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INTEPA: KÜLTÜR MİRASI ALANINDA YETERLİLİK İÇİN YENİ EĞİTİM
KLAVUZLARININ ADAPTASYONU VE TRANSFERİ
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PROJE TANITIMI
INTEPA Hayatboyu Öğrenme Programı çatısı altında geliştirilen 18 ay süresi olan bir
Leonardo da Vinci yenilik transferidir. Bu program İspanya’daki Avrupa Eğitim Programları
Özerk Kurumu (OAPEE) tarafından yönetilmektedir.
INTEPA, Hayaboyu öğrenme programı tarafından desteklenen 1,5 yıllık bir Leonardo da
Vinci Yenilik Transferi Projesidir. Daha önce yapılmış olan ‘DOĞA’DA’ “Doğa ve kırsal
bölgelerin yorumu: Yenilikçi eğitim”. Projesinin sonuçlarını transfer etmeyi amaçlıyor.
Proje 6 avrupa ülkesi tarafından -İspanya, Estonya, Bulgaristan, Türkiye, Letonya ve
Romanya – 7 kurum tarafından gerçekleştirimektedir.
Projenin nihai amacı Mesleki Eğitimin kalkınması, değişimi kolaylaştırmak ,katılımcı
ülkeler arasında işbirliği ve değişimi sağlamak, kültürel turizm ve çevrenin korunması ile
ilgili alanlarda istihdamı teşvik etmek için yeni bir eğitim disiplini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Kültür Mirası alanında eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak amacıyla her ülkede bir çalışma
gerçekleştirildi. Yukarıda sözü edilen çalışma her ülkenin özel ihtiyaçlarına göre adapte
edilmiş en az 30 kişinin anket sorularını cevaplaması ile ilgili ortak bir çalışmayı içeriyor.
Yapılan anket çalışmasına göre ülkeler, müzeler, doğal merkezler, turizm meslek liseleri
hükümet ofisleri,sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlardan en az 30 dönüt almakla
sorumlular.
PROJENİN İLERLEME AŞAMASI
Proje’de yer alan her ülke kültür mirasının yorumlanması alanında ki eğitim ihtiyaçları
çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Proje de broşür oluşturulması tasarlandığı için proje
ekibi ortak bir tasarım ve içerik belirlemiştir. Broşürler bütün dillerde hazırlanacak ve
broşürde proje amaçları, hedef gruplar esas aktiviteler ve sonuçlar yer alacaktır. İlave
olarakta ortak kurumların detaylı bilgileri proje WEB sitesi ve ortakların blogları yer alacak.
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En önemli şeylerden biride en iyi örnekleri değişmek için Kültür Mirasının yorumlanması
alanında her ülkenin resimli ve fotoğraflı bir makale hazırlaması olacak. Her ülkeden bir
makale toplam 7 makale yapılan etkinlikleri tanımlamış olacak.
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Koordinatör tarafından bir web sitesi hazırlandı ve Kültür Mirasının yorumlanması
alanındaki çalışmaların yüklenmesi için her bir ortak için bir blog oluşturuldu.
II. Uluslararası toplantı 4-5 Mayıs
2011 tarihleri arasında Tryavna,
Bulgaristan’da
gerçekleştirildi. Öğretici rehberle ilgili
atılacak adımların yanısıra ve kültür
mirası ile ilgili ve potansiyel istihdam
kaynaklarının oluşturulmasında ş u
ana kadar elde edilen sonuçlar
tartışıldı.

Toplantının ikinci gününde proje fikrinin ve ortakların tanıtıldığı toplantıya yerel halktan
katılımcılar geldiler. Kültür Mirası alanında kırsal bölgelerde potansiyel iş imkanları üzerine
bir tartışma yapıldı.
III. Uluslararası toplantı 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde Estonya’da yapılacak.Toplantı proje
ortaklarına yaptıkları çalışmanın sonuçlarını paylaşmalarını ve tartışmalarını ve daha
sonraki proje etkinliklerini planlama imkanı sağlayacak.. Daha sonraki aşamada her
ülkede pilot kurs düzenlenecek, Kültür Mirası alanında istihdam kaynakları ile ilgili
çalışmanın yanısıra birde öğretici rehber hazırlanacak.
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ANAVARZA ANTİK KENTİ VE KALESİNİN ULUSLAR ARASI PLATFORMDA
TANITILMASI VE BÖLGE HALKININ OLUŞACAK TURİZM POTANSİYELİNE
ADAPTASYONU
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Projenin amaçları:
• Anavarza Kalesi ve antik kenti
üzerinde yer alan Dilekkaya köylülerinin,
bulundukları
tarihi
bölge
üzerine
bilinçlendirilmesi,
bölgenin
turistik
özelliklerinin vurgulanmasıyla oluşacak
ziyaretçi potansiyelinin köyde yeni iş
olanakları yaratması.
• İnsanlığın ortak malı olan Anavarza
antik
kenti
ve
kalede
kazılarının
yapılması, eserlerin yeterli bakımı ve
korunmasını
sağlamak
amacıyla
kamuoyu yaratmak.
• Üniversite öğrencilerine rehber olarak,
bölgede geçici istihdam sağlamak.

