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ÖZET

Bu çalışmada; sürdürülebilir kalkın-
manın önemli bir bileşeni olan dayanıklı-
lık için, mirasın tartışılmaz bir değeri tem-
sil ettiği savunulmaktadır. Bu savunma, 
miras çalışmalarında ihmal edilen bir alan 
olan iklim krizine odaklanılarak yapılmak-
tadır. Mirasın dayanıklılık için yarattığı 
kaynaklar, Türkiye ve dünyadaki geliş-
meler ortaya konularak değerlendirildi 
ve bu kaynakların kullanılması için gerekli 
çözüm alanları sunuldu. 

Bu raporda, miras çalışmalarından 
ayrılma eğilimindeki doğa ve kültür, bir 
bütün olarak değerlendirildi. Miras kav-
ramının genel tanımı yapılmadı çünkü 
mirasın hâlâ müzakere edilen, değişen ve 
evrilen bir anlayış olarak karşımıza çıktığı 
kabul edildi.

Çalışma; giriş bölümünü takip eden 
dört başlık ve sonuç bölümlerinden oluş-
maktadır. Giriş bölümünde; çalışma-
nın kavramsal çerçevesi, amacı, kapsamı 
açıklanmakta ve saha çalışması, literatür 
taraması ve iyi örnek incelemesini içe-
ren yöntemi tanıtılmaktadır. Çalışmanın 
ana bölümünü oluşturan dört kavra-
mın; etki, etkilenen, etkileşim ve etki-
nin, çalışma kapsamında nasıl ele alındığı 
gösterilmektedir.

Etkileyen: İklim Değişikliği bölü-
münde, iklim değişikliğiyle bağlantılı olay-
lar açıklandı. Bu bölümdeki çalışmalar, 
farklı kurumlar tarafından daha detaylı 
biçimde ele alınmıştır. Ancak, iklim krizi-
nin genel hatlarının kısaca ortaya konul-
masının, çalışmanın bütünlüğü açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. İklim kri-
zinin ısı, kuraklık, aşırı yağış, deniz sevi-
yesinde artış gibi risk ve tehditleri bu 
amaçla ortaya konuldu. İklim değişikliği-
nin dünyanın karşılaştığı en büyük kriz-
lerden biri olduğu görüşü; iklim krizinin 
boyutuna ve geri döndürülemez sonuç-
larına yönelik bilgiler aktarıldı. Küresel 
iklim krizinin potansiyel etkileri açısın-
dan, Türkiye’nin risk taşıyan ülkeler ara-
sında olduğu hem literatür çalışmalarında 
görüldü hem de Türkiye’de doğal ve kül-
türel mirasın, somut veya soyut olmak 
üzere, tüm boyutlarıyla iklim değişikliği 
tehdidi altında olduğu saptandı; yapılan 
saha çalışmalarında, katılım toplantıla-
rında ve anket çalışmalarında kanıtlandı.

Etkilenen: Mirası Değerlendirmek 
bölümünde literatür taramaları ve 
vaka analizleriyle, mirasa etkiler ortaya 
konuldu. Dünyadan, Türkiye’de iki böl-
gede gerçekleştirilen saha çalışmaların-
dan ve anketlerden gelen veriler değer-
lendirildi. Dünyanın farklı bölgelerinde, 
farklı olumsuz sonuçlar doğurduğu görü-
len iklim değişikliğinin, mirası da etkile-
diği gözlendi. Bu etkiler miras özelinde 
incelendi.

Etkileşim: Atılan Adımlar bölü-
münde, iklim değişikliğinin olumsuz etki-
lerine karşı uluslararası politikalardan 
yerel müdahalelere, farklı ölçeklerde 
yapılan çalışmalar ortaya konuldu. İklim 
krizinin kültürel mirasa olan etkisini ve 
riskleri azaltmaya odaklanan çabalar, 
örneklerle desteklendi. Bu çalışmalar ve 
Türkiye’deki düzenlemeler aktarılırken, 



5

her biri Türkiye özelinde değerlendirildi 
ve belediyelere odaklanıldı. Bununla bir-
likte, dünyadaki iyi örnekler incelene-
rek Türkiye’nin bu anlamda ne konumda 
olduğu irdelendi. Bu çalışmalara bakıldı-
ğında, iklim eylemine kültürel mirasın ya 
dâhil edilmediği ya da dolaylı yoldan dâhil 
edildiği anlaşıldı.

