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Basın Açıklaması 

 

“Frig Kültür Yolu Açılıyor” 
 
 

Frig Vadilerini yürüyerek ve bisikletle keşfetmek isteyen doğaseverleri 
hedefleyen Frig Yolu, 3 yıllık bir çalışmanın ardından hayata geçiriliyor.  
 
Antik dönemde Frigya olarak adlandırılan, günümüzde Ankara, 
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerine dağılmış Frig Vadilerinin 
sunduğu tarihi, kültürel, jeolojik ve doğal güzellikleri bütünlük içinde 
yürüyerek ve bisikletle keşfetmeyi sağlayacak Frig Yolu’nun teması, 
günümüzden 3000 yıl öncesine kadar uzanan ve bölgede hüküm sürmüş 
farklı medeniyetler tarafından kullanılan antik yollar. Birçoğu kaybolmaya 
yüz tutmuş veya üstüne yenilerinin yapıldığı bu yollar tehlike altındaki 
kültürel değerlerimiz; yürüyüş yolu, asıl amacının yanı sıra bu yolları 
kamuoyunun dikkatine getirmesi açısından da bir mesaj içeriyor. 
 
Türkiye’deki 17 kültür yollarından biri olan Frig Yolu, üç farklı noktadan 
başlayarak Frigya topraklarına nüfuz eder; Frig uygarlığının kalbi Midas 
kentinde (Yazılıkaya) buluşur. Yürüyüş yolunun toplam uzunluğu, alternatif 
ve bağlantı yollarla birlikte 506 km’dir. Yol, iki farklı coğrafik bölge (Ege ve 
İç Anadolu), 4 il (Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya) ve 8 ilçe  
topraklarına dağılmış 6 mahalle, 44 köy, 5  belde ve 1 ilçe merkezinden 
geçiyor. Frig Yolu ile ilgi ayrıntılı bilgilere yolun resmi web sayfasından 
“frigyolu.com” ulaşılabilir. 
 
Yürüyüşçülerin Frig Yolu’nda bilinçli ve güvenli bir şekilde yürümelerini 
sağlamak için yolun tamamı uluslararası standartlarda kırmızı-beyaz 
renklerle işaretlenerek 67 noktaya bilgilendirici yön tabelaları dikilmiş ve 
yolun her türlü dokümantasyonu yapılmıştır. Rota tarifleri ve güzergah 
üstünde görülebilecek antik eserler, Türkçe ve İngilizce hazırlanan rehber 
kitapta anlatılmakta; yola ait GPS verileri ve 4 pafta olarak hazırlanan 
ayrıntılı harita kitapla birlikte verilmektedir. 
 
Frig Yolu, Frig Vadilerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda 
bulunarak bölgenin turizm seçkisini çeşitlendirecektir. Frigya’yı 
canlandıracak olan Yol, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkındırma 
Birliği (FRİGKÜM) desteği ile; Hüseyin Sarı, Songül Sonal ve Naci 
Beytekin’den oluşan gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirildi. Frig 
Vadilerinin özgün tarihi ve doğal dokusundan dolayı Frig Yolu ile ilgili 
etkinlikler UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından da tanınmaktadır. 


