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DAYANIŞMAYA DAYALI 
BİR GELECEK: KÜLTÜR 
ROTALARI

SUNUŞ

Uzun bir sürecin sonunda ulaşılan bu çalışma, 
ülkemizdeki doğal-tarihsel-kültürel mirasımızı 
daha kalıcı ve okunur kılmayı amaçlıyor. 
Bilindiği gibi, yarım yüzyılı aşan bir zaman 
diliminde, büyük kültürel birikimimizin 
kimliğine uygun yaşatılması yolunda ilk 
aşamada ele alınması gereken noktanın, “köklü 
mirasın envanterinden” geçtiğini sürekli 
dillendirdik, gündemde tutmaya çalıştık. Gelenek 
göreneklerimizi de içeren bu çabalarımız, 
birikimli yerel kimliklerin özverili katkılarıyla, 
umduğumuzun ötesinde önemli bir noktaya 
ulaşmış bulunuyor. 
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Sürekli güncellenerek boyutlanan doğa ve kültür envanterleriyle gün yüzüne çıkan- toprağın altında ve üstündeki-
tüm varlıkların yaşam şansını artırmak, her ölçekte sağlıklı tasarım ve uygulamalara geçebilmek, kent-havza-bölge-
ülke boyutlarında yol haritalarına ulaşabilmek, temel hedeflerimizin başında gelmekteydi. Bu amaçlar doğrultusunda 
hazırladığımız “Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları”, “Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planları” ve ardından 
çalışmanın özünü oluşturan, “Kültür Rotaları Mekânsal Planlama Rehberi” büyük bir birikimin ve deneyimin sonucu 
olarak, ülkemize bütüncül bakmayı birlikte getirdi. Böylece Tarihi Kentler Birliği belediyeleri başta olmak üzere, tüm 
ilgili kesimlerin tasarım-uygulama-değerlendirme ortamına katkı sağlama aşamasına gelindi.

Doğal ve kültürel miras açısından sorunlarla geçen yirminci yüzyılın ikinci yarısının ardından, uygarlık tarihinin 
bu bereketli coğrafyası artık yeni atılımlar bekliyor. Hem ulusumuz hem de dünya için böylesi zenginliğin doğru 
değerlendirilmesi “kaçınılmaz bir sorumluluk” olarak önümüzde duruyor. Alanda her noktayı ayrıntılı tanıyarak, 
farklı yaklaşımlarla süreklilik kazandırarak, önce kendimiz içselleştirerek, -kültür öncelikli bir turizm için bile- bu 
büyük coğrafyayı yeniden değerlendirmek zorundayız. Bu, bizlere ülkeyi tanıma mutluluğu kadar, ister istemez eğitim 
ortamımızı da yeniden gözden geçirmeyi birlikte getirir. Bunun bir uzantısı olarak ÇEKÜL Akademi’de çocuklardan 
uzmanlara, yerel yöneticilerden tüm kesimlere bilinçli bir gelecek sunma yolunda sürdürülen eğitim programlarının 
daha şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılanması, artık ülkemizde bazı şeylerin değişmeye başladığının olumlu işareti olarak 
görülebilir. 

Kent bilincinin yaşatılması yolunda yıllar önce önerdiğimiz “Kent Müzeleri ve Arşivlerinin” her ölçekte yerleşmede 
büyük bir coşkuyla yaşama geçirilmeye başlanmış olması, ülkenin doğal-tarihsel-kültürel varlıklarının niteliğine uygun 
yaşatılması, ülkemiz için önemli bir deneydi. Yine aynı doğrultudaki rota çalışmalarımız da, ülkeyi tanıma-tanıtma 
konusunda yeni bir dayanışma ortamı yaratmaya, sahiplik duygusunu pekiştirmeye yönelmiştir. Bir bakıma yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında Safranbolu’da başlayan ardından Mimar Sinan’ın İstanbul, Trakya ve Osmanlı coğrafyasını 
içeren “Kültür Yolları” girişimlerimizin, ülke bütününde içselleştiğini ve yeni bir gündem oluşturduğunu görmek, 
sürekliliğin bir kanıtı olarak nitelenmelidir. Bu süreçte, bilinçlenme hızının artmaya başlamış olması, doğal ve kültürel 
mirasa öncelik tanıyan bir ekonominin önemini tartışılır kılmaktadır.

Güçlü bir bütünlüğü ve birlikteliği zorunlu kılan çok boyutlu rota çalışmaları bir anlamda yerel yönetimlere büyük bir 
sorumluluk yüklemektedir. Yerel yönetimleri hedefleyen bu ilk toplu yayınla ülkemiz değerlerini yeniden ele almayı, 
doğru bir yöntem olarak görüyoruz. Böylece yerelin başarısını kalıcı kılmak istiyoruz. Artık şunu bilmeliyiz ki; doğal-
tarihsel-kültürel varlıklarımız “korunduğu-yaşatıldığı oranda” kimlikli bir yaşam da birlikte gelecektir. Yönlendirici bu 
yayının uygulamaya dönüşmesi, ülkeye katkı sağlaması, dayanışma ortamı yaratması hepimizin ortak dileğidir.       

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı
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KÜLTÜR 
ROTALARI

Bir Kavram Olarak ‘Kültür Rotası’

Kültürel Rota Planlaması

Türkiye’de Kültür Rotaları ve Yaklaşımı

BÖLÜM 1
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İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze, bazen yakın çevresinde 
bazense tanımadığı coğrafyalarda seyahat etmeye devam ediyor. 
Seyahat olgusu, başlarda barınma ve yemek bulma gibi yaşamsal 
ihtiyaçların giderilmesini sağlarken, tarih boyunca dini, ticari, 
askeri ve sosyal amaçlarla yeni şekillere de büründü. Kutsal bir 
alana yapılan ziyaret, ticaret mallarının taşınması, yeni bölgelerin 
keşfedilmesi, askeri yolculuklar, mevsimsel göçler gibi çok sayıda 
seyahat biçimi insanoğlunu ve uygarlıklar tarihini şekillendiren 
temel etkenlerden oldu.

Kimi zaman bireysel, kimi zaman gruplar halinde; planlı veya 
planlanmamış bir rotada farklı ulaşım seçenekleriyle ilerlemek, 
yolculuk sırasındaki en temel harekettir. Bu hareket sırasında 
gözlenen doğal oluşumlar, yerleşimler, insanlar ve olaylar ise 
yolculuk deneyimi dediğimiz olguyu meydana getirir. Diğer bir 
deyişle, yola çıkan kişi yolculuğunu tamamladığında, geçtiği 
güzergâhı sadece fiziksel değil, tüm yönleriyle de deneyimlemiştir. 
Örneğin, kültürel miras öğeleri taşıyan bir güzergâhta geçmişin 
sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimlerinin izlerini takip etmiş 
olur.

İnsan hareketine dair izleri barındıran bu tip ulaşım 
güzergâhlarına, dünyanın her yerinde, insanın yaşadığı, ürettiği 
ve geçtiği tüm alanlarda rastlanmakta. Bulunduğu konum, 
iklim ve arazi çeşitliliği, uygarlıkların zenginliği gibi koşullar 
düşünüldüğünde ise Anadolu’nun da bir yollar coğrafyası 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Anadolu’da, gerek geçmişte 
kullanılmış yol izleri gerekse bugüne malzeme sağlayan zengin 
miras birikimiyle, çalışılması ve değerlendirilmesi gereken bir 
konu olmaya başladı artık yollar. 
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Bir Kavram Olarak 
‘Kültür Rotası’
Geçmişte askeri, dini, ticari ve sosyal amaçlarla 
kullanılan ulaşım güzergâhları ile bugün daha çok 
turistik amaçlarla geliştirilen güzergâhlar, kültürel 
ve doğal mirasın korunması ve tanıtımı konusunda 
giderek işlevsel hale gelmekte. Günümüzde 
çoğunlukla uluslararası kuruluşlar tarafından 
çalışılan güzergâh kavramı, “kültürel rota” şeklinde 
tanımlanıyor. 

Bir kültür rotası; 
 •Günümüzde yaratılmış veya tarihin belirli bir       
döneminde gerçekten kullanılmış, 
 •Üzerinde kültürel ve/veya doğal miras öğelerini 
taşıyan ve önemini bu miras sayesinde 
kazanan,
 •Koruma, kırsal kalkınma ve turizmin 
geliştirilmesi gibi amaçlarla geliştirilebilen, 
 •Yerel, bölgesel veya ulusal ölçekli bir ulaşım 
koridoru şeklinde tanımlanabilir.

1.
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Kültür rotaları üzerinde ortaklaşan en temel bileşenler, somut ve somut 
olmayan kültürel miras öğeleri ile doğal oluşumlar başlıklarında özetlenebilir. 
Daha detaylı bakıldığında ise, kültür rotasının ana temasına, işlevine ve 

kapsamına bağlı olarak çeşitlenen bileşenleri şöyle sıralanabilir: 

Tarihi kentler: Geleneksel kent dokularıyla ve özgün kent 
kimlikleriyle öne çıkan kentsel alanlar
Kırsal yerleşimler: Kırsal bölgenin üretim merkezleri olan 
ve geleneksel yaşamı temsil eden köyler, kasabalar
Geleneksel yaşam: Yemek, müzik, inanç, dil, el sanatları 
gibi coğrafyaya özgü yaşam öğeleri
Antik yerleşimler: Bir kent, kutsal alan vb. olarak 
algılanabilen arkeolojik alanlar
Tekil tarihi yapılar: Kilise, kale, köprü, değirmen, 
endüstri yapısı gibi kırsal arazide veya kent içerisinde 
bulunan tekil yapılar
Doğal çevre: Vadi, kanyon, zirve, kıyı, göl gibi farklılık 
sunan doğal oluşumlar
Yaban hayatı: Özel nitelikli flora ve fauna alanları

Yeni bir kavram 
veya kategori 
olarak kültürel 
rotalar düşüncesi, 
bir rotanın 
kapsamında 
bulunabilecek 
diğer kültürel 
varlık türleriyle 
(anıtlar, kentler, 
kültür peyzajları, 
endüstri mirası 
vb.) çatışmaz 
veya çakışmaz. 
Rota, tüm bu 
varlıkların sahip 
oldukları önemi 
arttıracak bir 
sistemdir.

(ICOMOS Kültür Rotaları 
Bildirgesi, 2008)

 
Bir kültür rotası bu bileşenlerden birinin daha baskın olmasıyla 
şekillenebileceği gibi, birkaçının bir arada bulunmasıyla da meydana 
gelebilir. Örneğin, Makedonya Kralı Büyük İskender’in MÖ 334’te, Anadolu 
ve doğuyu ele geçirmek üzere takip ettiği güzergâhta, kuşkusuz dönemin 
antik yerleşimleri ve askeri garnizonları başlıca öğeleri oluşturur. Geleneksel 
yemek kültürü temasıyla belirlenen bir rotada ise kırsal yerleşimler, tarihi 
kent merkezleri gibi mutfak kültürünün deneyimlenebildiği mekânlar öne 
çıkacaktır. Ancak her koşulda, bir kültür rotasının çok sayıda kültürel ve doğal 
varlığı sistematik şekilde bir araya getiren bir araç olduğu söylenebilir. 
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Kavramın Gelişimi

Kültür rotaları konusuyla ilgili ilk çalışmalar 1984 yılında 
Avrupa Konseyi’nin Avrupa Kültürel Rotalar Programı’nın 
başlatılması için üye devletleri davet etmesiyle başladı. 
Bu program kapsamında, İspanya’da bulunan “Santiago 
de Compostela Hac Yolu” ilk Avrupa Kültür Rotası olarak 
ilan edildi ve ilerleyen yıllarda genişletilerek Avrupa Göç 
Yolları ağı oluşturuldu.

"Santiago de Compostela" 
ilk Avrupa Kültür Rotası 
olarak ilan edildi. Bu rota 
daha sonra genişletilerek 
Avrupa Göç Yolları 
oluşturuldu.

Avrupa Konseyi 
tarafından "Avrupa 
Kültürel Rotalar 
Enstitüsü" kuruldu. 

Avrupa Konseyi, 
Avrupa Kültürel 
Rotalar Programı’nın 
başlatılması için üye 
devletleri davet e�i. 

1984
Konuyla ilgili ilk toplantı 
Madrid’de UNESCO ve 
ICOMOS temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi; 
"Kültürel Mirasımızın Bir 
Parçası: Kültürel Rotalar"

ICOMOS Kültürel 
Rotalar Uluslararası 
Komitesi kuruldu. 
(Comité Internacional 
de Itinerarios 
Culturales, CIIC)

Avrupa Kültürel Rotalar Enstitüsü 
tarafından "Ortak Bir Miras: Kültürel 
Rotalar ve Peyzajlar" web portalı 
oluşturuldu.                                         
(h�p://www.culture-routes.lu)

ICOMOS Kültürel 
Rotalar Bildirgesi 
yayınlandı. 
(Charter on Cultural 
Routes, ICOMOS, 2008)

Kültür rotaları, UNESCO 
tarafından 4 miras 
kategorisinden biri olarak 
tanımlandı.
(Operational Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention, UNESCO)

Avrupa Konseyi Kültür 
Rotaları’nın 25. Yılı 
kapsamında Colmar 
Deklerasyonu’nu 
yayınlandı. 
(The Colmar Declaration, 
CE, 2012)

1987

1994

1997

1998

2002

2005

2008

2012

Santiago de Compostela Hac 
Yolu’nun 1993 yılında UNESCO 
Dünya Miras Komitesi tarafından 
“dünya mirası” olarak ilan edilmesinin 
ardından, 1994 yılında Madrid’de 
düzenlenen Dünya Miras Komitesi 
toplantısında ise “kültür rotası” 
kavramı gündeme alındı. Bu 
toplantı sonucunda konuyla ilgili ilk 
döküman,   “Kültür Mirasımızın Bir 
Parçası Olarak Rotalar” başlığıyla 
yayınlandı. 

Bu ilk girişimin ardından, 1997 
yılında Avrupa Konseyi ve 
Lüksemburg Büyük Dükalığı 
arasında imzalanan bir protokol 
sonucu, Avrupa Konseyi’nin kültürel 
rotalar programını hayata geçirmek 
amacıyla Avrupa Kültürel Rotalar 
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tarihten itibaren özellikle ICOMOS 
Kültür Rotaları Uluslararası Komitesi 
öncülüğünde düzenlenen bir seri 
toplantı sonucunda, 2008 yılında 
konuyla ilgili ilk referans kaynak 
sayılabilecek “ICOMOS Kültürel 
Rotalar Bildirgesi” yayınlandı. 
Bildirge’nin ana amaçlarını; kültür 
rotalarının araştırılmasında 
temel ilke ve yöntemleri ortaya 
koymak; rotaların kullanımıyla 
ilgili esasları belirlemek; rotaların 
değerlendirilmesi, korunması ve 
yönetimi konularında bilgi ve 
deneyim birikimini sağlayacak 
mekanizmaları kurmak oluşturuyor.

2012 yılında ise Fransa’da UNESCO, 
Avrupa Birliği, BM Dünya Turizm 
Örgütü, Ekonomik Gelişme Örgütü, 

"Santiago de Compostela" 
ilk Avrupa Kültür Rotası 
olarak ilan edildi. Bu rota 
daha sonra genişletilerek 
Avrupa Göç Yolları 
oluşturuldu.

Avrupa Konseyi 
tarafından "Avrupa 
Kültürel Rotalar 
Enstitüsü" kuruldu. 

Avrupa Konseyi, 
Avrupa Kültürel 
Rotalar Programı’nın 
başlatılması için üye 
devletleri davet e�i. 

1984
Konuyla ilgili ilk toplantı 
Madrid’de UNESCO ve 
ICOMOS temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi; 
"Kültürel Mirasımızın Bir 
Parçası: Kültürel Rotalar"

ICOMOS Kültürel 
Rotalar Uluslararası 
Komitesi kuruldu. 
(Comité Internacional 
de Itinerarios 
Culturales, CIIC)

Avrupa Kültürel Rotalar Enstitüsü 
tarafından "Ortak Bir Miras: Kültürel 
Rotalar ve Peyzajlar" web portalı 
oluşturuldu.                                         
(h�p://www.culture-routes.lu)

ICOMOS Kültürel 
Rotalar Bildirgesi 
yayınlandı. 
(Charter on Cultural 
Routes, ICOMOS, 2008)

Kültür rotaları, UNESCO 
tarafından 4 miras 
kategorisinden biri olarak 
tanımlandı.
(Operational Guidelines for the 
Implementation of the World 
Heritage Convention, UNESCO)

Avrupa Konseyi Kültür 
Rotaları’nın 25. Yılı 
kapsamında Colmar 
Deklerasyonu’nu 
yayınlandı. 
(The Colmar Declaration, 
CE, 2012)

1987

1994

1997

1998

2002

2005

2008

2012

Enstitüsü kuruldu. Bu gelişmenin 
hemen ardından ise, 1998 yılında, 
dünyanın farklı bölgelerinden bir 
grup ICOMOS üyesinin çabalarıyla 
“ICOMOS Kültür Rotaları Uluslararası 
Komitesi” kuruldu. Bu kurumların 
oluşturulmasındaki başlıca amaçlar 
ise kültür rotalarının araştırılması, 
tescil edilmesi, üzerlerindeki mirasın 
korunması ve geliştirilmesi ile sosyal 
ve ekonomik etkilerin geliştirilmesi 
oldu.

2005 yılında kültür rotalarının, 
UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Konvansiyonu kapsamında 4 ana 
miras kategorisinden biri olarak 
ilan edilmesi ise, kültür rotası 
kavramın tüm dünyada ele alınmasını 
hızlandıran bir gelişme oldu. Bu 

STK’lar, yerel yönetimler ve 
üniversitelerin katılımı ile düzenlenen 
Avrupa Konseyi toplantısında 
yaratıcı ve yenilikçi araçların bir rota 
ağı çerçevesinde, eğitim ve katılım 
potansiyellerini öne çıkaracak ve 
görünürlüğü sağlayacak şekilde 
kullanılması yönünde ortak karar 
alındı. Bu toplantı sonucunda, 
“Colmar Deklerasyonu: Avrupa Kültür 
Rotaları 25. Yıl” dökümanı yayınlandı. 
Aynı yıl,  Avrupa kültür yollarını özel 
sektöre, turizm firmalarına, yerel 
ve ulusal yönetimlere ve ilgili diğer 
paydaşlara tanıtma, farkındalığı 
arttırma ve işbirliği geliştirme 
amacıyla “Crossroads of Europe” 
inisiyatifi kuruldu.
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Kültür Rotalarının Sınıflaması 

Kültür rotalarının kullanımı ölçekleri, kapsamları ve 
amaçları doğrultusunda değişebilir. Buna göre yürüyüş, 
bisiklet, araçlı tur, tırmanış rotaları gibi örnekler 
verilebilir. Aynı zamanda kullanıcı profili, zaman, ilgi 
alanı, zorluk derecesi gibi değişkenler de rota tasarımı ve 
kullanımını etkileyen konulardır. 

