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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Kültürel yürüyüş rotaları (tüm kültürel rotalar yürüyüş rotaları
değildir), sürdürülebilir turizme ve doğanın ve kültürün
korunmasına destek vermektedir. Kültür Rotaları Derneği,
sürdürülebilir kırsal kalkınma için birer araç olan Türk kültür
rotalarının görünürlüğünü artırmak üzere ilgili uluslararası, ulusal
ve yerel makamlarla birlikte çalışmaktadır. Proje, güzergahta
yer alan yerel toplulukların ve hizmet sağlayıcıların yararına, Via
Egnatia kültürel rotasının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda
uluslararası ve bölgesel/yerel kuruluşlar arasındaki işbirliğini
sürdürmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu
projenin çıktıları arasında, rotanın bir Avrupa Kültür Rotası olarak
belgelendirilmesi için bir uluslararası komite dosyası hazırlamak;
yerel makamlar, yürüyüş kulüpleri ve STK’lara yönelik kapasite
geliştirme faaliyetleri yürütmek; rotayı, bir marka/pazar politikası
oluşturmaya yönelik desteklemek üzere yayınlar, haritalar ve
uygulamalar hazırlamak; politikaların yönetilmesi ve yeni bir
Avrupa Kültür Rotasının oluşturulması için İtalyan-Yunan-TürkHollanda işbirliğinin sürdürülmesini sağlamak yer alacaktır.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler
uygulanacaktır:
• Belgelendirme
dosyalarının
hazırlanması;
rotanın
belgelendirilmesi için Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsüne
(EICR) başvuruda bulunulması
• Rotanın tescil edilmesi, bakımı ve korunması, yön tabelalarının
yerleştirilmesi
• En iyi uygulamaları içeren bir film çekilerek Avrupa kültür
rotasındaki hizmet sağlayıcıların ve kullanıcıların desteklenmesi
ve bilgilendirilmesi; Via Eurasia internet sitesinin içeriğinin rota
kullanıcıları için geliştirilmesi ve mevcut uygulamaya kültürel
rotanın yeni kısımları dahil edilerek uygulamanın geliştirilmesi.
• Türkiye, İtalya, Hollanda ve Yunanistan’daki ofisler için
AB eylem tanıtım sembolleri gibi görünürlük ve kullanıcı
materyallerinin hazırlanması ve dağıtılması; Türkiye’deki ilgili
belediyeler için bir rehber kitapçığın hazırlanması, basılması
ve dağıtılması; Yunanistan’daki ilgili belediyeler için bir rehber
kitapçığın hazırlanması; EAVF dergisinde tanıtım yapılması (6
sayfa, 3 dilde), rota kullanıcıları için karne basılması
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Projenin amacı, faydalanıcılar (KRD, EAVF ve TYE),
VEF ve STF ile Puglia’dan başlayıp Arnavutluk’a,
Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan geçerek
Türkiye’ye uzanan, önerilen kültürel rota üzerindeki
yerel belediyeler arasında kültürlerarası diyalog
konusunda güçlü bir ortaklık geliştirmektir. Proje,
hedef gruplara ve faydalanıcılara, Avrupa kültür
rotalarının, turizm sektöründe sürdürülebilir
kalkınmanın önünü açan sınır ötesi ve bölgesel/yerel
işbirliğine yönelik bir araç olduğunu göstermeyi
amaçlamaktadır. Proje özellikle, önerilen rotanın
Avrupa Kültür Rotası (ERC) olarak tanınması için
Avrupa Konseyine bir belgelendirme dosyası
sunup rotanın görünürlüğünü artırmayı, daha
fazla ziyaretçi çekmeyi ve sürdürülebilir bir turizm
açısından sınır ötesi işbirliğinin önemi ile faydaları
konusunda farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

