dağıtılmasına ilgili kurum olarak destek 

verecektir. Bu proje kapsamında ayrıca kaçak kazılar ve definecilik gibi tarihi eserlere 

zarar veren eylemlerin önüne geçilmesi için, çevre halkın koruma konusunda 

bilinçlendirilmesi amacı ile hedef grupların tespiti, toplantıların ve aktivitelerin 
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organizasyonu da sağlanacaktır. Projenin sorumlu kurumları İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı’dır. Bu kurumlar, çevre halkın koruma konusunda 

bilinçlendirilmesi amacı ile hedef grupların tespiti, toplantıların ve aktivitelerin 

organizasyonu ve duyurulması konularından sorumludur. Projenin ilgili kurumları Yerel 

Belediyeler ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür. İlgili kurumlar, çevre halka ve okullara 

yönelik aktiviteler için işbirliği yapmak, proje üretmek ve gerekli sponsor ihtiyacı için 

katkı sağlamakla yükümlüdür.  

5S4St1Pr1 Alanın Yakın Çevresinde Yer Alan Kurum ve Kuruluşların Arkeolojik 

Araştırmaların Metot ve Amaçları Konusunda Bilgilendirilmesi  

Bu proje kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlara düzenli seminerler verilmesi yanı 

sıra kitapçık ve broşürler hazırlanması hedeflenmektedir. Sorumlu kurum olarak, Kazı 

Başkanlığı belirlenmiştir. İlgili kurum olarak Müze Müdürlüğü, özellikle düzenli 

seminerler kapsamında katkı sağlayacak bir aktör olarak düşünülmektedir. 

5S5St1Pr1 Geyre Belediyesi’nde Çalışan Teknik Elemanların Koruma Konusunda 

Bilgilerinin Arttırılması 

Geyre Belediyesi, yönetim alanı sınırları içinde etkin yerel yönetim birimi olarak, sit 

alanındaki tüm koruma ve planlama faaliyetlerinden sorumlu ve yetkili kurum olarak, 

projeden de sorumlu kurum konumundadır. Özellikle sit alanı üzerindeki yerleşmenin 

gelişimine yönelik planın uygulanmasından sorumlu kurumdur. Belediye bünyesindeki 

teknik kadronun koruma konusunda yeterli bilgi ve eğitim düzeyine erişmesi hedefine 

yönelik olarak oluşturulmuş bu proje ile Belediye yerleşmenin koruma ve planlama 

sorunlarına daha yetkin olarak cevap verebilecektir. Bu kapsamda Müze Müdürlüğü ve 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü eğitim ve bilgilendirmeyi 

sağlayacak ilgili kurumlar olacaktır. 
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Tablo 3.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Eylem Planı Tablosu 

Sorunlar Stratejiler Projeler Sorumlu kurumlar İlgili Kurumlar Finans Kaynağı  Hedef Tarihi 

5S1 1961 yılından 

beri devam eden 

düzenli kazılar 

sayesinde alanla ilgili 

önemli bir bilgi 

birikimine ulaşılmış 

olmasına karşılık, 

Antik Kente ait 

Türkçe ve diğer 

dillerde, yazılı ve 

görsel kaynakların 

yetersiz oluşu.  

5S1St1 Aphrodisias 

Antik Kentine ilişkin 

kazıdan elde edilen 

bilgilerin daha 

geniş kitlelerle 

paylaşılması 

 

5S1P1H1Pr1 Eğitime 

yönelik bir içeriğe sahip, 

bol görsel malzeme (plan, 

harita, vs) içeren, Antik 

Kenti tanıtıcı çeşitli dillerde 

yazılı ve görsel kaynakların 

hazırlanması  

Kazı Başkanlığı, 

Müze Müdürlüğü 

 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Geyre Vakfı, 

Belediyeler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Sponsorlar ve 

özel yayınevleri, İl 

Özel İdaresi 

Kısa Vade 

5S2 Antik Kente ait bir 

web sitesinin 

oluşturulmamış olması 

5S2St1 Antik kentle 

ilgili güncel bilgilere 

uzaktan erişimin 

sağlanması 

5S2St1Pr1 Aphrodisias 

Antik Kentine ait resmi web 

sitesinin hazırlanması 

Kazı Başkanlığı, 

Geyre Vakfı, Müze 

Müdürlüğü 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Alan 

Başkanlığı 

 

Geyre Vakfı 

 

Kısa Vade 

5S3 Yöre halkının 

alandaki kültür mirası 

hakkında sağlıklı ve 

yeterli bilgiye sahip 

5S3St1 Yöre 

halkında alana 

yönelik, sağlıklı ve 

güncel bilgilerden 

5S3St1Pr1 Çeşitli aktiviteler 

ile kazı faaliyetlerinin çevre 

halka tanıtılması 

Kazı Başkanlığı, 

Müze Müdürlüğü 

Yerel belediyeler, 

DÖSİMM 

 

Kazı Başkanlığı 

Yerel belediyeler,  

Kısa Vade 
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olmaması 

 

 

kaynaklanan 

aidiyet duygusunun 

oluşmasının 

sağlanması  

5S3St1Pr2 Okullarla ve 

çevre halkla işbirliğinin 

geliştirilmesi 

Kazı Başkanlığı, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü, 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Yerel 

Belediyeler 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü,  İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 

Geyre Belediyesi  

Kısa vade 

5S4 Aphrodisias’taki 

arkeolojik çalışmaların 

içeriği, amaçları ve 

metotlarının yeterince 

tanınmaması ve bu 

durumun yakın 

çevrede yaşayanlardan 

antik yapıların popüler 

faaliyetlerde 

kullanılması, geniş 

alanların hızlı bir 

şekilde kazılıp açılması 

ve antik yapıların 

hemen ayağa 

kaldırılması gibi 

kazının bilimsel 

çalışma rutinini tehdit 

eden taleplerin 

gelmesine neden 

olması 

5S4St1 Aydın 

İli’ndeki çeşitli 

kurum ve 

kuruluşların 

Aphrodisias’taki 

arkeolojik 

araştırmaların 

amaç ve metotları 

konusunda 

bilgilendirilmesi 

5S4St1Pr1 Alanın yakın 

çevresinde yer alan kurum 

ve kuruluşların arkeolojik 

araştırmaların metot ve 

amaçları konusunda 

bilgilendirilmesi 

Kazı başkanlığı 

 

Müze Müdürlüğü 

 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

Kısa Vade 
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5S5 Geyre 

Belediyesi’nde Koruma 

ile ilgili yeterli sayıda 

yetişmiş elemanın 

bulunmaması  

5S5St1 Geyre 

Belediyesi’nin sit 

alanının korunması 

bağlamında 

kurumsal 

kapasitesinin 

artırılması  

 

5S5St1Pr1 Geyre 

Belediyesi’nde çalışan 

teknik elemanların koruma 

konusunda bilgilerinin 

arttırılması 

 

Geyre Belediyesi Müze Müdürlüğü 

Aydın Kültür 

Varlıklarını 

Koruma Bölge 

Kurulu 

Müdürlüğü 

Geyre Belediyesi 

 

Kısa Vade 
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3.2.2.6. Risk Yönetimi Örgütlenme Modeli ve Görev Dağılımı  

Risk Yönetimi çalışma alanı kapsamında önerilen proje paketlerinin örgütlenme modeli 

ve görev dağılımında yer alacak olan aktörler sorumlu ve ilgili kurumlar olarak 

belirlenmiştir. Projelerin yönetiminde görev alan sorumlu kurumlar Risk Yönetimi 

çalışma alanı kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM) olarak belirlenmiştir.  

Sorumlu kurumlara her türlü bilgi ve doküman desteğini sağlayacak İlgili kurumlar ise 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM), Müze Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Geyre Belediyesi, Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı, 

ilgili üniversiteler ve ilgili STK’lar olarak belirlenmiştir. 

6S1St1Pr1 Havza Bazında Alanın Ayrıntılı Hidrojeolojik Haritasının Çıkarılması ve 

Gerekli Drenaj Önlemlerinin Alınması 

Taban suyu seviyesinin yüksekliği sorununun çözümü için üretilen bu proje paketinin 

hayata geçirilmesi için sorumlu kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı hidrojeoloji haritasının hazırlanmasını sağlayacak ve ilgili kuruma Antik 

Kenti kapsayan alanda yapılacak uygulama ve izleme aşamaları için teslim edecektir. 

Hazırlanan hidrojeoloji haritasına göre gerekli görülen yerlerde Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, ilgili kurum Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve 

Müze Müdürlüğü ile ortak hareket ederek drenaj önlemleri alacaktır. İlgili kurumlar 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’dür.  İlgili 

kurum Antik Kentle ilgili sorumlu kurumların ihtiyaç duyacağı verileri temin etmekten so-

rumludur. 

6S2St1Pr1 Antik Kentte Bulunan Arkeolojik, Geleneksel ve Modern Tüm Yapıların 

Deprem Dayanıklılığının Saptanması ve Gerekli Önlemlerin Alınması 

Antik Kentin 1. derece deprem bölgesinde yer almasından dolayı bu proje paketi 

öncelikli konulardandır. Bu kapsamda proje paketini hayata geçirmek için sorumlu 

kurum AFAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM) olarak belirlenmiştir. Sorumlu 

kurumlar, deprem konusunda ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışarak, tüm yapıların 

deprem yönünden dayanıklılığının saptanması ve gerekli önlemlerin alınmasında görev 

alacaktır. İlgili kurumlar olan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, 

Kazı Başkanlığı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ise 

sorumlu kuruma gerekli dokümanların temini, bilgi birikiminin paylaşımı, çalışmalarda 

ortak dilin geliştirilmesinde sorumludurlar. 

6S3St1Pr1 Otsu Türlerin Antik Kentten Uzaklaştırılması 

Yangın riskine neden olan otsu türlerin alandan uzaklaştırılması için sorumlu kurumlar 

Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı’dır. Sorumlu kurumlar, Antik Kent üzerindeki otsu 

bitki türlerinin yılda iki defa alandan uzaklaştırılması için gerekli işlemlerin 

uygulanmasında sorumludurlar. İlgili kurumlar ise Geyre Belediyesi ve Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.  
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6S3St1Pr2 Antik Kent İçinde Uygun Yerlerde Mobil Su Depolarının Konumlandırılması 

Antik Kentte oluşabilecek yangın riskine hızlı ve etkin bir müdahale için geliştirilen bu 

proje paketinin sorumlu kurumları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü, 

ilgili kurumları Kazı Başkanlığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Geyre Jandarma Karakol Komutanlığı olarak belirlenmiştir. Sorumlu 

kurum, mobil su depolarının Antik Kentte nereye konumlanacağını konusunda ilgili 

kurumlar ile işbirliği içinde ortak bir karara varacaktır. 

6S4St1Pr1 Antik Kent ve çevresinde taşkın ve sel riskinden dolayı oluşabilecek zararın 

bilgisayar modellemesi ile saptanması ve sel riskinin oluşabileceği alanlarda müdahale 

çalışmaları 

Sel ve taşkın riskinden oluşabilecek zararların belirlenmesi amacıyla geliştirilen bu 

proje paketinin sorumlu kurumu Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ilgili kurumu ise 

Müze Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) 

olarak belirlenmiştir. Sorumlu kurum sel ve taşkın riskine karşı ilgili kurumlardan gerekli 

dokümanları alarak bilgisayar modellemesinin yapılmasında ve sel riskinin 

oluşabileceği alanlarda gerekli ağaçlandırma çalışmalarının ilgili kurumlar ile eşgüdüm 

içinde yürütülmesinden sorumludur.  

6S5St1Pr1 Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planı’nın Hazırlanması 

Antik Kenti etkileyebilecek afetlere karşı müdahalenin etkin ve acil bir biçimde 

yapılması için afet öncesi ve sonrası yapılması gereken faaliyetlerin planlanması, 

yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması için Antik Kent 

bütününü kapsayan Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planı’nın hazırlanması için 

sorumlu kurum Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ilgili kurumlar ise Müze 

Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Geyre Belediyesi ve Geyre Jandarma Karakol 

Komutanlığı olarak belirlenmiştir.  Sorumlu kurumlar, ilgili kurumlar ile ortaklaşa 

çalışarak Antik Kentin Acil Durum Eylem Planı’nı hazırlarlar. İlgili kurum her türlü bilgi 

birikimini sorumlu kurum ile paylaşmakta yükümlüdür. 

6S5St1Pr2 Acil Eylem Planı’yla İlgili Antik Kent içinde ve Geyre Belediyesi’nde Çalışan 

Tüm Personel İçin Hizmet İçi Eğitim Çalışmalarının Yapılması 

Acil Eylem Planı’nın uygulanması için oluşturulan bu proje paketinin sorumlu kurum 

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’dür. İlgili Kurumlar ise Müze Müdürlüğü, ilgili 

üniversiteler ve ilgili STK’lardır. Sorumlu kurumlar, ilgili kurum ile ortaklaşa çalışarak 

Acil Eylem Planı’yla ilgili teknik personelin eğitiminden sorumludurlar 

6S6St1Pr1 Karacasu Sulama Barajının Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin Havza 

Bazında Ele Alınması ve Antik Kente Muhtemel Etkilerinin Saptanması 

Bu proje paketinin sorumlu kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kurumu Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa çalışarak Karacasu Sulama Barajı’nın, Antik Kentin 

içinde bulunduğu havzaya muhtemel etkilerinin araştırılmasında yükümlüdür. 
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Tablo 3.6. Risk Yönetimi Eylem Planı Tablosu 

Sorunlar Strateji Projeler Sorumlu Kurumlar İlgili Kurumlar Finansal Kaynak Hedef Tarihi 

6S1 Taban suyu 

seviyesinin 

yükselmesi  

 

6S1St1 Taban 

suyu 

seviyesindeki 

yükselmenin 

Antik Kente zarar 

vermesinin ve 

kazı çalışmalarını 

yavaşlatmasının 

engellenmesi 

için taban suyu 

seviyesinin 

düzenlenmesi 

6S1St1Pr1 Havza 

bazında alanın ayrıntılı 

hidrojeolojik 

haritasının çıkarılması 

ve gerekli drenaj 

önemlerinin alınması 

  

 Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı  

Aydın Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

(Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü) 

Uzun Vade 
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6S2 Alanın 1. 

derece deprem 

bölgesinde yer 

alması  

 

6S2St1 Antik 

Kentte bulunan 

yapıların deprem 

risklerine karşı 

korunması 

 

6S2St1Pr1 Antik 

Kentte bulunan 

arkeolojik, geleneksel 

ve modern tüm 

yapıların deprem 

dayanıklılığının 

saptanması ve gerekli 

önlemlerin alınması 

 AFAD,Kültür ve 

Turizm Bakanlığı 

(KVMGM) 

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü, 

Müze Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı,  Aydın 

Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (KVMGM), 

AFAD 

Orta vade 

 

 

 

6S3 Otsu 

türlerin 

kuruması ve 

yangın riskinin 

ortaya çıkması 

6S3St1 Antik 

Kentin yangın 

riskine karşı 

korunması 

6S3St1Pr1 Otsu 

türlerin Antik Kentten 

uzaklaştırılması 

Müze Müdürlüğü, 

Kazı Başkanlığı  

Geyre Belediyesi, 

Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu 

Müdürlüğü 

Geyre Belediyesi Kısa Vade 

6SSt1Pr2 Antik Kent 

içinde uygun yerlerde 

mobil su depolarının 

konumlandırılması 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü    

Kazı Başkanlığı, Aydın 

Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü, Geyre 

Jandarma Karakol 

Komutanlığı 

Aydın İl Özel İdaresi Kısa Vade 
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6S4 Sel ve taşkın 

riskinin 

bulunması 

6S4St1 Sel ve 

taşkın kaynaklı 

doğal afetlerin 

etkisinin 

azaltılması 

6S4St1Pr1 Antik Kent 

ve çevresinde taşkın 

ve sel riskinden dolayı 

oluşabilecek zararın 

bilgisayar 

modellemesi ile 

saptanması ve sel 

riskinin oluşabileceği 

alanlarda müdahale 

çalışmalarının 

yapılması 

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğü, 

Orman ve Su işleri 

Bakanlığı (DSİ Genel 

Müdürlüğü) 

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

Orta Vade 

 

 

 

6S5 Antik kentin 

insan ve doğal 

kaynaklı risklere 

karşı Acil Eylem 

Planının 

bulunmaması 

 

6S5St1 Antik 

kenti etkileyecek 

her türlü afet 

için hazırlıklı 

olunması 

6S5St1Pr1 Afet 

Yönetimi ve Acil 

Durum Eylem Planının 

hazırlanması 

Aydın İl Afet ve Acil 

durum Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğü, Kazı 

Başkanlığı, Geyre 

Jandarma Karakol 

komutanlığı, Geyre 

Belediyesi  

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

Kısa Vade 

6S5St1Pr2 Acil eylem 

planıyla ilgili Antik 

kent içinde ve Geyre 

belediyesinde çalışan 

tüm personel için 

hizmet içi eğitim 

çalışmalarının 

yapılması 

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

Müze müdürlüğü, İlgili 

Üniversiteler,  İlgili 

STK’lar,  

Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü 

Kısa Vade 
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6S6Karacasu 

Sulama Barajının 

Aphrodisias 

Antik Kentine ve 

içinde olduğu 

havzaya 

etkilerinin 

saptanmamış 

olması  

6S6St1 Karacasu 

Sulama 

Barajı’nın, 

Aphrodisias 

Antik Kentine ve 

içinde olduğu 

havzaya 

etkilerinin 

saptanması 

 

6S6St1Pr1 Karacasu 

Sulama Barajının 

Çevresel Etki 

Değerlendirmesinin 

Havza bazında ele 

alınması ve Antik 

Kente muhtemel 

etkilerinin saptanması 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Aydın İl 

Özel İdaresi   

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Kısa Vade 
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3.2.3. Kaynak ve Bütçeleme  

Aphrodisias Yönetim Planı kapsamında geliştirilen projelere ait finans kaynakları aşağıda yer 

alan genel ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir.  

 Sorumlu kurumun stratejik planındaki faaliyet alanları ve bütçe olanakları,  

 Sorumlu kurumun mevzuat çerçevesinde tanımlı bütçe kalemi,  

 Sorumlu kuruma bağlı birimin genel bütçe kaleminden kaynak aktarılması,  

 Sorumlu ve ilgili kurumların faaliyet konularına göre ayırdıkları bütçe olanakları,  

 Sponsorlukların geliştirilmesi.  

Her bir çalışma konusuna bağlı olarak geliştirilen proje paketlerinin uygulanması için gerekli 

bütçenin sağlanması amacıyla finans kaynakları belirlenmiştir. Finans kaynağı olarak 

kurumlar saptanmış, bütçe kaynakları bu kurumların ilgili bütçe kalemlerinden önerilmiştir. 

Bütçe kalemi bilgilerine erişilemeyen kurumların bütçeleri için genel kurum ismi verilmiştir. 

Bazı proje paketleri için sponsor kurumlar finans desteği sağlayabilirler.   

Bütçe ve Maliyetler 

Alan Yönetim Başkanlığı tarafından planın uygulanması sürecinde, proje paketlerinin 

hazırlanması, başlatılması ve izlenmesi aşamalarında, projelerin içeriği ve kapsamına göre 

uzman personel, danışmanlık hizmeti, gerekli donanımın sağlanması, malzeme ve cihaz 

gereksinimler belirlenecektir. Her bir projenin gerektirdiği maliyet kalemleri, projenin içeriği ve 

uygulanacağı yıllardaki fiyatlara göre değişiklik gösterecektir. Bu projeler, içerikleri gereği 

eğitim faaliyetlerinden mimari uygulamalara kadar farklı alanlarda çeşitlilik göstermektedir. 

Bu açıdan kurumların bütçe olanakları göz önünde bulundurularak, toplam bütçenin kurum 

stratejik planlarında yönetim planına göre yıllık olarak hesaplanması önerilmektedir. Alan 

Başkanlığı'nın yönlendirmesi ile her bir proje paketinde tanımlanan sorumlu kurumlarca, 

Yönetim Planı'nda yer alan 3.4.2 Performans Göstergeleri başlığı altında yer alan tablolara 

göre kaynak olarak belirlenen kurumların takibinin yapılması gerekmektedir.  

Yapılacak proje paketinin gereksinimlerine göre değişmekle birlikte bütçe kalemleri personel 

giderleri, donanım, projelendirme, danışmanlık, uygulama başlıklarında ele alınmalıdır. Bu 

giderler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

Personel: Sabit ve geçici olarak istihdam edilecek personelin maaş ödemeleri, sigorta 

ödemeleri, vergi ödemeleri göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.  