Dünya ve Türkiye’deki kültür rotaları örneklerinin temaları, kapsamları 
ve işlevleri incelendiğinde, rotalar tarihsellikleri açısından iki ana gruba 
ayrılabilir, bunlar; 

A- Tarihin belirli bir döneminde gerçekten kullanılmış ulaşım  
güzergâhları  

B- Geçmişte kullanılmamış ancak çeşitli amaçlarla günümüzde 
planlanmış ve geliştirilmiş rotalar

İlk grupta yer alan kültür rotaları aynı zamanda ICOMOS’un tanımladığı rota 
kavramıyla da örtüşmektedir. Tarihin belirli bir döneminde ticaret, ibadet, 
göç, savaş, keşif gibi amaçlarla kullanılmış olan bu rotalar, üzerlerinde düzenli 
ve toplu nüfus hareketlerine sahne olmuştur. 

Bu nedenle bölgeler arası etkileşimin gerçekleşmesine de aracı olmuşlardır. 
Fiziksel açıdan bakıldığında ise bu tarihsel yolların günümüze ulaşmış 
kalıntılarını izlemek mümkün olabilir; yer döşemeleri, mil taşları, köprüler, 
kapılar ile yol üzerinde konaklama, ticaret veya savunma amacıyla kullanılan 
hanlar, kervansaraylar, kaleler gibi anıtsal yapılar.
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A Tarihsel bir dönemde belirli bir 
amaca yönelik kullanılmış rotalar

Ticaret yolları
Kutsal yollar

Göç yolları
Askeri güzergâhlar

İpek Yolu
Baharat Yolu

İstiklal Yolu
Via Appia
Haçlı Yolu

Büyük İskender Yolu
Evliya Çelebi Yolu

St. Paul Yolu

Tarihi kişiliklerin 
güzergâhları

Kültürel ve doğal mirası kullanarak; turizmin 
geliştirilmesi, kalkınmanın desteklenmesi ve mirasın 

korunması gibi amaçlarla günümüzde yaratılan 
rotalarB

Tarihsel rotalar

Avrupa Endüstri Mirası Rotası
Gotik Mirası Rotası

Mozart Rotası
Transromanica

Hitit Yolu
Don Kişot Rotası

Akdeniz Zeytin Rotası
Likya Yolu

Tarihsel ve doğal 
rotalar

Doğal rotalar

Appalachian                 
Manzara Rotası

Avrupa Bisiklet Rotaları
Yenice Ormanları 

Yürüyüş Parkurları
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Uzun süreli kullanımlarıyla bu rotalar, zamanda ve mekânda sürekliliğin 
izlerini günümüze taşımıştır. Örneğin, Çin’den başlayarak Anadolu üzerinden 
Avrupa’ya açılan İpek Yolu, çağlar boyunca toplu insan hareketleriyle 
ve ticaret amacıyla kullanılmış; dolayısıyla kullanıldığı dönem ve hatta 
sonrasında da doğu ve batı arasında sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan 
etkileşimi sağlamıştır.

Toplu insan hareketlerine sahne olmamış ancak, bireysel yolculuklarla öne 
çıkan tarihsel güzergâhlar da kültür rotaları kapsamında değerlendirilir. 
Tarihte önemli rol oynamış kişiliklerin, yine belirli bir amaçla kullandıkları bu 
yollar, düzenli kullanılmamış olsa da, tarihsel dönüm noktalarını yaratmış 
olmaları açısından önem kazanmıştır. İbadet, keşif veya fetih amaçlı yapılan 
bu yolculuklara örnek olarak Büyük İskender’in ordu yolu, Evliya Çelebi’nin 
gezi rotaları, St. Paul’ün yolculukları veya 19. yy. seyyahlarının izlediği yollar 
verilebilir.

İkinci grupta yer alan rotalar ise geçmişte gerçekten var olmamış ancak bugün 
belirli bir tema etrafında geliştirilen, kültürel ve doğal mirasın temel malzeme 
olarak kullanıldığı, planlanmış güzergâhlardır. 

Bu rotalar miras alanlarını birbirine bağlayan sanal bir izi takip edebileceği 
gibi tarihsel yol izlerini de içerebilir. Burada planlamanın başlıca hedefleri 
yerel kalkınmanın desteklenmesi, alternatif turizmin canlandırılması, doğal ve 
kültürel mirasın korunması şeklinde belirlenebilir. Şarap rotası, gastronomi 
rotası gibi tematik örnekler bu grupta sayılır.İpek ve Baharat Yolu

Kaynak: https://en.unesco.org/silkroad
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Günümüzde tasarlanan kültür rotaları, özellikle kültür mirasının 
canlandırılması ve tanıtılması açısından önem taşıyor. Belirli bir 
temaya bağlı olarak geliştirilen bir rota programında, ele alınan kültür 
mirasının belli başlı örnekleri, sanal bir iz veya tarihsel yollarla birbirine 
bağlanırken, esasında bu temaya dair de bütüncül bir çerçeve belirlenmiş 
oluyor. Örneğin, bir AB projesi olarak 2008 yılında hayata geçirilen 
“Avrupa Endüstriyel Mirası Rotaları”, 32 ülkenin katılımıyla tüm kıtadaki 
endüstri mirası alanları ve yapılarını birbirine bağlayan bir rotalar 
sistemi. Endüstri tarihini bütüncül bir bakışla inceleyen ve sunan bu 
sistem, ilk fabrikalardan buharlı makinelere, madenlerden interaktif 
teknoloji müzelerine Avrupa endüstri geçmişinin dönüm noktalarıyla 
oluşturulmuş. Tüm kıtada kurgulanan bu sistem içerisinde tekstil, enerji, 
su, çelik gibi alt başlıklarda tematik rotalar geliştiriliyor.

Avrupa Endüstriyel Miras Rotaları
Kaynak: http://www.erih.net/

Avrupa Endüstriyel Miras 
Rotaları logosu
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Don Kişot Rotası Yeldeğirmenleri
Kaynak: www.donquijote.org

Tematik rotalara bir diğer örnek olarak, kültürel miras yanında doğal peyzajı 
da kullanan, böylece kırsal bölgelerle doğrudan ilişki de kuran Don Kişot 
(Don Quixote) Rotası ele alınabilir. 
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Don Kişot, Picasso, 1955
Kaynak: http://www.famous-artwork.com

Cervantes’in yarattığı edebi bir 
karakterden yola çıkan bu rota, 
İspanya’nın Castilla-La Mancha 
kırsal bölgesinde Don Kişot’un kitap 
boyunca izlediği güzergâhı takip 
ediyor. 2007 yılında yerel yönetimler 
ve Avrupa Konseyi işbirliği ile 
Avrupa Kültür Rotası ilan edilen rota 
sistemi; kaleler, kent meydanları gibi 
çok sayıda tarihi mekânı, İspanya 
köylerini ve Don Kişot’un savaştığı 
meşhur yel değirmenlerini ziyaret 
ediyor. 

Bugün tasarlanan rotalar arasında, 
kültürel mirasın varlığı veya 
yoğunluğu gözetilmeden oluşturulan 
rotalar da bulunuyor. Özellikle doğal 
alanlar ve yaban hayatı değerlerine 
bağlı olarak geliştirilen ve doğa 
sporlarına imkân veren bu rotalar 
için uzun mesafeli aktivite rotaları 
da denebilir. Yürüyüş, tırmanış, 
bisiklet, atçılık, kano ve rafting gibi 
doğa aktiviteleri bu rotalardaki 
ana temalar olarak belirlenmekte; 
Karabük Valiliği’nin çalışması ile 
2009 yılında hayata geçirilen Yenice 
Ormanları Yürüyüş Parkurları gibi. 
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Kültürel Rota
Planlaması
Günümüzde kültürel ve doğal mirasın korunması ve 
ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi konusunda 
bir alt başlık olarak gelişen rota planlaması, yerel ve 
özgün değerleri açısından zengin bölgelerin kalkınma 
politikalarında sıkça ele alınıyor. Fiziksel çevredeki 
geniş kapsamlarına bağlı olarak rotalar, koruma 
ve işlevlendirme uygulamalarının bölge ölçeğinde 
ve bütünsel bir anlayışla geliştirilmesine olanak 
sağlarken, aynı zamanda yerel ölçekte örgütlenme, 
işbirliği ve sahiplenmenin de önünü açıyor.

2.
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Neden Kültür Rotaları?

Anadolu’nun kültürel ve doğal mirası, kentleşme 
baskıları ve kırsal alanın terk edilmesi; enerji, ulaşım, 
turizm, gayrimenkul ve sanayi sektörlerindeki gelişme 
eğilimlerinin yarattığı tehditler nedeniyle her geçen 
gün biraz daha kırılgan hale gelmekte. Yasal mevzuat ve 
koruma uygulamalarındaki zorluklar da düşünüldüğünde, 
yerel yönetimler, sivil toplum ve yerel halk açısından 
bu mirası korumak da giderek güçleşiyor. Bu noktada, 
özellikle bölgesel ölçekteki birleştirici/bağlayıcı yapıları 
sayesinde kültür rotaları, koruma alanında kolaylaştırıcı 
bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 

Kültür rotaları, en temelde tekil bir anıt, tarihi bir alan veya doğal bir peyzaj 
alanından daha kapsamlı bir fiziksel karakter ve anlamı temsil eder. Diğer 
bir deyişle rota, birden fazla tarihi ve doğal alanın birlikteliğinden oluşan 
ve bu birliktelik sayesinde yeni bir anlam kazanan bir sistemdir. Bu açıdan 
bakıldığında bir kültür rotasının, bölgesel ölçekteki bütünselliği de ortaya 
çıkardığı söylenebilir. Koruma, sunum ve tanıtım çalışmalarında genellikle 
atlanan ilke olarak bütüncül yaklaşımın, kültür rotaları sayesinde elde 
edilmesi mümkündür.

Tekil bir miras öğesinden daha geniş bir kültürel miras resminin anlatımı, bir 
arkeolojik alan ve çevresel bağlamı üzerinden ele alınabilir. Örneğin, antik 
Karya uygarlığının önde gelen merkezlerinden biri olan Kaunos antik kenti. 
Kaunos, sadece ziyaretçilere açık alanına ek olarak, bulunduğu konum, komşu 
yerleşimlerle ilişkileri, ekonomik bağlantıları gibi başlıklarda incelendiğinde 
ve anlatıldığında, daha üst ölçekte bir sistemin parçası olarak da önem 
kazanacaktır. Bu sistem bir kültür rotası kapsamında değerlendirildiğinde ise; 
Kaunos’un incirini, Knidos’un zeytinyağını, Miletos’un şehirciliğini hatırlatan 
bütüncül bir güzergâhta, üretim, şehircilik ve mimarlık alanlarındaki özgün 
üslubuyla bilinen Karya uygarlığı kimliği de güçlendirilmiş olur. 
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Kırılgan miras üzerindeki olumsuz etkileriyle öne çıkan bir sektör olarak 
kitlesel turizm, kontrolsüzce yürütüldüğü yerlerde yerel kimliğin yitirilmesini 
de hızlandırmakta. Miras alanlarına kalabalık ziyaretçi girişleri ve zamana 
bağımlı gezi programlarının uygulanması, başta ziyaretçilerin yerelin kimliğini 
bütün yönleriyle algılayamadan alandan ayrılmalarıyla sonuçlanmakta. Bu 
noktada, kültür rotaları içerdikleri yönlendirme sistemleri, tanıtım çalışmaları 
vb. ile bireysel veya grup deneyimlerine kırsal ve kentsel alanda olanak 
sağlamasıyla, kitlesel turizme bir alternatif olarak planlanabilir. Bu şekilde 
özellikle hassas miras alanları üzerindeki turizm baskılarının azaltılması ve 
daha az bilinir alanlarda tanıtım ve çekim noktaları oluşturulabilir. 

Kültür rotalarının yukarıda da açıklanan getirileri doğrultusunda, kentsel veya 
bölgesel bir yönetim paydaşı açısından rota planlamanın başlıca amaçları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Kültürel Rotalar, 
doğal-kültürel 

mirasın korunması ve 
sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında bir araç 
olarak neden ve nasıl 

kullanılabilir?

 • Doğal ve kültürel mirası bütüncül şekilde korumak, yorumlamak ve sunmak
 • Tekil miras alanlarından öteye geçerek bölgesel kimliğin algılanmasını sağlamak
 • Kırsal kesimin özgün değerlerini canlandırmak ve tanıtmak
 • Geleneksel üretim, yerel mimari gibi kaybolmaya yüz tutmuş değerlerin ekonomik 
potansiyelini harekete geçirecek projeleri geliştirmek
 • Kitle turizmi ve her şey dâhil turizm tiplerine alternatif yeni turizm alanlarını 
geliştirmek
 • Sahil şeridi, hassas arkeolojik alanlar ve tarihi kent merkezleri gibi turizm 
aktivitelerinin yoğunlaştığı noktalardaki baskıyı hafifletmek 
 • Hizmet sektörüne küçük ölçekli yatırım alanları yaratarak, bölgesel kalkınmayı 
desteklemek
 • Yerel paydaşlar arasında yatay işbirliği zeminleri oluşturmak
 • Yerel kesimde koruma bilincini geliştirmek, farkındalık yaratmak
 • Alanı/bölgeyi deneyimleyecekler için nitelikli ve geliştirici bir seyahat deneyimi 
sunmak
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Kısacası, kültürel ve doğal miras açısından zengin alanlarda, bölgesel ölçekli 
rotaların ve ağların planlanması, bu alanların sahip olduğu değerlerin 
bütüncül bir yaklaşımla korunması ve sunulması ile etkili sektörlerin 
yönlendirilmesinde önemli bir araç olarak kabul görüyor. Bunun yanında 
bölgesel bir rota planlanması ve uygulanması süreci; plansız kentleşme, 
kırsalın terk edilmesi, kültürel mirasın tahribatı, kontrolsüz madencilik, HES 
ve baraj inşaları, orman kayıpları gibi sorun alanlarına kamuoyunun dikkatini 
çekmek ve yerelde sivil kesimi etkin kılmak yönünde verimli bir araca dönüşme 
potansiyeline de sahip.

Gelemiç, Bursa, Güney Marmara Kırsal Mimari Çalışması
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Birçok örneğinde temel bileşenleri kültür mirası ve doğal 
yapı olan kültür rotalarının, bu bileşenlerin geleceğini 
planlamak, günümüz beklentilerini karşılamak ve 
çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirli 
bir yöntem doğrultusunda tasarlanması gerekir. Çalışılan 
coğrafyanın araştırılması, anlaşılması, özgün temaların 
belirlenmesi, güzergâh seçimleri, proje geliştirme, 
ortaklıklar gibi bir seri başlığa odaklanması gereken 
bu yöntemin geliştirilmesi ve uygulanmasına en genel 
anlamıyla “kültürel rota planlama süreci” denebilir. 

Planlama sürecine duyulan ihtiyacın nereden kaynaklandığına bakılacak 
olursa, öncelikle sistemli bir çalışma ile sürdürülebilir program ve projelerin 
elde edilmesi gerekliliği öne çıkmakta. Bugün miras odaklı birçok yerel ve 
bölgesel çalışmanın etkin hale geçememesine neden olan yöntem eksikliği, 
aynı zamanda kurulan işbirliklerinin, belirlenen hedeflerin ve atılan adımların 
uzun erimde sürdürülmesinin de önüne geçiyor. Bu nedenle temel yaklaşımı, 
buna bağlı olarak belirlenen temaları ve hedefleriyle bütüncül bir rota 
planlama çerçevesinin oluşturulması gerekiyor.

Çalışma sürecinde sağladığı yararların yanı sıra, bir kültür rotası 
oluşturulurken kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerin düzenlenebilmesi de 
tanımlı bir tasarım ve planlama süreciyle mümkün kılınabilir. Kültürel ve doğal 
mirasın kırılganlığı, bu mirasın bütüncül şekilde anlaşılması, anlatılması ve 
korunması zorunluluğu, kontrolsüz turizm hareketlerinin bu miras ve yerel 
kimlik üzerinde yarattığı tehditler ile yerel kalkınmanın desteklenebilmesi 
gibi amaçlar bir coğrafyada kültür rotası geliştirmenin tanımlı bir planlama 
süreciyle sürdürülmesi gerekliliğini de doğuruyor. 

Planlama Sürecinin Gerekliliği
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Planlama süreçlerinin kapsamına bakıldığında ise gerek mekânsal açıdan, 
gerekse paydaşların ve karar konularının çeşitliliği açısından geniş bir 
çerçevede çalışılması gerekiyor. Fiziksel ve sosyal boyutlarının genişliğine bağlı 
olarak bölgesel kültür rotalarının planlanmasında, detaylı arazi çalışmaları ve 
analiz etaplarından, yerinde yapılan toplantılar ve değerlendirme etaplarına 
kadar çok boyutlu bir planlama süreci tasarlanmalı. Aynı zamanda çok 
disiplinli (Tarih, arkeoloji, sosyoloji, mimari, ekonomi, ekoloji, sivil toplum gibi)  
bir çalışma yönteminin benimsenmesi gereken rota planlama süreci, bölgenin 
mekânsal boyutları kadar, sosyal ve ekonomik yönlerini de incelemeli ve bu 
başlıklar için de kararlar üretebilmeli. 

İbrahim’in Yolu Kültür Rotası
Kaynak: http://abrahampath.org/plan/maps-navigation/
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Türkiye’de Kültür 
Rotaları 
ve Yaklaşım 
Türkiye’de planlanmış ilk rota 1999 yılından bu yana 
kullanılan Likya Yolu’dur. Fethiye’den Antalya’ya 
ulaşan güzergâh, tüm Teke Yarımadası kıyılarını 
izlerken, antik Likya uygarlığının günümüze ulaşmış 
kentlerine ve tekil izlerine de uğrar. Likya Yolu’nun 
ardından St.Paul Yolu, Kaçkar Rotaları gibi çalışmalar 
devam etmiştir.

3.