Anavarza Batı Kapısı ve Anavarza Kalesi

Projenin gerçekleştirilebilmesi için eylem planı:

•
•
•

•
•
•
•

•

Kalenin ve antik kentin bilirkişiler eşliğinde fotoğraflanarak, teknik detaylarının
Raporlaştırılması.
Bölge üzerine yapılan yayınların toplanması.
Oluşturulan materyal üzerinden eğitici program hazırlanarak, belirli eğitim
düzeyinde olan Dilekkaya köylülerinin ve bir grup üniversite öğrencisinin verilecek
seminerlerle, bölgeye gelen ziyaretçileri aydınlatabilecek bilgi düzeyine
getirilmelerinin sağlanması.
Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde
öğrenciler ve bölge köylülerine sağlanacak maddi olanakların araştırılması.
Dilekkaya Köyü ve Anavarza kalesinde bilgi standları açmak.
Kale ve Antik kent hakkında söylenceler, yapılmış olan araştırmalar ve fotoğrafların
yer alacağı bir blog hazırlamak.
Anavarza’yı tanıtan 2000 adet broşür hazırlanarak, Türkiye ve Dünyadaki Turizm
şirketlerine gönderilmesinin sağlanarak, bölgenin gezi ve tur programlarına
alınmasının sağl.
200 adet teknik detaylar içeren eğitici materyalin hazırlanması.
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ORTAK KÜLTÜR MİRASI ANAVARZA’NIN TANITILMASINA BÖLGENİN
ADAPTASYONU

Dünyanın en eski tıp kitabı olan
Dioskorides’in
“Materna
Medicana”sının yazıldığı yer olan
Anavarza, Adana’nın Ceyhan ilçesine
28 km. uzaklıktadır. Mozaikleri,
anıtsal kapıyı, sütunlu caddeyi, Ali
Kesiği’ni,
amfitiyatro,
hipodrom
kalıntıları ve 300 basamakla çıkılan
kaleyi gezebilmek için yaz ayları
tercih edilmelidir. Anavarza civarında
tesis bulunmadığından, Adana’da
konaklanarak, günübirlik gidiş-geliş
zorunludur.
1970’li yıllarda Adana müzesince kurtarma kazısı yapılan Anavarza antik kentinde bir lahit
bulunmuş, Alman bilim adamlarınca havadan bölgenin planları çıkarılmıştır. Bu nedenle
daha çok toprak üstündeki kalıntıları görmek mümkündür, you have to go there for the
same day.
Anavarza, Kadirli, Ceyhan ve Kozan ilçe sınırlarının kesişme noktasında, Dilekkaya Köyü
sınırları içinde bulunmaktadır. Kilikya ovasının önemli merkezlerinden olan Anavarza Antik
kenti, Sunbas Çayı’nın Ceyhan ile birleştiği yerdedir. Tepe üzerinde de kalesi
bulunmaktadır.
Antik şehrin M.Ö. IX. Yüzyılda
Asurlular tarafından inşa edildiği
tahmin edilmekte ise de, tarihi
hakkında
kesin
bilgiler
Roma
İmparatorluğu
dönemine
aittir.
Augutus
tarafından
Roma
topraklarına bağlanan Anavzaar,
döneminde
bölgenin
önemli
merkezlerinden biri olmuştur. Şehirde
imparator şerefine büyük anıtlar
yapılmıştır.
Anavarza,
İslamın
yayılması
sırasında Araplar ile Bizans sınırında
tampon bölge olarak sık sık el değiştirmiştir. Türklerin Anadolu’ya egemen olması ile önce
Anadolu Selçuklu Devleti, daha sonra Osmanlı egemenliği altına girmiştir.
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