Donanım: Çalışma ortamını oluşturacak ofis makineleri, ofis mobilyaları, kırtasiye giderleri, 

vb. yanı sıra gerek duyulabilecek diğer araçlardan (nakil araçları, vb.) oluşan tüm teknik 

donanım sarf malzemesi, demirbaş ve finansal kiralama ile elde edilecek olanlar şeklinde 

sınıflandırılarak, bütçe buna göre oluşturulmalıdır.  

Projelendirme: Projeye dair vergiler, harçlar, vb ödemeler ele alınmalıdır.  

Danışmanlık: Bazı proje paketlerinin gerektirebileceği danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri ile 

ilgili ücretler, telifler, harçlar, harcamalar, vergi ve stopaj gibi kalemler ele alınmalıdır.  

Uygulama: Proje paketlerinin uygulama gereksinimleri ve bunlara ait masraflar ele 

alınmalıdır.  



215 

 

Proje paketleri bütçe kalemleri ve açıklamaları 

Yukarıda açıklanan bütçe kalemleri 3 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, pazarlama ve 

tanıtım giderleri, uygulama giderleri ve yönetim giderleridir. Pazarlama ve tanıtım giderlerine 

tanıtım ve promosyon giderleri girmektedir. Uygulama giderleri altında kırtasiye ve sarf 

malzemesi giderleri, ücret ve maaş giderleri, harcırah giderleri, elektrik, su, doğalgaz ve 

telefon giderleri, posta giderleri, teçhizat kirası giderleri, mekân kirası giderleri, danışmanlık 

ve hizmet alımı giderleri, sigorta giderleri, ağırlama ve konaklama giderleri, ulaşım ve 

seyahat giderleri ve diğer giderler yer almaktadır. Yönetim giderleri başlığında ise uygulama 

ve tanıtım giderleri içinde olmayan ancak projelerin tamamlanması ve planın yönetilmesi için 

gerekli olan diğer giderler yer almaktadır.  

Pazarlama ve Tanıtım Giderleri: Projelerin tanıtımı ve uygulamaları ile ilgili temel tanıtım ve 

promosyon malzemeleri (ilanlar, el ilanları, broşürler, afişler, radyo ve TV spotları, reklam 

giderleri, vb.) 

Uygulama Giderleri: Aşağıdaki başlıklar altında ayrı ayrı tanımlanmıştır.  

 Kırtasiye ve sarf malzemeleri giderleri (kâğıt kalem, boya, kartuş, zımba, vb.) 

 Ücret ve maaş giderleri (istihdam edilecek kadro ve personele ödenecek maaş, prim, 

vergi ve SGK giderleri) 

 Harcırah giderleri (yurtiçi ve yurtdışı geziler için kadro ve personele ödenecek 

harcırahlar) 

 Elektrik, su, doğalgaz, telefon giderleri (proje mekânlarındaki teknik altyapıyı 

oluşturan aydınlatma, su, ısınma, vb enerji giderleri ile proje hazırlık ve uygulama 

süresince gerekli telefon, internet ve haberleşme giderleri.  

 Posta giderleri (posta ve kargo hizmetleri bedelleri) 

 Teçhizat kirası giderleri (projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında gereksinim 

duyulabilecek ve belli dönemler için kiralanabilecek araç gereçlere ilişkin kiralama 

giderleri, örn: ses sistemleri, inşaat makineleri, vinçler, gibi) 

 Mekân kirası giderleri (proje gerektirdiği takdirde gerekebilecek sergi ya da konferans 

salonları gibi mekânların kiralama giderleri) 

 Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri (proje hazırlık ve uygulama aşamalarında 

üçüncü şahıslardan alınması gerekebilecek her türlü danışmanlık, çeviri, telif ücretleri)  

 Sigorta giderleri (proje hazırlık ve uygulama sürecinde istihdam edilen çalışanların 

sigortaları, kiralanan ya da satın alınan ekipmanın sigorta giderleri ile parasal 

işlemlere dair komisyon, kur farkı, faiz, damga vergisi, vb giderler) 

 Ağırlama ve konaklama giderleri (Proje hazırlama ve uygulama sürecinde gerekecek 

ikram ve ziyaretçi ağırlama giderleri) 

 Ulaşım ve seyahat giderleri (proje hazırlama ve uygulama sürecinde gerekecek 

ulaşım ve seyahat giderleri) 

 Diğer giderler (uygulama giderlerinin % 5’ini geçmeyen ve yukarıdaki başlıklar altında 

tanımlanmamış olan diğer giderler) 

Yönetim Giderleri: Projelerin yürütülmesi esnasında doğrudan tanıtım ve uygulama giderleri 

içinde ele alınmayan faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan harcamalar bu başlık 

altında tanımlanmalıdır.  
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Kaynaklar:  

Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı’nın uygulanabilmesi için gereken kaynaklar bilgi 

birikimi, insan kaynağı, teknoloji, kurumsal kapasite kaynaklarının kullanılmasını 

gerektirmektedir. Projelerin gerektirdiği mali kaynağın nerelerden sağlanacağı da önem 

taşımaktadır. Kaynaklar; her bir proje için sorum ve ilgili olarak tanımlanan kamu kurumları, 

yerel yönetim birimleri, kamu özel ortaklıkları, ajanslar, sivil toplum gönüllüler ya da özel 

sektör olabilecektir. Hangi kaynaklara başvurulacağı, projenin içeriğine göre proje paketi 

künyelerinde ve ilgili tablolarda belirtilmiştir. Finans kaynakları ulusal düzeyde merkezi ve 

yerel yönetim kaynakları ile diğer kaynaklar olarak sınıflanmıştır.  

Uluslararası Kaynaklar: 

Aphrodisias Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nı yürüten New York Üniversitesi uluslararası 

düzeyde önemli bir kaynaktır. Her yıl yapılan kazı planına göre çalışmalara kaynak aktarımı 

sağlanmaktadır. Ayrıca projelerde de kaynak kurum olarak yer almıştır.  

Ulusal kaynaklar:  

Ulusal düzeydeki kaynaklar merkezi yönetim ve yerel yönetim kaynakları olarak iki 

kademede ele alınabilir.  

Merkezi Yönetim Kaynakları: 

Koruma mevzuatı açısından bakıldığında merkezi yönetim birimleri içinde Başbakanlık'a 

bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü başta gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

ve Müze Müdürlüğü kültürel mirasın korunması açısından öne çıkmaktadır. Ancak 

Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı proje paketleri içerikleri gereği diğer bakanlıkların 

da işin içinde olmasını gerektirmiştir. Örneğin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıklar da merkezi ya da yerel birimleri aracılığıyla 

projeler içinde yer alacak ve kaynak sağlayacaklardır. Bununla birlikte Bölgesel Kalkınma 

Ajanları da kaynak sağlama konusunda önemli katkılar yapmaktadır. Bu bağlamda GEKA 

(Güney Ege Kalkınma Ajansı) bir diğer önemli kurum olarak ortaya çıkmaktadır.  

Yerel Yönetim Kaynakları: 

Türkiye’de tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin yerel yönetim birimleri belediyeler, 

valilikler ve il özel idareleridir. Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planının 

uygulanmasında yerel düzeydeki kaynaklar açısından yerelde Geyre Belediyesi ile Aydın İl 

Özel İdaresi önemli iki kurum olarak ortaya çıkmaktadır.  

Diğer Kaynaklar (Sivil Toplum, Özel Sektör) 

Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planında sivil toplum örgütleri ve özel sektör de kaynak 

sağlayıcı kurumlar olarak ortaya çıkmışlardır. Sivil toplum örgütleri arasında Geyre Vakfı ve 

Aphrodisias Dostları Derneği ile Friends of Aphrodisias ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte 

proje paketlerinin konusuna ve kapsamına göre özel sektörden kurum ve kuruluşların da 

sponsor olarak yer alması öngörülmüştür.  
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3.2.3.1. Yönetim ve Organizasyon Projeleri için Kaynak ve Bütçeleme  

1S1St1Pr1 Aphrodisias Alan Yönetimi Bütünleşik Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi projesinde 

kaynak olarak Aydın Valiliği’nden yararlanılacaktır. Bu kapsamda 5302 sayılı yasa 

kapsamında Aydın İl Özel İdaresi bütçesi kullanılacaktır.  

1S1St1Pr2 Alan Başkanlığı’nın oluşturulması projesinde kaynak olarak Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (KVMGM) ve Aydın Valiliği’nden yararlanılacaktır.  

 

3.2.3.2. Koruma ve Planlama Projeleri İçin Kaynaklar ve Bütçeleme  

Koruma ve Planlama çalışma alanına ilişkin projelerde proje konularının içeriğine yönelik 

olarak bütçe kaynağı Geyre Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi, Aphrodisias Müze Müdürlüğü, 

Kazı Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili bütçe kalemleri kaynak olarak 

değerlendirilmiştir. 

2S1St1Pr1 Antik Kent Güvenlik Sistemi projesinin bütçesinin Aydın İl Özel İdaresi’nin ilgili 

bütçe kaleminden karşılanacaktır. 

2S2St1Pr1 Antik Kent ve Territoriumu Kapsayan Kültür Varlıklarının Envanterinin 

Oluşturulması projesinin bütçesi, Aphrodisias Müze Müdürlüğü ve Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün ilgili bütçesinden sağlanacaktır. 

2S2St1Pr2 Antik Kentte Anastilosis Çalışmalarının Programlanması projesinin bütçesi, Kazı 

Başkanlığı’nın bütçesinden ve yerli ve yabancı sponsorların desteği ile sağlanacaktır. 

2S2St2Pr1 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Revize Edilmesi projesinin bütçesi Geyre 

Belediyesi’nin ilgili bütçe kaleminden karşılanacaktır. 

2S3St1Pr1 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Üzerinde Yer Alan Kaçak Yapıların Kaldırılması 

projesinin bütçesi Geyre Belediyesi’nin ilgili bütçe kaleminden karşılanacaktır. 

2S3St1Pr2 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Özel Mülkiyetin Kamulaştırılması 

projesinin bütçesi Kazı Başkanlığı’nın bütçesinden karşılanacaktır. 

2S3St1Pr3 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Özel Mülkiyetin Hazineye Ait 

Taşınmazlarla Takası projesinin bütçesi Maliye Bakanlığı’nın ilgili bütçe kaleminden 

karşılanacaktır. 

 

3.2.3.3. Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Projeleri için Kaynak ve Bütçeleme  

Aphrodisias Antik Kenti yönetim planı çalışmaları içinde Ziyaretçi Yönetimi çalışma alanına 

ilişkin olarak belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda alanda gerçekleştirilmesi 

öngörülen sekiz projeye ilişkin olarak bütçeleme sırasıyla ilgili kurumların bütçeleri, stratejik 

planları ve kurumların çalışma amaçlarının değerlendirilmesiyle yapılmıştır. Projenin ilgili 

kurumunun yıllık bütçesinde projenin kapsamı ile ilgili bir yatırım kalemi bulunuyorsa bütçe 

harcamasının bu kalemden yapılması hedeflenmiştir. Eğer ilgili kurumun bütçesinde bu 

konuda bir kalem bulunamamış ve kurumun stratejik planında proje konusu ile ilgili olarak 
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kurum tarafından belirlenmiş stratejik bir hedef var ise projenin bu hedef ile ilişkilendirilmesi 

sağlanmıştır. Bütçe veya stratejik plan bilgilerinin bulunamaması durumunda ise kurumun 

sahip olduğu yetki ve olanaklar çerçevesinde proje ile ilgili mali destek vermesi 

öngörülmüştür (Geyre Belediyesi, GEKA gibi).    

3S1St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme projesinde kaynak olarak Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile Aydın Valiliği’nden yararlanılacaktır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm 

Bakanlığı (KVMGM) bütçesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesi, 5302 sayılı yasa 

kapsamında Aydın İl Özel İdaresi bütçeleri kullanılacaktır.  

3S2St1Pr1 Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhları projesinde kaynak 

olarak Geyre Belediyesi ve Aydın İl Özel İdaresi’nden yararlanılacaktır. Bu kapsamda Geyre 

Belediyesi ile 5302 sayılı yasa kapsamında Aydın İl Özel İdaresi bütçeleri kullanılacaktır. 

3S3St1Pr1 Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına Dahil 

Edilmesi projesinde kaynak olarak TÜRSAB ve Müze Müdürlüğü’nden yararlanılacaktır.    

3S4St1Pr1 Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı Olarak Düzenlenmesi 

Projesi'nde mali kaynağın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe kalemi ve ilgili sponsorlar 

aracılığı ile karşılanması öngörülmüştür.  

3S5St1Pr1 Eski Otopark alanının yeniden düzenlenerek kullanılması projesinde, mali yönden 

sorumlu olan kurumlardan Aydın İl Özel İdaresinin 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik 

Planında belirtilen “STRATEJİK AMAÇ 19: İlimizdeki doğal ve kültürel varlıklar ile özellikle 

uluslar arası alanda tanınan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan antik 

kentleri koruyarak ve asıllarına uygun ortaya çıkarılmasını sağlayarak turizme kazandırmak 

ve gelecek kuşaklara aktarmaktır” amacına uygun olarak ilgili bütçe kaleminden karşılanması 

öngörülmüştür. Mali yönden sorumlu olan bir diğer kuruluş ise Geyre Belediyesi’dir.    

3S6St1Pr1 Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların Taşıma Kapasitelerinin 

Belirlenmesi projesinde kaynak Kazı Başkanlığı bütçesinden karşılanacaktır.   

3S7St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti’ni temsil eden turistik amaçlı ekonomik aktivitelerin 

geliştirilmesi projesinde ilgili mali kaynak Geyre Belediyesi, Aydın Ticaret Odası, Aydın İl 

Özel İdaresi ve GEKA gibi sorumlu ve ilgili kurumların bütçelerinden karşılanacaktır. 

3.2.3.4. Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması Projeleri için Kaynaklar ve Bütçele-

me  

Alanın öneminin ve değerinin algılanmasına dair çalışmalarda, çeşitli kamu kurumlarının 

bütçelerinin kullanılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, bazı projelerin finans kaynağının 

özel sektör hizmeti ya da sponsorluk yoluyla karşılanabileceği de değerlendirilmiştir. Özellikle 

prestij kaynağı olabilecek ya da özel sektörün hizmet verdiği alanlar, sponsorluk ile kaynak 

sağlanabilecek projeler olarak ele alınmıştır.  

4S1St1Pr1 Kent İmgesinde Öncelik Taşıyan Alanların Ziyaretçilere Değişik Teknolojik 

Olanaklar Kullanılarak Canlandırma Yoluyla Tanıtımı projesi için kaynak İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.  

4S1St1Pr2 Antik Kentin Tümünü Kapsayan ve Gün Işığına Çıkarılmış Eserleri ile Gösteren 

Bir Maketin Yapılması projesi için kaynak TÜRSAB, BİLİNTUR ve DÖSİMM finansmanı ile 

sağlanacaktır.  
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4S2St1Pr1 Alanla İlgili Tüm Tarafları Periyodik Olarak Bir Araya Getirmeyi Amaçlayan 

Konferans ve Benzeri Etkinliklerin Düzenlenmesi projesinin kaynağı olarak sponsorlar 

bulunabilir.  

4S3St1Pr1 Alana İlişkin Türkçe Tanıtım Kitaplarının ve Diğer Dillerdeki Tanıtım 

Malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, vb) Çeşitlendirilmesi projesi için kaynak İl Özel İdaresi, 

Yayınevleri ve Kazı Başkanlığı olarak öngörülmüştür.  

4S3St1Pr2 Alanı Simgeleyen ve Temsil Eden Öğelerin Belirlenmesi ve Bunlara Dair 

Objelerin ve Hediyelik Eşyaların Üretilmesi ve Satışının Sağlanması projesinin kaynağı Aydın 

Ticaret Odası tarafından karşılanacaktır.  

4S3St1Pr3 Aphrodisias Antik Kentinin Arkeolojik Değerlerini Ele Alan Belgesel Film 

Yapılması. Bu türden bir film için kaynak sağlayacak saygın sponsorlar bulunabilir, ilgili 

STK’lardan destek sağlanabilir.  

4S4St1Pr1 Heykel Yaz Okullarının Düzenlenmesi projesinin kaynağı sponsorlar ve ilgili 

STK’lar aracılığı ile sağlanabilir.  

4S5St1Pr1 Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi Kurulması projesinin kaynağı sponsorlar 

aracılığı ile sağlanabilir.  

 

3.2.3.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Projeleri için Kaynak ve Bütçeleme  

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım çalışma konusu altında geliştirilen proje paketlerinin 

çeşitliliğinden dolayı birçok farklı kurumun bütçe kalemi kullanılmıştır. Bu kurumlar; Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Geyre Belediyesi, Geyre 

Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, TÜRSAB çeşitli 

sponsorlar ve Kazı Başkanlığı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda her bir proje paketinin 

kaynak ve bütçesi ayrı ayrı ele alınmıştır. 

5S1St1Pr1 Eğitime Yönelik Bir İçeriğe Sahip, Bol Görsel Malzeme (plan, harita, vs) İçeren, 

Antik Kent Tanıtıcı Çeşitli Dillerde Yazılı ve Görsel Kaynakların Hazırlanması projesi için 

çeşitli sponsorlar ve özel yayınevleri ve İl Özel İdaresi gerekli kaynağı sağlayacaktır. 

5S2St1Pr1 Antik Kente Ait Resmi Web Sitesinin Oluşturulması projesinin kazı ekibinin 

bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmesi için Geyre Vakfı gerekli kaynağı sağlayacaktır. 

5S3St1Pr1 Çeşitli Aktiviteler ile Kazı Faaliyetlerinin Çevre Halka Tanıtılması projesi için 

ziyaretçilerin Antik Kente taşınması çevre belediyelerce sağlanacak ve gün içindeki aktiviteler 

Kazı Ekibi bütçesinden karşılanacaktır. 

5S3St1Pr2 Okullarla ve Çevre Halkla İşbirliğinin Geliştirilmesi projesi için Yerel belediyeler, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli kaynak sağlanacaktır. 

5S4St1Pr1 Alanın Yakın Çevresinde Yer Alan Kurum ve Kuruluşların Arkeolojik 

Araştırmaların Metot ve Amaçları Konusunda Bilgilendirilmesi projesi için İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü hizmet içi eğitim ile ilgili kaynaklarından bütçeyi sağlayacaktır. 

5S5St1Pr1 Geyre Belediyesi’nde Çalışan Teknik Elemanların Koruma Konusunda Bilgilerinin 

Arttırılması projesi için gerekli kaynağı Geyre Belediyesi sağlayacaktır. 
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3.2.3.6. Risk Yönetimi Projeleri için Kaynak ve Bütçeleme  

Risk Yönetimi çalışma konusu altında geliştirilen proje paketlerinin çeşitliliğinden dolayı 

birçok farklı kurumun bütçe kalemi kullanılmıştır. Bu kurumlar Orman ve Su işleri Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geyre Belediyesi, Aydın İl Özel İdaresi, Aydın İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda her bir proje paketinin kaynak ve bütçesi ayrı 

ayrı ele alınmıştır. 

6S1St1Pr1 Havza Bazında Alanın Ayrıntılı Hidrojeolojik Haritasının Çıkarılması ve Gerekli 

Drenaj Önlemlerinin Alınması proje paketinin hayata geçirilmesi için gerekli ödeneğin Orman 

ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması uygun 

görülmüştür. 

6S2St1Pr1 Antik Kentte Bulunan Arkeolojik, Geleneksel ve Modern Tüm Yapıların Deprem 

Dayanıklılığının Saptanması ve Gerekli Önlemlerin Alınması proje paketi için gerekli ödenek 

AFAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (KVMGM) bütçesi tarafından karşılanacaktır. 

6S3St1Pr1 Otsu Türlerin Antik Kentten Uzaklaştırılması proje paketi için gerekli ödeneğin 

Geyre Belediyesi bütçesinden karşılanması uygun bulunmuştur. 

6S3St1Pr2 Antik Kent İçinde Uygun Yerlerde Mobil Su Depolarının Konumlandırılması proje 

paketi için gerekli ödeneğin Aydın İl Özel İdaresinin bütçesinden karşılanması uygun 

bulunmuştur. 