29

Kültür rotaları, 
salt turizme 
hizmet etmenin 
yanında, kültürel 
ve doğal mirasa 
olan hassasiyetin 
arttırılması 
ve korumanın 
yaygınlaştırılması 
açısından işlevsel ve 
sürdürülebilir hale 
getirilmelidir.

Türkiye’de Kültür 
Rotaları 
ve Yaklaşım 

2012 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kültür Rotaları 
Derneği kurulmuş, dernek çalışmalarıyla bugün işaretlenmiş ve tanıtımı 
yapılan 17 güzergâha ulaşılmıştır. 

 • Likya Yolu, Hitit Yolu, Frig Yolu, Karya Yolu

 • St. Paul Yolu, Hz. İbrahim Yolu

 • İstiklal Yolu

 • Kaçkar Dağları, Küre Dağları, Ağrı Dağı

 • Via Egnatia

 • Evliya Çelebi Rotası

 • Gastronomi Rotası

 • Sarıkamış Rotası 

 • Yenice Ormanları

Hitit Yolu gibi çoğunlukla valilikler aracılığıyla hayata geçirilen kültür 
rotalarının yanında, Karya Yolu örneğinde olduğu gibi kalkınma ajansı, 
sanayi ve ticaret odaları gibi aktörler de bu konuda işbirliğinde bulunmaya 
başlamıştır. Ne var ki yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 
mevcut rota planlama ve yönetim süreçlerinde daha etkin rol alması gerektiği 
söylenebilir. 

Aynı zamanda, rota planlama ve yönetimi konusunda bölgeler ve kurumlar 
arasında ortak bir dili sağlayabilecek ilkeler ve stratejiler bütününün, farklı 
çalışmalarda özel olarak tanımlanması gerekir. Bu şekilde planlanan kültür 
rotaları, salt turizme hizmet etmenin yanında, kültürel ve doğal mirasa olan 
hassasiyetin arttırılması ve korumanın yaygınlaştırılması açısından işlevsel ve 
sürdürülebilir hale gelecektir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi kapsamında, tematik gelişim 
aksları belirlenmiştir. Turizm gelişim koridorları başlığında tanımlanan strateji; 
“Belli bir güzergâhın doğal ve kültürel dokusunun yenilenerek belli temalara 
dayalı olarak turizm amacıyla geliştirilmesidir.” Bu doğrultuda, bölgesel 
ölçekte turizm değerlerinin cazibesinin arttırılması, alternatif turizmin 
geliştirilmesi ve yatırımcıların yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Ulaşımın 
çeşitlendirilmesi, butik otel ve pansiyonculuğun geliştirilmesi de belirtilen 
amaçlar arasındadır. Belirlenen 7 tematik turizm koridoru:

 • Zeytin koridoru

 • Kış koridoru

 • İnanç turizmi koridoru

 • İpek Yolu turizm koridoru

 • Batı Karadeniz kıyı koridoru

 • Yayla koridoru

 • Trakya kültür koridoru
 
Turizm gelişme bölgeleri, turizm aksları, master planlar gibi bölgesel 
ölçekte turizm stratejileri belirleyen merkezi yönetim çalışmalarından farklı 
olarak, rota planlamasının yerelle temas kurma olanağı sunması önemlidir. 
Başta yerel halkın ihtiyaçlarını gözeten, aynı zamanda mirası korumaya 
ve yaşatmaya odaklanan turizm programlarının üretilmesi amacıyla rota 
planlaması işlevsel bir araçtır. Bu nedenle yerelliği ve yatay ilişkileri 
güçlendirmek adına, rotaların sunduğu potansiyeller unutulmamalıdır.

Yerelliği ve 
yatay ilişkileri 

güçlendirmek adına, 
rotaların sunduğu 

potansiyeller 
unutulmamalıdır.
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St. Pierre Kilisesi, Antakya
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi

Erciyes Dağı, 
Kayseri
Kaynak: ÇEKÜL 
Arşivi

St. Gregorius Kilisesi ve Yeraltı Şehri, Güzelyurt, Aksaray
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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KÜLTÜREL 
ROTA 
PLANLAMA 
MODELİ

Altyapı: Süreç Hazırlığı 

Bakış: Araştırma ve Değerlendirme

Planlama: Bölgesel Rota Kurgusu

Yönetim: Gerçekleştirme ve Tanıtım Süreci

BÖLÜM 2



33

Kültür rotaları çok bileşenli yapıları nedeniyle sistematik bir 
planlama süreciyle hayata geçirilmelidir. Süreç boyunca ve 
sonrasında, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm aktörlerin, 
özellikle işbirliği ve uygulama sorumlulukları konusunda 
sergileyeceği irade, rota çalışmalarının bütünselliği ve devamlılığı 
açısından bir ön koşuldur. 

Planlanan kültür rotasının, yerel kimliği en doğru şekliyle 
yansıtması ve güçlendirmesi, koruma ve kalkınma alanlarını 
desteklemesi ve sürdürülebilir olması, miras korumanın 
her alanında olduğu gibi ancak ilkeli bir planlama süreciyle 
mümkündür. Bu süreç, çalışılan alan ve temanın büyüklüğü, miras 
alanlarının yoğunluğu ve yerel dinamiklere bağlı olarak değişiklik 
gösterir. 

Ancak her koşulda, farklı yerel özelliklere göre uyarlanabilecek bir 
rota planlama modeli, hazırlık sürecinin ardından 3 adımla takip 
edilmelidir; bakış, planlama ve yönetim. 

Araştırma ve 
Değerlendirme

Bakış

Bölgesel Rota 
Kurgusu

Planlama

Gerçekleştirme ve 
Tanıtım Süreci

Yönetim

Süreç Hazırlığı

Altyapı
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Altyapı:  
Süreç Hazırlığı

Rota planlama süreçlerinin öncelikli koşulu yatay 
işbirlikleridir. Birden fazla yerel idari birimin bir 
araya gelmesi ve ortak bir süreci yürütmesi gerekir. 
Bu nedenle, yönetsel yapılanmada yerel yönetimlere 
büyük görev düşer.  Uzun soluklu bir çalışma 
gerektiren rota planlamanın sürdürülebilir ve işlevsel 
olması, kurulacak ortaklıklara ve yerel yönetimlerin 
kararlılığına bağlıdır. 

Planlama sürecinin başlangıcında; süreci yürütecek 
aktörler, katılımcılar, ekipler, rol paylaşımları, 
finansman kaynakları, taslak süreç çizelgesi gibi 
konuların belirlenmesi önemlidir. Aynı zamanda 
çalışmanın nasıl ve hangi ilkelerle yürütüleceği 
netleştirilmelidir. Bu hazırlık doğru yapıldığı takdirde, 
başlanan rota planlama süreci rahatlıkla ilerletilebilir 
ve sonuçta özgün bir çalışma elde edilir.

1.
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Rota planlamada 
ilk adım, belediye 
kadrosundan 
doğal ve kültürel 
miras konularında 
çalışan birkaç 
kişilik bir ekibin 
hazırlık sürecini 
başlatması 
olmalıdır.

Sürecin başından 
itibaren, rota 
planlama 
konusunda alan 
deneyimine sahip 
uzman bir kişi 
teknik çalışma 
birimi bünyesinde 
yer almalıdır.

Çalışma Birimleri

Öncelikle araştırmadan uygulamaya dek tüm 
süreçlerin yürütülmesinden sorumlu çalışma birimleri 
oluşturulmalıdır. Bu birimlerin temel hedefi rota 
sistemini; mirasın korunması, bölgesel değerlerin 
tanıtılması, kırsal kesim başta olmak üzere yerel 
kalkınmanın desteklenmesi konularında etkin ve 
sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır.

ÇEKÜL Yol Haritaları Ekibi, Vizyon Planı Toplantısı, Adana
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Bu hedefe yönelik çalışacak, planlama, projelendirme ve izleme süreçlerinden 
sorumlu bir yapıda, ortak hareket edecek çalışma birimleri ve sorumluluk 
alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Yönetim komitesi
Yerel yönetim ve kamu kurumları il temsilcileri

 • Karar alma süreçlerinin takibi

 • Çalışma birimlerinin koordine edilmesi

 • Bölgesel ve ulusal ortaklıkların kurulması

 • Bütçe organizasyonu

 • Parasal kaynakların araştırılması ve sağlanması

Planlama ve proje birimi
İlçe belediyeleri, STK, müze ve özel sektör temsilcileri

 • Süreç planlaması 

 • Lokal ölçekte koruma, kalkınma ve eğitim projelerinin üretilmesi 

 • Eğitim organizasyonları (rehberler, öğrenciler, yerel halk)

 • Yerel katılım buluşmalarının düzenlenmesi 

 • İletişim ve tanıtım stratejisinin oluşturulması 

 • Konuyla ilgili çalışan uluslararası kurumlarla ilişkilerin kurulması ve 

yürütülmesi

 • Akademik çalışmalar ve uygulama örneklerinin takibi

Teknik çalışma birimi
Yerel yönetim, STK ve müze temsilcileri, ilgili uzmanlar, yerel rehberler, gönüllü 
grupları

 • Arazi çalışmalarının yürütülmesi (değer ve güzergâh tespiti, 

yönlendirme, işaretleme vb.) 

 • Rota etaplarında bakım ve güvenlik çalışmalarının yapılması ve 

izlenmesi 

 • Ziyaretçi yönetimi çalışmalarının sürdürülmesi 

 • Koruma çalışmalarının sürdürülmesi 

 • İletişim ve tanıtım stratejisinin uygulanması (web ortamı çalışmaları, 

rehber ve harita üretimi vb.)

Kültür rotasının 
başarıya ulaşması 

ancak “ortak 
hareket” eden 

yerel yönetimlerle 
mümkündür.
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Bütün paydaşların 
ortak ilkelerle 
hareket etmesi ve 
farklı konularda 
görüş birliğine 
varması bir ön 
koşuldur. 

Süreç boyunca 
düzenli toplantılar 
ve kurumlar arası 
canlı tutulan 
iletişim bu ön 
koşulları sağlamaya 
yardımcı olur.

 • Kırsal nüfus, muhtarlar ve esnafla ilişkilerin yürütülmesi

 • Gönüllü çalışmalarının yürütülmesi 

Bilim kurulu
Yerel veya ulusal ölçekte; rota, kültür, ekoloji, arkeoloji, mimari, tarih, kırsal 
kalkınma, turizm vb. alanlarda çalışan uzmanlar, akademisyenler 

 • Araştırma ve değerlendirme süreçlerinin yönlendirilmesi 

 • Planlama ve projelendirme süreçlerinde danışmanlık sağlama 

 • Koruma çalışmalarının desteklenmesi 

Yönetim 
komitesi

Yerel yönetim ve kamu 

kurumları il temsilcileri

Bilim kurulu
Yerel veya ulusal ölçekte 

rota, kültür, ekoloji, arkeoloji, 

mimari, tarih, kırsal kalkınma, 

turizm vb. alanlarda

çalışan uzmanlar, 

akademisyenler

Planlama ve proje 
birimi

İlçe belediyeleri, STK, 

müze ve özel sektör 

temsilcileri

Teknik çalışma 
birimi

Yerel yönetim, STK 

ve müze temsilcileri, 

ilgili uzmanlar, yerel 

rehberler, gönüllü 

grupları
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Süreç Çizelgesi

Planlama ve uygulama çalışmalarının tutarlılığı ve 
takip edilebilirliği açısından bir süreç çizelgesinin 
hazırlanması gerekir. 

Bu çizelge çalışma ilerledikçe karşılaşılan zorluklar ve olanaklara göre 
güncellenmelidir. Planlama aktörleri arasında görüş birliği ile oluşturulacak 
süreç çizelgesi, aynı kararlılıkla takip edilmelidir. İlerleyen bölümlerde 
detaylı şekilde anlatılan başlıklar, çizelgede; yapılacak işler, öngörülen 
zaman dilimleri, sorumlu aktörler, finansman, çalışma yöntemi ve araçları, 
çıktılar gibi değişkenlerle yer almalıdır. Burada ele alınacak değişkenler yerel 
dinamikler, yönetim kadroları ve kapasiteleri, çalışma alanının kapsamına göre 
değişecektir.

Yapılacaklar Süre Sorumlu aktör

Süreç hazırlığı Yerel işbirliklerinin kurulması

Çalışma birimlerinin kurulması

Finansman araştırması

3 ay Belediye ekibi (2-3 kişi)

Araştırma ve 
değerlendirme

Bölge belirleme

Değer(ler) araştırması 

Değerlendirme ve tema belirleme

6 ay Teknik çalışma birimi

Bölgesel rota kurgusu Değişkenleri ve öncelikleri belirleme

Güzergâh belirleme

Özel proje alanları belirleme

3 ay Teknik çalışma birimi 

Planlama ve proje birimi

Gerçekleştirme ve tanıtım Uygulama aktörlerinin belirlenmesi

Yönetim şeması ve eylem planının oluşturulması

İletişim ve tanıtım stratejisinin oluşturulması

Özel program ve proje uygulamaları

6 ay Planlama ve proje birimi

Yönetim komitesi

Arazinin hazırlanması

Yönlendirme sistemlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi

Teknik çalışma birimi
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Danışman aktör Yöntem Çıktılar
Konu uzmanları Kurumlarda rota planlama ve sürece dair anlatım 

toplantıları

Uzman görüşmeleri

Ortaklık protokolü

Süreç çizelgesi

Bütçe planı

Bilim kurulu

Planlama ve proje birimi

Yönetim komitesi

Arazi çalışmaları

Literatür taraması

Uzman ve yerel halk görüşmeleri

Bölgesel değerler haritası

Araştırma ve değerlendirme raporu

Tema(lar) dökümü

Bilim kurulu

Yönetim komitesi

Çalışma birimleri arasında düzenli görüşmeler

Kurumlar arası toplantılar

Yerel halk buluşmaları

Arazide doğrulama çalışmaları (gerekmesi halinde)

Rota sistemi haritası

Rota planlama kurgu raporu – öneriler

Program ve proje başlıkları

Süreç çizelgesi (güncelleme)

Bütçe planı (güncelleme)

Bilim Kurulu Yenilikçi teknolojiler

Basılı kaynaklar

Rota haritası

Rota rehber kitabı

Tanıtım malzemeleri (broşür, afiş vb.)

web sitesi

Bilim Kurulu Güzergâh açma/ iyileştirme

Yönlendirme  tasarımı

Yönlendirme ve bilgilendirme malzemeleri 

(tabela, işaret vb.)

Planlama sürecinde maddi kaynaklar temelde belediye bütçesinden 
ayrılabileceği gibi, ek olarak kamu kurumları, kalkınma ajansları, ticaret odaları 
gibi kurumların sağladığı kültür ve turizm konulu fonlardan da karşılanabilir. 
Temel harcama kalemlerinden bazıları;

 • Teknik ekibe dışarıdan katılacak uzman ve teknik kadro istihdamı

 • Arazi çalışmaları masrafları

 • Toplantı ve etkinlik harcamaları

 • Yönlendirme ve bilgilendirme sistemi masrafları

 • Tanıtım çalışmaları giderleri (yayın, web sitesi, mobil uygulama vb.)
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Bakış:  
Araştırma ve 
Değerlendirme
İster bir sivil mimarlık örneği veya anıtsal yapı, 
isterse bir arkeolojik alan veya nitelikli bir doğa 
parçası olsun, bir miras öğesini korumanın ve 
geliştirmenin ilk koşulu, öncelikle onu tüm 
yönleriyle tanımaktır. Tanımanın ardından bu 
mirası sahiplenme, sonrasında ise onu korumak 
gelir. Dolayısıyla, ancak tanımakla başlanan ve 
bu doğrultuda atılmış adımlarla sürdürülen bir 
koruma ve planlama süreci başarıya yaklaşabilir.

Bir kültür rotası öncelikle yerelin anlaşılması ve 
değerlendirilmesiyle planlanmalıdır. Bölgesel 
ölçekli bir rota çalışmasında, anlama ve 
değerlendirme adımları mekânsal kapsama bağlı 
olarak genişler. Bu nedenle özelleşen başlıklar, 
temalar ve kararlar da söz konusu olabilir. 
Çalışılan bölgeyi farklılaştıran, dolayısıyla kültür 
rotasına girdi oluşturacak değerlerin ortaya 
konması bu adımdaki esas amaç olmalıdır.

2.
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Rotanın planlanacağı yer nasıl 
belirlenmelidir?
Yer seçimi ve rotanın bölgeye hangi kapsamda yayılacağı 
öncelikle netleştirilmesi gereken konulardır. Çalışmanın 
gerçekçiliği ve niteliği açısından yer seçiminin doğru 
yapılması gerekir. Her bölge için bir kültür rotası 
planlanamayacağı gibi, mirasın yoğunluğu, tematik 
bütünlük ve işbirliği potansiyelleri yüksek olan bölgelerde 
rota planlama konusu rahatlıkla ele alınabilir.

Bir kültür rotasının planlanacağı bölgenin seçimi öncelikle kurguya hizmet 
edecek değerlerin varlığına bağlıdır. Kültürel mirasın yoğunluğu ve çeşitliliği 
ile doğal yapının korunma derecesi rotayı en temelde besleyecek olan 

girdilerdir. 

İnsanın kendi ihtiyaçları doğrultusunda doğa üzerinde yaptığı müdahaleler ve 
bunun tarih boyunca gelişip, değişerek günümüze ulaşmış izlerini ifade eden 
“kültürel peyzaj” kavramı bu noktada ele alınabilir. Örneğin, antik dönemden 
günümüze tarım amacıyla kullanılagelmiş bir arazi dokusu; üzerindeki evler, 
yol izleri, araziyi şekillendirmiş tarım terasları, bitki örtüsü; değirmen, sarnıç, 
kuyu, ahır, çeşme gibi günlük kullanım yapıları ile bütün bir kültürel peyzaj 
alanı, aynı zamanda bir kırsal miras dokusudur. 

Özgün niteliklerini korumuş kültürel peyzaj alanları, rota planlamasına konu 
edilebileceği gibi, kentsel rotaların planlanmasında da yine mirasın yoğunluğu 
ve niteliği göz önünde bulundurulur. 

Kültür mirası 
yoğunlaşıyor ve 
çeşitleniyorsa

Doğal yapı 
korunmuş ve 
özel/ nadir öğeler 
içeriyorsa
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Rota planlamasında çalışılan alanın tematik bir bütünlüğü temsil etmesi 
önemlidir. Bu şekilde rotalar tarihsel, kültürel veya doğal bir bağlamda ve 
bütünlük içinde kurgulanabilir, aynı zamanda daha özgün ve ilgi çekici hale 
getirilir. Örneğin, belirli bir uygarlığın yayılım alanında, önemli bir yolculuğun 
izlerinde veya belirli bir doğal değerin üzerinde kurgulanan bir rotada gerek 
fiziksel gerekse anlamsal bir bütünlük yakalanabilir, Urartular uygarlığı 
coğrafyası, Evliya Çelebi’nin gezi güzergâhı veya Toros Dağları gibi.

