
bölgelerimiz büyük bir toplumsal dayanıklılık ve yenilenmeye yönelik

derin bir hareket göstermektedir. Bir zamanların küçük tohumlardan,

RURITAGE toplulukları güçlü ağaçlar yetiştiriyor.

RURITAGE Uygulayıcıları, yaklaşık iki yıl önce paydaşları ile geliştirdikleri

stratejileri izleyerek, Miras esaslı Yenileme planları üzerinde çalışmaya

devam ediyor. Bu yazdan bu yana, Rol Modeller zaten kanıtlanmış iyi

uygulamalarını güçlendiriyor ve yeniden geliştiriyor. Paydaşları ile yoğun

tartışmalardan ve yerel kısıtlama ve ihtiyaçları yenilikçi yollarla yeniden ele

aldıktan sonra, her Rol Model nihai Güçlendirme planını tamamladı. Bu

arada, istekli Ek Uygulayıcılarımız Kırsal Miras Koordinasyon Merkezlerini

başarıyla kurmayı başardılar ve paydaşlarıyla birlikte Yenileme stratejilerini

hazırlamaya başladılar.

Projenin son yılına girdiğimiz için çalışmalarımızın da son aşamasına

yaklaşıyoruz. Bilgi tranferi sağlayan ortaklarımızla birlikte ileriye dönük

olarak yeni fikirler üzerinde bir yandan düşünürken, şu anda bilgimizi

aktarmak için faaliyetler geliştiriyoruz. Sizleri beraberce bir şeyler

öğrenmeye davet ediyoruz. Bir yıllık Profesyonel Yüksek Lisans programı

olan Yaz/Kış okulumuz aracılığıyla RURITAGE ailesine katılın veya proje

çıktılarımızı çevrimiçi olarak takip edin.

Özveriniz için hepinize teşekkür ederiz. Biliniz ki şu anda bu macera

başladığı zamandan daha da adanmış durumdayız!
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BU SAYIDA

Yerel Koordinasyon
Merkezleri'nden Haberler

Bilgi Paylaşımı

Rol Modellerin Güçlendirme
Planları

RURITAGE Fotoğraf Yarışması Kazananı: Santiago Sierra Durán - Kolombiya

RURITAGE Fotoğraf Yarışması

RURITAGE Fotoğraf Yarışması, 2. Kazanan: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark,Avusturya/Slovenya

RURITAGE Fotoğraf Yarışması, 3. Kazanan:: Efstratios Kapetanas
Midilli Adası UNESCO Global Geopark, Yunanistan

Bugün size projemizdeki gelişmeleri bildirmekten

büyük bir zevk duyuyorum. Son bir buçuk yıldır COVID-

19 salgınından ağır bir şekilde etkilenmiş olsa da, kırsal 

Uygulayıcıların Yenileme
Planları



Ruritage İzmir projesi kapsamında,

bölgenin yerel üreticilerinin

desteklenmesi ve pazarlama

altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla

marka stratejilerinin oluşturulması,

gerekli tasarımların geliştirilmesi gibi

çalışmaların yürütülmesi amacıyla Yaşar

Üniversitesi ile yürüttüğümüz

çalışmalarımızı tamamladık.

RURITAGE - İZMİR'DEN HABERLER

Ruritage İzmir Projesi kapsamında yürüttüğümüz, Bergama

Kozak Yaylası köylerindeki Etnobotanik Aktivitelerin

Araştırılması çalışmasının sonuna geldik

Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Duygu Bozyel ve Nazlı Bahar

Pelit tarafından gerçekleştirilen etnobiyolojik verilerin

toplanması ve derlenmesi çalışması sonunda hazırlanan

raporda; toplam 91 farklı canlı türüne ait toplamda 173 farklı

kullanım şekli kayıt altına alınmıştır. Literatürde yer verilen tür

ve kullanım sayısının 2 katına çıkarılmış olması çalışmanın

özgünlüğünü kanıtlar niteliktedir.

KOZAK MARKASI 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırçay Havzası’nda

yürüttüğü “RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik

Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme” programı kapsamında,

sepetçilik zanaatının yaygınlaştırılması için Bergama Halk

Eğitimi Merkezi ile birlikte Kozak Yaylası Yukarıbey

Köyünde başlattığımız sepet örücülüğü kursumuzda 19

Ocak 2022, Çarşamba günü sona geldik.

Sepet örücülüğü katılımcılarımızın ördüğü birbirinden

güzel eserleri 2022 yılı içerisinde Kozak Yaylası’nda

gerçekleştireceğimiz etkinlikte İzmir ve Bergamalılar ile

buluşturacağız.

Sepetçilik zanaatının Bergama’daki son temsilcilerinden

Mustafa Pancar’ın öğreticiliğinde yürütülen, sepet

örücülüğü kursumuza katılan hemşerilerimize teşekkür

ederiz.

sepetçilik kursumuz sona erdi

KOZAK YAYLASINDA ETBOTANİK AKTİVİTELER

Ruritage İzmir Projesi kapsamında

Bakırçay Havzası'nın müzikal miras

haritasının oluşturulması için

başlattığımız çalışmalarımızı

paydaşımız Teos Kültür Sanat

Derneği’nin yürüttüğü saha çalışmaları

ile devam ediyoruz.