6S4St1Pr1 Antik Kent ve Çevresinde Taşkın ve Sel Riskinden Dolayı Oluşabilecek Zararın 

Bilgisayar Modellemesi ile Saptanması ve Sel Riskinin Oluşabileceği Alanlarda Müdahale 

Çalışmalarının Yapılması proje paketi için gerekli ödeneğin, Aydın İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü bütçesi tarafından karşılanması uygun bulunmuştur. 

6S5St1Pr1 Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması proje paketi için gerekli 

ödeneğin Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bütçesi tarafından karşılanması uygun 

bulunmuştur. 

6S5St1Pr2 Acil Eylem Planıyla İlgili Antik Kent İçinde ve Geyre Belediyesi’nde Çalışan Tüm 

Personel için Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları proje paketi için gerekli ödeneğin Aydın İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü bütçesinden karşılanması uygun bulunmuştur. 

6S6St1Pr1 Karacasu Sulama Barajı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin Havza Bazında 

Ele Alınması ve Antik Kente Muhtemel Etkilerinin Saptanması proje paketi için gerekli 

ödeneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bütçeden karşılanması uygun bulunmuştur. 

3.2.4. Etaplama ve Zamanlama  

Aphrodisias Yönetim Planı’nda belirlenen projelere ilişkin olarak zamanlama konusunda kısa, 

orta ve uzun dönemler tanımlanmıştır. Kısa dönem 1-2 yıl, orta dönem 3-4 yıl, uzun dönem 5 

yıl ile sınırlandırılmıştır. Zamanlama, projelerinin hem hazırlık süresini hem de uygulama 

aşamasını kapsamaktadır. Projelerin bir kısmının zamanlama açısından her yıl tekrar 

edilmesi, bir kısmının da bir defaya mahsus gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Buna göre 

açıklamalar ilgili tablolarda yer almaktadır.  
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 3.2.4.1. Yönetim ve Organizasyon Projeleri için Etaplama ve Zamanlama  

Yönetim ve Organizasyon başlığı altında hazırlanan proje paketlerinin hayata geçirilmesi için 

zamanlama çizelgesi Tablo 3.7’de belirtilmiştir.   

Tablo 3.7. Yönetim ve Organizasyon Projeleri için Etaplama ve Zamanlama 

PROJE KODU PROJE ADI 
ZAMANLAMA  

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA  
(3-4 YIL) 

UZUN  
(5 YIL) 

1S1St1Pr1  Aphrodisias Alan Yönetimi Bütünleşik Bilgi Sisteminin 
Geliştirilmesi Projesi 
 

   

1S1St1Pr2 Alan Başkanlığı’nın Oluşturulması Projesi     

 

3.2.4.2. Koruma ve Planlama Projeleri İçin Etaplama ve Zamanlama 

Koruma, Planlama başlığı altında hazırlanan proje paketlerinin hayata geçirilmesi için 

zamanlama çizelgesi Tablo 3.8’da belirtilmiştir. Bu kapsamda Koruma, Planlama ve Yaşam 

Kalitesi teması çerçevesinde hazırlanan 7 adet proje paketinin 4 adedi uzun vadede, 2 adedi 

kısa vadede yapılması hedeflenmiştir.  

Tablo 3.8. Koruma ve Planlama Projeleri İçin Etaplama ve Zamanlama 

PROJE KODU PROJE ADI 
ZAMANLAMA 

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA  
(3-4 YIL) 

UZUN  
(5 YIL) 

2S1St11Pr1 Antik Kent güvenlik sistemi 
   

2S2St1Pr1 
Antik Kent ve territoriumu kapsayan kültür 
varlıklarının envanterinin oluşturulması 

Devamlı   

2S2St1Pr2 
Antik Kentte anastilosis çalışmalarının 
programlanması 

   

2S2St2Pr1 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Revize Edilmesi 
   

2S3St1Pr1 
  1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak 
yapıların kaldırılması 

   

2S3St1Pr2 
   1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel 
mülkiyetin kamulaştırılması 

   

2S3St1Pr3 
  1.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel 
mülkiyetin Hazineye ait taşınmazlarla takası 

   

“Devamlı” ile belirtilen projeler kısa ya da orta vadede başlayıp öngörülen periyotlarla tekrar edecek 

olan projelerdir.  
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3.2.4.3.  Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Etaplama ve Zamanlama  

Erişilebilirlik başlığı altında hazırlanan proje paketlerinin hayata geçirilmesi için zamanlama 

çizelgesi Tablo 3.9’da belirtilmiştir.  

Tablo 3.9 Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Projeleri için Etaplama ve Zamanlama 

PROJE KODU PROJE ADI 
ZAMANLAMA  

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA 
(3-4 YIL) 

UZUN  
(5 YIL) 

3S1St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi 
 

   

3S2St1Pr1  Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya 
Güzergâhları Projesi 

   

3S3St1Pr1  Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve 
Tur Güzergahlarına Dahil Edilmesi Projesi 

  
 

 

3S4St1Pr1 
Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı 
Olarak Düzenlenmesi Projesi 

   

3S5St1Pr1 
Eski Otopark alanının yeniden düzenlenerek 
kullanılması 

   

3S6St1Pr1 
 Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların 
taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi  

   

3S7St1Pr1 
 Aphrodisias Antik Kentine Dair İmgeleri Temsil Eden 
Turistik Amaçlı Ekonomik Aktivitelerin Geliştirilmesi 

   

 

3.2.4.4.Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması Projeleri için Etaplama ve 

Zamanlama  

Alanın Öneminin ve Değerinin Algılanması kapsamında hazırlanan proje paketlerine dair 

etaplama, kısa, orta ve uzun vade olarak belirlenmiştir. Buna göre projelerin önceliklerine 

göre tamamlanması hedeflenen zaman aralığı Tablo 3.10’da gösterilmektedir.  

Tablo 3.10 Alanın Önemi ve Değerinin Algılanması Projeleri için Etaplama ve Zamanlama 

PROJE KODU PROJE ADI 

ZAMANLAMA  

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA  
(3-4 YIL) 

UZUN  
(5 YIL) 

4S1St1Pr1 Kent imgesinde öncelik taşıyan alanların değişik 
teknolojik olanaklar kullanılarak Antik döneme ilişkin 
algılanmasının sağlanması 

   

4S1St1Pr2  Antik Kentin tümünü kapsayan ve gün ışığına 
çıkarılmış eserleri ile gösteren bir maketin yapılması 
      

   

4S2St1Pr1 Alanla ilgili tüm tarafları periyodik olarak bir araya 
getirmeyi amaçlayan konferans ve benzeri 
etkinliklerin düzenlenmesi 

Devamlı   
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4S3St1Pr1 Alana ilişkin Türkçe tanıtım kitaplarının ve diğer 
dillerdeki tanıtım malzemesinin (kitap, kitapçık, 
harita, vb) çeşitlendirilmesi 

Devamlı   

4S3St1Pr2 Alanı simgeleyen ve temsil eden öğelerin belirlenmesi 
ve bunlara dair objelerin ve hediyelik eşyaların 
üretilmesi ve satışının sağlanması 

Devamlı   

4S3St1Pr3 Aphrodisias Antik kentinin arkeolojik değerlerini belli 
başlı öğeleri ele alan belgesel film yapılması 
 

   

4S4St1Pr1 Heykel yaz okullarının düzenlenmesi 
 

 
Devamlı  

4S5St1Pr1 Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi kurulması    

“Devamlı” ile belirtilen projeler kısa ya da orta vadede başlayıp öngörülen periyotlarla tekrar edecek 

olan projelerdir.  

3.2.4.5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Projeleri için Etaplama ve Zamanlama   

Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım başlığı altında hazırlanan proje paketlerinin hayata geçiril-

mesi için zamanlama çizelgesi aşağıdaki Tablo 3.11’de belirtilmiştir. Bu kapsamda Eğitim, 

Bilinçlendirme ve Katılım teması çerçevesinde hazırlanan 7 adet proje paketinin hepsinin 

kısa vadede uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir.   

Tablo 3.11 Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Projeleri için Etaplama ve Zamanlama   

PROJE KODU PROJE ADI 
ZAMANLAMA  

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA (2-
4 YIL) 

UZUN (4-
5 YIL) 

5S1St1Pr1 Eğitime yönelik bir içeriğe sahip, ayrıntılı görsel 
malzeme (plan, harita, vs) içeren, Antik Kenti tanıtıcı 
çeşitli dillerde yazılı ve görsel kaynakların 
hazırlanması 

   

5S2St1Pr1 Aphrodisias Antik Kentine ait resmi web sitesinin 
hazırlanması  
 

   

5S3St1Pr1 Halka açık aktivitelerle kazı faaliyetlerinin çevre halka 
tanıtılması  
 

   

5S3St1Pr2 Okullarla ve çevre halkla işbirliğinin geliştirilmesi 
 
 

   

5S4St1Pr1 Alan’ın yakın çevresinde yer alan kurum ve 
kuruluşların arkeolojik araştırmaların metot ve 
amaçları konusunda bilgilendirilmesi  

   

5S5St1Pr1 Geyre Belediyesi’nde çalışan teknik elemanların 
koruma konusunda bilgilerinin arttırılması 

   

 

 



224 

 

3.2.4.6. Risk Yönetimi Projeleri için Etaplama ve Zamanlama  

Risk yönetimi başlığı altında hazırlanan proje paketlerinin hayata geçirilmesi için zamanlama 

çizelgesi Tablo 3.12’de belirtilmiştir. Bu kapsamda Risk Yönetimi teması çerçevesinde hazır-

lanan 8 adet proje paketinin 5 adedi kısa vadede, 2 adedi orta vadede ve 1 adedi uzun 

vadede yapılması hedeflenmiştir.  

Tablo 3.12 Risk Yönetimi Projeleri için Etaplama ve Zamanlama 

PROJE KODU PROJE ADI 
ZAMANLAMA  

KISA  
(1-2 YIL) 

ORTA  
(3-4 YIL) 

UZUN   
(5 YIL) 

6S1St1Pr1 Havza bazında alanın ayrıntılı hidrojeolojik haritasının 
çıkarılması ve gerekli drenaj önlemlerinin alınması 
 

   

6S2St1Pr1 Antik Kentte bulunan arkeolojik, geleneksel ve 
modern tüm yapıların deprem dayanıklılığının 
saptanması ve gerekli önlemlerin alınması  

   

6S3St1Pr1 Otsu türlerin Antik Kentten uzaklaştırılması 
 
 

Devamlı   

6S3St2Pr1 Antik Kent içinde uygun yerlerde mobil su depolarının 
konumlandırılması 
 

   

6S4St1Pr1 Antik kent ve çevresinde taşkın ve sel riskinden dolayı 
oluşabilecek zararın bilgisayar modellemesi ile 
saptanması ve sel riskinin oluşabileceği alanlarda 
müdahale çalışmalarının yapılması  

   

6S5St1Pr1 Afet Yönetimi ve Acil eylem planının hazırlanması 
 
 

   

6S5St1Pr2 Acil eylem planıyla ilgili Antik kent içinde ve Geyre 
belediyesinde çalışan tüm personel için hizmet içi 
eğitim çalışmalarının yapılması 

   

6S6St1Pr1 Karacasu Sulama Barajının Çevresel Etki 
Değerlendirmesinin Havza bazında ele alınması ve 
Antik Kente muhtemel etkilerinin saptanması  

   

“Devamlı” ile belirtilen projeler kısa ya da orta vadede başlayıp öngörülen periyotlarla tekrar edecek 

olan projelerdir.  
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3.3. Planın İzleme ve Değerlendirilmesine İlişkin Model Önerisi  

Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planında, eşgüdümün sağlanmasında ve 

uygulanmasının izlenmesinde sorumluluk, Alan Başkanlığı’na aittir. Eşgüdüm ve Denetleme 

Kurulu’nun onayından sonra planın yürürlüğe girmesi ile planın uygulanmasına, projeler yolu 

ile başlanacaktır. Bu planda eşgüdüm ve planın işlerliğinin denetlenmesi performans ölçütleri 

yoluyla sağlanacaktır. Aphrodisias Yönetim Planı’nın performansı; kısa, orta ve uzun vadede 

projelerin uygulanma süreçlerinin izlenmesi ve gerçekleşme düzeylerinin değerlendirilmesine 

bağlıdır.  

Planın stratejilerine yönelik eylem alanlarının hayata geçmesini sağlayacak araçlar olarak 

proje paketlerine ilişkin performans ölçütleri belirlenmiştir. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun 

vadelerde atılması gereken adımlar, proje paketlerinde eylemler aracılığıyla tanımlanmıştır. 

Proje künyelerinde ayrıntılı olarak açıklanan kurum ve kuruluşların üstleneceği roller aşağıda 

genel hatları ile belirtilmiştir.   

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, planın hazırlatılmasından sorumlu yetkili idaredir.  

- Alan Başkanlığı planın yürütülmesi ve uygulanması süreçlerinde eşgüdümün 

sağlanmasından, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan yerel 

birimdir.  

- Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Aphrodisias Müze Müdürlüğü, yerel düzeyde ilgili oldukları projelerin 

yanı sıra yönetim planın izlenmesi ve değerlendirilmesinde kolaylaştırıcı rol alırlar. 

- Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, hazırlanan Yönetim Planını değerlendirir ve onaylar. 

Ayrıca Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

göre, Alan Başkanı ile Denetim Birimince hazırlanacak yıllık performans raporlarının 

değerlendirilmesinden sorumludur.  

- Danışma Kurulu, yönetim planı hazırlık süreci içinde ilgili mevzuat çerçevesinde 

planın gelişimine destek olmak ve yönlendirmek üzere rol almaktadır. 

 

Oluşturulan proje paketlerinin, bazı yerlerde tek bir sorumlu, bazı yerlerde birden fazla 

sorumlu kurum ya da kuruluşun desteği ile yapılması gerekmektedir. Projelerin 

uygulanmasında hem merkezi hem de yerel yönetim birimleri ile birlikte STK’lar, 

Aphrodisias Antik Kenti ile ilgili diğer aktörler yer almaktadırlar.  

- Merkezi düzeyde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı Aydın Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Geyre Jandarma Karakolu 

Komutanlığı gibi yerel sorumlu birimler bulunmaktadır.  

- Aydın İl Özel İdaresi proje paketlerinin uygulanmasında rol alan yerel idaredir. 

- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ise projelere destek sağlayacak bir diğer aktör 

olarak anılmaktadır.  

- Yerel Yönetimler düzeyinde yine Aphrodisias Antik Kentine en yakın ilçe belediyesi 

olan Karacasu Belediyesi ile alanın doğrudan etkileşim içinde olduğu Geyre İlk 
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Kademe Belediyesi ve yine alana en yakın diğer belediye olan Ataeymir İlk Kademe 

Belediyesi, proje paketlerinde rol alan diğer yerel yönetimlerdir.  

- STK’lar da projelerin hayata geçirilmesinde önemli roller üstleneceklerdir. Bunlar 

arasında en başta gelenler: Geyre Vakfı, Karacasu Vakfı, Aphrodisias Dostları 

Dernekleri ve Friends of Aphrodisias’tır. 

- Alan Yönetim Planının uygulanması açısından hem bilgi birikimleri hem de alanla 

yakın ilgisi olan Kazı Başkanlığı önemli bir rol üstlenmektedir. Kazı Başkanlığı’nın her 

yıl artan bilgi birikimi ile plana büyük katkılarda bulunacağı bir gerçektir.  

- Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı kapsamında geliştirilen proje paketlerine 

yönelik çalışma yapan üniversiteler proje paketlerinde bilgi ve uzmanlık sağlayacak 

kurumlar olarak önemli roller üstlenmektedirler.  

 

3.3.1.  Performans analizine ilişkin örgütlenme modeli ve yöntem önerisi  

a) Katılımcıların Performansı  

Yönetim Planı için katılımcıların üstleneceği roller, raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. 

Kurumların rolleri, plan kapsamında belirlenmiş ve açıklanmış olan projelerde belirgin hale 

gelmektedir. Geliştirilen projelerin başarıya ulaşması, katılımcıların performansına bağlıdır. 

Katılımcıların performansının değerlendirilmesi, planın işlerliği açısından yönetim ve 

eşgüdüm süreçlerinde yaşanan zorlukların anlaşılmasını ve bir sonraki aşamada plan revize 

edilirken elde edilen verilerin girdi olarak değerlendirilmesini, dolayısıyla planın işlerliğini 

sağlayacaktır. 

Buna göre her bir kurumun sorumluluk üstleneceği projelerde atılması gereken adımlar, Alan 

Yönetim Planı içinde belirlenmiştir. Alan Yönetim Planı içinde, her bir proje için sorumlu 

kurumların kısa, orta ve uzun vadelerde yerine getirmeleri gereken sorumluluklar ve eylemler 

ayrıntılandırılmıştır. Eylemlerin belirlenen zamanlama içinde sorumlu kurumlarca takip 

edilerek yerine getirilmesi, her bir kurumun eşgüdüm içinde çalışmasını gerektirmektedir. 

Katılımcıların performansı kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına bağlıdır.  

Kurumlar arası eşgüdümü sağlamada sorumluluk Alan Başkanlığı’ndadır. Alan Yönetim 

Planı, Alan Başkanlığı’nın eşgüdümü sağlayabilmesi için projelerin ve eylemlerin 

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak araçları ortaya koyacaktır. Her bir 

kurumun sorumluluğu, hedeflenen vade içinde gereken eylemlerin ne kadarının başarıldığı 

ölçütler ve göstergeler yoluyla ölçülecektir. Her bir proje için geliştirilen ölçütler ve göstergeler  

3.4.2. Yönetim Planı Proje Performans Göstergeleri başlığı altındaki tablolarda izlemeyi 

kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.  

b) Eylemlerin Performansı  

Bu plan kapsamında, Aphrodisias Antik Kentine ilişkin temel sorun alanları belirlenerek, bu 

sorunlara yönelik çalışma konuları (eylem alanları) belirlenmiştir. Bu çalışma konuları içinde 

temel sorun alanları ayrı ayrı belirlenerek tanımlanmış ve sorunların çözümü için belirli 

stratejiler ortaya konmuştur. Her bir stratejiye yönelik eylemler ve gerçekleştirilmesi gereken 
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projeler, planın temel adımlarını oluşturmaktadır. Bu projelerin gerçekleşmesi eylemlerin 

performansına bağlıdır.  

Eylemlerin performanslarının ölçülmesinde dikkat edilecek husus, projenin başarıya ulaşıp 

ulaşmamasında belirleyici olacak göstergelerin tanımlanması ve bu göstergelerin 

sınanmasında kullanılacak ölçütlerin belirlenmesidir. 

Göstergeler, proje hedeflerini izlemeye ve başarısını anlamaya yönelik olarak atılması 

gereken adımların sınanmasına yönelik olarak oluşturulacaktır. Ölçütler ise proje 

göstergelerinde hedefe ne kadar yaklaşıldığını belirleyecektir. Yönetim Planı içinde belirlenen 

eylem alanlarının uygulanmasına yönelik olarak proje paketleri oluşturulmuştur. Bu projelerin 

uygulanması, eylemlerin ve planın performansını belirleyecektir. Her bir projenin uygulama 

ve izlenmesi amacıyla gösterge ve ölçütlerin, hedeflenen vadelere göre takibini sağlayan 

araçlar, Alan Yönetim Planı içinde 3.4.2. Yönetim Planı Proje Performans Göstergeleri 

başlığı altında ele alınmıştır. Alan Yönetim Planı içinde, tanımlanan göstergeler ölçülebilir ve 

sınanabilir nitelikte olacaktır. Katılımcı kurumlar tarafından göstergelerin anlaşılır bir şekilde 

takip edilebilmesi gereklidir. 

c) Alan Yönetiminin Performansı  

Alan Yönetim Planının performansı, hem kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi hem 

de projelerin hedeflerine ulaşması ve bu kapsamda izleme, denetleme ve geri besleme 

süreçlerinin sağlanmasına bağlıdır. Kurumların ve projelerin takibi, planın performansını 

belirleyen temel etkendir. Dolayısıyla hem katılımcıların performansının hem de eylemlerin 

performansının ölçülmesi önem taşımaktadır. Belirlenen projelerin yıllık değerlendirmelerinin 

yapılması ve atılması gereken adımların ilgili idarelere bildirilmesi (bütçeleme, zamanlama, 

kaynak yaratma, uygulama, vb.) Alan Başkanlığı sorumluluğu ve denetimindedir. Alan 

Başkanlığı her yıl izleme sürecini takip eder ve ilgili kurumların eşgüdümünü sağlar, beş yıl 

sonunda ise plan yeniden gözden geçirilir (Bkz. Tablo 3.13). Bununla birlikte Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurulu ile Danışma Kurulunun da ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluklarını 

yerine getirmeleri, planın başarıya ulaşmasında önem taşımaktadır.  