Planlamanın amaçlarına göre değişebileceği gibi, günümüz bileşenleri de 
rota planlama alanını yönlendirecek girdilerdir. Kırsal alanda özgün köylerin 
varlığı, tarihi kent merkezleri gibi miras özelliğinin yanı sıra servis amaçlı 
merkezler de göz önüne alınır. 

Son olarak, yerelin taşıdığı işbirliği potansiyeli değerlendirilmeli ve 
planlama sürecine buna göre başlanmalıdır. Kültür rotalarının planlanması, 
çok sayıda miras alanını içerirken, bir o kadar idari birimin çalışmasını ve çok 
sayıda paydaşın da sürece katılımını gerektirir. Bu nedenle, sürece başlarken 
yönetimsel altyapıdan ve ortaklık zeminlerinden emin olunması, planlanan 
rotayı başarıya yaklaştırır.

Bölge tematik bir 
bütünlüğü temsil 

ediyorsa

Yerelde işbirliği gücü 
bulunuyorsa
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Rota planlanacak bir bölge 
nasıl ele alınmalıdır? 
Planlanan kültür rotasının içeriği, fiziksel yapısı ve 
yereldeki etkileri, bölgenin hangi değerleriyle ele 
alındığına bağlıdır. Analiz şeklinde adlandırabileceğimiz 
bu adım, esasında rota planlamanın ilk adımı olarak önem 
taşır. Çünkü bu aşamada bölgenin ne olduğu, değerleri, 
potansiyelleri ve sorunları anlaşılacaktır. Buradan edinilen 
bilgi ise rota kurgusunu yönlendirecek başlıkları ortaya 
çıkarır.

Bölge çalışmalarının ilk koşullarından biri, üst ölçekten başlayarak alt 
ölçeklere inen bir yaklaşımla analizdir. Bölgenin hem tarihsel hem de 
günümüz bağlamlarında nerede konumlandığı ve komşu bölgelerle ilişkileri 
ortaya konulmalıdır. Bundan sonra incelenen bölge, kendi içerisinde alt 
birimlere ayrılabilir, karar süreçleri bu şekilde ilerletilebilir. 

Bütüncül ve tematik düşünme ise analiz süreçlerinden elde edilecek 
sonuçların rota planlamaya doğrudan hizmet etmesini sağlar. Bir bölgenin 
geçmişi ve bugününe birlikte bakmak, yerele özgü temaları ortaya çıkarmak, 
analiz sürecinde amaçlanması gereken adımlardır. 

Mekânsal, sosyal ve ekonomik koşulların birlikte araştırılması da rota 
çalışmalarının yerelle uyumunu sağlamak ve sürdürülebilirlik açısından 
önemlidir. Örneğin, sadece antik kentlerin tespitiyle çizilen bir güzergâhta, 
rotanın kırsal alanla ve yaşayanlarla kuracağı ilişkiler havada bırakılmış, 
koruma ve kalkınma açısından potansiyel taşıyan konular değerlendirilmemiş 
olacaktır.

Üst ölçekten alt ölçeğe 
yaklaşarak 

Bütüncül ve tematik 
düşünerek

Mekânsal, sosyal ve 
ekonomik koşulları 
birlikte değerlendirerek 
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Çalışılan bölgeyle ilgili kapsamlı bir literatür taraması araştırma sürecinin 
temelini oluşturur. Bugüne kadar yapılmış araştırmalar ve belgeleme 
çalışmalarından bölgenin geçmiş bağlamı, özgün değerleri ve ayrıştırıcı 
özellikleri öğrenilmelidir.

Araştırmanın araçları nelerdir?
Rota planlama sürecinin en önemli boyutlarından biri 
yereli doğru yöntemlerle araştırmak ve değerini buradan 
yola çıkarak belirlemektir. Bölge ölçeği çalışılması 
durumunda, araştırmanın kapsamı genişler ve mutlaka 
sistematik bir süreç gerektirir. Araştırma yöntemi her 
koşulda rota planlamaya girdi oluşturacak verilerin elde 
edilmesini amaçlamalıdır.

Literatür taramasına konu olabilecek başlıca çalışmaları, Göller Bölgesi gibi belirli bir 
bölge üzerinden örneklemek gerekirse; 

 • Tarihsel dönem incelemeleri: Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerine 
dair incelemeler gibi
 • Kazılar ve yüzey araştırmaları: Psidia uygarlığına dair harita çalışmaları gibi
 • Eski güzergâh araştırmaları: St. Paul’ün yolculukları, kervan veya göç yolları 
gibi
 • Doğa incelemeleri: Göl, nehir, şelale gibi su öğeleri veya endemik türlerle ilgili 
çalışmalar gibi
 • Geleneksel yaşam incelemeleri: El sanatları, yemek kültürü gibi yerel değer 
incelemeleri
 • Yerel mimari çalışmaları: Kırsal mimari araştırmaları veya kent envanterleri 
gibi
 • Bölgesel hikâyeler ve mitler: Bölgenin geçmişteki rolü, kentlerin hikâyesi gibi

Literatür taraması
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Araştırmanın araçları nelerdir?
Literatür taramasında öne çıkan önemli bir diğer araç seyyahların çizdiği 
haritalar ve gezi notlarıdır. Özellikle bölge ölçeğinde çizilmiş eski haritalar 
bugün bize yollar, yerleşimlerin konumları, önemleri ve coğrafi yapı gibi 
belirgin veriler sağlar. Gezi notları ve seyahatnameler ise kentlerin geçmişteki 
durumlarına, sosyal dokuya ve günlük yaşama ilişkin sağladıkları verilerle rota 
planlama açısından önemli ipuçları sunabilir. 

Yayın araştırmalarına ek olarak bölge ile ilgili çalışmaları bulunan uzmanlar 
da planlama sürecine dâhil edilmelidir.Tüm bu kaynaklardan öğrenilen yerel 
değerler bugün yitirilmiş olsa dahi, bir kültür rotasının sunum ve tanıtım 
çalışmalarıyla bugün yeniden hatırlanabilir ve canlandırılabilir. 

Bölgesel araştırma sürecinde, rotanın fiziki açıdan nasıl şekilleneceğini 
belirlememize yardımcı olan adım arazi çalışmalarıdır. Yerinde yapılan 
incelemeler ve görüşmeler yoluyla gerek rotanın uğrayacağı durak noktaları, 
gerekse ilerleyeceği güzergâhlara dair ön izlenimler edinilir. Çalışmaların belirli 
bir sistematik içerisinde sürdürülmesi amacıyla, değerlendirme formları gibi 
çeşitli araçlar geliştirilebilir.

Örneğin, köyler ve antik kentlerin yoğunlaştığı bir bölgede, bu iki değere 
bütüncül bir bakış için arazi değerlendirme formları uygulanabilir. Bölgenin 
tüm antik kentleri için tarihsel dönem, erişilebilirlik, korunmuşluk, araştırılma 
düzeyi, algılanabilir yapılar gibi başlıklar üzerinden doldurulacak formlar, 
süreç sonunda bize bölgenin arkeolojik miras bütünlüğüne dair genel bir 
çerçeve sunar. Bu çerçeve ve içerdiği veriler ise rota tasarımını yönlendirecek 
esas girdilerdendir. 

Bilgi toplanılması gereken bir diğer araştırma yöntemi sözlü görüşmelerdir. 
Özellikle muhtarlar, yerli halk ve yerel turizmciler gibi öne çıkan odak 
gruplarıyla yapılacak görüşmeler sonucu, bölgenin ihtiyaçları ile rota 
planlamasına yönelik beklentiler ve potansiyeller ortaya konulmalıdır. 

Eski haritalar ve
seyahatnameler

Uzman Desteği 

Arazi çalışmaları

Görüşmeler
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Dünya Haritası, Piri Reis 
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Pîrî_Reis_Haritası

Antik Karya coğrafyası
Kaynak: Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton, 
2000
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Araştırma başlıkları nelerdir?
Geniş bir çerçeveye yayılacak araştırma aşamasında, 
elde edilecek bilgi toplamından kültür rotasının 
içeriğini, sunumunu ve tanıtımını zenginleştirecek 
konuların çıkarılması önemlidir. Bu noktada rotayı, 
benzer örneklerinden ayrıştıracak temel değer, 
kuşkusuz o yöreye özgü olmasıyla öne çıkacaktır. 

Bölgeyi öncelikle değerleri açısından anlamak için aşağıdaki başlıklar kullanılmalıdır; 

 • Tarihsel ve kültürel bağlam: Tarihsel rol, konum, komşular, üretim deseni, kültürel ve 
ekonomik ilişkiler 
 • Tarihi yol izleri: Döşeme izleri, mil taşları, köprüler
 • Arkeolojik izler: Antik kentler ve/veya tekil yapı kalıntıları (kale, kilise, sarnıç, su 
kemeri vb.)
 • Kırsal doku: Kırsal mimari, geleneksel yaşam, tarım ve hayvancılık
 • Tarihi kentler: Sivil mimari, anıtsal yapılar, çarşılar, meydanlar vb. 
 • Somut olmayan kültür mirası: El sanatları, yemek kültürü, göç ritüelleri, üretim 
ritüelleri, hikâyeler vb.
 • Sembolik değerler: Önemli kişiler, olaylar veya mekânlar 
 • Doğal değerler: Göl, nehir, dere, şelale, mağara, vadi, kanyon gibi görülmeye değer 
oluşumlar
 • Endemik değerler: Yöreye özgü bitki ve yaban hayatı
 • Korunan doğal alanlar: Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, anıt ağaçlar
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Bölgenin günümüz dinamiklerini anlamak, rota planlamasını yönlendirmek 
açısından önemlidir. Bu şekilde, planlanan rotanın yerelin ihtiyaçlarına 
yanıt vermesi, özgün değerlere duyarlı yaklaşması, kısacası bölgede yenilik 
yaratması gibi temel amaçlara yönelik kararlar üretilir. Başta kırsal alanda 
olmak üzere bölgenin ekonomik potansiyelleri, sosyal beklentiler gibi başlıklar 
günümüz koşullarını ortaya koymak için kullanılmalıdır. 

Kültür rotasının mekânda hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 
özellikle kırsal arazide güvenliği sağlanmış mevcut dağ yolları ve 
patikalar değerlendirilebilir. Bunun yanında, bugün de kullanılan doğa 
yürüyüşü güzergâhları da araştırılmalı ve önerilecek rota kurgusunda 
değerlendirilmelidir. 

Sol: Gelemiç Köyü, Bursa. 
Sağ: Savaşan Köyü,  Şanlıurfa

Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Üst: Sulugöl, Niksar. Sol: Gelemiç Köyü, Bursa. 
Sağ: Milli Mensucat Fabrikası, Adana
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Araştırma sonuçları nasıl 
değerlendirilir?

Değerlendirme aşamasında, araştırma sürecinde edinilen 
veri toplamının içerisinden rotaya konu edilecek başlıklar 
ayrıştırılır. Bölgesel verilerin, “kültür rotası” kavramı 
akılda tutularak, ayrıştırılması, bir sonraki aşamada rota 
kurgusunun altyapısını oluşturacaktır. Aynı zamanda, 
bölgeye ilişkin doğru temaları ve rotanın çözüm 
üretebileceği sorunları ortaya koyan bir değerlendirme 
amaçlanmalıdır. 

Bir bölgenin değerlendirilmesi, en temelde öne çıkan yerel değerlerin ve 
önceliklerin ortaya konmasıdır. Bölgesel önemin değerlendirilmesi şeklinde 
de düşünebileceğimiz bu aşama, hangi değerin neden ve kim için önemli 
olduğunu ortaya koymalı; farklı değer grupları için bir hiyerarşi oluşturmalıdır. 
Buna paralel olarak bölgeye ilişkin sorun ve tehditler de tüm yönleriyle ele 

alınmalıdır. 

Değerleri 
sınıflandırarak 
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Rota planlamasına konu edilen bir bölge değerlendirilirken, bütünden 
başlayıp parçalar üzerinden de ilerlenebilir. Genel karakteri ve bileşenleri 
anlaşılan bir bölge; değerlerin yoğunlaşması veya belirli temaların öne 
çıkması sonucu alt birimlere ayrılabilir. Bu noktada rota kurgusunda da 
sapmalar, alternatifler ve yeni senaryolar yaratmak mümkün olacaktır. 
Örneğin, Çukurova coğrafyasında kurgulanacak genel bir rotalar sisteminin, 
farklı temalarla şekillenen alt parçaları da oluşturulabilir; kaleler aksı, yaylalar 
güzergâhı, antik Olba territoryumu gibi.

Kültür mirasının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan bir rota çalışmasının, 
bölgesel mirasa ve bileşenlerine yönelik detaylı bir yaklaşım benimsemesi 
önemlidir. Bu nedenle değerlendirme aşamasında, rota planlaması 
sayesinde geliştirilme potansiyeli taşıyan görünür değerler belirlenirken; 
unutulmuş veya saklı kalmış değerler de canlandırılmaları amacıyla ortaya 
çıkarılmalıdır. Örneğin, günümüzde yaygınlığını yitirmiş bir yerel üretim dalı, 
özel bir dokumacılık tipi gibi, rotanın sunum ve tanıtımında görünür hale 
getirilebilir. Mekânsal karşılığında ise rotanın durak noktalarında bu değere 
ilişkin eğitim atölyeleri, yerel teşvik ve küçük ölçekli satış birimleri gibi 
çalışmalar yapılabilir. 

Tematik alt-bölgeler 
belirleyerek

Saklı kalmış veya 
unutulmuş değerleri 
ayrıştırarak

Görünür değerleri 
belirleyerek
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Planlama: 
Bölgesel Rota 
Kurgusu  
Bir kültür rotasının planlanacağı kent veya bölge, 
doğru başlıklar ve yöntemlerle araştırıldıktan 
sonra, rota kurgusu üzerinde çalışılabilir. 

Bölge ölçekli kültür rotalarının planlanmasında, 
rotanın mekândaki kurgusunu yönlendirecek 
çok sayıda değişken bulunur. Bunun yanında, 
mirasın korunması ve yerelle uyum yakalanması 
adına, planlama ve tasarım aşamalarında bazı 
ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir. 
Yerin araştırılıp değerlendirilmesi ile söz konusu 
ilkelerin takibi, bir rotayı fiziksel anlamda 
kurgulamanın temelini oluşturacaktır. 

3.
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                                                 Temalar     Tarihsel dönemler, yerel mimari, günlük yaşam, ekoloji vb.

          Yerleşimlerin servis kapasiteleri    Konaklama, ticaret, toplu taşıma, sağlık hizmeti

              Bölgelere göre arazi koşulları    Rahat, orta, engebeli, riskli

                                          Kullanıcılar    Yaş, ülke, ilgi alanı, eğitim

                  Rota üzerinde hareket tipi    Yürüyüş, bisiklet, tırmanış, at, motosiklet vb.

                       Rotada geçirilecek süre    2-3 saat, günlük, birkaç günlük, haftalık, aylık

                                   Yolculuk biçimi        Bireysel yolculuklar, grup etkinlikleri, organize turlar

Planlama değişkenleri nelerdir?

Araştırma ve değerlendirme sonuçlarının yönlendireceği 
rota kurgusu aşamasında, kültürel ve doğal mirastan 
bağımsız çok sayıda değişken de söz konusudur. Rota 
planlamanın amaçları da göz önüne alınarak, bu 
değişkenler üzerine düşünülmesi gerekir. Sonuçta, çok 
sayıda değişkenin netleştirilmesiyle, rota kurgusu ortaya 
çıkmaya başlayacaktır.

Çalışılan bölgenin karakteri ile tarihsel ve günümüz bağlamları göz önüne 
alındığında; rota temaları, sunum teknikleri ve güzergâh gibi seçimleri 
yönlendirecek çok sayıda değişkenden söz edilebilir. Örneğin, kabul 
edilen temalara göre ana bir güzergâha bağlı alternatif rota parçaları da 
kurgulanarak, sistem genişletilebilir. Kısacası bu değişkenlerin hepsi de rota 
planlamasında farklı karar konularında etkili olabilir.
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Özellikle tematik yaklaşımlarla geliştirilen/canlandırılan kültür rotalarında; 
rotanın geçeceği iz, bileşenleri, sunum ve tanıtım malzemeleri belirlenen 
temalara bağlı olarak netleştirilir. Güzergâh üzerinde bulunan yerleşimler 
ise, yerel kimliğin gücü yanında, rotayı kullananlar için sağladıkları servis 
kapasitelerine (alışveriş, sağlık hizmeti, bankalar, ulaşım olanakları, 
konaklama gibi) rota kurgusuna dâhil edilir. Tematik bileşenleri ve servis 
noktaları belirlenen bir güzergâh için aynı zamanda, arazi koşullarının 
yönlendireceği bir iz seçimi yapılır.

Örneğin, Çukurova’da “kale” temasıyla kurgulanacak bir rotada, esas 
bileşenleri kaleler oluştururken, bu kalelerin tarihsel dönemleri ve 
kullanımlarıyla ilişkili diğer bileşenler de rotaya dâhil edilmek durumundadır; 
aynı döneme ait yakın yerleşim izleri, gözetleme kuleleri, yol izleri ve diğer 
savunma yapıları gibi. Sunum ve tanıtım çalışmalarında bu temaya uygun 
başlıklar ve bilgiler kullanılmalıdır; Çukurova savunma yapıları, Çukurova 
askeri tarihi, konuyla ilgili önemli olaylar (savaş, antlaşma, sefer vb.), ve 
bölgenin bu temaya ilişkin hikâyesi; “Çukurova nasıl savunuldu?”, “Çukurova 
kaleler zincirinin izinde...” gibi. 

Bu tematik yaklaşımla belirlenecek güzergâh kuşkusuz kırsal alandan 
geçecektir. Bu durumda köy ve ilçe merkezlerinin kapasiteleri göz önüne 
alınır. Ayrıca, kırsal arazide ulaşım tipleri arazi koşullarına göre belirlenir. 

