
 

 

AVUSTURYA ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ / EFES KAZILARI  

Tiyatro'nun, 2010 sezonunda tamamlanan genel rölöve projesi aynı sezon 

içerinde ilgili kurul tarafından onaylanmıştır. Bu proje ile Tiyatro'nun restorasyonuna 

yönelik ilke ve prensipler de belirlenmiş olup, uygulamalara yönelik çalışmalar devam 

ettirilmektedir.  

(Enstitüsü)  

Eylül 2009 tarihinde İzmir II. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

tarafından değerlendirilip onaylanan Güney Analemma Strüktürel Onarım Projesi 

doğrultusunda yapılacak çalışmalar 2010 sezonunda başlatılmış, Efes Vakfı'nın 

katkılarıyla Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ve Convex Ltd. tarafından sürdürülmektedir. 

Proje bölümlerinden, POZ.1, POZ.2, POZ.3 ve POZ.5b tamamlanmış olup, 

POZ.4 ve POZ.5a için çalışmalar halen devam etmektedir.  

Proje Planlaması  

Restorasyon programı, üç aşamaya bölünmüştür. Bunun nedeni aşamalar 

arası sonuçlar ortaya çıkarıp alandaki yenilenme sürecini hızlandırmak ve işlevi 

restorasyon aşamaları ile eş zamanlı programa katmaktır. Yapının tam anlamıyla 

canlandırılması için sürdürülecek çalışmanın yapı ömrü boyunca devam edeceği ve 

sürekli bir denetim ve bakım çalışmasının olacağı düşünülürse, restorasyon 

aşamalarının tanımlanması ve çeşitli kullanım alanlarının programlanarak 

restorasyon sürecine entegre edilmesi önemli bir adımdır.  
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Adım 1: Tiyatro'nun Ima ve Media Cavea izleyici kısımlarının, birinci 
diazomanın, N1 Ve S1 tonozlu girişlerinin restorasyonu ve 2200 kişilik izleyici için 
kontrollü akustik etkinliklere açılması  

Adım 2: Sahne binasının restorasyonu ve sahne arkası olarak kullanıma 

katılması. Bu adım sahne binası üzerinde yürütülmüş yapı araştırmaları projesine 

üzerinden yürütülecek, yapının tamamen sağlamlaştırılması ve mümkün olursa kısmi 

anastilosisini içerecektir. 

Adım 3: Summa Cavea Oturma alanının, S3 girişinin, ikinci ve üçüncü 

diazomaların ve portiko alanının restorasyonu ve 4400 kişilik kontrollü etkinliklere 

açılması  

2014 yılında başlayacak bu adım planlanan restorasyonun son adımıdır. 

Bunun nedeni arkeolojik araştırmanın bu sınırlar dışında tamamlanmamış olması ve 

bunun nedenlerinden birinin de yapının konsolidasyonunun öncelikli olmasıdır. Bu 

adımda da sahada sürekli bulunacak koruma uzmanları ve sürekli iletişim içinde 

bulunulan danışman kadro ile çalışılarak tüm karar verme mekanizmasının kontrollü 

ve düşünülmüş olması sağlanacaktır. 

PROJE SORUMLUSU 

Tüm bu kazı çalışmaları Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Kazı Başkanı 

Arkeolog Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER ve ekibi tarafından yürütülmektedir. 



 

 

 

 

 

Kaynak:  Avusturya Arkeoloji Enstitüsü / Efes Kazıları - http://efestiyatrosu.com/organizasyon.htm 