Projelerde rol alacak aktörlerin kurumsal kapasiteleri, eşgüdüme ve işbirliğine yatkın 

olmaları, dinamik ve çözümcü bir yapı içinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ile kurumların 

konu ile ilgili eğitimli uzman kaynağı projelerin gerçekleştirilmesinde belirleyicidir.  
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Tablo 3.13 Aphrodisias Yönetim Planı Projeler Değerlendirme Tablosu 

 

Proje Kodu ve Adı  :«Proje Kodu ve Adını buraya yazınız» 

Sorumlu Kurum   :«Sorumlu Kurum Adını buraya yazınız» 

Kaynağı sağlayan kurum  :«Kaynak Sağlayan Kurum Adını buraya yazınız» 

Vade    :       □ kısa       □orta      □uzun   

□ Süresi içinde başladı ve öngörülen şekilde devam etmektedir. 

□ Başlamadıysa nedenini açıklayınız:                                                                                                                                                                                                                                                                               

........................................................................................................................................... 

□ Süresi içinde tamamlandı. 

□ Tamamlanmadıysa nedenini açıklayınız: 

........................................................................................................................................... 

□ Gelecek yıl için projede değişiklik yapılması gerekiyor. 

  □Proje gereksiz veya uygulanamaz, kaldırılmalıdır. 

  □Proje içeriği değiştirilmelidir. 

  □Sorumlu kurum değişmelidir. 

  □Kaynak sağlayan kurum değişmelidir. 

  □Projenin vadesi değişmelidir. 

  □Diğer 

Açıklama: 

 

 

 

…./…./20.. 

imza 
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3.3.2. Planın eylem, strateji ve vizyonunun performansa dayalı olarak güncellenmesi ve 

yenilenmesi için model önerisi  

Aphrodisias Alan Yönetim Planı’nın uygulanmasından sorumlu ve ilgili kurumlar plan kapsa-

mındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmakla yü-

kümlüdürler. 

Yönetim Planı’nda tanımlanan görevlerin gerçekleştirilmesinde, Alan Başkanı uygulamadan 

sorumlu kurumlarla koordineli olarak çalışmalıdır. Alan Başkanı planın hazırlanması, güncel-

lenmesi ve yenilenmesi safhalarında Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na 

gerekli bilgi akışını sağlayarak, denetim ve değerlendirme raporlarının hazırlığını gerçekleşti-

recektir (Tablo 3.14). 

 

 

Tablo 3.14 Aphrodisias Alan Yönetim Planı’nın güncellenmesi ve yenilenmesi için akış şeması 

 

Yönetim Planı kapsamındaki projelerin performansları yıllık değerlendirilir. Projelerin 

göstergeleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca 

incelenerek bir yıl sonraki çalışma programı ve bütçesi onaylanır. Yıllık incelemenin dışında 

denetim birimince beş yılda bir vizyon, amaçlar ve politikalar gözden geçirilerek eşgüdüm ve 

denetleme kurulunun değerlendirmesine sunulur.  

Aphrodisias Alan Yönetim Planı’nda 3.13 Projeler Değerlendirme Tablosu yönetim planının 

uygulanma sürecinde hazırlanır. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca önerilen değişiklikler 

neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değişiklik taslağı hazırlanarak danışma 

kurulu görüşünden sonra Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onayına sunulur. 
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3.4. Sonuç ve Değerlendirme 

Aphrodisias Yönetim Planı’nın hazırlanmasında I. Safha çalışmaları kapsamında öncelikle 

alanla doğrudan ya da dolaylı ilgili tüm kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yönetim 

planı kararlarından etkilenecek tüm taraflara yönelik paydaş tespiti ve analizi yapılmıştır. 

Analitik çalışmalar başlığı altında alan, içinde bulunduğu havza ile birlikte değerlendirilerek 

analizler yapılmış, alanın genel çevre özellikleri, coğrafi ve fiziksel yapısı ortaya konmuş, 

tarihi, sosyo-ekonomik yapı ve yönetsel yapısı araştırılmıştır. Alana ilişkin alanın öneminin, 

güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği, fırsatlar ve tehditlerin ortaya konduğu GZFT analizi 

yapılmıştır. Bu inceleme ve analizler sonucunda, II. Safhada Alan Yönetim Planının vizyonu 

belirlenmiştir. Çalışmanın bu safhasında belirlenen sorunlar ve bu sorunların çözümüne 

yönelik olarak geliştirilen stratejiler doğrultusunda oluşturulan proje paketleri ile Antik Kentin 

yönetim planı için farklı kurumlar arasında eşgüdüm oluşturulmaya çalışılmıştır. Hazırlanan 

tüm çalışmalar bir araya getirilerek son safha ile birlikte Aphrodisias Antik Kenti Yönetim 

Planı oluşturulmuştur. 

 

3.4.1. Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı İzleme ve Değerlendirme  

Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı’nın hazırlanmasında, analiz çalışmalarında belirlenen 

öncelikli sorunlar ve daha sonrasında bu sorunlar çerçevesinde hazırlanan proje konularına 

göre bir değerlendirme yapılmıştır. Hazırlanan proje paketlerine yönelik olarak sorumlu 

kurumlar tanımlanmıştır. Proje paketlerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

belirtilen kurumun sorumluluğundadır. Bununla birlikte projenin konu ve içeriğine bağlı olarak 

birden fazla sorumlu kurumun tanımlandığı durumlarda, bu kurumlar da projeye dahil 

edilmişlerdir. Bu noktada kurumlar arası işbirliği ve ortak çalışma önem kazanmaktadır. 

Kurumların ortak çalışmaları, her bir proje konusundaki eylem alanlarını içermektedir. 

Projelerin belli bir zaman dilimi içinde etaplaması yapılmıştır. Proje paketleri için belirlenen 

süreler kısa, orta ve uzun vade olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kurumların eylem 

başlıklarını detaylandırması, etaplandırması ve kurumsal stratejik planları ile ilişkilendirmesi 

uygun olacaktır. Sorumlu kurumlar, sorumlu oldukları her bir proje için, her yıl düzenli olarak 

Tablo 3.13 Aphrodisias Yönetim Planı Projeler Değerlendirme Tablosu'nu Alan Başkanlığı'na 

iletirler. Bu tablonun hazırlanmasında II. safhada projeler için tanımlanan gösterge ve ölçütler 

kullanılarak projelerin başarıları ölçülür. Projelerde herhangi bir değişiklik taleplerinde, Tablo 

3.13'deki açıklama kısmında performans ölçütlerine göre değerlendirme yapılması uygun 

olacaktır.  

Alan yönetim planı kapsamında belirlenen kurumlar şu şekildedir;  

- Kültür ve Turizm Bakanlığı  
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
- Maliye Bakanlığı 
- Aydın Valiliği 
- Güney Ege Kalkınma Ajansı 
- Aydın İl Özel İdaresi 
- Alan Başkanlığı 
- Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
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- Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
- Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
- Aphrodisias Müze Müdürlüğü 
- Aphrodisias Antik Kenti Kazı Başkanlığı 
- Geyre Belediyesi 
- Aydın Ticaret Odası 
- Geyre Vakfı 

 

Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı’nda 17 farklı kurum proje izleme ve değerlendirme 

süreçlerinde ilgili kurum olarak belirlenmiştir. Kurumların sorumluğunda olan toplam 38 adet 

proje konusu belirlenmiştir.  

Yönetim Planı’nın uygulanması ve oluşan sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. Sorumlu ve ilgili tüm kurumların, izleme ve değerlendirmeye ilişkin tablolarda 

belirtilen eylem alanlarına dönük değerlendirmelerde bulunmaları, bu değerlendirmeleri ilgili 

takip formları ile Alan Başkanlığı’na yıllık olarak iletmeleri, planın izlenmesi, revize edilmesi 

ve yenilenme koşulları açısından değerlidir.  

 

3.4.2. Yönetim Planı Proje Performans Göstergeleri 

Aphrodisias Antik Kenti Yönetim Planı’nın uygulanması, proje paketlerinin uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesine bağlıdır. Projelerin izleme ve değerlendirme süreçlerinin 

nesnel ve ölçülebilir biçimde gerçekleştirilebilmesi için kısa, orta ve uzun vadelere göre yıllar 

içinde izlenmesini sağlayacak performans göstergeleri ve ölçütleri oluşturulmuştur. Gösterge 

ve ölçütler ölçülebilir değerler olarak tanımlanırken, bazı gösterge ve ölçütler proje sonunda 

ortaya çıkması beklenen ürünün elde edilmesi olarak verilmiştir. Bununla birlikte projelerin 

değerlendirilebileceği (gösterge ve ölçütler üzerinden sınamanın yapılacağı) yıllar da 

belirtilmiştir.  

Performans ölçümüne yönelik olarak hazırlanan bu gösterge ve ölçütler her bir proje için 

aşağıda öngörüldüğü üzere tablolar halinde gösterilmektedir. Tablolarda proje kodu ve adı, 

proje başarısının izlenebileceği göstergeler ve ölçütler açıklanmıştır. Bununla birlikte kısa, 

orta ve uzun vadeli olmasına göre projelerin izleneceği yıllar da belirtilmiştir. Ancak bazı 

projelerin nitelikleri gereği kısa ya da orta vadede başlamalarına rağmen her dönem tekrar 

edilmesi gereken ve süreklilik taşıyan projelerdir. Dolayısıyla projenin özelliğine göre bu 

projelerin her dönem tekrarlanarak devam etmesi gerekmektedir. Bu durum performansa 

göre izlemeyi kolaylaştıracak tablolarda da açıklama olarak belirtilmiştir.  
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1.Yönetim ve Organizasyon Projeleri Performans Göstergeleri 

Strateji 

1S1St1 Yönetim Planı’nın ilgili tüm kurumlar tarafından aynı şekilde anlaşılarak benimsenmesi için Alan Yönetim Planı sınırları içinde yetkili kurumlar 

arasında eşgüdümün sağlanması  

Projeler 

1S1St1Pr1 Aphrodisias Alan Yönetimi bütünleşik bilgi sisteminin geliştirilmesi  

1S1St1Pr2 Alan Başkanlığı’nın oluşturulması  

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

1S1St1Pr1 

Aphrodisias Alan 

Yönetimi Bütünleşik 

Bilgi Sisteminin 

Geliştirilmesi Projesi  

Gerekli 

donanım, yazılım 

sağlanması 

Yazılım ve 

donanım 

sayıları (adet) 

 

 
    

 
Aphrodisias Alan 

Yönetimi Bütünleşik 

Bilgi Sisteminin 

Geliştirilmesi Projesi’nin 

Aydın İl geneli için 

hazırlanacak Coğrafi 

Bilgi Sistemi (CBS) 

projesi ile ilişkisinin 

Eğitimli 

personelin 

sağlanması  

Personel 

sayısı (adet) 
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Taşınmaz Kültür 

varlıkları 

envanterinin 

çıkarılması,  

Kayıt altına 

alınan 

taşınmaz 

kültür varlığı 

sayısı (adet) 

  

    

 kurulması 

beklenmektedir.  

 

İlgili 

kurumlardan 

mevcut veri 

tabanlarının elde 

edilmesi,  

Toplam ilgili 

kurum sayısı 

içinde veri 

elde edilen 

kurum oranı 

(%) 

  

    

 

Dijital bilgi 

bankasının 

kurulması 

Veri girişinin 

bitirilmesi 

   

  

 

1S1St1Pr2  

 

Alan Başkanlığı’nın 

oluşturulması Projesi  

Gerekli yer ve 

donanımın 

sağlanması 

Alan 

Başkanlığı'nc

a kullanılacak  

yerin tahsis 

edilmesi,   

Tahsis edilen 

yerin fiziki 

koşullarının 

düzenlenmes

i, 

 

    

   Alan Başkanı’nın ilgili 

mevzuat çerçevesinde 

belirlenmesinin 

ardından Yönetim 

Planı’nda öngörülen 

projelerin izlenebilmesi 

ve değerlendirilmesi 

amacıyla Alan Başkanlığı 

biriminin ivedilikle 

oluşturulması 

gerekmektedir.  
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Eğitimli 

personelin 

sağlanması  

Personel 

sayısı (adet)     
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2. Koruma ve Planlama Performans Göstergeleri 

Strateji 

2S1St1 Antik Kente özel güvenlik önlemlerinin alınması 

Projeler 

2S1St1Pr1 Antik Kent güvenlik sistemi 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

2S1St1Pr1 Antik Kent Güvenlik Sistemi 

Güvenlik Kameralarının 

Yerleştirilmesi 

 

Güvenlik 

Kameralarının 

Arkeolojik sit alanı 

sınırlarını kapsayacak 

şekilde yerleştirilmesi 

ve güvenlik 

kameralarının sayısı 

(adet) 

    
   

Güvenlik sisteminin 

altyapısının ve 

yerleştirilmesinin 

tamamlanmış olması 

 

  
Özel Güvenlik Birimi 

Oluşturulması 

Antik Kentle İlgili 

Eğitim Almış Güvenlik 

elamanı sayısı  
    

   

Özel Güvenlik Birimi 

elemanlarının 

istihdam edilmiş 

olması 
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Strateji 

2S2St1 Antik Kent ve territoriumu kapsayan kültür varlıklarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için kültür varlıklarının envanterinin oluşturulması 

Projeler 

2S2St1Pr1 Antik Kent ve territoriumu kapsayan kültür varlıklarının envanterinin oluşturulması 

2S2St1Pr2 Antik Kentte anastilosis çalışmalarının programlanması 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2S2St1Pr1 

Antik Kent ve territoriumu 

kapsayan kültür varlıklarının 

envanterinin oluşturulması 

Her yıl kayıt altına alınan 

eserlerin envanteri 

Envantere kayıtlı kültür 

varlıklarının sayısı     
    

Envanterin dijital ve basılı 

olarak oluşturulması 

Dijital ortamda kayıt 

altına alınan kültür 

varlıklarının oranı (%) 

 
  

    

2S2St1Pr2 

Antik Kentte anastilosis 

çalışmalarının 

programlanması 

Antik Kent’in bütününe 

yönelik bir anastilosis 

planlanması  

Anastilosis çalışması 

yapılan eser sayısı 

   

    

Alandaki taşınmaz eserlerin 

ayağa kaldırılması 

potansiyellerinin 

belirlenmesi, 

Harabe karakterine uygun 

planlamanın yapılması. 
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Strateji 

 2S2St2 3. Derece Arkeolojik Sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planının güncellenmesi 

Projeler 

 2S2St2Pr1 Koruma Amaçlı İmar Planının revize edilmesi  

 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

2S2St2Pr1 
Koruma Amaçlı İmar 

Planının revize edilmesi 

 

Hazırlık çalışmalarının 

tamamlanması  

 

Planın onaylanması  
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Strateji 

2S3St1 Alanda kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik önlemler alınarak, özel mülkiyetin de kamulaştırılması veya takasına ilişkin girişimlerde 

bulunulması.   

Projeler 

2S3St1Pr1 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı üzerinde yer alan kaçak yapıların kaldırılması 

2S3St1Pr2 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan ve önümüzdeki yıllarda kazı çalışması yapılacak özel mülkiyetin kamulaştırılması 

2S3St1Pr3 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan özel mülkiyetin Hazineye ait taşınmazlarla takası 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

2S3St1Pr1 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

üzerinde yer alan kaçak 

yapıların kaldırılması 

Kaçak yapıların tespiti 
Kaldırılan kaçak yapı 

sayısı (Adet) 
   

    
 

2S3St1Pr2 
1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalan ve 

önümüzdeki yıllarda kazı 

Özel mülkiyetin tespit 

edilmesi 

Kamulaştırılan özel 

mülkiyet sayısı ve 

parsel büyüklüğü 
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çalışması yapılacak özel 

mülkiyetin kamulaştırılması 

Kamulaştırma bedel 

tespitlerinin yapılması ve 

kamulaştırmanın 

gerçekleştirilmesi 

Kamulaştırma bedeli 

(TL) 
   

    

2S3St1Pr3 

1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalan özel 

mülkiyetin Hazineye ait 

taşınmazlarla takası 

Özel mülkiyetin ve hazine 

taşınmazlarının tespit 

edilmesi 

Parsel sayıları (adet), 

Parsel büyüklükleri 

(ha) 

   

    

 

Takas bedellerinin 

belirlenmesi ve işlemin 

gerçekleştirilmesi 

Takas yapılan 

taşınmaz sayısı 
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3.Erişilebilirlik ve Ziyaretçi Yönetimi Performans Göstergeleri 

Strateji  

3S1St1 Aphrodisias Antik Kentinin mevcut kullanımdan kaynaklanan sorunlarının çözülmesi ve yetersiz kalan mekansal düzenlemelerin iyileştirilmesi   

Projeler 

3S1St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S1St1Pr1  

 

 Aphrodisias Antik 

Kenti Çevre 

Düzenleme Projesi 

Çevre 

Düzenleme 

Projesi 

sınırlarının 

belirlenmesi 

ÇDP 

sınırlarının 

belirlenip 

belirlenme

diği 

  
  

 

 Kazı planına göre 

oluşturulacak 

düzenleme alanı 

sınırları içinde, 

alanın arkeolojik 

değerini koruyacak 

nitelikte 1/500-

1/200-1/100 

ölçekli projelerin 

hazırlanmasıdır. 

  

Proje onayı ve 

uygulamasının 

sağlanması 

 

Düzenleme 

bütçesi (TL) 
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Strateji 

3S2St1 Antik Kente erişimin alternatif ulaşım olanaklarıyla desteklenmesi  

Projeler 

3S2St1Pr1 Aphrodisias ve Yakın Çevresi Bisiklet ve Yaya Güzergâhları Projesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S2St1Pr1 

 Aphrodisias ve Yakın 

Çevresi Bisiklet ve 

Yaya Güzergâhları 

Projesi 

  

Yaya ve bisiklet 

güzergâhlarının 

saptanması, 

analiz çalışması 

 

Güzergâh 

sayısı (adet) 

ve 

uzunlukları 

(m) 

   
  

 

Proje ile Antik kent 

ile yakın 

çevresinde yer 

alan, kentsel, kırsal 

doku ile doğal ve 

kültürel değerler 

arasında 

güzergâhlar 

oluşturulması 

beklenmektedir.  
  

Yaya ve bisiklet 

güzergâhları 

uygulamasının 

sağlanması 

Düzenleme 

bütçesi (TL) 
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Strateji 

3S3St1 Aphrodisias Antik Kentinin tur programlarında daha fazla yer almasını sağlamak 

Proje 

3S3St1Pr1 Alanın Çevresinde Bakı Noktalarının Belirlenmesi ve Tur Güzergahlarına Dahil Edilmesi Projesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S3St1Pr1 

Alanın Çevresinde 

Bakı Noktalarının 

Belirlenmesi ve Tur 

Güzergâhlarına Dâhil 

Edilmesi Projesi 

  

Çalışma alanı 

sınırlarının belirlenmesi  

 

Bakı noktası sayısı 

(adet), Bakı noktaları 

arasındaki erişim 

mesafeleri (m) 

  
  

 

  

Bakı noktalarının 

belirlenmesine yönelik 

analiz çalışmasının 

yapılması 

Analiz çalışmalarının 

onayı 
   

  

  

Bakı noktaları ve tur 

güzergâhlarının 

belirlenmesi 

Bakı noktası ve tur 

güzergâhı sayısı ve 

uzunlukları   
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Strateji 

3S4St1 Koruma açısından hassasiyet gösteren antik eserlerin olumsuz fiziki dış şartlardan mümkün olduğunca korunarak sergilenmesi amacıyla çağdaş 

arkeoloji müzeciliği fonksiyonlarını yerine getirebilecek mekânsal ve teknik imkânların sağlanması. 

Proje 

3S4St1Pr1 Mevcut Müze Binası İç Avlusunun Sergileme Alanı Olarak Düzenlenmesi Projesi 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S4St1Pr1 

Mevcut Müze Binası 

İç Avlusunun 

Sergileme Alanı 

Olarak Düzenlenmesi 

Projesi 

İç avlu kısmına ait 

mimari 

programının 

hazırlanması 

Programın 

Onayı 
 

  
   

 

Uygun mimari 

projenin 

hazırlanması 

Projenin 

Onayı 
 

  
   

İç avlunun 

projeye uygun 

olarak 

düzenlenmesi 

Uygulamanı

n 

tamamlan

ması 
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Strateji 

3S5St1 Alana gerek bireysel gerekse toplu ulaşımı hızlı ve güvenli biçimde sağlayarak ziyaretçilerin erişebilirliğini arttırmak. 