Rotanın kullanımını ilgilendiren başlıklar da kurgu aşamasını etkiler. Örneğin, 
farklı kullanıcı profilleri ve hareket tipleri (yürüyüş, bisiklet, araç vb.) söz 
konusuysa rotanın buna göre alternatifleri üretilir. Rota üzerinde geçirilecek 
süre de doğrudan kurguyu etkileyen bir değişkendir; “günlük bir gezi 
güzergâhı mı kurgulanacak, yoksa haftalık mı veya bunların birlikteliği mi” 
gibi.

Temalar
Servis kapasiteleri

Arazi koşulları

Kullanıcılar
Rota üzerindeki hareket tipi

Rotada geçirilecek süre
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Planlamada hangi ilkeler 
kabul edilmelidir?
İlkesel çalışma, ana malzemesi kültürel ve doğal miras 
olan kültür rotalarının oluşturulmasında bu mirasın 
geleceğini planlamak adına önemlidir. Bu nedenle, 
tüm rota planlama ve karar alma süreçlerinde, özgün 
bölge değerleri ve kaynaklarına karşı duyarlı bir tavır 
geliştirmek ve rota çalışmasının sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla ilkeli bir çalışma yöntemi 
benimsenmelidir. 

Çok boyutlu işbirliği ortamlarına ihtiyaç duyan planlama süreçlerinde 
belirli ilkelerin takip edilmesi, farklı aktörler arasında yaklaşım ve uygulama 
eşgüdümünü sağlamaya yardımcı olur. İlkeli planlama kazanımları:

 • Özgün bölge değerleri ve kaynaklarına karşı duyarlı bir tavır geliştirmek

 • Aktörler arasında yaklaşım ve uygulama eşgüdümü sağlamak

 • Rota çalışmasının sürdürülebilirliğini sağlamak

Rotanın mekânsal yaratımı için göz önünde bulundurulması gereken 
bu ilkeler; rota etaplarının ve üzerindeki bileşenlerin (yerleşimler, tarihi 
alanlar, doğal alanlar, tekil yapılar vb.) belirlenmesinde, önem derecelerinin 
ortaya konmasında, kısacası bütünün devamlı ve verimli bir sisteme 
dönüştürülmesinde de etkili olacaktır. Burada açıklanan ilkeler her koşulda 
göz önünde bulundurulurken, çalışılan bölgenin yerel özelliklerine göre, 
bunlara yeni başlıklar eklenmesi de mümkündür. 
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Geçmişin mirası 
bugünün insanıyla 

ilişkilendirildiğinde, 
sahiplenme ve 

yerelden hareketle 
koruma da 

kendiliğinden gelir.

Ortaklık
Kültür rotaları, mekânsal özellikleri ve bağlayıcı yapıları sayesinde, yerel ve 
bölgesel ölçekli ortaklık mekanizmaları kurulmasında işlevsel araçlardır. Bu 
ortaklık mekanizmasıyla, bir rota üzerindeki tüm öğeler ortak bir paydada 
–tema, idari ortaklık gibi– bir araya getirilir, diğer bir deyişle mekânsal 
ve sosyal açıdan birliktelikleri sağlanır. Aynı zamanda, ortak bir mirası 
ve çevreyi paylaşan yerel aktörlerin katıldığı işbirliği zemini, yönetim ve 
uygulama süreçlerinin devamlılığını sağlarken, aktörler arası entegrasyon da 
güçlendirilir. 

Ortaklık modeli kapsamında yerel grupların kurulması ve ortak üretim/ 
uygulamanın desteklenmesi sürdürülebilirlik açısından özellikle önemli 
adımlardır. Sivil toplum başta olmak üzere, üniversitelerden, yerel 
yönetimlerden temsilcilerin yer alacağı çalışma gruplarının, rota kurgusu 
sürecinde yerelden veri sağlama, kararların değerlendirilmesi ve doğrulanması 
gibi konularda söz sahibi olması gerekir. Ortak çalışma ilkesi aynı zamanda 
yatay işbirliği zeminlerini de güçlendirecektir.

Ortak miras 
ortak kimliği 
getirir; ortak 

kimlik ise 
ortak çalışma 
gerekliliğini.

Etkin koruma
Mirası korumak adına, bazen kullanımını bazense görsel erişimini engelleyerek 
günümüz yaşamından soyutlamak, korumayı sürdürülebilir olmaktan çıkarır. 
Oysa bir miras öğesinin, en yakın çevresinden başlamak üzere insanla 
ilişkilendirilmesi, başta bu mirasın sahiplenilmesini ve yerelden hareketle 
korunmasını da sağlar. 

Kültürel ve doğal mirasın rota üzerinde etkin hale getirilmesi, ancak 
günümüz yaşamıyla bütünleştirici bir yaklaşımla korunmasına bağlıdır. 
Bu yaklaşımın, temel araçlarından biri mirasın kırsal ekonomi ve alternatif 
sektörlerle ilişkilendirerek kullanılmasıdır. Mirasın günümüz ekonomisine ait 
faaliyetlerde, kuşkusuz koruma ilkeleri doğrultusunda, değerlendirilmesi yerel 
halkın sahiplenme ve koruma çabalarını da yönlendirir.    

Bir kültür rotasının fiziksel ve sosyal boyutları incelendiğinde, özellikle 
kırsal kesim için değerlendirilebilir yeni faaliyet alanları tanımlanabilir. Bu 
nedenle, karar alma süreçlerinde yerel kaynakların ve kimliğin gözetilmesi, 
aynı zamanda duyarlı kullanımı, koruma ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkinin 
sağlanmasında önemli boyutlardır.
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Bütüncül kurgu
Bütüncül kurgu, çalışılan alan veya konunun tüm yönleriyle ele alınması ve 
planlanması şeklinde anlaşılmalı ve bu ilke, bölgesel rota çalışmalarında bir 
esas olarak kabul edilmelidir. Çok sayıda değişkene bağlı olarak geliştirilen 
ve gerek miras öğeleri, gerekse sektörel yönelimler konusunda bir dizi karar 
üreten rota kurgusunun, bölge ölçeğinde bir tutarlılık yakalaması ancak 
bütüncüllük ilkesiyle sağlanabilir.

Rota sistemi, her noktada coğrafyanın çeşitliliğini gözetmeli ve her tür özgün 
değere fiziksel ve/veya sosyal açıdan temas etmelidir. Belirlenen temaya bağlı 
olarak ele alınacak bölgesel çeşitlilik, daha dinamik bir sistem kurgulanmasını 
sağlarken, rota deneyimini de daha aktif hale getirecektir. Bu noktada esas 
olan, çeşitliliğin bütüncül bir kurgu dâhilinde kullanılmasıdır.

Rota kurgusunun temel bileşenlerini belirlerken, bu bileşenlerin farklı 
boyutlarını ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. Miras alanları, 
yapılar, manzara, yürüyüş yolu gibi fiziksel özellikleri gözetmenin yanı 
sıra yerleşimleri ve yaşayanları doğrudan etkileyen sosyal ve ekonomik 
boyutlar da değerlendirilmeli, rota üzerindeki odak ve güzergâh seçimleri bu 
değerlendirmeyle desteklenmelidir. Örneğin geleneksel yaşamın korunması, 
kırsal kalkınmanın desteklenmesi gibi kararlarda bu ilke göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Bütüncül kurgunun önemli yönlerinden biri rota bileşenlerinin 
dengelenmesidir. Bu denge, tarihsel ve günümüz öğeleri arasında 
sağlanabileceği gibi, doğal ve kültürel mirasın rota üzerindeki yoğunluğu 
konusunda da aranabilir. Bu şekilde, bir güzergâh üzerinde sıkça tekrar eden 
ve aynı özelliklere sahip öğelerin, rota deneyimini basitleştirmesinin de önüne 
geçilecektir.   

Farklı 
değişkenlere göre 
belirlenen her 
rota parçası, bir 
araya geldiğinde 
çok seçenekli ve 
tutarlı bir sistemi 
oluşturur.
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Kullanımda 
kültürel ve doğal 
mirasa saygı, bir 

koruma ilkesi 
olarak rota 

planlamanın 
da şartlarından 

biridir.

Duyarlı kullanım
Rota üzerindeki değerlerin korunarak yaşatılmasının amaçlandığı noktada, 
her koşulda duyarlı kullanım ilkesi gözetilmelidir. Rota bileşenlerinin 
belirlenmesinde ve miras öğeleriyle ilgili aktif kullanım kararları verilmesinde, 
ilk olarak duyarlı bir eylem çerçevesi ortaya konulmalı ve planlama süreci 
buna göre yürütülmelidir. Ancak bu şekilde, sektörel gelişimin ve ekonomik 
faaliyetlerin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkileri dengelenecek, rota 
ile mirasa dayalı bir canlandırma programı hayata geçirilecektir.

Kültürel ve doğal miras öğelerinde hassasiyet derecesi ve taşıma kapasitesinin 
tespit edilmesi, kullanım koşullarını belirler. Örneğin nadir ve hassas 
niteliklere sahip bir arkeolojik yapı, bölge kimliği için belirleyici ve rota 
kurgusunda vazgeçilmez bir öğe olabilir. Bu durumda, rotanın yaratacağı 
hareketlilik ve yapının hassasiyeti birlikte düşünülmeli, gerekirse ziyaret veya 
yeni bir işlevle kullanım konularında özel kısıtlamalara gidilmelidir. 

Bu örnekteki gibi hassas durumlarla karşılaşıldığında, gerekli tespit ve 
değerlendirmeler yapılmalı, söz konusu yapı veya alan ancak özel koşullarla 
rota kurgusuna dâhil edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hassas bir miras öğesinin 
duyarlı kullanımı amacıyla denetim koşullarının belirlenmesi ve bu şekilde rota 
kurgusuna alınması, bu mirasın çok daha uzun vadede yaşatılmasını ve rota 
aracılığıyla da tanıtılmasını sağlar.
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Yerel katılım
Yerel halkın görüşlerinin alınması, gerek rota planlanan alanın 
anlaşılması ve yorumlanması aşamalarında, gerekse karar ve uygulama 
süreçlerinde yönlendirici etki taşır. Bu etkinin göz ardı edilmemesi, 
yerel halkın rota uygulamasını miras ile birlikte sahiplenmesini 
kuvvetlendirecektir. Bu nedenle, araştırma süreciyle birlikte yerelin 
katılımını sağlayacak buluşmalar düzenlenmeli, rota kurgulamada da 
görüş paylaşımına devam edilmelidir. Etkin bir yerel katılım, çalışmaların 
başlangıcından itibaren sağlanırsa, sonuçta uygulama sürecinde bir 
kazanım elde edilecektir. 

Yerel halkın sürece ne şekilde dâhil edileceği çalışılan bölge özelliklerine 
göre değişebilse de, bazı temel yöntemlerin uygulanması fayda 
sağlayacaktır. Bunlardan biri bölge yaşayanlarının arazi çalışmalarında 
yer almasıdır. Kırsal alanda güvenli yollar, bakı noktaları, tekil yapı 
kalıntıları gibi detaylara hakim olan kişilerin görüşleri alınabilir. Bunun 
yanında, yerelin beklentileri ve çalışmalara nasıl katkı sunabileceğini 
anlamak amacıyla kırsal buluşmaları ve geniş katılımlı kent toplantıları 
düzenlenmelidir. Özellikle muhtarlar yerel halkın örgütlenmesi ve sürece 
katılımın güçlendirilmesinde aktif rol oynamalıdır.   

Süreç boyunca 
çalışmalarda 
kendisine yer 
bulan yerel halk, 
sonuçta rotayı ve 
üzerindeki mirası 
sahiplenecektir.

Via Egnatia, rota üzerindeki genç ve çocukların katılımıyla, çok sayıda şehirde yapılan 40 metre uzunluğundaki resim
Kaynak: http://www.viaegnatiafoundation.eu/index.php/show-galleries
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Bölgeyi 
anlamak

Kimliği oluşturan öğeler
Özel karakterli öğeler

Rota altyapısı
oluşturmak

Değer sınıfları
Tematik alt bölgeler

Görünür veya unutulmuş 
değerler

Rota sistemini 
kurgulamak

Kurgu öncelikleri
Güzergâh ve yerleşim kademelenmesi

Alternatif güzergâhlar
Özel proje alanları

ARAŞTIRMA

DEĞERLENDİRME

KURGU

Bölgenin araştırılması, değerlendirilmesi ve buna 
göre rota sisteminin kurgulanmasına bir bütün 
şeklinde bakarsak, bu 3 adımın rota planlama sürecini 
oluşturduğu söylenebilir. Yukarıda, “Bakış: Araştırma 
ve Değerlendirme” bölümünde ilk iki adımı anlatılan 
bu sürecin son aşaması, rotanın bir dizi karar ve ilke ile 
mekânda kurgulanmasıdır. 

Tüm bileşenleriyle, tutarlı bir rota sistemi kurgulamak için, önceliklerin 
belirlenmesinin ardından, güzergâh ve yerleşim kararları, miras alanları ve 
proje alanları başlıkları üzerinden ilerlenmelidir. Kurgu aşamasında önemli 
olan, tercih ve kararların her koşulda bölgesel değerlendirme sonuçlarına 
göre alınmasıdır; diğer bir deyişle bölgenin anlamını ve özgün kimliğini akılda 
tutarak hareket edilmesi gerekir.

Rota sistemi nasıl 
kurgulanmalıdır?



61

> Korunmuş ve 

nadir doğal değerler 

üzerinden geçilmesi: 

Kanyon, yayla, bakı 

noktaları, şelaleler 

gibi

Rota bileşenlerinin neler olacağına işaret eden öncelikler, aynı zamanda 
yukarıda bahsedilen, planlama değişkenleri arasından yapılan seçimlerdir. 
Rotanın nasıl bir çizgi izleyeceği, hangi duraklara uğrayacağı, proje 
geliştirilecek odaklar gibi konulara karar verilirken kurgu önceliklerinin 
takip edilmesiyle, rota mekânda da oluşmaya başlayacaktır. Örneğin, 
korunmuş kırsal dokusu ve kültürel zenginliğiyle Kelkit havzası için bir rota 
kurgusunun öncelikleri şu şekilde sıralanabilir;

Kurgu öncelikleri

> Erişilebilir ve 

algılanabilir kültür 

mirasına uğranması: 

Kale, kilise, yayla 

köyleri, tarihi kent 

merkezi gibi

> Kullanıcılar için 

servis ihtiyaçlarına 

cevap veren köy 

ve kentlerde durak 

oluşturulması

> Yerel kalkınma 

odaklı proje geliştirme 

potansiyeli taşıyan 

özgün yerleşimlerden 

geçilmesi: El sanatları, 

yemek kültürü, eko-

tarım gibi
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Fiziksel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla geniş bir sistem olan kültür rotalarının, 
mekândaki karşılığı kuşkusuz bir veya birden fazla güzergâh ile bunlar 
üzerindeki durak noktalarından oluşur. Bu nedenle doğru güzergâhların 
çizilmesinin ve durak noktalarının atanmasının, işlevsel ve sürdürülebilir bir 
rota sisteminin oluşturulmasında payı büyüktür. 

Kademelenme ise güzergâh ve yerleşimlerin bütüncül bir rota sistemindeki 
rollerini belirler. Tema, süre, servis gibi daha önce de bahsedilen çok sayıda 
değişken, kademelenme ihtiyacı doğurabilir. Bu durumda alternatif güzergâh 
parçaları, geliştirilecek yerleşim odakları gibi kararlar alınarak, rota sistemi 
çeşitlendirilir. 

Rota üzerindeki yerleşimlerin servis kapasiteleri ile sosyal ve kültürel 
potansiyelleri üzerinden bir yerleşim kademelenmesinin önerilmesi, rota 
sistemini daha verimli çalışan bir konuma yükseltir. Gerek kullanıcıların 
gerekse servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir adım olarak 
bu kademelenme, rota sistemi üzerindeki işbirliklerinin tanımlanmasını da 
destekler.

Çalışılan her bölgeye göre değişebileceği gibi, genel bir kültür rotası 
sisteminde güzergâh ve yerleşim kademelenmesi şu şekilde kurgulanabilir:

Birincil güzergâh
Bölge kimliğini en iyi temsil ettiği düşünülen ve seçilmiş öğelerin sıralandığı 
esas rotadır. Bir rota kurgusunda öncelikle bütün sistemin omurgası olarak 
işleyen bu ana güzergâh belirlenmelidir.

Örnek: Silifke’den Feke’ye kurgulanabilecek bir rotada, Kilikya temasını 
temsil eden başlıca öğelerin sıralandığı ana güzergâh

İkincil güzergâhlar
Özel temalar, zorluk dereceleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak 
tanımlanan alternatif bağlantı hatları ve uzantılarıdır. Bunlar, sistemin 
omurgasına, mümkünse önemli bir odakta veya bir servis merkezinde 
bağlanan ve sistemi çeşitlendiren kılcallar olarak düşünülebilir.

Örnek: Pozantı’da Kilikya rotasının ana hattından ayrılarak Tarsus’a 
bağlanan ve antik güzergâhı takip eden bir uzantı

Güzergâh ve yerleşim 
kademelenmesi

Alternatif güzergâhlar
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Ana rota odakları
Başlangıç ve bitiş odaklarına ek olarak, birincil güzergâh üzerinde bulunan 
ve etaplarının belirlenmesini sağlayan yerleşim merkezleridir. Bir etabın 
başlangıcında ve ulaşılan varış noktasında, temel servis sağlama odaklarıdır; 
alışveriş, sağlık, konaklama, ulaşım gibi. Ana rota odaklarının aynı zamanda 
planlama ve yönetim süreçlerinin de temel aktörleri arasında rol alması 
önemlidir.

Örnek: Silifke’den Feke’ye kurgulanabilecek Kilikya rotasındaki başlıca 
kentsel merkezler; Silifke (başlangıç), Çamlıyayla, Pozantı, Aladağ, Feke 
(bitiş) gibi. 

Destekleyici odaklar
Rota etapları üzerindeki duraklama noktalarıdır. Destekleyici odaklar yine 
konaklama, kamp alanı, gıda gibi temel servis ihtiyaçlarına cevap verecek 
yerleşimlerdir. Aynı zamanda yerel kalkınma potansiyelinin; geleneksel 
zanaatlar, eko-turizm, ekolojik tarım gibi alternatif üretim ve eğitim 
projeleriyle destekleneceği odaklar olarak da belirlenebilir.

Örnek: Silifke ve Çamlıyayla ilçe merkezleri arasındaki özgün ve korunmuş 
köyler, antik Olba Krallığının merkezi olup, bugün de Olba arkeolojik 
alanıyla ilişkisini koruyan Uzuncaburç köyü gibi.