Miras ile olumlu Etki Yaratmak bölü-
münde, miras ve iklim üzerine yapılan 
çalışmalarda mirasın yaratacağı olumlu 
etkiler ortaya konuldu. Dayanıklılık için 
Bir Kaynak Olarak Miras ifadesinin açı-
lımı yapılarak sekiz örnek alanda (mekân, 
bilim, deneyim, ekoloji, toplumsal eşitlik, 
yönetişim, sanat ve tasarım, ekonomi) 
öneriler sunuldu.

Sonuç bölümünde ise ikim riski altın-
daki mirasın, sürdürülebilir kalkınma için 
bir kaynak olduğu vurgulandı. Miras 
değerlerinin oluşturduğu kaynakların 
mekân, bilim, deneyim, yönetim, ekoloji, 
sanat ve ekonomi alanlarından örnek-
ler göstererek daha geniş bir kapsamla 
algılanmasının önemine vurgu yapıldı. 
Mirasın oluşturduğu kaynakların kamu, 
sivil ve özel kesim ile birlikte hareket edi-
lerek sürdürülebilir kalkınmayı destekle-
mesi önerildi.

Basak, Hekimhan - ÇEKÜL Arşivi
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GİRİŞ

Mirasın Geniş ve Değişen Anlamı

Miras, hâlâ müzakere edilen değişen ve evrilen bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem miras kavramı-
nın kendisi hem de miras ile şekillenen kurumlar; değişen, dönüşen ve krizler yaşayan dünyaya uyum sağla-

makta ve çözümler sunmaktadır.

ETKİLEYEN, ETKİLENEN, ETKİLEŞİM, ETKİ

1 - Etkileyen İklim Olaylarını Açıklamak

Isı, kuraklık, aşırı yağış, deniz seviyesinde artışın günü-
müzde yarattığı sorunlar ve gelecek için yarattığı risk-
ler ortaya konuldu.

3 - Etkileşim ile Riskleri Azaltmak 

Uluslararası ve merkezi kurumları, yerel yönetim-
leri, sivil toplumu kuruluşlarını değerlendirerek 

Türkiye’deki güncel durum ortaya konuldu. 

2 - Etkilenen Mirası Değerlendirmek  

Mirasa etkiler; literatür taramaları, vaka analizleriyle 
açıklandı ve dünyadan, saha çalışmalarından, anket-
lerden gelen örnekler ve veriler değerlendirildi.

4- Miras ile Olumlu Etki Yaratmak 

Dayanıklılık için bir kaynak olarak miras ifadesi sekiz 
örnek alanda (mekân, bilim, deneyim, ekoloji, top-

lumsal eşitlik, yönetişim, sanat ve tasarım, ekonomi) 
incelendi ve öneriler sunuldu.

SONUÇ: ETKİLNEN VARLIKTAN ETKİ YARATAN DEĞERE

İkim riski altındaki miras, sürdürülebilir kalkınma için bir kaynaktır. Miras değerlerinin oluşturduğu kaynaklar 
geniş algılanarak ve birlikte hareket edilerek sürdürülebilir kalkınma için kullanılması önerildi.

Tablo 1: Rapor içeriği özet tablosu.
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MİRASIN DEĞİŞEN ANLAMI

Miras; hâlâ müzakere edilen, deği-
şen ve evrilen bir anlayış olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hem miras kavramının ken-
disi hem de miras ile şekillenen kurumlar; 
değişen, dönüşen ve krizler yaşayan dün-
yaya uyum sağlamakta ve çözümler sun-
maktadır. Miras kavramına yönelik yakla-
şımlardan biri; mirasın günümüz toplum-
larının sürdürülebilir şekilde kalkınması ve 
yaşam kalitesi için tartışılmaz bir değeri 
temsil ettiğidir.  

