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Projenin Süresi  

 

14 Ay 

Projenin Hibe Miktarı / Bütçesi 

 

147.142,02 Avro / 163.491,13 Avro 

Projenin Uygulama Yerleri  

 

Bitlis (Ahlat), İtalya (Lecce) 

Web Sitesi ve Sosyal Medya 

Hesapları 

 

http://www.ahlatader.org.tr 

facebook.com/ahlat ader 

(https://www.facebook.com/groups/792745391317956/) 

 

 

PROJE HEDEFLERİ 

 

 

Sivil toplum diyaloğu ve uluslararası işbirliği ile Ülkemizdeki ortak kültürel miras 

alanlarının iyileştirilmesi, tanıtımı ve sürdürülebilir korunmasının sağlanması olan 

projemizin bu kapsamda UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan 

Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Ören yerinde ki mezar taşlarında tümleme, zemin blokajı 

ve liken temizliği gibi restorasyon çalışmalarının yapılması, ziyaretçilerin dijital sistemle 

Türkçe ve İngilizce bilgilendirilmesi, mezarlık ve ören yerinin ülke içinde ve dışında 

tanınırlığının arttırılması, yerel halkta ve ziyaretçilerde farkındalık oluşturularak Ahlat 

Mezar taşlarının sürdürülebilir korunmasının sağlanması öncelikli hedefleri arasındadır. 
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ANA FAALİYETLER 

 Projenin saha çalışmaları kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, zemin 

blokajı, tümleme ve liken temizliği işlemlerinin uygulanacağı 100 adet mezar taşının 

restorasyonunun yapılması 

 Restorasyonu tamamlanan mezar taşlarının kitabelerinin epigrafik çözümlemelerinin 

yapılması 

 Epigrafik çözümlemeleri yapılan mezar taşlarına; 25x25x90 cm. boyutlarında karekod 

montaj taşı ile bunlara bırakılacak 0,5 mm. kalınlığında, 15x15 cm. boyutlarında, pirinç 

üzeri 10 kat UV baskı+Lak baskı karekod levhasının hazırlanması 

 Hazırlanacak senaryo doğrultusunda en az 120 saniyelik İngilizce alt yazılı tanıtım 

filminin hazırlanması 

 Projenin bahsi geçen faaliyetlerini gösteren 1 Web sitesi düzenlenmesi 

 Türkiye ve İtalya’da olmak üzere 2 adet çalıştay yapılması 

 AB’nin Görünürlük Rehberine uygun olarak mezarlık ve ören yerinin tanıtımının 

(fotoğraf sergisi, kısa film gösterimi) yapılması 

 Projenin sonunda 1 proje kapanış toplantısı düzenlenmesi 

 

BEKLENEN ÇIKTILAR 

 Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, zemin blokajı, tümleme ve liken temizliği 

işlemlerinin uygulanarak restorasyonu yapılmış 100 adet mezar taşı yeniden ayağa 

kaldırılacaktır. 

 Restorasyonu yapılan 100 mezar taşının epigrafik çalışmalar sonrası okunarak günümüz 

Türkçesine ve İngilizceye çevrilerek kitabe bilgileri kayıt altına alınacaktır. 

 Restorasyonu yapılmış 100 adet mezar taşına ait; 25x25x90 cm. boyutlarında karekod 

montaj taşı ile bunlara bırakılacak 0,5 mm. kalınlığında, 15x15 cm. boyutlarında, pirinç 

üzeri 10 kat UV baskı+Lak baskı karekod levhası yapılacaktır. 

 120 saniyelik Türkçe seslendirmeli, İngilizce alt yazılı kısa tanıtım filmi hazırlanacaktır. 

 Türkiye ve İtalya’da olmak üzere 2 ayrı çalıştay düzenlenecektir. 

 Selçuklu Meydan Mezarlığı ve restorasyon çalışmalarına ait 50x70 cm. boyutlarında 30 

adet fotoğraf hazırlanarak proje kapsamında yapılacak etkinliklerde sergi 

düzenlenecektir. 

 AB’nin Görünürlük Rehberine uygun olarak 10.000 adet A4 çift yüz, iki kırımlı broşür, 

50x70 cm. boyutunda 200 adet afiş, 8 adet 280x380 cm. boyutlarında bilboard reklamı, 

80x180 cm boyutunda 2 adet ayaklı tanıtım levhası, 2 adet yerel basın ilanı (Tam sayfa) 

hazırlanacaktır. 

 Basında proje çalışmalarıyla ilgili en az 6 haber oluşturulacaktır. 

 Projenin sonlarına doğru 1 proje kapanış toplantısı düzenlenecektir. 

 Projenin bahsi geçen faaliyetlerini gösteren 1 Web sitesi düzenlenecektir. 

 Proje faaliyetleriyle Selçuklu Meydan Mezarlığı ve ören yerinin yurt içi ve dışında 

tanınırlık oranı artırılmaya çalışılacaktır. 

 Tüm bu faaliyetler sonrası proje sona erdikten en az 2 yıl sonra Ahlat Selçuklu Meydan 

Mezarlığının ziyaretçi sayısında % 25 artış sağlanacaktır. 

 Avrupa Birliğinin sağlamış olduğu Finansal destek sonrası proje sona erdikten 2 yıl 

sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı alanının koruma ve bakım giderlerinde % 30 azalma 

sağlanmış olacaktır. 

 