Karayaka

Salkımören

Ballıdağ

Üzümlü
Bağpınar

Yoldere

Doğanyurt

Çamdibi Pınarbeyli

Buzköy Tamlar

Talazan 
Köprüsü

Erbaa
Nehir Kenarı

Yeşilhisar

Çimenözü

Cerköy

1
2

3

Düden

Sulugöl
Tokat

Tokat

Halbur

Kaleköy

Erbaa

Niksar

Çamiçi

Geritköyü

Gültepe

Fındıkcak

Barak 

Dillidost Akgün

Külekçili

Engelli
Madenli

İkizce

Sapaca

Beykaya

Kuzköy

Kurtuluş

Kargı

Kelkit Havzası Öncelikli Kurgu Önerisi, 
Niksar ve çevresi 

Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Özel proje alanları nasıl 
belirlenir?
Kültür rotalarının kazanımlarından biri de yerelde lokal 
projelerin geliştirilebilmesi için bütüncül bir çerçeve 
çizmesidir. Diğer bir deyişle, rota çalışmasıyla bölge 
ihtiyaçlarına küçük ölçekli müdahalelerle yaklaşan bir 
planlama ve koruma çalışması gerçekleştirilir. 

Rota sisteminin kurgulanmasıyla, amaçlar ve alınan kararlar doğrultusunda 
özel odaklarda veya akslarda projeler geliştirilmesi, rotanın miras koruma ve 
yerel ekonomiyle ilişkisini de güçlendirir. 

Kırklareli, Seyfioğlu Tabyası, Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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> Nadir bulunan bir değer 
veya değerler grubu: Özel 
bir geleneksel mimari dili 
(Taraklı- Mudurnu- Göynük 
coğrafyasına özgü mimari dil 
gibi), nadir bir doğal oluşum 
alanı (Kapadokya ve Frig 
vadileri gibi)

> Belirli bir kullanıcı grubu 
için anlam ifade eden 
sembolik değerler: Hıristiyan 
kullanıcılar için St. Paul 
rotasının varış noktası olan 
Pisidia Antiocheia antik kenti 
ve kilisesi gibi

> Rota temasını temsil 
eden korunmuş ve 
erişilebilir değerlerin 
yoğunlaşması: Edirne 
ve Kırklareli çevresinde 
yoğunlaşan, Osmanlı 
döneminin savunma 
yapıları tabyalar gibi

Rota sistemine esas önemini kazandıran değerler bütünü, kültürel ve doğal 
miras öğelerinden oluşur. Köyler, antik kentler, tarihi merkezler, tekil yapılar 
gibi bölge genelinde tekrar eden miras öğeleri, aynı zamanda yerel kimliği de 
meydana getirir. Bunun yanında, bölgesel araştırma aşamasında tespit edilen 
“özel karakterli alanlar” da rota sistemine dâhil edilmelidir. Bu alanlar için 
daha detaylı ve kendi içinde çalışan alt sistemler kurgulanabilir. Özel karakter 
alanlarını oluşturan koşullardan bazıları;

Özel karakter alanları

Kilikya örneğinden devam etmek gerekirse; Silifke – Erdemli arasında, antik 
dönem mirasının bölgenin geri kalanına oranla yoğun olarak izlendiği bir özel 
karakter alanından bahsedilebilir. Genel rota sistemi kapsamında bu alana 
özel kararların üretilmesi ve uygulanması, rotanın kültür mirasını korumadaki 
rolünü de güçlendirir; çevre düzenlemeleri, araştırma, koruma ve sunum 
çalışmaları gibi.
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Benzer bir örnek, rotanın yerel üretim ve eğitim konularıyla ilişkilendirilmesi 
açısından da verilebilir. Örneğin, Güney Marmara kırsalında planlanacak 
bir rotada, Balıkesir platosunda hâlâ sürdürülen geleneksel yörük yaşamı 
kuşkusuz önemli bir başlık olarak öne çıkacaktır. Yağcıbedir ve Karakeçili 
yörüklerinin yaşadığı dağ köylerinin yoğunlaşma alanı özel bir karakter 
alanı olarak düşünülüp; köy hayırları, yağlı güreş, düğünler gibi geleneklerin 
sürdürüldüğü alan için geleneksel yaşam ve üretim temalarıyla bir program 
üretilebilir. Bu program kapsamında Yağcıbedir halı dokumacılığını yaşatmayı 
hedefleyen eğitim ve teşvik projeleri geliştirilebilir. 

Rotanın kurgulanması sırasında, miras alanı, servis yerleşimi, özel karakter 
alanı gibi belirlenebilecek bir diğer başlık da “aktivite alanları”dır. Özel ilgi 
alanı olan kullanıcılara yönelik ve zaman zaman uzmanlık da gerektiren 
aktivitelerin geliştirilebileceği bu alanlar,  rota sistemini aktif hale getirecek 
ve yerel ekonomiyi destekleyecek odaklar olarak düşünülebilir. Bu nedenle, 
belirlenmelerinin ardından lokal ölçekli projelerle etkinleştirilmeleri, güçlü 
tanıtım yöntemleriyle rota bütününe entegre edilmeleri önemlidir. Çoğunlukla 
doğa sporları olan yeni aktivitelerin en yaygınları yandaki gibidir.

Aktivite alanları

Lamos Vadisi, Silifke, Mersin
Kaynak: ÇEKÜL arşivi
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Bisiklet: Amatör veya profesyonellere yönelik uygun parkurları sağlayan bölgelerde 

geliştirilebilir. Bu konuda parkur hazırlıkları, özel veya kamusal kamp alanları 

düzenlemeleri ve tanıtım çalışmaları gerektirir.

Dağcılık  ve kaya tırmanışı: Dağlık bölgelerde, zirvelerde ve kanyonlarda özel ilgi alanı 

olarak geliştirilebilir. Bu konuda güvenlik önlemleri, özel veya kamusal kamp alanları gibi 

düzenlemeler ile tanıtım çalışmaları gerektirir.

Rafting: Akarsu varlığı açısından zengin bölgelerde, raftinge olanak veren nehir kesitleri 

rotaya bağlı alternatif hatlar olarak belirlenebilir. Bu konuda güvenlik önlemleri, rehberlik, 

eğitim ve tanıtım çalışmaları gerektirir. 

Yamaç paraşütü: Dağlık ve rüzgârı uygun kesimlerde geliştirilebilir bir aktivite alanıdır. 

Raftinge benzer şekilde rehberlik, eğitim, tanıtım gibi çalışmalarla yürütülmelidir. 

Kuş gözlem: Çalışılan bölgenin sulak alanlarında geliştirilebilir bir aktivitedir. Bu konuda 

eğitim, etkinlik günleri, çevre düzenlemeleri ve tanıtım gibi çalışmalar yürütülebilir. 

Bu aktivitelere ek olarak mağaracılık, dalış, motokros ve maratonlar gibi çok sayıda doğa 
aktivitesi bir kültür rotası kapsamında geliştirilebilir. 

Önemli bir diğer aktivite alanı, insanın doğada konaklaması ve bulunduğu yeri bu şekilde 
deneyimlemesini sağlayan kampçılıktır. Kampçılık, özellikle bölgesel ölçekte ve kırsalda 
kurgulanan bir rota sisteminde, belirli alanlara sıkıştırılmanın ötesinde, tüm rota üzerinde 
yapılabilir olmalıdır. Yine de, gerekmesi durumunda, uygun alanlarda özel kamp alanı 
kurulması veya yönlendirme ile açık yer gösterimi şeklinde de sağlanmalıdır. 
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Yönetim: 
Gerçekleştirme ve 
Tanıtım Süreci 
Rotanın hayata geçirilmesi ve sonrasında sürekli bir 
tanıtım stratejisinin uygulanması, geniş çerçevede 
yönetim aşaması olarak düşünülmelidir. Uygulama 
aktörlerinin belirlenmesinden, kurgu aşamasında 
verilen kararların mekânda gerçekleştirilmesine ve 
rotanın sunulmasına kadar çok boyutlu bir yönetim 
sürecinin iyi işletilmesi, kültür rotasının amaçlarına 
da gerçek anlamda ulaşılmasını sağlar. 

Kültür rotalarının hayata geçirilmesi, özellikle bölge 
ölçekli çalışmalarda çok aktörlü süreçler gerektirir. 
Başta kültürel ve doğal mirastan sorumlu kurumlar, 
idari birimler ve yerel halk gibi geniş bir paydaşlar 
toplamı, uygulama süreci boyunca eşgüdüm içinde 
ve ortak ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Ancak 
bu şekilde, bölge kimliğini tanıtım ve lokal projelerle 
güçlendirerek gelişen, sürdürülebilir bir rota 
sistemi uygulanır. Böylece, açılışından bir süre sonra 
işlevsiz hale gelen turizm güzergâhlarından farklı bir 
süreklilik ve nitelik elde edilecektir.

4.



69

Araştırma ve kurgu aşamalarında olduğu gibi, uygulama 
sürecinden sorumlu yönetsel yapılanmada da yerel 
yönetimlerin ağırlıklı olarak rol alması önemlidir. En 
temelde yerelin kaynaklarından beslenen kültürel rota 
çalışmalarının yönetilmesinde, bu kaynakların korunması 
ve geliştirilmesinden sorumlu yerel birimler görev 
almalıdır.

Bölgesel rota kurgusunun mekânda gerçekleştirme sürecinin ön koşulu, 
uygulayıcı tarafların ortak bir akıl geliştirmesidir. Bunun yanında paydaş 
sorumluluklarının iyi tanımlanması ve sahiplenilmesi de kuşkusuz uygulama 
sürecini rahatlatır. Çalışma birimlerinin netleştirilmesi ve ilkelerin takip 
edilmesi, etkin bir yönetim sürecinin temelinin oluşturur.

Uygulama paydaşları kimlerdir?

Yol Haritaları Burdur ve Nevşehir Bölge Çalıştayları
Kaynak: ÇEKÜL arşivi
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Uygulamada rol alacak aktörlerin belirlenmesinde temel yaklaşım yerelin 
etkin kılınmasıdır. Bu yaklaşımın sonucu, bölgede yaşayan ve çalışanların 
bir araya gelmesi ve sahip oldukları ortak mirasa dair sorumluluklarını ortak 
projelere taşımaları olacaktır. Bu şekilde uygulamaların bölge paydaşları 
tarafından benimsenmesi ve sürekli kılınması sağlanabilir. Yerel ölçekten 
başlayarak, uluslararası işbirliklerine dek oldukça geniş bir çerçeveye yayılan 
aktörler arasındaki ilişkiler; finansman ortaklığı, sponsorluk, danışmanlık, 
gönüllülük gibi biçimlerde yürütülebilir. Bu geniş çerçevede sıralanan 
aktörler, bölgesel özellikler ve rota çalışmasının amaçları gibi değişkenler 
doğrultusunda sınırlandırılır. 

Kültür rotasının, tarihselliği gereği ülke sınırlarını aşması durumunda, sınır 
ötesi ortaklıkların kurulması gerekir. Yerel dinamikleri farklılaşsa dahi, bu 
durumda yönetim aktörleri rotanın sunumu ve tanıtımında ortak dili ve 
uygulama ilkelerini takip etmelidir. Aynı zamanda sınır ötesi işbirlikleriyle 
ortak etkinlikler ve atölyeler düzenlenebilir.

Yerel Ölçek: Kent ve Bölge

Belediyeler, köy muhtarları

 Valilikler

Sivil toplum kuruluşları: çevre, ekoloji, kültür, doğa 

sporları, fotoğrafçılık vb. konularında 

çalışan örgütler 

Müzeler

 Üniversiteler, araştırma enstitüleri 

 Meslek odaları

Kalkınma ajansları, birlikler

Kullanıcılar (yaşayanlar, çalışanlar, ziyaretçiler)

İletişim ajansları 

Ulaşım kooperatifleri 

Turizm acentaları 

Turizm işletmeleri (otel, pansiyon, kamp, restoran vb.)

Yerel rehberler

Özel danışmanlar  

Ulusal Ölçek Uluslararası Ölçek

Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Üniversiteler, Araştırma enstitüleri 

Sivil Toplum Kuruluşları: Ulusal ölçekte çalışan örgütler 

(ÇEKÜL, Doğa Derneği, Buğday vb.) 

Turizm birlikleri 

Ziyaretçiler

Tur operatörleri 

Web portalleri 

Doğa ve kültür kurumları (Avrupa Konseyi, ICOMOS vb.)

Ziyaretçiler

Sorumlu aktörler
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Araştırma sonuçlarının tematik alt-bölgeler belirleyerek yapılan 
değerlendirmesine göre, idari kısıtlamalarla karşılaşılmıyorsa, bu alt-bölgeler 
birer yönetim bölgesi şeklinde ele alınabilir. Bu alt-bölge yönetimleri kendi 
içlerinde rota uygulamalarını yürütebileceği gibi her koşulda ana sisteme bağlı 
kalmak durumundadır. Alt-bölgelerde, rota kurgusunda birincil merkez olarak 
belirlenmiş ilçe belediyeleri,  aynı zamanda alt-yönetim merkezi şeklinde 
çalışmalıdır. 

Yönetim bölgeleri

Pacific Crest Trail, rota yönetimi ve yıllık plan çalışması 
Kaynak: http://www.pcta.org/our-work/trail-and-land-management/ 
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Planlama sürecinde hazırlanan rota kurgusu sorumlu 
aktörler ve çalışma birimleri tarafından hayata geçirilir. 
Bu süreçlerden sorumlu tüm aktörler, rotanın fiziksel 
bütünlüğü, işlerliği ve devamlılığını sağlamak amacıyla, 
belirli ilkeleri gözetmelidir.

Rota standartları
Rota sisteminde bir bütünlük yakalanması ancak uygulamadan sorumlu 
aktörlerin ortak kararlar ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesiyle 
mümkündür. Bu nedenle rota standartları tanımlanmalı ve bölge genelinde 
uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

Rotanın deneyimini kolaylaştırmak ve niteliğini arttırmak amacıyla, temel 
fiziksel özelliklerde belirli standartlar uygulanabilir. Bu konuda uluslararası 
çalışmalarda uygulanmış standartlar kabul edilebileceği gibi yerele uyarlanmış 
bir model de geliştirilebilir. Takip edilmesi gereken rota standartları arasında; 
etaplarda zorluk derecelerinin belirlenmesi, işaretleme sistemlerinin rota 
bütününde ortak bir dil ile uygulanması, acentaler ve rehberler için tanıtım 
koşullarının belirlenmesi sayılabilir.

Güvenli güzergâh
Yaşayanlar ve ziyaretçiler için güvenli bir güzergâhın kurgulanması, her 
aşamada akılda tutulmalıdır. Güvenlik ilkesi güzergâh belirleme, çevre 
düzenlemeleri gibi eylem alanlarına yönelik kararları yönlendirmelidir. 
Ziyaretçilerin ve yaşayanların rota üzerinde güvenli bir deneyim yaşamalarını 
sağlamak amacıyla GPS takibi, riskli alanlarda doğal çevreye uyumlu yürüyüş 
platformları, tırmanış kolaylaştırıcı çözümler, patika düzenlemeleri gibi pratik 
çözümler üretilmelidir. Coğrafyanın belirli öğelerine fiziksel ve/veya görsel 
erişim sağlanırken, güvenliğin gözetilmesi ve bu yönde önlemler alınması 
gerekir.

Temel uygulama ilkeleri 
nelerdir?
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İzleme ve bakım
Rota sistemi işleyişini ve özellikle lokal projelerini sürdürülebilir hale getirmek 
için düzenli bir izleme ve bakım mekanizması kurulmalıdır. Bu mekanizma, 
rotanın sadece planlanması ve hayata geçirilmesinde değil, sonrasında 
da nasıl işlediğine dair bir geri bildirim alma sistemidir. Rotanın kullanım 
sürecinde ihtiyaçlarını, geliştirilmesi gereken yönlerini anlamaya ve bunlara 
yönelik adımlar atmaya yarar.

İzleme ve bakımın düzenli hale getirilmesi, rotada sürekli yenilenme ve 
gelişmeyi mümkün kılacaktır. Sonuçta, sürekli hale getirilen lokal eğitim, 
koruma, işlevlendirme, alternatif sektör gelişimi gibi projelerle güçlenen ve her 
zaman gelişime açık bir sistem organize edilmiş olacaktır.

Teknik çalışma birimlerinin üstleneceği izleme ve bakım süreci; ziyaretçi 
sayıları, güzergâh tercihleri, geri bildirim alma gibi başlıkları gözeten bir veri 
yönetimi sistemini takip etmelidir. Bunun yanında alanda gerçekleştirilmesi 
gereken periyodik eylemler ise işaretleme ve yönlendirme öğelerinin 
yenilenmesi, yol bakımı ve güvenlik kontrolleridir.
 

Miras ve turizm 
arasındaki ilişkinin 
dengelenmesi 
ancak etkin bir 
ziyaretçi yönetimi 
ile mümkündür. 
Yerleşimlerde servis 
kapasitelerinin 
uygun koşullara 
getirilmesi, 
yönlendirme ve 
bilgilendirme 
sistemlerinin 
geliştirilmesi, hassas 
alan ve yapılarda 
kontrollü kullanım 
ziyaretçi yönetiminin 
öncelikli adımlarıdır.

Lamos Vadisi, Erdemli, Mersin
Kaynak: ÇEKÜL arşivi
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Her türlü koruma ve planlama çalışmasının 
uygulamasında, detaylı bir eylem planının hazırlanması 
ve tüm aktörler tarafından takip edilmesi bir ön koşuldur. 
Kültür rotalarının hayata geçirilmesinde de aynı yaklaşım 
geçerlidir. 

Rota kurgusunun, uygulama aşamasına gelindiğinde her şeyden önce tüm 
boyutlarıyla bir eylem planı oluşturulmalıdır. Eylem planının içermesi gereken 
başlıklar: rota uygulama adımları, öneri projeler, sorumlu aktörler, bütçe ve 
uygulama süresidir. 

Süreç takibini kolaylaştırmak amacıyla tüm adımlar kısa, orta ve uzun 
zaman aralıklarında tanımlanabilir. Ancak bu zaman aralıklarının kaç aydan 
veya yıldan oluşacağı elbet çalışılan bölge ölçeğine, kapsamına ve yerel 
yönetim dinamiklerine göre belirlenmelidir. Örneğin, kısa vade için 0-6. ay, 
orta vade için 6-12. aylar, uzun vade içinse 12-24. aylar. Bunlara ek olarak, 
eylem planında zaman aralıklarında sınırlanamayacak sürekli eylemler da 
tanımlanabilir.  