Proje 

3S5St1Pr1 Eski Otopark Alanının Yeniden Düzenlenerek Kullanılması 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S5St1Pr1 

Eski Otopark 

Alanının Yeniden 

Düzenlenerek 

Kullanılması 

Otopark alanı 

plan ve projelerin 

tamamlanması 

Otopark 

alanından 

ziyaretçi 

girişine 

güvenli 

biçimde 

yürünerek 

gidilmesi 

  
  

 

  

Otopark alanında 

gerekli 

düzenlemelerin 

yapılması 

Otopark 

Alanının 

faaliyete 

geçmesi 
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Strateji 

3S6St1 Alanın ziyaretçiler tarafından antik eserler üzerinde tahribata yol açmadan güvenli ve rahatça gezilmesinin sağlanması. 

Proje 

3S6St1Pr1 Aphrodisias Yönetim Alanı’nın ve Alandaki Yapıların Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi Projesi  

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S6St1Pr1 

Aphrodisias Yönetim 

Alanı’nın ve Alandaki 

Yapıların Taşıma 

Kapasitelerinin 

Belirlenmesi Projesi 

Ziyaretçi 

Sayıları 

Dönemlere 

göre adet 

(gün/kişi), 

Kalış süreleri 

(saat), 

 

  
    

 

Ziyaretçi  

Etkileri  

Tur 

Güzergahları 

(m), arkeolojik 

yapılara etki 

(aşınma, 

gürültü vb) 
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Strateji 

3S7St1 Antik Kent ve yakınındaki Geyre kasabasının turistik ziyaret ve ekonomik faaliyetler açısından bütüncül bir şekilde ele alınması. 

Proje 

3S7St1Pr1 Aphrodisias Antik Kenti’ne Dair İmgeleri Temsil Eden Turistik Amaçlı Ekonomik Aktivitelerin Geliştirilmesi  

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

3S7St1Pr1 

Aphrodisias Antik 

Kenti’ne Dair 

İmgeleri Temsil Eden 

Turistik Amaçlı 

Ekonomik 

Aktivitelerin 

Geliştirilmesi 

Turistik objelerin 

geliştirilmesi 

Geliştirilen 

obje sayısı 

(adet) 

 
    

 

  

Geyre yerleşmesi 

ile Aphrodisias 

antik kenti 

arasında 

ekonomik 

etkileşimin 

arttırılması 

Geyre’de 

çalışan kişi 

sayısı 

(istihdam/s

ektör) 
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4. Alanın Önemi ve Değerinin Algılanması Performans Göstergeleri 

Strateji 

4S1St1: Antik Kentin sahip olduğu arkeolojik değerlerin algılanmasının sağlanması  

Projeler 

4S1St1Pr1: Kent imgesinde öncelik taşıyan alanların ziyaretçilere değişik teknolojik olanaklar kullanılarak canlandırma yoluyla tanıtımı 

4S1St1Pr2: Antik Kentin tümünü kapsayan ve gün ışığına çıkarılmış eserleri ile gösteren bir maketin yapılması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

4S1St1Pr1 

 

 

Kent imgesinde öncelik taşıyan 

alanların ziyaretçilere değişik 

teknolojik olanaklar kullanılarak 

canlandırma yoluyla tanıtımı  

Belirlenen Antik 

eserlere dair 

bilgilendirme 

araçlarının 

yerleştirilmesi 

 Adet 

       

Belirlenen öğelerin 

tanıtıcı öğelerinin orta 

vadede bitmiş olması  

4S1St1Pr2 

 

 

Antik Kentin tümünü kapsayan ve 

gün ışığına çıkarılmış eserleri ile 

gösteren bir maketin yapılması  

Antik kentin 

maketinin yapılması  
 Tamamlanması  

       

Maketin kısa vadede 

tamamlanmış olması   
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Strateji 

4S2St1: Alandaki değerlerin öneminin ortaya konulması 

Projeler 

4S2St1Pr1 Alanla ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçlayan konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

4S2St1Pr1 

 

Alanla ilgili tüm tarafları 

periyodik olarak bir araya 

getirmeyi amaçlayan 

konferans ve benzeri 

etkinliklerin düzenlenmesi  

Düzenlenen konferans sayısı  
Adet 

 

       

Kısa vadeden 

başlayarak her yıl en 

az bir konferansın 

toplanması 

gerekmektedir.  

Katılımcı sayısı  
Adet 

 

       

İşbirliği yapılan kurum sayısı  
Adet 

 

       

Her bir konferans sonucunda 

çıkan yazılı ve görsel 

materyal 

Adet 
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Strateji 

4S3St1 Mevcut değerlerin tanıtımının sağlanması  

Projeler 

4S3St1Pr1 Alana ilişkin Türkçe tanıtım kitaplarının ve diğer dillerdeki tanıtım malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, vb) çeşitlendirilmesi 

4S3St1Pr2 Alanı simgeleyen ve temsil eden öğelerin belirlenmesi ve bunlara dair objelerin ve hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışının sağlanması 

4S3St1Pr3 Aphrodisias Antik kentinin arkeolojik değerlerini ele alan belgesel film yapılması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

4S3St1Pr1 

 

Alana ilişkin Türkçe tanıtım kitaplarının 

ve diğer dillerdeki tanıtım 

malzemesinin (kitap, kitapçık, harita, 

vb) çeşitlendirilmesi 

İlgili malzemenin 

basımı  
Adet /  yıl 

       Kısa vadeden 

başlayarak her yıl belli 

sayıda malzemenin 

basımı ve dağıtımının 

sağlanması 

gerekmektedir. 

4S3St1Pr2 Alanı simgeleyen ve temsil eden 

öğelerin belirlenmesi ve bunlara dair 

objelerin ve hediyelik eşyaların 

üretilmesi ve satışının sağlanması 

Hediyelik eşya 

sayısı  

 

Adet / yıl 

 

 

       Kısa vadeden 

başlayarak her yıl belli 

sayıda ürünün üretimi 

ve dağıtımının 

sağlanması 
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Hediyelik eşya 

çeşitliliği 

Adet / yıl 

 

       gerekmektedir. 

4S3St1Pr3 

Aphrodisias Antik kentinin arkeolojik 

değerlerini ele alan belgesel film 

yapılması 

Belgesel filmin 

hazırlanması 
Tamamlanması 

       Orta vade içinde 

belgesel filmin 

çekiminin 

tamamlanarak 

gösterime hazır olması 

gerekmektedir.  
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Strateji 

4S4St1 Alanda heykel yapım geleneğinin canlandırılması  

Projeler 

4S4St1Pr1 Heykel yaz okullarının düzenlenmesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

4S4St1Pr1 
Heykel yaz okullarının 

düzenlenmesi 

Yaz okulunun düzenlenmiş 

olması 

Sayı 

 

 

       

Kısa vadeden 

başlayarak her yıl en 

az bir heykel okulunun 

düzenlemesi 

gerekmektedir.  

Yazılı ve görsel materyalin 

üretilmesi  

Adet 

 

       

Katılımcı Sayı        

İlgili Kurumların katılımı Sayı        
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Strateji 

4S5St1 Alanda sanatsal ve bilimsel çalışmalara ortam sağlayacak platformların oluşturulması 

Projeler 

4S5St1Pr1 Aphrodisias Felsefe ve Sanat Akademisi kurulması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje 

Kodu 
Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

4S5St1Pr1 
Aphrodisias Felsefe ve Sanat 

Akademisi kurulması 

Aphrodisias Felsefe ve Sanat 

Akademisi kullanımına bina 

tahsis edilmesi, eğitim 

kadrosu ve programının 

oluşturtulşması 

Yaz okulunun 

yapılması / her yıl  

       

Kısa vadeden 

başlayarak her yıl belli 

dönemlerde faaliyete 

geçmesi 

gerekmektedir.   

Yazılı ve görsel materyalin 

üretilmesi  
Adet 

       

Katılımcı Sayı        

İlgili kurumların katlımı Sayı        
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5. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım Performans Göstergeleri 

Strateji 

5S1St1 Aphrodisias Antik Kentine ilişkin kazıdan elde edilen bilgilerin daha geniş kitlelerle paylaşılması 

Projeler 

5S1St1Pr1 Eğitime yönelik bir içeriğe sahip, bol görsel malzeme (plan, harita, vs) içeren, Antik Kenti tanıtıcı çeşitli dillerde yazılı ve görsel kaynakların 

hazırlanması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

5S1P1H1Pr1  

 

Popüler bir dille yazılmış, 

bol görsel malzeme (plan, 

harita, vs) içeren, ören 

yerini tanıtıcı, çeşitli 

dillerde görsel ve yazılı 

kaynakların hazırlanması 

 

Kazı Başkanlığı danışmanlığında 

Kitap ve benzeri yayınların 

hazırlanması ve basılması 

Yayın sayısı  

       

2012 yılında basıma 

hazır hale getirilip, 

2013 yılında 

ziyaretçilere satışa 

sunulması 

Bu yayınların satışa sunulması 
En az iki dilde basılan 

yayın adedi 
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Strateji 

5S2St1 Antik kentle ilgili güncel bilgilere uzaktan erişimin sağlanması 

Projeler 

5S2St1Pr1 Aphrodisias Antik Kentine ait resmi web sitesinin hazırlanması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

5S2P2H1Pr1 

 

Ören yerine ait, Türkçe ve 

İngilizce olarak detaylı bir 

web sitesinin hazırlanması  

Kazı Başkanlığı danışmanlığında 

güncel bir web sitesinin içeriğinin 

hazırlanması 

Web sitesinin 

içeriğinin sorumlu ve 

ilgili kurumlarca 

onaylanması 

      

Sitenin kısa 

vadede yayına 

başlaması ve 

düzenli olarak 

güncellenmesi 

gerekmektedir.  

 

Web sitesinin sanal ortamda 

faaliyete geçmesini sağlayacak 

teknik altyapının hazırlanması 

Web sitesinin sanal 

ortamda faaliyete 

geçmesi 
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Strateji 

5S3St1 Yöre halkında alana yönelik, sağlıklı ve güncel bilgilerden kaynaklanan aidiyet duygusunun oluşmasının sağlanması 

Projeler 

5S3St1Pr1 Halka açık aktivitelerle kazı faaliyetlerinin çevre halka tanıtılması 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

5S3St1Pr1 
“Kazı Günü” projesi 

 

Kazı Başkanlığının yöre halkına 

kazıları tanıtması 
Toplantı sayısı/yıl 

          

Her yıl kazı sezonu 

sırasında 

gerçekleştirilecektir 

Yöre halkının katılımının 

sağlanması 

Katılımcı sayısı ve 

çeşitliliği 

          

5S3St1Pr2 
Okullarla ve çevre halkla 

işbirliğinin geliştirilmesi 

Pedagojik olarak uygun ve güncel 

eğitim materyallerinin 

hazırlanması 

Dağıtılan materyal 

sayısı 
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Strateji 

5S4St1 Aydın İli’ndeki çeşitli kurum ve kuruluşların Aphrodisias’taki arkeolojik araştırmaların amaç ve metotları konusunda bilgilendirilmesi 

Projeler 

5S4St1Pr1 Alanın yakın çevresinde yer alan kurum ve kuruluşların arkeolojik araştırmaların metot ve amaçları konusunda bilgilendirilmesi 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

5S4St1Pr1 

Alanın yakın çevresinde yer 

alan kurum ve kuruluşların 

arkeolojik araştırmaların 

metot ve amaçları 

konusunda 

bilgilendirilmesi 

İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik 

broşürlerin hazırlanıp basılması 

ve dağıtılması 

Basılan ve dağıtılan 

broşür sayısı 

      

Her yıl düzenli 

olarak yapılır 

Düzenli aralıklarla seminerler 

yapılması 
Seminer sayısı / yıl 
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Strateji 

5S5St1 Geyre Belediyesi’nin sit alanının korunması bağlamında kurumsal kapasitesinin artırılması 

Projeler 

5S5St1Pr1 Geyre Belediyesi’nde çalışan teknik elemanların koruma konusunda bilgilerinin arttırılması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

5S5St1Pr1 

Geyre Belediyesi’nde 

çalışan teknik elemanların 

koruma konusunda 

bilgilerinin arttırılması 

İlgili teknik elemanlara yönelik 

korumaya dair stratejilerin ve 

tekniklerin açık bir şekilde 

tanımlandığı broşürlerin 

hazırlanıp basılması ve dağıtılması 

Basılan ve dağıtılan 

broşür adedi 

      

Her yıl düzenli 

olarak yapılır 

Düzenli aralıklarla seminerler 

yapılması 
Seminer sayısı /yıl 
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6. Risk Yönetimi Performans Göstergeleri  

Strateji 

6S1St1 Taban suyu seviyesindeki yükselmenin Antik Kente zarar vermesinin ve kazı çalışmalarını yavaşlatmasının engellenmesi için taban suyu seviyesinin 

düzenlenmesi 

Projeler 

6S1St1Pr1 Havza bazında alanın ayrıntılı hidrojeolojik haritasının çıkarılması ve gerekli drenaj önemlerinin alınması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S1St1Pr1 

Havza bazında alanın 

ayrıntılı hidrojeolojik 

haritasının çıkarılması ve 

gerekli drenaj önemlerinin 

alınması 

 

Gerekli dokümanların toplanması 

ve Hidrojeoloji haritasının 

oluşturulması 

 

Tamamlanma oranı 

(%) 

 

    
 

 
Antik Kent 

çevresinde 

yapılacak drenaj 

çalışmaları 

hidrojeoloji 

haritasına göre 

belirlenecektir. 
Drenaj çalışmalarının 

tamamlanması 

Tamamlanma oranı 

% 
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Strateji 

6S2St1 Antik Kentte bulunan yapıların deprem risklerine karşı korunması 

Projeler 

6S2St1Pr1 Antik Kentte bulunan arkeolojik, geleneksel ve modern tüm yapıların deprem dayanıklılığının saptanması ve gerekli önlemlerin alınması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S2St1Pr1 

Antik Kentte bulunan 

arkeolojik, geleneksel ve 

modern tüm yapıların 

deprem dayanıklılığının 

saptanması ve gerekli 

önlemlerin alınması  

Tüm Yapılarının özgün koşullarına 

uygun olarak deprem dayanıklılık 

envanterinin hazırlanması 

Adet 

        

Gerekli yapılarda güçlendirmeye 

yönelik uygun müdahalelerin 

yapılması 

Adet 
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Strateji 

6S3St1 Antik Kentin yangın riskine karşı korunması 

Projeler 

6S3St1Pr1 Otsu türlerin Antik Kentten uzaklaştırılması 

6S3St1Pr2 Antik Kent içinde uygun yerlerde mobil su depolarının konumlandırılması 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S3St1Pr1 
Otsu türlerin Antik Kentten 

uzaklaştırılması 

Öncelikli alanların belirlenmesi 
Öncelikli Alan 

Büyüklüğü- Ha 

      

Her yıl 

tekrarlanır.  
Kazı programına göre mücadele 
çalışmalarının programlanması 

İşçi Sayısı - TL       

Biçilen kuru otların alandan 
uzaklaştırılması 

Ton        

6S3St1Pr2 

Antik Kent içinde uygun 

yerlerde mobil su 

depolarının 

konumlandırılması 

Yangına hassas bölgelerin 
belirlenmesi  

Adet       Antik Kentin 

algılanmasını 

etkilemeyecek 

yerlerde su 

depolarının 

konumlandırılma

sı 

Mobil Su depolarının alınması Adet 
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Strateji 

6S4St1 Sel ve taşkın kaynaklı doğal afetlerin etkisinin azaltılması  

Projeler 

6S4St1Pr1 Antik Kent ve çevresinde taşkın ve sel riskinden dolayı oluşabilecek zararın bilgisayar modellemesi ile saptanması ve sel riskinin oluşabileceği 

alanlarda müdahale çalışmalarının yapılması 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S4St1Pr1 

Antik Kent ve çevresinde 

taşkın ve sel riskinden 

dolayı oluşabilecek zararın 

bilgisayar modellemesi ile 

saptanması ve sel riskinin 

oluşabileceği alanlarda 

müdahale çalışmalarının 

yapılması 

Konuyla ilgili gerekli 

dokümanların toplanması 
 Adet 

        

Bilgisayar modellenmesinin 

yapılması 

Bilgisayar 

modellenmesinin 

tamamlanması 

       

Yapılan modellemeye göre riskli 

alanların belirlenmesi, müdahale 

biçimleri ve önlemlerin 

tanımlanması 

Her bir risk konusu 

için müdahale 

biçimlerinin sorumlu 

ve ilgili kurumlara 

bildirilmesi ve 

tanımlanan 

önlemlerin alınması 
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Strateji 

6S5St1 Antik kenti etkileyecek her türlü afet için hazırlıklı olmak   

Projeler 

6S5St1Pr1 Afet Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planının hazırlanması  

6S5St1Pr2 Acil eylem planıyla ilgili Antik kent içinde ve Geyre belediyesinde çalışan tüm personel için hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 

Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S5St1Pr1 

Afet Yönetimi ve Acil 

Durum Eylem Planının 

hazırlanması  

Konuyla ilgili gerekli 

dokümanların toplanması 
 Adet 

       

Destek Alınan İlgili kurum sayısı 
 

Adet 

      

Acil Durum Eylem Planının 

hazırlanması 

Acil Durum Eylem 

Planının 

tamamlanması 

       



263 

 

6S5St1Pr2 

Acil eylem planıyla ilgili 

Antik kent içinde ve Geyre 

belediyesinde çalışan tüm 

personel için hizmet içi 

eğitim çalışmalarının 

yapılması 

Düzenlenen hizmet içi eğitim 

sayısı 

 

Adet 

      

Hizmet içi 

eğitimler yılda en 

az 1 kere 

yapılacaktır 

Eğitimle ilgili basılı- görsel yayın 

sayısı 

 

 

Adet 

      

İlgili Stklar ile işbirliği yapılarak 

gerçekleştirilen proje veya 

faaliyet sayısı 

Adet 

      

Eğitim alan katılımcı sayısı Adet 
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Strateji 

6S6St1 Karacasu Sulama Barajı’nın, Aphrodisias Antik Kentine ve içinde olduğu havzaya etkilerinin saptanması 

 

Projeler 

6S6St1Pr1 Karacasu Sulama Barajının Çevresel Etki Değerlendirmesinin Havza bazında ele alınması ve Antik Kente muhtemel etkilerinin saptanması 

 

Performans Göstergeleri 

Proje Kodu Proje Adı Gösterge Ölçüt 
Değerlendirileceği Yıllar Açıklamalar 

2014 2015 2016 2017 2018 

6S6St1Pr1 

Karacasu Sulama Barajının 

Çevresel Etki 

Değerlendirmesinin Havza 

bazında ele alınması ve 

Antik Kente muhtemel 

etkilerinin saptanması 

Karacasu Sulama Barajının 

Aphrodisias Antik Kenti 

kapsamında Stratejik Çevresel Etki 

Değerlendirmesinin yapılması 

 ÇED raporunun 

tamamlanması 
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.          EK 1 Dünya Miras Listesine Alınma Kriterleri 
 
Bir alanın dünya miras listesine dahil edilebilmesi için dünya miras komitesi tarafından belirle- 

nen evrensel değerini ölçen kültürel ve doğal 10 kriterden en az birini karşılaması gerekmek- 

tedir. 
 