Bergama, Kınık, Dikili, Şakran, Çandarlı

ve komşu ilçemiz Soma’yı kapsayan

bölgede, sözlü tarih çalışmalarının yanı

sıra işitsel, görsel ve yazılı

dokümantasyona dayanan çalışmalar,

Ocak ayı sonuna kadar devam edecek.

Oluşturulan işitsel ve görsel arşivle

birlikte elde edilecek çıktılar, 2022

yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi

tarafından dijital bir harita üzerinden

kamuya açık şekilde sergilenecek.

BAKIRÇAY HAVZASI'NIN MÜZIKAL MIRASI
ARAŞTIRMASI SONUNA GELDI  



RURITAGE – BILGI PAYLAŞIM
PLATFORMU

RURITAGE'ın sloganlarından biri, projede üretilen bilginin

RURITAGE ailesi ile ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğidir.

Dolayısıyla, geçen yıl boyunca çeşitli web seminerleri ve

dijital etkinlikler düzenledik. Ayrıca, proje süresince üretilen

dökümanları halka açık hale de getiriyoruz. Web sitemizin

Kaynaklar bölümünden ulaşarak, RURITAGE uzmanlarından

bilgi alabilirsiniz:

Bu arada, son zamanlarda düzenlediğimiz ve katıldığımız

etkinliklerin bir özeti burada yer almaktadır:

SIA WEB seminerleri
RURITAGE'ın Sistemik İnovasyon alanlarının her birine adanmış halka açık web seminerleri. Web

seminerlerini izlemek için simgelere tıklayın...

göç ınanç turızmı sanat & Festivaller yerel gıda peyzaj

kahvaltı @ sürdürülebilirlik
RURITAGE kapsamında düzenlenen etkinlikte, AB kurumlarının temsilcileri, kültür uzmanları, bölgesel

kurullar ve kırsal paydaşlar, Akıllı Uzmanlaşma ile Kültürel ve Doğal Miras'ın (CNH) birleştirilmesinin henüz

farkedilmemiş  potansiyelini tartıştılar. Bu web seminerini buradan izleyin.

kırsal bağlar web seminerleri
Kırsal Bağlar. AB Kırsal projeleri ile bilgi alışverişi için web semineri serisi, RURITAGE Rol Modelleri,

Uygulayıcılar ve bir grup Avrupa kırsal projesini içeren üç web seminerinden oluşan bir dizidir. Bu serinin

temel amacı, RURITAGE rol modellerinin ve Uygulayıcılarının kendi kırsal yenileme / güçlendirme

planlarını uygulamalarında destek olmak amacıyla, kırsal kalkınma ile ilgili farklı yönler üzerinde çalışan

AB projeleri arasında bilgi ve en iyi uygulama alışverişi yapmaktır. Web semineri serisi kamuya açık olup,

mesajın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere RURITAGE Facebook'ta yayınlanmıştır. Web

seminerlerini izlemek için resimlere tıklayın.

kırsal turizm & pazarlama Kırsal Alanların Geleceği için Vizyon Dirençlilik için DRR 

https://www.youtube.com/watch?v=AtKrn8AXRJ4&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=aCzdkkuJNr4
https://www.youtube.com/watch?v=-ggeyy0YQAQ
https://www.youtube.com/watch?v=tD7d8xBmrb8
https://www.youtube.com/watch?v=iyE_Z5YFh3U
https://www.youtube.com/watch?v=zzZKKFPEQBo
https://www.youtube.com/watch?v=s-1CWxcaEts
https://www.youtube.com/watch?v=NscV8-BZELs


RURITAGE PHOTO CONTEST
Haziran ve Ekim 2020 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 168 katılımcı fotoğraflarını fotoğraf

yarışmamıza gönderdi. İtalya'dan İzlanda'ya, Kolombiya'dan Filipinler'e uzanan 25 bölgeyi temsil eden

çalışmaları, kırsal peyzajın, geleneksel yapılı çevrenin ve günlük ortak yaşamın anlarının güzelliğini gözler

önüne serdi. Bunlar kazanan fotoğraflar! Web sitemizde kalan fotoğrafları da görün.

Miras ESASLI kırsal yenileme konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında daha fazla bilgi edinin

RURITAGE Web seminerleri RURITAGE YAYINLARI

RURITAGE Fotoğraf Yarışması, Kazananı: Santiago Sierra Durán - Kolombiya

RURITAGE Fotoğraf Yarışması, 2. Kazanan: Urosh Grabner
Karavanke/Karawanken UNESCO Global Geopark,Avusturya/Slovenya

RURITAGE Fotoğraf Yarışması, 3. Kazanan:: Efstratios Kapetanas
Midilli Adası UNESCO Global Geopark, Yunanistan

https://www.ruritage.eu/resources/webinars/
https://www.ruritage.eu/resources/publications/
https://www.facebook.com/ruritage
https://www.instagram.com/ruritage
https://twitter.com/ruritage
https://www.ruritage.eu/