Her koşulda izlenmesi gereken bu adımlar, rotanın planlanacağı bölge 
özelliklerine ve yerel dinamiklere göre çeşitlenebilir. Bu nedenle, yanda 
gösterilen öncelikli eylemler birer çıkış noktası olarak kabul edilebileceği gibi, 
uygulama süreci boyunca yeni ara adımlar da tanımlanabilir.

Öncelikli eylemler nelerdir?
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1. ETAP

2. ETAP

3. ETAP

SÜREKLİ

Etapların süreleri çalışılan bölgeye göre değişir.

Burada sıralanan eylemler bölge özellikleri, yönetim dinamikleri ve rota kurgusuna göre geliştirilebilir.

Bu adımlar sırayla uygulanabileceği gibi bazı çalışmalar eşzamanlı da yürütülebilir. 
*

 • Uygulama aktörlerinin belirlenmesi

 • Yönetim şemasının oluşturulması

 • Uygulama eylem planının hazırlanması

 • Yerelle buluşma ve bilgilendirme toplantıları

 • Gönüllülere ulaşma

 • Ziyaretçi yönetim stratejisinin 

oluşturulması

 • Tanıtım stratejisinin oluşturulması

 • Bilgilendirme ve yönlendirme sisteminin 

hazırlanması

İçerik oluşturma

Tasarım ve üretim

Sahada yerleştirme

 • Tanıtım stratejisinin uygulanması

Basılı materyaller

Web sitesi ve sosyal medya altyapısı

Duyuru ve açılış

Lokal projeler: Çevre düzenleme, işlevlendirme, kamusal sanat, doğa sporu vb.

Eğitim programları: Rehberlik, koruma bilinci, alternatif ekonomiler vb.

Özel etkinlikler: Fotoğrafçılık, yürüyüş, keşif, yarışmalar, atölyeler vb.

İzleme ve bakım
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Bir kültür rotasının hayata geçirilmesiyle birlikte bölgeye 
erişimin, yerel kimliğin algılanmasının ve tanıtılmasının 
güçlendirilmesi beklenir. Bu şekilde, koruma ve yerel 
ekonomiye destek gibi rota planlama amaçlarına 
giden yolda kolaylaştırıcı bir etki elde edilir. Rotanın 
uygulanması sürecinde iletişim stratejisine özel olarak 
eğilmek önemlidir.  

Kültür rotasının başta yerel halk olmak üzere tüm potansiyel kullanıcılara 
duyurulması, anlatılması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili tüm araç ve adımları 
içeren çerçevenin bütününe rota iletişim stratejisi denebilir. Bu stratejinin 
esas amacı; yerel kimliği rotadaki bileşenler üzerinden sunmak ve rotanın 
tanıtımını tüm yönleriyle yaygınlaştırmaktır. 

İletişim stratejisi en başta kime yönelik bir sunum ve tanıtım hedeflendiğini 
ortaya koymalıdır. Bir kültür rotasının kime sunulacağı ve tanıtılacağı 
düşünülürse, öncelikle ziyaretçiler ve yerel halk başlıkları ele alınmalıdır. 

Ziyaretçiler: Ziyaretçilere yönelik oluşturulacak iletişim çerçevesi, sahadaki 
uygulamalara ek olarak mutlaka uzaktan da erişilebilir; web ortamları, dijital 
uygulamalar ve basılı kaynaklar gibi araçlarla desteklenmelidir. Uluslararası 
ziyaretçiler için bu araçların yabancı dil versiyonları unutulmamalıdır.

Yerel halk: Yerel halkla kurulacak iletişim süreç boyunca düzenlenen 
buluşmalarla taze tutulmalıdır. Bunun yanında yerleşim merkezlerinde 
afişleme, broşür dağıtımı ve yerel yayınlarda duyuru gibi araçlar da 
yaşayanların rota hakkında sürekli bilgilendirilmelerini sağlar. 

İletişim stratejisi nasıl 
kurgulanmalıdır?

Hedef kitle
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Rotayı doğrudan deneyimleyecek ziyaretçiler ve halkın yanı sıra, yerel kurum 
ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, esnaf ve işletmeciler gibi grupların da 
iletişim stratejisinde yer alması gerekebilir. Rotanın amaçları ve kapsamına 
bağlı olarak, bu gruplara özel araçlar geliştirilmelidir.

Verimli çalışacak bir iletişim stratejisine ulaşmanın öncelikli koşulu, özellikle 
bölge ölçeklerinde bütüncül sunum ve tanıtım yaklaşımının uygulanmasıdır. 
Bu yaklaşım eşliğinde, bölgesel değerlerin tanıtım yoluyla geliştirilmesi, hedef 
kitlelere güçlü ve kapsamlı bir bölge imajının yansıtılması amaçlanır. 

Bütüncül sunum ve 
tanıtım

N/A The western leg of the 

GHT high route across 

Nepal: trek from Rara 

Lake along the ancient 

salt trading route to Tibet 

and experience how green 

pastures give way to 

barren land cut by deep 

valleys.

Rara & Jumla marks the 

crossroads between the 

GHT high and low route. 

To get there, cross over 

from Dolpa via 5000m 

passes and trek down until 

you reach the pristine Rara 

Lake, Nepal’s largest lake.

Dolpa is a land of 

ancient trading routes 

arcing across a timeless 

landscape, detached 

from the modern world. 

The GHT high route from 

Annapurna will bring you 

right into the heart of it.

Annapurna has everything 

the Himalayas offer, 

accessible along a 

selection of well-

maintained trails that 

snake in and around the 

55-kilometre Annapurna 

massif. Take the GHT 

along the famous 

Annapurna Circuit.

With a variety to rival 

Nepal’s most popular 

trekking destinations, 

Manaslu’s time has 

finally come. Follow the 

GHT high route across 

the Ganesh Himal range 

and continue along the 

Manaslu Circuit over 

Larkye pass.

Follow the GHT high 

route into Langtang via 

the 5308m Tilman pass 

from where you can see 

all the way to Tibet. The 

descent delivers you into a 

charming world of glaciers, 

alpine meadows and 

cheese factories.

Famed for its sky-piercing 

peaks, Everest & Rolwaling 

offers an abundance of 

cultural experiences and 

natural beauty: Sherpa 

villages, Everest Base 

Camp, the Cho La pass to 

Gokyo Lake and the Tashi 

Labsta into Rolwaling.

Makalu is a rarely visited 

gem. Sandwiched 

between Everest and 

Kanchenjunga, it is one 

of the largest protected 

areas in Nepal. Trek 

below towering cliffs and 

immense glaciers.

Incredibly wild, 

Kanchenjunga is for the 

adventurer within you: 

remote terrain, rugged 

trails and wild nature make 

for a perfectly challenging 

beginning to the GHT high 

route.

N/A GHT - Humla Traverse GHT - Dolpa to Rara 

Traverse via Shey Gompa

GHT - Upper Dolpa 

Traverse

GHT - Annapurna Traverse 

(Annapurna Circuit)

GHT - Ganesh Himal and 

Manaslu Traverse

GHT - Langtang Traverse 

via Tilman Pass

GHT - Everest to 

Rolwaling Traverse via 

Tashi Labsta

GHT - Makalu to Everest 

Traverse via 3 Cols

GHT - Kanchenjunga 

to Makalu Traverse via 

Lumba Sumba Pass

N/A 19 days (moderate to hard) 

Max. 4620m 

Camping / basic teahouses 

Spring and autumn

15 days (hard) 

Max. 5563m 

Camping 

Spring and autumn

13 days (hard) 

Max. 5550m 

Camping 

Spring and autumn

12 days (moderate) 

Max. 5414m 

Teahouses 

Spring and autumn

16 days (moderate) 

Max. 5160m 

Camping and teahouses 

Spring and autumn

18 days (hard) 

Max. 5308m 

Camping 

Spring and autumn

21 days (hard) 

Max. 5755m 

Camping and teahouses 

Spring and autumn

19 days (hard) 

Max. 6146m  

Camping 

Spring and autumn

24 days (hard) 

Max. 5159m 

Camping 

Spring and autumn

GHT low route to the 

western Indian border: 

trek from Rara Lake 

through thick forests 

and small villages cut off 

from the modern world. 

Pass through remote 

Chhetri settlements.

N/A See Nepal’s two most 

spectacular lakes and 

experience how Dolpa’s 

desert-like landscapes 

fade into beautiful thick 

forests.

Walk from Annapurna to 

Dolpa through the no-

man’s land of Dhorpatan 

Hunting Reserve: 

enjoy stunning views 

of Dhaulagiri and the 

Annapurna range.

Even in Nepal’s tourist 

Mekka, there’s always a 

trail less travelled: Follow 

the GHT low route off 

the beaten track through 

beautiful Gurung villages.

Take the GHT low route 

across the mid hills of 

the Ganesh Himal and 

Manaslu range passing 

through charming 

backcountry and villages.

A less demanding trekking 

experience combining 

cultural encounters, 

spectacular Himalayan 

views and remote villages 

– all within easy reach of 

Nepal’s capital.

Get off the beaten track 

in Nepal’s most popular 

tourist destination 

and trek through the 

Lower Solukhumbu and 

Rolwaling region visiting 

remote Rai and Sherpa 

villages.

In Makalu Barun, the 

GHT low route takes 

you through subtropical 

vegetation and villages 

reminiscent of Southeast 

Asia.

Embark on an adventurous 

trek along the GHT low 

route: hike through the 

unexplored eastern mid 

hills and enjoy great views 

of the Kanchenjunga 

range.

GHT - Far West 

Exploratory

N/A GHT - Dolpa to Rara 

Traverse via Phoksundo 

Lake

GHT - Annapurna to Dolpa 

Traverse via Dhorpatan

GHT – Annapurna 

Exploratory via Poon Hill

GHT - Ganesh Himal and 

Lower Manaslu Traverse

GHT - Helambu 

Exploratory

GHT – Solukhumbu and 

Rolwaling Traverse

GHT - Makalu Exploratory GHT - East Nepal 

Exploratory

13 days (moderate) 

Max. 3232 m 

Camping and/or homestays 

Spring and autumn

N/A 12 days (moderate) 

Max. 3900m 

Camping and/or teahouses 

April to September

8 days (hard) 

Max. 4519m 

Camping 

Spring and autumn

10 days (moderate) 

Max. 3193m 

Teahouses / homestays 

Spring, autumn and winter

8 days (easy to moderate)

Max. 1591m 

Camping and/or homestays 

Spring, autumn and winter

6 days (easy to moderate) 

Max. 2345m 

Camping and/or teahouses 

Spring, autumn and winter

17 days (moderate) 

Max. 3532m 

Camping and/or homestays 

Spring and autumn

5 days (easy) 

Max. 2800m 

Camping and/or homestays 

Spring, autumn and winter

12 days (moderate) 

Max. 3794m 

Camping and/or homestays 

Spring and autumn

high route

An adventure you will never forget. Explore the whole length of Nepal’s 
Himalayas in one challenging, epic trek along the Great Himalaya Trail high 
route. Start in Kanchenjunga on Nepal’s eastern border and traverse a total 
of 16 high passes (5000m altitude and above) until you reach the Tibetan 

border at Nepal’s western end. 

The high route takes 157 days depending on your itinerary 

It’s a camping trek with a few possibilities to stay in (basic) teahouses or homestays 

Sherpani Col at 6146m is the highest point on the trail 

Start/finish: Kanchenjunga Base Camp (East Nepal) to Hilsa (West Nepal) 

You need several permits, depending on the area and itinerary

nEPAL’S Great Himalaya Trail

LOW route

Winding through Nepal’s mid hills, the Great Himalaya Trail low route will 
take you to some of the most remote settlements on earth where you can 
experience authentic Nepali village life, Meet the country’s warm-hearted 
people and see how cultural traditions, languages, costumes and faces 

change as you traverse Nepal’s mid hills from east to west.

The low route takes 91 days depending on your itinerary 

It’s possible to stay in basic teahouses and homestays. For certain sections, camping is required 

The highest point on the trail is at 4519m 

Start/finish: Simhalila Bhanjyang (East Nepal) to Darchula (West Nepal) 

You need several permits, depending on the area and itinerary

Folder_FLYER_VERSION_v8.indd   1-4 09/08/2013   14:28

Nepal Büyük Himalaya Rotası, etapların temel özelliklerini tanıtıcı broşür
Kaynak: http://thegreathimalayatrail.org/wp-content/uploads/GHT-2013-Brochure1.pdf
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Anlaşılabilir 
ve ilgi çekici dil

Sunum ve tanıtımda bütüncül yaklaşımın uygulama karşılığı temelde şu 
maddelerle açıklanabilir;

Belirlenen temaların tüm yönleriyle sunulması
Örnek: Urartu uygarlığının tema olarak kabul edildiği bir rota çalışmasında, 
sadece anıtsal yapıları üzerinden geliştirilen değil, Urartuların yayılım alanı, 
üretim alanları, sanat ve mimari detayları, savunma tarihi gibi başlıklarla ilgili 
de bilgi veren bir sunum çerçevesi çizilmelidir.

Bölge tarihselliğinin bütünsel anlatımı
Örnek: Rotanın sunum ve tanıtım materyallerinde mutlaka bölge tarihini 
ana hatlarıyla ve rota kapsamıyla ilişkilendirecek şekilde anlatmak gerekir. 
Bu anlatımda bölge için önemli tarihsel kırılma noktaları ve varsa bunların 
rotadaki mekânsal karşılıkları, bir yapı veya alan gibi, vurgulanmalıdır.

Miras alanlarının ilişkilendirilmesi
Örnek: Rotadaki bir tarihi yerleşimin sunumunda, bu yerleşimin çevre 
yerleşimler arasındaki konumu, onu farklılaştıran değerleri, bölge kimliğini 
oluşturan yanlarının altı çizilmelidir. Böylece her değerin, kendi başına var 
olan değil, daha büyük bir resmin parçası olduğu anlatılmalıdır.

Gerek yerel halk, gerekse ziyaretçilere yönelik oluşturulacak iletişim 
stratejisinin mutlaka rahat ve basit bir dille uygulanması gerekir. Bu şekilde 
sunum ve tanıtım araçlarının anlaşılma düzeyi yüksek tutulmuş olur. 
Anlaşılırlık ilkesini izlemekle birlikte, farklı anlatım dillerinin kullanıldığı 
araçlar daha ilgi çekici olacaktır. Günlük konuşma diline yakın bir sunum veya 
yöresel özelliklerden beslenen bir dil buna örnek olarak verilebilir.

Görünür ve 
anlaşılır bir yerel 

kimlik, iletişim 
stratejisinin temel 
hedeflerinden biri 

kabul edilmeli, 
bu şekilde bölge 

ve rota imajı 
güçlendirilmelidir.
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Sunum ve tanıtım araçları 
nelerdir?
Rotanın uygulama sürecinde tasarım dili ve içeriği 
zengin tanıtım materyallerinin üretilmesi, bunların 
düzenli olarak güncellenmesi ve uygun hedef kitlelere 
ulaştırılması özel bir çalışma başlığı olarak ele alınmalıdır. 
Ayrıca bölge kimliğinin doğru ve kapsamlı anlatımı için,  
yerinde veya uzaktan erişilebilir sunum malzemeleri özel 
olarak hazırlanmalıdır. 

Basılı kaynaklar sunum ve tanıtım uygulaması için öncelikle hazırlanması 
gereken araçlardır. Kullanımı pratik, zengin içerikli ve anlaşılır kaynaklar 
üretilmeli ve tanıtım stratejisi kapsamında yaygınlaştırılmalıdır. Üretilmesi 
gereken temel çalışmalar aşağıdaki gibidir.

Basılı kaynaklar

Rota haritası
Tüm güzergâhlar, 
yerleşimler, aktivite 
alanları, miras alanları, 
arazi koşulları, servis 
merkezleri gibi detaylara 
sahip kapsamlı bir rota 
haritası

Rehber kitap
Rotada ilerleyişi 
yönlendiren; bölge 
kimliğini ve rota 
sistemini anlatan 
kapsamlı bir kılavuz 
yayını

Tanıtım broşürü
Kolay anlaşılır, rotanın 
hızlı kavranmasına 
yönelik kısa ve öz bir 
broşür

Tanıtım afişi
Yerel kimliği yansıtan 
değerler ve rotayı 
görselleştiren, farklı 
biçimler ve içeriklerde 
tanıtım afişleri serisi
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Bu kaynakların üretiminde, kültür rotasına ait bir kimlik çalışması yürütülmeli 
ve tasarım dili bu kimliği takip etmelidir. Rotaya ait bir logo, ilgi çekici ve 
tanıtıcı sloganlar, yerel kimlikle örtüşen bir görsel dil gibi başlıklar rota kimlik 
çalışmasında ele alınmalıdır. 

Günümüz teknolojisinin ulaştığı noktada kültür mirasının sunumu ve 
tanıtımına yönelik çok sayıda yeni yöntem bulunur. Günümüze kısmen ulaşmış 
yapıların üç boyutlu canlandırmalarından, tarihi bir alanın kendi dönemindeki 
günlük yaşam pratiklerini yansıtan uygulamalara dek, bu tip yenilikçi 
teknolojiler kültür mirasını deneyimleyen kişiye hayal kurma ve mirasın özgün 
halini daha iyi anlama olanağı sağlar. 

Özellikle mirasın sunumu ve tanıtım çalışmaları yenilikçi teknoloji araçlarıyla 
kurgulanmalı; yerel halkı ve ziyaretçileri destekleyen mobil uygulamalar, 
interaktif web ortamları, tarihi alanlarda canlandırma gibi yöntemlerle bölgeye 
dair yeni bir farkındalık yaratılmalıdır. Bunun yanında, kırsal alanarda GPS 
sistemlerinin geliştirilmesi rota erişilebilirliğini ve kolay kullanımını destekler.
 

Yenilikçi teknolojiler

Pacific Crest Trail, basılı harita ve tablet uygulama örnekleri
Kaynak: http://cdn.pcta.org/wp-content/uploads/2012/08/halfmilemaps.jpg
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Bilgilendirme ve yönlendirme 
sistemleri  

Rota sisteminin bir bütün olarak işleyebilmesi ve deneyimlenmesi, alana 
yerleştirilecek nitelikli ve tutarlı bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerinin 
kurulmasına bağlıdır. Bu konuda alandaki bilgilendirme levhalarından 
yönlendirme işaretlerine kadar her türlü uygulamada ortak bir tasarım dili 
yaratılmalıdır. Bilgilendirme içeriği ise bir sunum ve tanıtım ilkesi olarak, yerel 
başlıklara dair bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. 