Dünya miras komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değeri ölçen 10 kriter: 
 
1.        İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması, 

 
2.        Bir dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir dönemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal 

sanatlar, kent planlama veya peyzaj tasarımı alanlarında önemli gelişmelere, insani değer 

alışverişlerine tanıklık etmesi, 
 

3.        Yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin veya uygarlığın benzersiz veya olağanüs- 
 

tü, ender rastlanan bir temsilcisi olması, 
 
4.        Bir yapı tipinin seçkin bir örneği ya da insanlık tarihinin önemli bir aşamasını veya aşa- 

 

malarını gösteren bir mimari veya teknolojik bütünün veya peyzajın örneği olması, 
 
5.        Geri dönülmez bir değişim karşısında hassaslaşmış olan bir kültürün veya kültürlerin 

temsilcisi olan geleneksel insan yerleşimi veya arazi kullanımının seçkin bir örneği olması, 
 

6.        Uluslararası önem taşıyan sanatsal veya edebi eserler, inançlar, yaşayan gelenekler 

ve olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması (komite bu kriterin özel durumlarda ve 

diğer kriterlerle birlikte değerlendirerek listeye alınma için kullanılabileceğini belirtmiştir), 
 

7.        Mükemmellik derecesinde eşsiz doğal oluşum veya olaylara veya nadir doğal güzelliğe 

ve estetik değere sahip olması, 
 

8.        Yaşamla ilgili kalıntılar, önemli jeomorfolojik özellikler, kıtaların oluşumu sürecinde ha- 

len de devam eden jeolojik hareketler dahil olmak üzere dünya tarihinin önemli aşamalarını 

veya dönemlerini temsil eden olağanüstü örnekler olması, 
 

9.        Karasal, tatlı su, kıyısal ev denizsel ekosistemlerin ve havyan ve bitki topluluklarının 

evrim ve gelişimlerinde süregelen önemli ekolojik ve biyolojik süreçlerin olağanüstü örneklerini 

temsil etmesi, 
 

10.      Bilim veya korumacılık açısından olağanüstü değere sahip soyu tehlikede olan türleri 

barındıran yerler de dahil olmak üzere, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için önemli ve 

değerli doğal habitata sahip olmasıdır. 
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•Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı (2000) 

 
•St. Nicholas Kilisesi, Antalya (2000) 

 
•St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi, Mersin (2000) 

 
•Sümela Manastırı, Trabzon (2000) 

 
•Beyşehir, Eşrefoğlu Camii, Konya (2011) 

 
•Hatay, St. Pierre Kilisesi, Hatay (2011) 

 
•Bergama, İzmir (2011) 
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•Ani Tarihi Kenti, Kars (2012) 

 
•Aizanoi Antik Kenti, Kütahya (2012) 

 
•Beçin Ortaçağ Kenti, Muğla (2012) 

 
•Birgi Tarihi Kenti, İzmir (2012) 

 
•Gordion, Ankara (2012) 
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•Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Nevşehir (2012) 
 
•Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Muğla (2012) 

 
•Niğde’nin Tarihi Anıtları, Niğde (2012) 

 
•Mamure Kalesi, Mersin (2012) 

 
•Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi, Eskişehir (2012) 

 
•Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, Gaziantep (2012) 

 
•Zeugma Arkeolojik Siti, Gaziantep (2012) 

Kültürel olarak; 

 
•Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı, Antalya (2000) 

 
•Kekova, Antalya (2000) 

 
Karma olarak geçici listede yer almaktadır. 
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İlkim Oba Şehir ve Bölge Plan- 

cısı 
Aydın Aydın 0543 661 67 73  ilkim82@yahoo.com  

Karacasu Kaymakamlığı Osman Bilgin Kaymakam Aydın Aydın 0 256 441 20 01 0256 441 21 14 burokrat61@hotmail.com faks gönderilildi 
Tavas Kaymakamlığı Muhittin Gürel Kaymakam Aydın Aydın 0 258 613 10 26 0 258 613 31 75 tavas@denizli.gov.tr faks gönderilildi 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Nuri ATAKKA İl   Kültür  ve  Turizm 

Müdürü 
Aydın Aydın 0 256 212 85 06 0 256 225 75 14 bilgi@aydinkulturturizm.gov.tr faks gönderilildi 

Aydın Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Selahattin VARAN Aydın   Bayındırlık   İl 

Müdürü 
Aydın Aydın 0 256 219 57 74 0 256 219 57 69  faks gönderilildi 

Bayındırlık Müdürlüğü Ayla Yüksel Şehir Bölge Plancısı Aydın Aydın 0506 399 85 14  acyuksel@mynet.com e-posta gönderildi 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa ÖZMEN İl  Milli  Eğitim  Müdür 

Vekili 
Aydın Aydın Ffüsun ertuğ 0 256 225 12 68 aydinmem@meb.gov.tr faks gönderilildi 

Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Süleyman GÜNDEAY İl Müdürü Vekili Aydın Aydın 0 256 212 51 69 0 256 214 51 43 sgundeay@cevreorman.gov.tr faks gönderilildi 
Aydın İl Müze Müdürlüğü  Müze Müdürü Aydın Aydın 0 256 225 22 59 0 256 213 35 91 aydinmuzesi@kultur.gov.tr faks gönderilildi 
Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bekir ÖZDEMİR İlçe  Milli  Eğitim  Mü- 

dürü 
Aydın Aydın 0 256 441 28 52 faks karacasu09@meb.gov.tr faks gönderilildi 

Aydın İl Jandarma Alay Komutanlığı J. Kurmay Albay Uğur Öz- 

can  Aydın Aydın 0 256 231 01 06 0 256 231 11 80  faks gönderilildi 

Geyre jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma  Başçavuş  Rıfat 

Dikici 
Karakol Komutanı Aydın Aydın 0 256 448 80 05 faks  telefon    ile    görü- 

şüldü 
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Karayolları Karayolları 2. Bölge Müd. Erol Altun Bölge Müd. izmir izmir 0 232 435 84 00 0 232 462 72 77 bol02@kgm.gov.tr faks gönderildi 
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Zekeriya Akçal Bölge Müdürü Aydın Aydın 0 256 219 39 21 0 256 219 39 08 dsi21@dsi.gov.tr faks gönderildi 
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Özgür Murat Karaca Çevre Mühendisi Aydın Aydın 0256 219 39 20 - 307 1 256 219 39 08 omkaraca@dsi.gov.tr e-posta gönderildi 
Köy Hizmetleri 16. Bölge  Aydın İl Müdürlüğü Aydın Aydın 0256 2128148 0256 2128154 ayd_il@khgm.gov.tr faks gönderildi 
AYDEM Elektrik Dağıtım Aydın il Müd. Bülent Yüksel Genel Müdür Aydın Aydın 0 256 231 05 72 0 256 231 03 71 bulent.yuksel@aydem.com faks gönderilildi 
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Güney Ege Kalkınma Ajansı Mehmet AYDINER Genel Sekreter Denizli Denizli 0 258 371 88 44 0 258 371 88 47 info@geka.org.tr faks gönderilildi 
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Geyre Belediye Başkanlığı Hüseyin Gökçe Başkan Geyre Belediye Başkanlığı 

Karacasu / Aydın 
Aydın (256) 448 80 42 0 (256) 4488180 geyrebelediyesi@hotmail.com faks gönderilildi 

Ataeymir Belediye Başkanlığı Mehmet Başalan Başkan Karacasu Aydın Aydın 0 256 443 50 02 0 256 443 50 03  faks gönderilildi 

mailto:fisbilir@cevreorman.gov.tr
mailto:aydin@aydin.gov.tr
mailto:ilkim82@yahoo.com
mailto:burokrat61@hotmail.com
mailto:tavas@denizli.gov.tr
mailto:bilgi@aydinkulturturizm.gov.tr
mailto:acyuksel@mynet.com
mailto:aydinmem@meb.gov.tr
mailto:sgundeay@cevreorman.gov.tr
mailto:aydinmuzesi@kultur.gov.tr
mailto:karacasu09@meb.gov.tr
mailto:bol02@kgm.gov.tr
mailto:dsi21@dsi.gov.tr
mailto:omkaraca@dsi.gov.tr
mailto:ayd_il@khgm.gov.tr
mailto:bulent.yuksel@aydem.com
mailto:info@geka.org.tr
mailto:geyrebelediyesi@hotmail.com
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Karacasu Belediye Başkanlığı Mustafa Büyükyapıcı Başkan Yaylalı mahallesi M.Kemal 

Paşa caddesi no:50 Kara- 

casu Aydın 

Aydın 0 256 441 20 11 0256) 441 23 14 karacasubelediyesi@hotmail.com faks gönderilildi 

Tavas Belediye Başkanlığı Mehmet Karabay Başkan Denizli Denizli 0   258   613   10   20 

0258 613 1210 
0258 613 1503  faks gönderilildi 

Tavas Belediye Başkanlığı Mustafa Ali ŞÜYÜN Şehir Bölge Plancısı Denizli Denizli 0506 212 94 15  mustafa suyun@gmail.com telefon    ile    görü- 

şüldü 
Aydın Belediye Başkanlığı Özlem Çerçioğlu Başkan ESKO İşhanı Yanı Yeni Hiz- 

met Binası Kat 2 
Aydın 0 256 226 63 52 / 226 

63 27 
0 256 226 63 22 info@aydin-bld.gov.tr faks gönderilildi 

Aydın İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri 

Müdürlüğü 
Niyazi Kazımoğlu Müdür Efeler Mahallesi 2275 Sok. 

No: 17 AYDIN 
Aydın 0 256 212 67 28 (Di- 

rekt) 
0 256 212 88 09 tarimsal@aydinozelidaresi.gov.tr faks gönderilildi 

Aydın İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatı- 

rım İnşaat Müdürlüğü 
Halil İlker Kırgök Müdür Vekili Efeler Mahallesi 2275 Sok. 

No: 17 AYDIN 
Aydın 0 256 212 67 28 (Di- 

rekt) 
0 256 212 88 09 planproje@aydinozelidaresi.gov.tr faks gönderilildi 

İstiklal Mahallesi Muhtarlığı    Aydın  faks  iletişim 
Dörtyol Mahallesi Muhtarlığı    Aydın  faks  iletişim 
Işıklar Köyü Muhtarlığı Mustafa Girgin Muhtar  Aydın 0 256 447 71 30 faks  iletişim 
Palamutçuk Köyü Muhtarlığı Ahmet Erikman Muhtar  Aydın 0 256 447 74 06 faks  iletişim  
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Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko- 

ruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Mehmet Yılmaz Müdür Veysi         Paşa         Ma- 

hallesi         Hükümet 

Bulvarı No: 67 AYDIN 

Aydın 0 256 213 68 28 / 213 

77 37 
0 256 213 45 11 memyilmaz@hotmail.com faks gönderilildi 

Alan Başkanlığı   Veysi         Paşa         Ma- 

hallesi         Hükümet 

Bulvarı No: 67 AYDIN 

Aydın 0 256 213 68 28 / 213 

77 37 
0 256 213 45 11  bilgi 

Kurul Başkanı   Veysi         Paşa         Ma- 

hallesi         Hükümet 

Bulvarı No: 67 AYDIN 

Aydın 0 256 213 68 28 / 213 

77 37 
0 256 213 45 11  bilgi 

Danışma Kurulu Üyeleri   Veysi         Paşa         Ma- 

hallesi         Hükümet 

Bulvarı No: 67 AYDIN 

Aydın 0 256 213 68 28 / 213 

77 37 
0 256 213 45 11  bilgi 

İstanbul Alan Başkanlığı Sümeyra Yılmaz Alan   Yönetim   Baş- 

kanı  İstanbul 0530 645 98 78  smyrylmz@gmail.com e-posta gönderildi 

İstanbul Alan Başkanlığı Gülayşe Eken Şehir Plancısı  İstanbul 0532 365 96 05  gulayse.eken@ibb.gov.tr e-posta gönderildi 
İstanbul Koruma Kurulu Müge Savrum Arkeolog Hobyar Mah. Büyük 

Posthane   Cad.   Emi- 

nönü/                 İSTANBUL 

İstanbul 0533 212 66 26  mugesavrum@gmail.com e-posta gönderildi 
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Karacasu Minibüs Koop. Süleyman Hazır Minübüs İşletmecisi Karacasu Aydın 0536 264 09 62   duyuru 

 Hamdi kirişçi Seramik Ustası Karacasu Aydın 0256 441 20 40   iletişim 
Afrodisias Dinlenme Tesisleri Avni Ekiz İşletme Sahibi Karacasu Aydın 0256 448 84 00   iletişim 
Geyre İlköğretim Okulu Nail Keçelioğlu Okul Müdürü Geyre Aydın 0535 791 04 01  nailtavas@hotmail.com iletişim 
Karacasu Çömlek Hakkı Orbay Çömlek Ustası Karacasu Aydın 0542 796 37 80  karacasucomlek@hotmail.com iletişim 
Geyre Belediyesi Hüseyin Karaöz Fen Memuru Geyre Aydın 0256 448 80 42   iletişim 
Afrodisyas Müzesi Yalçın Yılmazer Arkeolog Geyre Aydın 0256 448 80 86   iletişim 
Anatolia Restorant Mehmet Çevik İşletme Sahibi Geyre Aydın 0532 615 23 89  anatolya@anatoliaturizm.com.tr iletişim 
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UNESCO International      faks  bilgi 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kül- 

türel Miras İhtisas Komitesi 
Prof. Dr. Gül İrepoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Göreme  Sokak  7/9  06680 

Kavaklıdere-Ankara 
Ankara 0532 342 13 28 0 312 427 20 64 gulirepoglu@gmail.com faks gönderilildi 

UNESCO Türkiye Komisyonu Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Tarihi Çevre Koruma 

ve Restorasyon 
İTÜ Mimarlık Fakültesi, 

Restorasyon    Anabilim 

Dalı, 80191/TAŞKIŞLA- 

İSTANBUL 

İstanbul 0212 293 13 00 (iş) 0 212 2514895 ahunbaya@itu.edu.tr faks gönderilildi ITU 

ICOMOS Türkiye Temsilciliği Prof.Dr. Nur Akın Başkan E-5  Karayolu  Üzeri,  Yeni- 

bosna - Bakırköy Istanbul 
İstanbul 90  212  293  13  07  - 

2387 
+ 90 212 25148 95; 

+90 212 279 88 24 
n.akin@iku.edu.tr faks gönderilildi 

Alman Arkeoloji Enstitüsü Prof. Dr. Felix Pirson Yönetici İnönü  Caddesi  10  34437 

Istanbul 
İstanbul 0 212 393 76 00 0 212 393 76 14 sekretariat@istanbul.dainst.org faks gönderilildi 

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitü- 

sü (IFEA) 
Prof. Dr. Nora ŞENI Müdür Nur-u Ziya S. 22 Beyoğlu İstanbul (0212) 244 17 17 - 244 

33 27 
90 (0212).252.80.91 ifea@ifea-istanbul.net faks gönderilildi 

The British Institute at Ankara (BIAA) Dr. Lutgarde Vandeput Director Gulgun Girdivan Tahran 

Caddesi 24 kavaklıdere 

Ankara 

Ankara 00 90 312 427 54 87 0 312 428 01 59 ggirdivan@biaatr.org faks gönderilildi 

ARIT Ankara Dr. Elif Denel Ankara   Branch   Di- 

rector 
Şehit Ersan 24/9 Çankaya 

Ankara 
Ankara 0 312 427 22 22 0 312 427 49 79 elifdenel@gmail.com faks gönderilildi 

ARIT İstanbul Dr. Antony Greenwood Istanbul   Branch   Di- 

rector 
Üvez  Sok.  5  Arnavutköy 

İstanbul 
İstanbul (90-212) 257-8111 90-212) 257-8369 gwood@boun.edu.tr faks gönderilildi 
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Aydın TMMOB Mimarlar Odası Şubesi Nüket     AKGÖNÜL     YO- 

ĞURTÇU 
Başkan Ramazanpaşa     Mahallesi 

İstiklal  Caddesi  No:  25/1 

Merkez / AYDIN 

Aydın 0 256 213 45 33 0 (256) 213 25 27 aymimod@hotmail.com faks gönderilildi 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İz- 

mir Şube 
Vildan GÜNDOĞDU Şube Başkanı Cumhuriyet    Bulvarı    No: 

140/1 Kat:4 D:7 İzmir 
izmir 0 232 464 00 22 0 232 422 09 59 cmoizmir@cmo.org.tr faks gönderilildi 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İz- 

mir Şube 
Okan Yıldız Aydın İl Temsilcisi  Aydın 0532 322 31 72  okanmaviyildiz@hotmail.com e-posta gönderildi 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi GÖKHAN ERKAN Başkan 1441.Sokak  Çetindağ  Apt. 

No:2/11 Alsancak İzmir 
izmir 0 (232) 422 28 90 0 (232) 421 41 90 spoizmir@spo.org.tr faks gönderilildi 

mailto:nailtavas@hotmail.com
mailto:karacasucomlek@hotmail.com
mailto:anatolya@anatoliaturizm.com.tr
mailto:gulirepoglu@gmail.com
mailto:ahunbaya@itu.edu.tr
mailto:n.akin@iku.edu.tr
mailto:sekretariat@istanbul.dainst.org
mailto:ifea@ifea-istanbul.net
mailto:ggirdivan@biaatr.org
mailto:elifdenel@gmail.com
mailto:gwood@boun.edu.tr
mailto:aymimod@hotmail.com
mailto:cmoizmir@cmo.org.tr
mailto:okanmaviyildiz@hotmail.com
mailto:spoizmir@spo.org.tr
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Şehir Plancıları Odası Aydın 
Temsilcisi 

AHMET SALKIM İl Temsilcisi K U R T U L U Ş  
MH.A.MENDERES 
BULV. 2017.SOK. 
NO:4/1  09020  AY- 
DIN 

Aydın 0533 396 43 09 faks epamltd@hotmail.com e-posta gön- 
derildi 

Denizli Ticaret Odası Necdet Özer Yönetim  Kurulu 
Başkanı 

Saraylar Mah. Saltak 
Caddesi No:5 20100 
DENİZLİ TÜRKİYE 

Denizli 0 258 263 67 14 0 258 262 
4550 

necdetozer@dto.org.tr faks gönderildi 

Aydın Ticaret Odası İsmail Hakkı Dokuz- 
lu 

Yönetim  Kurulu 
Başkanı 

 Aydın 0 256.225 20 13 
- 113 

0.256.212 82 
54 

info@ayto.org.tr faks    gönderi- 
lildi 

Aydın   Afrodisias   Müzesini 
Sevenler Derneği 

   Aydın 0 256 448 82 61 0256   448   82 
62 

 faks    gönderi- 
lildi 

Afrodisias Sevenler Derneği Hüseyin Çetinkaya Yön.Kur. Başka- 
nı - Arkeolog 

1379.  Sok.  No.27/2 
Konak - İzmir 

izmir 0232-421 38 05 / 
0530 691 09 63 

faks arkhehuseyin@gmail.com e-posta gön- 
derildi 

Afrodisias Sevenler Derneği Yusuf Yılmaz Sanat Tarihçisi 1379.  Sok.  No.27/2 
Konak - İzmir 

izmir 0537 381 92 44 faks yusuf yi lmaz76@gmail . 
com 

e-posta gön- 
derildi 

Aydın  Doğa  Sevenler  Der- 
neği 

  O.Yozgatlı Mah. 
Yozgatlı Cad.Üzeri 
No.11 Aydın 

Aydın 0 256 226 22 25 faks  telefonile görü- 
şüldü 

Aydın Eski Eserleri Sevenler 
ve Koruma Derneği 

   Aydın 0 256 225 43 75 0256   225   43 
75 

 iletişim 

Aydın  Esnaf  ve  Sanatkarlar 
Odası Birliği 

   Aydın 0 256 225 17 37 faks  iletişim 

Aydın Turizm Derneği    Aydın 0 256 615 11 56 faks  iletişim 

Aydın Muhtarlar Derneği Ertuğrul Özdemir Başkan  Aydın 0 256 614 48 59 faks  iletişim 

Tema Vakfı Aydın Şubesi Mehmet Özdemir   Aydın 0 256 213 80 90 0  256  213  80 
90 

aydintema@gmail.com e-posta gön- 
derildi 

Karacasu Eğitim ve Geliştir- 
me Vakfı 

İhsan Çırak Yönetici  İzmir 0232 441 0997  yhulyaecz@hotmail.com e-posta gön- 
derildi 

TÜRSAB Başaran Ulusoy Başkan Dikilitaş Aşık Kerem 
Sokak No: 42    Be- 
şiktaş 34349 İstan- 
bul 

İstanbul (0212) 259 84 04 (0212)  259  06 
56 

tursab@tursab.org.tr faks    gönderi- 
lildi 

mailto:epamltd@hotmail.com
mailto:necdetozer@dto.org.tr
mailto:info@ayto.org.tr
mailto:arkhehuseyin@gmail.com
mailto:aydintema@gmail.com
mailto:yhulyaecz@hotmail.com
mailto:tursab@tursab.org.tr
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 TÜREB Şerif Yenen Başkan Sıraselviler Cad. 
Soğancı  Sok.  No:3 
/ Kat:3 Cihangir Be- 
yoğlu İstanbul 

İstanbul (0212) 292 05 20 (0212)  292  08 
55 

iro@tureb.net e-posta gön- 
derildi 

Karacasu Vakfı Ahmet Ali Küpelioğlu 
(Prof.Dr.- Patolog) 

