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KÜLTÜREL MİRAS YAŞIYOR 

 

Koordinatör 

Faydalanıcı  

 

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği 

Eş 

Faydalanıcı(lar)  

 

 Università degli Studi di Catania (Katanya Üniversitesi) 

 Fondazione Santagata (Santagata Vakfı)  

 Asia Minor Association of Aigaleo (Egaleo Asia Minor Derneği) 

İştirakçi(ler)  

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi 

 İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

 İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 Konak Belediyesi 

 TARKEM Tarihi Kemeraltı İnş. Yat. Tic. A.Ş. 

Projenin Süresi  

 

15 Ay 

Projenin Hibe 

Miktarı / Bütçesi 

 

127.800,00 Avro / 142.000,00 Avro 

Projenin 

Uygulama 

Yerleri  

İzmir (Türkiye), Katanya (İtalya), Torino (İtalya), Atina (Yunanistan) 

Web Sitesi ve 

Sosyal Medya 

Hesapları 

 

 

 www.kentimizizmir.org.tr   

 https://twitter.com/kentimizizmir  

 https://www.instagram.com/kentimizizmir/ 

 https://www.facebook.com/kentimizizmir/  

 https://www.youtube.com/channel/UCgcnDNPE-

_bBgCfZVYIVMLw  

 https://www.linkedin.com/company/kentimizi%CC%87zmir/?vie

wAsMember=true  

 

PROJE HEDEFLERİ 

 

Proje, uluslararası alanda sürdürülebilir diyalog ve iş birliği geliştirilerek Smyrna Agorası 

arkeolojik alanının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin ve alandaki ziyaretçi 

deneyiminin artırılmasını; Smyrna Agorası referansıyla kültürel mirasın korunması, 

tanıtılması ve daha derin bir anlayışın geliştirilmesini hedeflemektedir. 
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ANA FAALİYETLER 

 Smyrna Agorası’nın tanıtılmasına ve alandaki ziyaretçi deneyimini artırmaya yönelik 

çeşitli tanıtım ve yorumlama araçlarının geliştirilmesi 

o VR ve AR uygulamaları, mobil uygulama, dijital oyun 

o Roma Dönemi maketi, fotoğraf çekim alanı, kiosk 

o Broşür, illüstratif harita, hediyelik eşya tasarımları 

o Belgesel film, internet sitesi, sosyal medya kampanyası 

 Kültürel mirasın korunmasında ortak amaç oluşturulması ve kapasite geliştirilmesi 

o Bölge halkı, çocuklar, üniversite arkeoloji/kültürel miras bölümü öğrencileri 

ile kültürel miras alanında profesyonel olarak çalışanlar için eğitim 

programlarının oluşturulması ve uygulanması 

o İzmirli paydaşların proje süresince yürütülecek olan tanıtım ve miras 

yorumlama süreçlerine katılımını ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak 

üzere iki çalıştayın gerçekleştirilmesi 

 Uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşımının sağlanması 

o İtalya’ya ve Yunanistan’a çalışma ziyaretleri 

o İzmir’de tüm ortaklar ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik 

o Miras yorumlama atölyeleri 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 Türkiye, İtalya ve Yunanistan'daki kültürel miras alanında çalışan STK’lar, 

üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında diyalog ve iş birliği kurulacaktır. 

 Geliştirilecek çeşitli tanıtım ve yorumlama araçları sayesinde Smyrna 

Agorası’nın bilinirliği ve önemine dair farkındalık ve ziyaretçi deneyimi 

artacak, ziyaretçi profili çeşitlenecektir. 

 Kültürel miras bilincini artırmak üzere dört farklı hedef kitleye (çocuklar, 

bölge halkı, gençler ve miras profesyonelleri) yönelik eğitim programları 

hazırlanacak ve eğitimlerden 145 kişi yararlanacaktır.  

 Oluşturulan tüm içerikler Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca dillerinde 

hazırlanacaktır. 

 Smyrna Agorası, kültürel mirasın yorumlanmasında önemli bir model 

olacaktır. 

 