Sistem tabelaları, rotaların kademesine göre şekillenebilir. Örneğin 
rota başlangıcında veya kent içerisinde tanıtım amaçlı anıtsal tabelalar 
kullanılabilir. Başlangıç noktasında ayrıca karşılayıcı bir tabela düzenlenmeli, 
içeriğinde mutlaka bölgesel verilere yer verilmeli, rota bütünü aktarılmalıdır. 
Bunun dışında güzergâh üzerinde belirli aralıklarla yönlendirme tabelaları 
kullanılmalıdır. Bölge için özel nitelikte bir alan veya yapıda ise özel içerikli 
tabelalar tasarlanmalıdır.

Camden, bisiklet güzergâhı tabelası
Kaynak: http://bangordailynews.com/2011/09/12/the-midcoast-beacon/land-trust-to-open-mountain-bike-trail/

İrlanda, Hac Yolu yönlendirme işareti 
Kaynak: http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/1/12/Pilgrim_Path_
Waymarker_%28Ireland%29.jpg
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ÖRNEK 
ÇALIŞMALAR

Kültür Öncelikli 
Yol Haritalarından Rota Planlamasına

ROTA Programı Çalışmaları

BÖLÜM 3
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Rota planlama kılavuz çalışmasının hazırlanmasından 
önce, Anadolu’nun 5 coğrafyası için rota planlama 
rehberleri hazırlandı. Konu edilen bölgelerde,  
öneri planlama çerçeveleri geliştiren çalışmalar, 
aynı zamanda uygulamaya geçilmesi durumunda 
sorumlu aktörleri yönlendirecek rehberler 
niteliğinde. Bu çalışmalarla geliştirilen kavramsal 
yaklaşım ve deneyim ise kılavuz kitabın içeriğinin 
oluşturulmasında değerlendirildi. 

Kelkit Havzası, Arpaalan Yaylası
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Kültür Öncelikli Bölgesel 
Yol Haritaları Çalışmaları
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Kültür Öncelikli Bölgesel 
Yol Haritaları Çalışmaları
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Kültür Öncelikli Yol 
Haritalarından 
ROTA Planlamasına

1.

2012 – 2013 yılları boyunca, Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin desteğiyle, Tarihi Kentler Birliği adına, ÇEKÜL 
Vakfı tarafından Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 
Programı yürütüldü. 

Yol Haritaları programı kapsamında, Anadolu’nun 
kültürel ve doğal miras açısından zengin bölgelerinde, 
yerel yönetimleri doğa ve kültür odaklı stratejiler 
üretmeye yönlendiren rehber çalışmaları hazırlandı.  

Kültür öncelikli bölgesel yol haritalarının hazırlanmasıyla 
Anadolu’nun ortak değerlere sahip coğrafyalarında 
idari sınırların ötesine geçen bir bakışla doğa ve kültür 
öncelikli planlama ilkeleri araştırıldı. Bu süreçte ele 
alınan bir bölgenin geçmişinden başlayıp, bugününü 
değerlendirmek ve geleceğine dair bir çerçeve çizmek 
temel hedefti.



87

2012 Çalışma Alanları
1.Trakya Birleştirici Güç: Doğa, Su, Kültür Strateji Planı 
(Tekirdağ, Kırklareli, Edirne)
2.Altın Üçgen: Aydın, Denizli, Muğla İşbirliği Planı 
(Aydın, Denizli, Muğla)
3.Göller Bölgesi Etkileşim Planı (Burdur, Isparta, 
Afyonkarahisar)
4.Kapadokya Stratejik Yön Planı (Nevşehir, Aksaray, 
Kayseri, Kırşehir, Niğde)
5.Gaziantep Geleneksel Doku Canlandırma Planı

KIRKLARELİ

İSTANBUL

ÇANAKKALE

EDİRNE
TEKİRDAĞ

BALIKESİR

BURSA

KOCAELİ

BİLECİK

KÜTAHYA

MANİSA

İZMİR

AYDIN

MUĞLA

DENİZLİ

UŞAK

ANTALYA

BURDUR

ISPARTA

AFYON

ESKİŞEHİR

KONYA

BOLU

KASTAMONU
ZONGULDAK

SİNOP

SAMSUN

ORDU
GİRESUN

SİVAS

MALATYA

GAZİANTEP

ŞANLIURFA
MARDİN

SİİRT

HAKKARİ

VAN
BİTLİS

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

BİNGÖL
TUNCELİ

ERZİNCAN

GÜMÜŞHANE

TRABZON

RİZE

ARTVİN

KARS

ERZURUM

AĞRI

MUŞ

SAKARYA

ADIYAMAN

KİLİS

ŞIRNAK
BATMAN

IĞDIR

ARDAHAN

BAYBURT

DÜZCE

BARTIN

KARABÜK

ANKARA

MERSİN

NİĞDE

KIRŞEHİR

YOZGAT

KAYSERİ

ADANA

ÇANKIRI
AMASYAÇORUM

TOKAT

KAHRAMANMARAŞ

HATAY

NEVŞEHİR

AKSARAY

OSMANİYE

KIRIKKALE

KARAMAN

Çukurova Bölgesi Kültürel 
Rota Planlama Çalışması 
2014

Çukurova Doğa ve Kültür 
Öncelikli Vizyon Planı
2012

Güney Marmara 
Kırsal Miras Strateji 
Planı
2013

Kapadokya Stratejik Yön Planı
2012

Kelkit Havzası Kültürel Rota 
Planlama Çalışması
2014

Yeşilırmak Havzası Kültürel 
Rota Planlama Çalışması
2014

Trakya Ağ Eylem Planı  
2013

Trakya Birleştirici Güç: 
Doğa, Su, Kültür Strateji Planı 
2012

Göller Bölgesi Etkileşim 
Planı
2013

Gaziantep Geleneksel Doku 
Canlandırma Planı
2012

Van Gölü Havzası Doğa ve 
Kültür Öncelikli Vizyon Planı
2013

Altın Üçgen: Aydın, Denizli, 
Muğla İşbirliği Planı
2012

Muğla Doğa ve Kültür 
Öncelikli Vizyon Planı
2013

Gaziantep Kültürel 
Rota Planlama Çalışması 
2014

2013 Çalışma Alanları
1.Trakya Ağ Eylem Planı (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne)
2.Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
3.Çukurova Vizyon Planı (Adana, Mersin, Hatay, 
Osmaniye)
4.Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı (Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale)
5.Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı (Van, 
Bitlis, Muş, Hakkari)
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Rota planlaması, 
ÇEKÜL birikiminin 

bütüncül şekilde 
değerlendirilebileceği 

bir çalışma başlığı 
olarak ele alındı.

Yol Haritalarının hazırlık sürecinde kaynak çalışmalarına ek olarak, alan 
gezileri ve yerinde yapılan görüşmelerle bölgelerin özgün değerleri ve 
sorunlarına yönelik veri toplandı. Sonuçta bölgelerin mevcut durumları 
değerlendirildi ve geleceklerine yönelik bir vizyon ve strateji çerçevesi 
sunuldu. Çalışmalarda önerilen vizyon çerçevelerinin ortak noktası, bölgesel 
yerel değerlerin kalkınma ile nasıl entegre edilebileceğinin araştırılmasıydı. 
Vizyon planlarının ortaya koyduğu gelecek çerçeveleri ve öneri eylem 
alanlarının yerel yönetimler ve kalkınma ajanslarının gündemine alınması 
hedeflenmekte.

Yol Haritaları programı boyunca sürdürülen bölge çalışmalarında önerilen 
öncelikli temalardan biri de bölgesel rotaların planlanmasıydı. Bu doğrultuda, 
2014 yılı için rota planlaması başlığı üzerinden yeni bir program kurgulandı. 
“Alan çalışmaları” ve “rota planlama kılavuzu” şeklinde iki aşamalı kurgulanan 
program kapsamında, gerek doğal ve kültürel mirasın korunması ve sunumunu 
bölgesel ölçekte destekleyen, gerekse yatay işbirliği zeminlerine ve yerel 
kalkınmaya olanak tanıyan rotaların planlanması üzerine çalışıldı.

ÇEKÜL Vakfı’nın, başta havza çalışmaları, bölgesel yol haritaları ve eğitim 
projeleri olmak üzere, Anadolu’da bugüne dek yürüttüğü ve hâlâ devam eden 
koruma çalışmaları, etkin bir örgütlenme ve işbirliği gücünü de beraberinde 
getirmekte. Koruma yaklaşımı ve pratikleri düşünüldüğünde, kapsamlı 
altyapılar üzerine kurgulanması gereken rota planlaması, ÇEKÜL birikiminin 
bütüncül şekilde değerlendirileceği bir çalışma başlığı olarak ele alındı.

 Yol Haritaları 
programı boyunca 

sürdürülen bölge 
çalışmalarında 

önerilen öncelikli 
temalardan biri de 

bölgesel rotaların 
planlanmasıydı.



89

Kültür Öncelikli Bölgesel 
Yol Haritaları 2012 Çalışmaları
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi

Kültür Öncelikli Bölgesel 
Yol Haritaları 2013 Çalışmaları

Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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ROTA 
Programı Çalışmaları

2.

ROTA programı kapsamında, kültür rotalarının 
planlanmasına dair kavramlar, ilkeler ve pratikler 
araştırıldı, öneriler geliştirildi. 

ÇEKÜL’ün geçtiğimiz yıllarda da çalışmalar yürüttüğü ve 
ROTA planlama çalışmaları için belirlenen alanlar; 

1. Adana ve Mersin illerini kapsayan günümüz       
  Çukurova’sı, antik Kilikya coğrafyası
2. Gaziantep ve çevresi
3. Tokat ve ilçelerini kapsayan Kelkit Havzası
4. Tokat, Amasya ve Samsun çevresinde ele alınan                   
  Yeşilırmak Havzası
5. Niksar ve çevresi

Bu alanlarda yapılan arazi incelemeleri ve kavramsal 
çalışmalar sonucunda, her bir bölge için rota planlamanın 
temel yaklaşımı, ilkeleri ve adımlarını sıralayan “Mekânsal 
Planlama Rehberleri” programın sonuç ürünleri 
oldu. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve 
yaşayanları, bölgelerinde rota planlaması konusunda 
yönlendirecek çalışmalar, yerelin üstleneceği uygulama 
süreçleri için birer ön çalışma niteliğinde sayılabilir.
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ROTA çalışmalarının içeriği; kavramın ele alınmasıyla başlayarak, örnek 
çalışma alanının değerlendirilmesi, buna göre bir planlama çerçevesinin 
önerilmesiyle oluşturuldu. Bu doğrultuda çalışmalar, arka plan, kurgu ve 
yönetim şeklinde adlandırılan 3 ana bölümden oluşan bir içerikle tamamlandı.

İlk olarak kültür rotalarının kavramsal olarak ele alındığı arka plan bölümü 
sunuldu. Kültür rotasının tanımı, tarihsel gelişimi ve sınıflamasının açıklandığı 
bölümde, Türkiye’deki durum ve ÇEKÜL’ün yaklaşımı da özetlendi. 

Yerel

Bölgesel

Ulusa

Sınırötesi

l

Koruma 
Kırsal Kalkınma

Turizm
KÜLTÜREL ROTA

Tekil Tarihi Yapılar

Somut Olmayan Kültür Mirası

Antik Yerleşimler

Yaban Hayatı

Doğal Çevre
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ROTA Programı, 
Mekansal Planlama Rehberleri

Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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ARKA PLAN

Örnek İçerik: 
Çukurova Kültürel Rota Sistemi

KURGU

YÖNETİM

 • Kültürel Rota 

 • Türküye’de Kültür Rotaları ve 

Yaklaşım

 • ÇEKÜL Yaklaşımı

 • Bakış

Akdeniz Havzası

Çukurova  Coğrafyası

 • Yaklaşım

Planlama İlkeleri

Tasarım İlkeleri

 • Strateji 

Tema: Bölgeyi Anlamak

Kümelenme: Bölgeyi 

Değerlendirmek

Kurgu: Rotalar Sistemini 

Kurgulamak

 • Organizasyon şeması

 • Uygulama ilkeleri

 • Eylem planı

Uygulamaya dönük 
en doğru sistemin 
kurgulanması için,
bu çalışmalar altlık 
kabul edilerek, 
detaylı arazi 
çalışmalarına 
dayanan analiz 
ve değerlendirme 
süreçlerinin 
izlenmesi gerekir.
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Mersin

Erdemli
Limonlu

Kızkalesi

Silifke

Uzuncaburç

Kızılgeçit

Kırobası

Mut

Kravga

Kurtsuyu

Anamur

Alanya

Bolkarlar

Aladağlar

Aydıncık

Taşucu

Dağpazarı

Çömelek 

Güzeloluk
Sorgun

Çamlıyayla
Sebil

Gözne
Hangediği

Dörtler

Gülek

Belemedik

Pozantı
Bitişik

Aladağ

Kirazlı

Ortaköy

Feke

Saimbeyli

Tufanbeyli

Tarsus
Adana

Ceyhan

Yumurtalık

Karataş

Hatay

Belen

Arsuz

Payas

Erzin

Toprakale

Anavarza

Kozan

Dağ

Yüzme

Orman

Demiryolu

Yolcu Limanları

Rafting

Lagün

Kuş Gözlem

Havalimanı

Aktivite Alanları

Güzergâhlar

Ulaşım

Doğal Alanlar

Dalış

Tırmanış

Yamaç Paraşütü

Kanyon Yürüyüşü

Akarsu

Birincil Güzergâh

İkincil Güzergâh (Alt. 1)

İkincil Güzergâh (Alt. 2)

Yerleşimler

Ana Rota Odakları

Destekleyici Odaklar

Kurgu bölümünde ise çalışma konusu 
bölgenin tanımlandığı “bakış” başlığında, 
üst ölçek ve bölge ölçeğinde giriş 
niteliğinde tespitler sunuldu. Rota 
planlamasına geçmeden önce ise 
yaklaşımı yönlendirici ilkeler, planlama 
ve tasarım başlıklarında açıklandı. 
Ardından, strateji başlığı ile öneri bir 
mekansal rota kurgusu geliştirildi. 
Bu kurgu; bölgenin anlaşılması, 
değerlendirilmesi ve sonuçta rota 
sisteminin kurgulanması adımlarıyla 
oluşturuldu. 

Son olarak yönetim başlığıyla, 
çalışmanın uygulanması durumunda, ele 
alınması gereken başlıklarda bir yönetim 
çerçevesi sunuldu. Bu çerçeve; sorumlu 
aktörleri sıralayan organizasyon şeması, 
uygulama ilkeleri ve öncelikli adımların 
önerilmesi şeklinde kurgulandı.

Uygulamaya dönük en doğru sistemin 
kurgulanması için, bu çalışmaları 
altlık kabul ederek, detaylı arazi 
çalışmalarına dayanan analiz ve 
değerlendirme süreçleri izlenmelidir. Bu 
şekilde güzergâh alternatifleri (örneğin 
kolay, orta, zor gibi derecelerle) ve 
bisiklet, yürüyüş etapları gibi ulaşım 
düzenlemeleri netleştirilmelidir.

Kurgu öncelikleri 
nadirlik açısından

doğal çevre 
potansiyeli; korunma
düzeyi, erişilebilirlik 

ve izlenebilirlik
açısından kültürel 
miras potansiyeli;

yerleşimlerin servis 
kapasiteleri ve
yerel kalkınma 

olanakları olarak
kabul edildi.

Çukurova Bütüncül Rota Çerçevesi
Kaynak: ÇEKÜL Arşivi
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Kültür rotaları gerek mekânsal gerekse tarihsel ve 
toplumsal açıdan kapsayıcı olmaları nedeniyle, kentsel 
ve kırsal alanda kültürü odağına alan projelerin, belirli 
bir sistem dâhilinde, geliştirilmesi için verimli araçlar. 
Bu nedenle, özellikle doğal ve kültürel varlıkların hızlı 
bir tahribatla karşı karşıya kaldığı günümüzde, kültür 
rotalarının bu potansiyelinin kullanılması ve salt turizme 
hizmet eden, geçici çalışmalar olmasının önüne geçilmeli. 

DOĞAL VE KÜLTÜREL 
MİRASIN KORUNMASINDA  
İŞBİRLİĞİ İÇİN ROTALAR

SONUÇ
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Diğer bir deyişle, yerelin kaynaklarını sıradanlaştırarak  
“daha fazla turist” çeken, hızlı bir tüketim sürecinden 
kaçınılması, bunun yerine uzun soluklu da olsa “kalıcı 
bir koruma ve yaşatma sistemi”nin hayata geçirilmesi 
gerekiyor.

Bu denli çok boyutlu bir planlama sürecinin olmazsa 
olmazı kuşkusuz yerelde etkin çalışan ve aynı dili konuşan 
işbirliklerinin kurulması. Yerelde korumadan sorumlu 
belediyeler ve kamu kurumları, yanlarına  üniversiteleri, 
sivil toplum kuruluşlarını, kalkınma ajanslarını ve 
yerel halkı alarak güçlü bir işbirliği ağı yaratmalı. Tüm 
zorluklarına rağmen, bu ortaklık zemininin yakalanması 
bir kültür rotası çalışmasının vazgeçilmez ve öncelikli 
koşulu.

Bu çalışmada ele alınan tüm alt başlıklar, bir kültür 
rotasının yerelin gerçek değerlerini içeren, daha renkli ve 
sürdürülebilir bir sistem olmasını sağlar. Bunun yanında, 
çalışılan her bölgenin kendi özelliklerine, yerel yönetim 
kapasitelerine ve mirasın dinamiklerine göre farklı alt 
başlıklar ve adımlar izleyen süreçlerin tasarlanması da 
mümkün. Ancak her koşulda, sürecin esas amacı olan 
doğal ve kültürel varlıkların ve dokuların yaşatılması için, 
rota planlama tanımlı bir süreç planıyla, yerel değerleri 
gözeterek, etkin çalışan işbirliklerini ve yerel katılımı 
sağlayarak başarıya ulaşabilir.
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Planlama
Rehberi

KÜLTÜR
ROTALARI
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ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültürel Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı)
Ekrem Tur Sk. No: 8, 34435
Beyoğlu, İstanbul
Tl: 0212 249 64 64
www.cekulvakfi.org.tr

15. yıl

Tarihi Kentler Birliği
Şerifler Yalısı, Emirgan Mektebi Sk. No: 7
Sarıyer, İstanbul
Tl: 0212 323 31 32
www.tarihikentlerbirligi.org