Başkan 1469    sok.    No:66 
Alsancak-İZMİR 

izmir 0232  4223015  - 
0505 900 50 72 

0  232  421  44 
98 

karacasuvakfi@mynet . 
com 

faks gönderildi 
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Adnan Menderes Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sos- 
yoloji Bölümü 

Doç.Dr.  Ümit  Tatlı- 
can 

Öğretim Üyesi Merkez        Kampü- 
sü     Aytepe     Mev- 
kii             PK:09100 
Aydın 

Aydın 0 256 212 84 98 
/ 212 

0  256  213  53 
79 

u t a t l i c an @a d u . ed u . t r 
utatlican@gmail.com 

faks    gönderi- 
lildi 

Adnan Menderes Üniversi- 
tesi Fen-Edebiyat Fakültes 
Arkeoloji Bölümü 

Prof.Dr. Abdullah 
Yaylalı 

Klasik Arkeoloji / 
Öğretim Üyesi 

Merkez        Kampü- 
sü     Aytepe     Mev- 
kii             PK:09100 
Aydın 

Aydın 0 256 212 84 96 
/ 111 

0  256  213  53 
79 

 faks    gönderi- 
lildi 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültes Arke- 
oloji Bölümü 

Doç. Dr. Aslı SARA- 
ÇOĞLU 

Sanat Tarihi Merkez        Kampü- 
sü     Aytepe     Mev- 
kii             PK:09100 
Aydın 

Aydın 0 256 2128498 - 
1829 

0  256  213  53 
79 

 faks    gönderi- 
lildi 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği ve Otelci- 
lik Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Melek 
Ece ÖNCÜER Çİ- 
VİCİ 

Öğretim Üyesi Merkez        Kampü- 
sü     Aytepe     Mev- 
kii             PK:09100 
Aydın 

Aydın 90 256 6125503 
- 114 

90 256 
6129842 

 faks    gönderi- 
lildi 

Pamukkale Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü 

Prof.Dr.Mehmet Me- 
der 

Sosyoloji / Öğr. 
Üyesi 

Pamukkale Üniversi- 
tesi Fen-Edebiyat Fa- 
kültesi Sosyoloji Bö- 
lümü Kınıklı/DENİZLİ 
A       Blok-2.       Kat 

Denizli 0 258 2963576 / 
296 36 41 / 296 
3682 

0258 296 3535 mmeder@pau.edu.tr faks    gönderi- 
lildi 

Pamukkale Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü 

Prof.Dr.  Celal  Şim- 
şek 

Klasik Arkeoloji / 
Öğr.Üyesi 

Pamukkale Üniversi- 
tesi Fen-Edebiyat Fa- 
kültesi Arkeoloji Bö- 
lümü Kınıklı/DENİZLİ 
A       Blok-2.       Kat 

Denizli 0 258 2963559 / 
296 37 26 

0258 296 3535 csimsek@pamukkale.edu. 
tr 

faks    gönderi- 
lildi 

Pamukkale Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Sanat Ta- 
rihi  Bölümü 

Prof.Dr.Kadir Pektaş Bölüm Başkanı Pamukkale Üniver- 
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi  Sanat 
Tarihi   Bölümü   Kı- 
n ı k l ı / D E N İ Z L İ 
A       Blok-2.       Kat 

Denizli 0 258 296 35 58 0258 296 3535 kpektas69@gmail.com faks    gönderi- 
lildi 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mi- 
marlık Fakültesi Şehir ve Böl- 
ge Planlama Bölümü 

Doç.Dr.Zeynep  Me- 
rey Enlil 

Öğretim Üyesi Barbaros Bulvarı 
34349 Yıldız- 
İstanbul 

İstanbul 90212 383 2643  enlil@yildiz.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

mailto:iro@tureb.net
mailto:utatlican@adu.edu.t
mailto:utatlican@gmail.com
mailto:utatlican@gmail.com
mailto:mmeder@pau.edu.tr
mailto:csimsek@pamukkale.edu
mailto:kpektas69@gmail.com
mailto:enlil@yildiz.edu.tr
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölü- 
mü 

Hayri Fehmi Yılmaz Sanat   Tarihçisi 
/   Öğretim   Gö- 
revlisi 

Silahşör Caddesi, 
No:   71   Bomonti   - 
Şişli İstanbul 

İstanbul 0 532 575 34 24  hayrifehmi@yahoo.com e-posta gön- 
derildi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Prof. Zeki ALPAN Dekan Fındıklı / Taksim İstanbul 0   212   252   16 
00/325 

(0212)  245  21 
64 

alpan@msu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Mimarlık Fakül- 
tesi 

Prof.  Dr.Güzin  KO- 
NUK 

Dekan Fındıklı / Taksim İstanbul 0212 243 00 48 0212   251   75 
67 

gkonuk@msu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fa- 
kültesi 

Prof. Dr. Fatma 
SENYÜCEL 

Dekan Fındıklı / Taksim İstanbul 0212 243 57 60 0212   236   69 
36 

senyucel@msgsu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu 

Prof. Dr. Zeki SÖN- 
MEZ 

Müdür Fındıklı / Taksim İstanbul (0212) 243 53 43 (0212)  243  53 
43 

myo@msu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Mimarlık Fakül- 
tesi 

Doç. Dr. Oğuz Özer Bina Bilgisi Ana 
Bilim Dalı Baş- 
kanı 

Fındıklı / Taksim İstanbul 0 216 349 11 58  oguzzer@yahoo.com.tr e-posta gön- 
derildi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü 

Prof.Dr.Nuran Zeren 
Gülersoy 

Öğretim Üyesi Taşkışla / Taksim İstanbul 0 212 293 13 00/ 
Dahili 25 75 

0   212 251 48 
95 

gulersoy@itu.edu.tr faks    gönderi- 
lildi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü 

Sinem Metin Araştırma Gö- 
revlisi 

Taşkışla / Taksim İstanbul 1 212 293 13 00/ 
Dahili 25 75 

0   212 251 48 
95 

sinem.metin@itu.edu.tr faks    gönderi- 
lildi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü 

İrem Ayrancı Araştırma Gö- 
revlisi 

Taşkışla / Taksim İstanbul 0532 500 4600 0   212 251 48 
95 

irem.ayranci@gmail.com faks    gönderi- 
lildi 

Orta Doğu Teknik Üniversite- 
si Mimarlık Fakültesi 

Doç. Dr. Bilgin Altı- 
nöz 

Restorasyon / 
Öğretim Üyesi 

METU  Department 
of Architecture  İnö- 
nü   Bulvarı   06531 
Ankara TURKEY 

Ankara 0 312 210 62 07 (312)   210   79 
66 

bilging@metu.edu.tr faks    gönderi- 
lildi 

Orta Doğu Teknik Üniversite- 
si Mimarlık Fakültesi 

Dr.   Elvan   ALTAN 
ERGUT 

Mimarlık tarihi / 
Öğretim Üyesi 

METU  Department 
of Architecture Gra- 
duate Program in 
Architectural History 
İnönü Bulvarı 06531 
Ankara TURKEY 

Ankara 0 312 210 62 30 0  312  210  79 
66 

tomris@arch.metu.edu.tr faks    gönderi- 
lildi 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. İnci DELE- 
MEN 

Ana  Bilim  Dalı 
Başkanı 

İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Ordu Caddesi 34134 
Laleli-İstanbul 

İstanbul 0 212 455 57 00 / 
15872 

 incidelemen@gmail.com e-posta gön- 
derildi 

mailto:hayrifehmi@yahoo.com
mailto:alpan@msu.edu.tr
mailto:gkonuk@msu.edu.tr
mailto:senyucel@msgsu.edu.tr
mailto:myo@msu.edu.tr
mailto:oguzzer@yahoo.com.tr
mailto:gulersoy@itu.edu.tr
mailto:sinem.metin@itu.edu.tr
mailto:irem.ayranci@gmail.com
mailto:bilging@metu.edu.tr
mailto:tomris@arch.metu.edu.tr
mailto:incidelemen@gmail.com
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Prehistorya Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Sevil GÜL- 
ÇUR 

Ana  Bilim  Dalı 
Başkanı 

İstanbul Üniver- 
sitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Ordu 
Caddesi,        34459 
Laleli-İstanbul 

İstanbul 0   212   455   57 
00/15818 

 sgulcur@istanbul.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Prehistorya Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Turan EFE Öğretim Üyesi İstanbul Üniver- 
sitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Ordu 
Caddesi,        34459 
Laleli-İstanbul 

İstanbul 0 212 455 57 00 / 
15932 

 turan_efe@hotmail.com e-posta gön- 
derildi 

İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yö- 
netimi Bölümü 

Doç. Dr. Hatice Kur- 
tuluş 

Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi 
Siyasal             Bilgi- 
ler     Fakültesi 
Beyazıt           34116 
İ  S  T  A  N  B  U  L   

İstanbul 0 212 440 00 00 
- 12273 

0  212  440  02 
03 

hat_kurtulus@yahoo.com faks gönderildi 

İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yö- 
netimi Bölümü 

Doç.Dr.Pelin    Pınar 
Özden 

Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi 
Siyasal             Bilgi- 
ler     Fakültesi 
Beyazıt           34116 
İ  S  T  A  N  B  U  L   

İstanbul   pinozden@istanbul.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 

Prof. Dr. Metmet Öz- 
doğan 

Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, 
Kat 4, Ordu Cad- 
desi, 34459 Laleli- 
İstanbul 

İstanbul   c.mozdo@gmail.com e-posta gön- 
derildi 

Koç Üniversitesi İnsani Bilim- 
ler ve Edebiyat Fakültesi Ar- 
keoloji ve Sanat Tarihi 

Yrd.  Doç.  Dr.  Ales- 
sandra Ricci 

Arkeolog Rumeli  feneri  Yolu 
34450 Sarıyer 

İstanbul 0212 338 14 89 0212   338   37 
60 

aricci@ku.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

New York Üniversitesi Institu- 
te of Fine Arts 

 Institute of Fine 
Arts Aphrodisias 
Office 

New York USA N  e  w 
York 

+001  212  992 
587 

faks a ph ro d i si a s.i fa @g ma i l . 
com 

e-posta gön- 
derildi 

Adnan Menderes Üni. Kara- 
casu MİMYO 

Hakkı Babalık Öğretim  Görev- 
lisi 

Karacasu Aydın 0532 743 33 53  hbabalik@adu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

Adnan Menderes Üni. Kara- 
casu MİMYO 

Tuna Doğan Öğretim  Görev- 
lisi 

Karacasu Aydın 0505 793 38 33  dogantuna@gmail.com e-posta gön- 
derildi 

Adnan Menderes Üni. Kara- 
casu MİMYO 

Ramazan Kılıç Öğretim  Görev- 
lisi 

Karacasu Aydın 0505 312 99 14  rkilic@adu.edu.tr e-posta gön- 
derildi 

New York Üniversitesi Institu- 
te of Fine Arts 

Dr. Esen Öğüş Field Director of 
NYU Excavati- 
ons at Aphrodi- 
sias 

Aphrodisias Archive, 
1 East 78th St, New 
York, NY 10075 

N  e  w 
York 

1-212-992-5877  ogus@post.harvard.edu e-posta gön- 
derildi 

mailto:sgulcur@istanbul.edu.tr
mailto:turan_efe@hotmail.com
mailto:hat_kurtulus@yahoo.com
mailto:pinozden@istanbul.edu.tr
mailto:c.mozdo@gmail.com
mailto:aricci@ku.edu.tr
mailto:hbabalik@adu.edu.tr
mailto:dogantuna@gmail.com
mailto:rkilic@adu.edu.tr
mailto:ogus@post.harvard.edu


297 
 

 

 

  
O

k
u
lla

r, Ü
n
iv

e
rs

ite
le

r, M
ü
z
e
le

r, A
ra

ş
tırm

a
 K

u
ru

m
la

rı 

Oxford Üniversitesi Prof. Bert Smith School of Arc- 
haeology / prog- 
ram director 

36  Beaumont  Stre- 
et Oxford OX1 2PG 
UK 

Oxford +44 (0)1865 
278246 

+44 (0)1865 
278254 

be r t . sm i t h @c lass i cs . 
ox.ac.uk 

e-posta gön- 
derildi 

Afrodisias Kazı Ekibi Thomas Kaefer  Geyre Aydın   k a e f e r . t h o m a s @ a o n . a t 
kaefer@architektschenk. 
at 

e-posta gön- 
derildi 

Afrodisias Kazı Ekibi Gerhard Paul  Geyre Aydın    iletişim 

Afrodisias Müzesi Müdürlüğü Serdar Okur Müze Müdürü Geyre Beldesi- 
KARACASU/AYDIN 

Aydın 0 256 448 80 03- 
448 80 86    gsm: 
05054671165 

0256 4488261 afrodisyasmuzesi@kultur. 
gov.tr 

faks    gönderi- 
lildi 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Mü- 
dürlüğü 

Zeynep Sevim Kızıl- 
tan 

Müze Müdürü Osman Hamdi Bey 
Yokuşu Sokak, Gül- 
hane/İSTANBUL 

İstanbul 0212 520 77 40- 
41-42 

0212   527   43 
00 

zeynep.kiziltan@hotmail. 
com 

faks    gönderi- 
lildi 

Denizli Müzesi Müdürlüğü  yetkili kişi İstiklal       Cad. 
No:20 Delikliçınar/ 
DENİZLİ 

Denizli 0258) 241 08 66 0258)  263  62 
50 

denizlimuzesi@kultur.gov. 
tr 

e-posta gön- 
derildi 

Aydın Müzesi Müdürlüğü   Hasanefendi Mah. 
Kültür    Cad.    No:3 
AYDIN 

Aydın 0 (256) 2252259 0 (256) 
2133591 

aydinmuzesi@kultur.gov.tr e-posta gön- 
derildi 

Aydın Adnan Menderes Üni- 
versitesi Vakfı 

  Meşrutiyet Mahal- 
lesi , Dicle Cad. 
No:11 Kat:2 AYDIN 

Aydın +90 256 213 06 
34 

90 256 213 07 
46 

aduvakfi@yahoo.com.tr e-posta gön- 
derildi 

Türkiye Bilimler Akademisi Prof.   Dr.   Mehmet 
ÖZDOĞAN 

konsey üyesi Piyade   Sokak   No: 
27 06690 Çankaya- 
ANKARA 

Ankara (312) 442 29 03 (312)   442   72 
36 

tuba@tuba.gov.tr faks    gönderi- 
lildi 
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MERMERTAY Taş İşletmesi   Organize Sanayi 
Bölgesi UMURLU- 
AYDIN- TÜRKİYE 

Aydın (256) 259 11 70 
- 77 

(256)259 11 78 info@mermertay.com.tr faks    gönderi- 
lildi 

Akan Mimarlık Tanju Verda Akan Mimar Büyükdere Cad. 
No:121  Ercan  Han 
B Blok Kat:9 Gay- 
rettepe / İSTANBUL 

İstanbul 0532 233 77 74  tanjuakan@akanmimarlik. 
com insel@akanmimarlik. 
com 

e-posta gön- 
derildi 

Martı Otelleri A. Ş Oya Narin Yönetim  Kurulu 
Başkanı 

İnönü  cad.  Devres 
han.  K:  4  No:  50 

Gümüşsuyu 
Taksim- İstanbul 

İstanbul 90  212  334  88 
50 

90 212 334 88 
52 

b i l g i @ m a r t i . c o m . t r 
deniz.kantar@marti.com.tr 

e-posta gön- 
derildi 

Cliveden Conservation Work- 
shop Ltd. 

Mr.   Trevor   Proud- 
foot 

Director Taplow UK İngiltere 0044  1628  604 
721 

0044 1628 660 
379 

info@clivedenconservati- 
on.com 

e-posta gön- 
derildi 

mailto:kaefer.thomas@aon.at
mailto:kaefer.thomas@aon.at
mailto:denizlimuzesi@kultur.gov
mailto:aydinmuzesi@kultur.gov.tr
mailto:aduvakfi@yahoo.com.tr
mailto:tuba@tuba.gov.tr
mailto:info@mermertay.com.tr
mailto:deniz.kantar@marti.com.tr
mailto:deniz.kantar@marti.com.tr
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Suat Deniz Başkan Ramazanpaşa Mah. 
Gazi Bulv.   No:20/2 
AYDIN 

Aydın 256 213 27 94 256 213 16 70  faks    gönderi- 
lildi 

Tüm Aydın Yerel Basını         

 Yalçın YILDIRIM Aydın Gündem 
Gazetesi Edi- 
törü 

Hükümet Bulvarı no 
25 kat 5 Aydın 

Aydın 256 - 214 27 25  info@aydingundem.com e-posta gön- 
derildi 

 Sercan ÖRÜN Aydın Denge İn- 
ternet Gazetesi 

Veysipaşa Mahallesi 
1606  Sokak  No:7/A 
AYDIN 

Aydın 0 256 2138033  denge@aydindenge.com. 
tr 

e-posta gön- 
derildi 

 Sadettin Çetin Aydın Yeni Ufuk 
Gazetesi 

Veysipaşa mah. Hü- 
kümet Bulvarı No:35 
Kat:4 D:13 Aydın 

Aydın 0 256 2149117  yeniufukgazate@hotmail. 
com 

e-posta gön- 
derildi 

Yerel TV’ler Tavas TV   Denizli 0535 5179245  tavastv@hotmail.com e-posta gön- 
derildi 
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Geyre Vakfı Sennur Hamamcı- 
oğlu 

Yönetim  Kurulu 
Üyesi 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

sennur.hamamcioglu@ha- 
mamcioglu.com 

faks gönderildi 

Geyre Vakfı Mesut Ilgım Yönetim  Kurulu 
Üyesi 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

mesutilgim@gmail.com faks gönderildi 

Geyre Vakfı Ömer Koç Yönetim  Kurulu 
Başkanı 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

omerk@koc.com.tr faks gönderildi 

Geyre Vakfı Yasemin Pirinççi- 
oğlu 

Yönetim  Kurulu 
Üyesi 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

yasemin@vip.com.tr faks gönderildi 
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Geyre Vakfı Vural Gökçaylı Yönetim  Kurulu 
Üyesi 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

yesim@vuralgokcayli.com faks gönderildi 

Geyre Vakfı Bahattin Öztunçay Yönetim  Kurulu 
Üyesi 

Sadberk Hanım Mü- 
zesi, Piyasa Cadde- 
si, 25/29, Büyükde- 
re/ İstanbul 

İstanbul 0212 242 38 13- 
14 

0  212  242  03 
66 

bahattino@arter.org.tr faks gönderildi 

Yapı Kredi Tülay Güngen Genel Müdür, 
Yapı Kredi Kül- 
tür ve Sanat 

Yapı Kredi Kültür 
Merkezi İstiklal Cad- 
desi No: 161-161A 
Beyoğlu istanbul 

İstanbul 0212) 252 47 00 (0212)  293  07 
23 

tulay.gungen@ykykultur. 
com.tr 

faks gönderildi 

mailto:info@aydingundem.com
mailto:denge@aydindenge.com
mailto:tavastv@hotmail.com
mailto:mesutilgim@gmail.com
mailto:omerk@koc.com.tr
mailto:yasemin@vip.com.tr
mailto:yesim@vuralgokcayli.com
mailto:bahattino@arter.org.tr
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Koç Holding A.Ş. Tuğçe Şatana Erim   
Nakkaştepe, Aziz- 
bey   Sokak   No:   1 
Kuzguncuk 34674 
İstanbul, Türkiye 

İstanbul 0216 531 0267  tugcee@koc.com.tr e-posta gön- 
derildi 

Friends of Aphrodisias Trust 
Londra 

Lady Patricia Daunt  20  Rippledale  Gro- 
ve, London UK 

Londra +0044  207  607 
16 12 

+ 0044 207 224 
68 93 

 iletişim 

Friends of Aphrodisias Trust 
New York 

Nina J Koprulu  1   East   78th   Stre- 
et,  New  York,  NY 
10021 

N  e  w 
York 

+1  212  879  30 
00 

+1 212 935 65 
00 

 iletişim 

Friends of Aphrodisias Trust 
İzmir 

  1407  Sokak,  No:2, 
D:13 Alsancak, 
35220 İzmir 

izmir 90 232 421 35 02 
0 533 355 71 24 

faks mtoktay@attglobal.net e-posta gön- 
derildi 

mailto:tugcee@koc.com.tr
mailto:mtoktay@attglobal.net
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. EK 5 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun Aphrodisias Antik Kenti’ne dair kararları 

 

 

Tarih-No Konu Karar 

21.07.2010-3011 Aphrodisias antik kenti I. Derece sit alanı içerisin- de 

kalan Çam, Meşe, Selvi, Nar, Ceviz vb ağaçların 

bakımlarının yapılması, zararlı olanların kesilmesi ve 

ören yeri içerisindeki yabani otların ilaçlanması çalış- 

malarının yapılması 

Uygun bulunmuştur. 

29.04.2010-2824 Aphrodisias antik kenti I. Derece sit alanı içerisin- de 

kalan Çam, Meşe, Selvi, Nar, Ceviz vb ağaçların 

bakımlarının yapılması, zararlı olanların kesilmesi ve 

ören yeri içerisindeki yabani otların ilaçlanması çalış- 

malarının yapılması 

Uygun bulunmuştur. 

24.12.2009-2478 Aphrodisias antik kenti I. Derece sit içerisinde kalan 

Aphrodisias Müzesi bahçesinde yapılması talep edi- 

len çevre düzenleme projesi 

Uygun bulunmuştur. 

19.08.2009-2305 Aphrodisias antik kenti I. Derece sit içerisinde kalan 

Aphrodisias Müzesi bahçesinde yapılması talep edi- 

len çevre düzenleme projesi 

Uygun bulunmuştur. 

21.09.2007-1134 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisin- 

de, Aphrodisias Kazı Başkanlığı talep edilen, yapımı 

devam etmekte olan ek müze binasının çevre düzen- 

lemesi 

Kurulumuzun 26.09.2006- 

377 sayılı kararı geçerli 

olduğuna, uygulamaların 

bu doğrultuda yapılmasına 

karar verilmiştir. 

13.08.2007-1062 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit alanı içerisinde 

yapılmak istenen çevre düzenlemeye yönelik şevlen- 

dirme ve seviye indirme çalışması 

Kazı başkanının görüşü ile 

birlikte teknik rapor, detay 

çizimler ve vaziyet planının 

iletilmesinden sonra görü- 

şülmesine karar verilmiştir. 

24.05.2007-897 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit alanı 

içerisinde, Aphrodisias Kazı Başkanlığı tarafından ya- 

pılmak istenen depo binasına ilişkin mimari projenin 

düzeltildiği şekli ile uygulanması 

Uygun bulunmuştur. 
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19.04.2007-845 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde, 

Aphrodisias Kazı Başkanlığı tarafından yapılmak iste- 

nen depo binasının yapılması 

Talep ilkesel olarak uygun 

bulunmuş ancak ek müze 

binasını kapatmayacak 

şekilde tekniğine göre 

hazırlanacak mimari pro- 

jenin hazırlanmasından 

sonra görüşülmesine karar 

verilmiştir. 

26.09.2006-377 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yer alan mevcut müze binasının arka kısmına, Aph- 

rodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Roland R.R. Smith’in, 

Aphrodisias Kazı heyetinden Peter de Stabler’in ve 

Aphrodisias Müze Müdürlüğü uzmanlarının uygun 

görüşleri doğrultusunda KTVYK’nun 03.05.2006 gün 

ve 714 sayılı ilke kararı gereğince, sondaj çalışmaları 

sırasında çıkmış olan ve rölövesi alınan bütün yapı- 

lara hiçbir müdahale yapılmadan, sondaj alanında 

yapıların yoğunlaştığı kesimlerde zemin döşemesinin 

şeffaf malzeme ile kaplanması kaydıyla, ek müze 

binası (yeni sergi salonu) için hazırlanan projeler 

Uygun bulunmuştur. 

27.06.2006-252 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yer alan mevcut müze binasının tadilat projesine 

ilişkin, ana giriş kapısının fotoselli kapı yapılmasının, 

ortadaki avlunun üzerinin çelik çatı sistemiyle kapa- 

tılarak bir sergi salonu haline getirilmesinin, müzenin 

elektrik tesisatının komple değiştirilmesinin, ana 

giriş kapısında yer alan gişe ve danışma bankosunun 

ahşap malzeme ile yapılmasının, idari hole çıkan wc 

kapılarının değiştirilmesinin, orta sergileme avlusun- 

daki beton döşeme kaplamalarının sökülmesinin, 

müzenin dolaşımının, girişinin ve kullanımının engel- 

liler için uygun hale getirilmesi, sikke ve küçük eserler 

sergileme salonundaki teşhir vitrinlerinin yenilenmesi 

ve müzenin çatısının değiştirilmesinin 

Prensipte uygun olduğuna 

ve hazırlanacak tadilat pro- 

jesinin kurulumuza iletilme- 

sine karar verilmiştir. 
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27.06.2006-251 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yer alan tescilsiz ağaçların budanması 

Uygun bulunmuştur. 

25.05.2006-193 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisin- 

de kalan kazı evlerinden garaj evi diye adlandırılan 

binanın çatısının onarılması ve kazı evi etrafında 

ekli planda gösterilen yerlerde yangın musluklarının 

konulması 

Uygun bulunmuştur. 

27.07.2006-335 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

kalan mevcut müze binasının onarımına ilişkin; 

 
 

 
- İdari binaların oda giriş kapılarının, eskiyen zemin 

döşeme kaplamalarını pvc malzeme ile değiştiril- 

mesi, idari hole açılan bay ve bayan wc kapılarının 

değiştirilmesi, orta avludaki beton döşeme kapla- 

malarının sökülerek wasbeton malzeme ile yeniden 

döşenmesinin, 

 
 

 
- Müze binasının dış cephelerinde ve iç mekan- 

larının duvar ve tavan yüzeylerinde boya badana 

yapılması müzenin tüm pencere kapı korkuluk 

demirlerinin yağlıboya yapılmasının, 

 
 

 
- Ana giriş kapısının yakınında yer alan gişe ve da- 

nışma bankosunun ahşap malzeme ile yenilenmesi, 

müzenin elektrik tesisatının yenilenmesi, ayrıca 

ısıtma ve soğutma sisteminin yenilenmesinin basit 

onarım kapsamında yapılabileceği, 

 
 

 
- Mevcut müze binasının çatısı ve sergi birimlerine 

ilişkin hazırlanan tadilat projesinin 

Uygun olduğuna karar veril- 

miştir. 

28.07.2005-1227 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yer alan Sebasteion binasının restorasyonuna ilişkin 

hazırlanan proje 

Uygun bulunmuştur. 
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05.11.2003-12171 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yapımı planlanan yeni müze binasına ilişkin, 

Uygun bulunmuştur. 

- Kurulumuzca alınan 03.07.2003-1702 sayılı karar 

gereği yapılan sondaj çalışması sonuçlarına ilişkin 

hazırlanan rapor ve eklerinin incelenmesi sonu- 

cunda, Aphrodisias Kazı Başkanlığı ve Aphrodisias 

Müze Müdürlüğü raporlarında belirtilen görüşler 

doğrultusunda ekli haritada yeri işaretlenen alanda 

yeni müze binası yapılması, 

- Yeni müze binası alanında temel hafriyatlarının 

Aphrodisias Kazı Ekibince, Aphrodisias Müzesi Mü- 

dürlüğü denetiminde uygun görecekleri yöntemle 

yapılması, 

- Yeni müze binasına ilişkin hazırlanacak projenin 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesi 

03.07.2003-11775 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yapımı planlanan yeni müze binası yerine ilişkin, Ku- 

rulumuzun 09.04.2003-11505 sayılı kararı kapsamın- 

da yeri belirlenen yeni müze binası alanında yapılan 

sondaj kazıları yerinde incelenerek, belirlenen alanda 

müze yapılamayacağına, sondaj kazılarının kuzey- 

doğu yönünde devam ettirilmesine, sondaj kazısı 

sonuçlarının kurulumuza iletilmesine, önerilen yeni 

müze alanının harita üzerinde işlenerek kurulumuza 

iletilmesine karar verilmiştir. 

Yeni müze binası alanı uy- 

gun bulunmamıştır. 

09.04.2003-11505 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yapımı planlanan müze binası projesiyle ilgili 

Bilimsel kazı sonuçlarının 

kurulumuza iletilmesine 

ve kurulumuzca yerinde 

inceleme yapılmasına karar 

verilmiştir. 

09.05.2001-9959 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yapımına izin verilen stoa depoya ek depo yapılması 

konusunda sözü edilen gerekli depo hacimlerinin 

yapılması 

Uygun bulunmamıştır. 

09.05.2001-9960 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

geçici depo yapılması 

Uygun bulunmamış, konu- 

nun yeniden gözden geçi- 

rilmesi için Genel Müdür- 

lüğümüze tavsiyesine karar 

verilmiştir. 
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10.01.2001-9756 Geyre Belediyesi sınırları içerisinde bulunan I. Derece 

Sit Alanı olarak tescilli olan İstiklal Mahallesi (Geyre) 

ve Dörtyol Mahallesi’nin bir bölümünün ekli haritada 

sınırları işlendiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Ala- 

nına dönüştürülmesi, bu alan içinde yer alan mezar 

vb. tek eserlerin belirlenerek koruma alanlarının sap- 

tanarak değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesi 

Uygun bulunmuştur. 

14.10.2000-9671 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırı 

içinde kalan Dörtyol Mahallesinin bir kısmının III. De- 

rece Arkeolojik Sit alanına dönüştürülmesine ilişkin 

yapılan incelemeler 

Mülkiyet, sınır, mevcut yapı 

ve yolların gösterilmesi ile 

yapı kalıntıları ve hipoje me- 

zarların paftalara işlenmesi 

ile elde edilecek bütünün 

kurulumuza iletilmesi ve 

konunun yeniden değerlen- 

dirilmesine, 

Bu çalışmanın müze müdür- 

lüğü, Belediyesi ve kazı ekibi 

tarafından yapılmasına, 

Sondaj çukurlarının yeterli 

örnekleme olanakları ver- 

diği görüldüğünden, yerleri 

etiketle belirlendikten sonra 

kapatılmasında sakınca ol- 

madığına karar verilmiştir. 

05.04.2000-9309 Aphrodisias Antik Kenti I. ve III. Derece Sit Alanı sınır- 

ları ile ilgili olarak 

jeofizik araştırma ve sondaj 

çalışmalarının müze müdür- 

lüğünce yapılabileceği ve 

Aphrodisias Çevre Düzen- 

leme Projesinin Aphrodi- 

sias Sit alanının tümünü 

kapsamadığından, yerinde 

inceleme yapılmasına karar 

verilmiştir. 

02.02.2000-9126 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yapılacak yeni müze binası çevre düzenleme projesi 

ve programı ile ilgili olarak, 

Projenin fikir projesi olarak 

uygun olduğu ancak olum- 

suz bulunan yanlarının ye- 

niden ele alınmasına karar 

verilmiştir. 
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26.01.2000-9124 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

yeni müze binası çevre düzenleme projesiyle ilgili 

olarak 

Müze binasının yer seçi- 

minin uygun olduğuna, 

program ve kitle konusunun 

incelenmesine karar veril- 

miştir. 

10.11.1999-8859 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

geçici kullanımlı, temelsiz, kagir malzeme kullanıl- 

madan, sökülüp takılabilir nitelikli, tercihan çelik 

konstrüksiyonlu, yerinden çıkmış malzemenin korun- 

masına yönelik, yüksekliği 3.50 m.yi geçmeyen, ekli 

planda gösterilen yerde depo yapılması 

Uygun bulunmuştur. KTVK 

Genel Müdürlüğü görü- 

şünün alınmasına karar 

verilmiştir. 

16.09.1998-8006 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Ala- 

nının bir bölümünün III. Derece Arkeolojik Sit alanına 

dönüştürülmesi konusu, 

KTVYK tavsiye kararı doğrul- 

tusunda, Aphrodisias Çevre 

Düzenlemesi Planı kapsa- 

mında yapılan çalışmalar 

tamamlanıncaya kadar 

yürürlükte olan Sit sınırları- 

nın devam etmesine karar 

verilmiştir. 

06.05.1998-7768 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde 

kalan ekli paftada sınırları işaretlenen alanın Müze 

gelişim alanı olarak değerlendirilmesi 

Prensipte uygun olduğuna, 

ilke kararlarına göre hazırla- 

nacak belgelerin kurula ile- 

tilmesinden sonra konunun 

yeniden değerlendirilmesi- 

ne karar verilmiştir. 

26.11.1997-7239 Aphrodisias Antik Kenti Sit sınırlarının incelenmesi ile 

ilgili olarak, Kazı başkanlığı ve müze müdürlüğünce 

iletilen raporlara göre Dörtyol Mahallesinin I. Derece 

Sit alanı içinde kalan kesimlerinin III. Derece Arkeolo- 

jik Sit alanına dönüştürülmesinin KTVKYK’na öneril- 

mesine karar verildi. 

Arkeolojik Sit alanı içinde I. 

Derece alanların III. Dere- 

ceye dönüştürülmesi uygun 

bulunmuş, yüksek kurula 

önerilmesine karar verilmiş- 

tir. 

23.07.1997-6957 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisinde- 

kazı evine ek olarak yapılmak istenen binalar ile ilgili 

KTVKGM ve Anıtlar ve 

Müzeler Müdürlüğünden 

görüş istenmesine karar 

verilmiştir. 
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14.05.1997-6757 Aphrodisias Antik Kenti Sit Alanı sınırlarının irdelen- 

mesi 

Geyre köyü Dörtyol Ma- 

hallesinde Aphrodisias 

Kazı Başkanlığınca jeofizik 

araştırma ve sondaj kazısı 

yapılması ve sonuçlarının 

kurula bildirilmesinden son- 

ra değerlendirme yapılması- 

na karar verilmiştir. 

05.06.1996-5797 Aphrodisias Ören yeri kazı evi çevre düzeni kapsa- 

mında yapılmak istenen duş ve tuvaletlere ilişkin 

öneri 

Uygun bulunmuştur. 

20.03.1996-5639 Aphrodisias Antik Kenti I. ve III. Derece Sit Alanı içeri- 

sinde müze müdürlüğü denetiminde tarımsal amaçlı 

servis yapılarının yapılmasına dair 

Müze Müdürlüğü deneti- 

minde uygulama yapılama- 

yacağına, Koruma kurulu- 

nun görüşünün alınması 

gerektiğine karar verilmiştir. 

20.03.1996-5640 Aphrodisias ören yeri kazı evi çevre düzeni ve öneri 

vaziyet planında 

Olumlu karar verilmiştir. 

Mevcut bekçi evi, çardak ve kazı evinin kuzey ve gü- 

neyinde yer alan tuvaletlerin yıkılabileceğine, 

Sebasteion’un güneyinde planda önerilmiş olan bah- 

çe duvarının yapılabileceğine 

22.06.1995-4992 Aphrodisias Antik Kenti I. ve III. Derece Sit Alanı 

içerisinde, köy yerleşim ve gelişim alanı dışında kalan 

alanlarda yapılan yapılara dair 

Koruma kurulundan izin- 

siz yapılan yapıların yıkıl- 

masına, ilgililer hakkında 

soruşturma açılmasına, 

ilgili belediyenin ve müze 

müdürlüğünün bu konuda 

sorumluluklarını yerine ge- 

tirmelerine karar verilmiştir. 

04.05.1994-3994 Aphrodisias Antik Kenti Sit Alanı sınırlarının belirlen- 

mesi konusunda belgelerin incelenmesi ve yapılan 

görüşmeler hakkında 

Sit alanı sınırlarının değişti- 

rilmesinin uygun olmadığı- 

na, Sit alanlarındaki kaçak 

yapılaşmalar için Müze 

Müdürlüğü, Kurul Müdür- 

lüğü ve Karacasu Beledi- 

yesi elemanları tarafından 

çalışma yapılmasına karar 

verilmiştir. 
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04.04.1994-3999 Aphrodisias Ören yeri müzesi bahçesinde ekli avan 

proje doğrulturunda depo binası yapılması 

Uygun bulunmuştur. 

30.06.1993-3397 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı içerisin- 

de kalan Sebasteion’un restorasyonunun yapılması 

ve kazı evi bitişiğinde restorasyon ve konservasyon 

atölyesi kurulması 

Uygun bulunmuştur. 

11.06.1983-A-4417 Aphrodisias ören yerinde bulunan müzeye ilave tesis- 

lerin ve bahçe tanzimine ait proje 

Arkeolojik kazıları yürüten 

kazı başkanının ve Eski 

Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün görüşlerinin 

istenmesine karar verilmiş- 

tir. 

22.09.1979-A-1816 Aphrodisias antik kenti Sit alanının çevre düzenleme 

projesinin değerlendirilmesi 

Uygun bulunmuştur. 

15.07.1978-A-1254 SİT sınırları belirlenen Aphrodisias antik kenti yakı- 

nındaki Geyre köyünün yapılaşma koşullarına dair 

kararlar getirilmiştir. 

Sit Koruma ilkeleri getiren 

1/5000 ölçekli haritaların 

Kültür Bakanlığı’na iletilme- 

sine karar verilmiştir. 

11.12.1976-A-268 Aphrodisias Antik Kenti I. Derece Sit Alanı sınırları 

içerisinde tarımsal faaliyet ve mevcut yerleşme başka 

alana taşınmalı, yeni yapılara engel olunmalı, 

Kararlar kabul edilmiş ve 

Aphrodisias Antik kentinde 

yer alan eserlerin aynen 

korunması gerekli eserler 

olarak, haritada sınırları 

bulunan alanların arkeolojik 

Sit olarak tesciline, koruma 

planı kararlarına uyulmasına 

karar verilmiştir. 

Antik kent içinde bulunan ticari aktiviteler dışarı 

taşınmalı, 

Müze çevre planlamasına uygun tesisler dışında her- 

hangi bir yapılaşma getirilmemeli, 

Alan içinde geçen köy yolu, alan dışına alınmalı, 

Alan çevresinde bulunan ve 3. Derece Sit alanında ka- 

lan her türlü kullanım için GEEAYK kararına uyulmalı, 

29.05.1965-2856 Aphrodisias’ta bulunan Roma hamamı kalıntılarının 

üzerine müstakil bir yapı inşa edilerek buranın müze 

haline getirilmesi yolunda Prof. Kenan T. Erim’in 

önerisi 

Öneri uygun bulunmuş, 

ancak proje yetersiz bulun- 

muştur. Yeni proje hazırla- 

tılması ve kurulun görüşüne 

sunulmasına karar verilmiş- 

tir. 
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. EK 6  

Aphrodisias Antik Kenti Danışma Kurulu ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri 
 

 

  APHRODISIAS  ANTİK  KENTİ  DANIŞMA     KURULU  ÜYELERİ   
 

 

  Alan Başkanı  

 Mehmet YILMAZ, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü 
 

 

      DANIŞMA KURULU  

Prof.Dr. Roland Smith (Afrodisias Kazı Başkanı)  
  Dr.Levent ÜNVERDİ, Dokuz Eylül Ünüversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü, 
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı veya Üyesi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi 
Pınar BURSA SUTURTEVANT (Kültür ve Turizm Uzmanı) 
Geyre Vakfı Temsilcisi 
Mesut ILGIM (İktisatçı) 
Geyre Belediye Başkanlığı Temsilcisi 
Asil: Belediye Başkanı 
Yedek:Hüseyin KARAGÖZ (Fen Memuru) 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Aydın Temsilcisi 
Tuncer SARAY 
TUREB Türkiye Rehberler Biriliği Temsilcisi 
Asil: Şerif YENEN (TUREB Yönetim Kurulu Başkanı) 
Yedek: Dr. Sedat BORNOVALI (İRO İstanbul Rehberler Odası Başkan Vekili) 
TURSAB Türkiye Seyehat Acentaları Biriliği Temsilcisi 
Asil: Birge KARHAN (TÜRSAB - TURİNG Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürü) 
Yedek: Kibele EREN (TÜRSAB MTM İş Ortaklığı, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü) 

 

 

  EŞGÜDÜM    VE  DENETLEME       KURULU  

Aydın Valiliği İl Özel İdare Temsilcisi 

Asil: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Nalan BÜYÜKKIRLI 

Yedek: Harita Mühendisi Müfit EREN 

Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi 

Müdür Yardımcısı Nusrettin DEBRE 
 

Alan Başkanı Mehmet YILMAZ 

Aphrodisias Müze Müdürlüğü Temsilcisi 

Asil: Müze Araştırmacısı Yusuf YILMAZ 

Yedek: Arkeolog Hüseyin ÇETİNKAYA 

Geyre Vakfı Temsilcisi 

Asil: Sennur HAMAMCIOĞLU (Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi) 

Yedek: Hakime ÖZGÜVEN (Vakıf Sekreteri) 
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EK 7  Aydın Valiligi if Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Karacasu İlçesi Geyre Beldesi 
Afet Durumu Yazısı 

 