Son yıllarda yapılan araştırmalar, 
miras kavramını Birleşmiş Milletler 2030 
Gündeminin ve 2015-2030 Afet Riskini 
Azaltma Planlarının, yeni uluslararası 
politikanın bir parçası hâline getirmiştir.1 
Dünyanın karşılaştığı en büyük sorun-
lardan biri olan iklim krizinin etkilerini 
hafifletmek ve dayanıklılık oluşturmak 
için mirasın bir kaynak olduğu yaklaşımı 
güçlenmiştir. Miras, bu anlamda daya-
nıklılık2   için bir kaynak hâline gelmiştir. 
Miras sadece etkilenen tarafta kalmamalı, 
yarattığı değerler ile iklim eylemine kat-
kıda bulunmalıdır. Örneğin, bu yeni yak-
laşıma göre tarihi kent çevreleri sadece 
iklim değişikliğinin etkilerinden olumsuz 
etkilenen bir alan olarak görülmeyip, aynı 
zamanda iklim değişikliğinin bir sorum-
lusu olarak bu sorunun çözümü için aktif 
rol oynamalıdır. 

İkim değişikliğinin kültürel miras açı-
sından önemini vurgulamak için yapılan 
önemli çalışmalardan biri de 2017 yılın-
daki ICOMOS Trienali Genel Kuruludur 
(ICOMOS Triennial General Assembly). 
Burada kültürel mirasın hem iklim deği-
şikliği tehdidi altında olduğu bildirilmiş 
hem de iklim değişikliği etkilerine uyum 
sağlama ve etkilerini azaltma çabalarının 
önemi vurgulanmıştır. ICOMOS 2017 
yılında İklim Değişikliği ve Miras Çalışma 
Grubunu kurmuş; iklim değişikliği soru-
nunun üstesinden gelinmesine yardımcı 
olmak, kültürel miras topluluğunu hare-
kete geçirmek için bir karar başlatmıştır. 
Kararda üç önemli anahtar mesaj belirtil-
miştir. Bunlar:

1. Kültürel miras, hem iklim değişik-
liğinden etkilenir hem de topluluklar için 
bir dayanıklılık kaynağıdır.

2. Miras alanları ve yerel toplulukla-
rın somut olmayan mirası, bilgisi ve uygu-
lamaları, iklim değişikliğini ele almak için 
paha biçilmez bir bilgi ve strateji deposu 
oluşturur.

3. İklim değişikliğinin azaltılmasına/
uyarlanmasına yönelik “kültürel mirasa 
dayalı çözümler” vurgulanmalıdır.

Dayanıklılığın bir alt çerçevesi, iklim 
ve afetlerin etkilerinden en az biçimde 
olumsuz etkilenmek; üst çerçevesi ise 
sürdürülebilir gelişimdir. UNESCO’ya 
göre “Kültürel mirasın korunması, daya-
nıklılığı artırma konusunda; bu alanlar-
daki afetlerden korunma ve toplulukla-

Uluslararası Kültürel Miras Topluluğu, iklim 
değişikliğinin şu anda dünya çapında, insanlara 
ve onların mirasına yönelik en önemli ve en hızlı 
büyüyen tehditlerden biri olduğunu kabul etmektedir.

1 Fabbricatti, Katia, Lucie Boissenin, and 
Michele Citoni. "Heritage Community 
Resilience: Towards New Approaches for 
Urban Resilience and Sustainability." 
City, Territory and Architecture 7, no. 1 
(2020): 1-20.

2 Sendai Çerçevesine (2015-2030) göre 
dayanıklılık; tehlikelere maruz kalan bir 
sistemin, topluluğun veya toplumun 
(gerekli temel yapılarıyla işlevlerinin ko-
runması ve restorasyonu da dâhil olmak 
üzere), bir tehlikenin etkilerine zamanın-
da ve verimli bir şekilde direnme, uyum 
sağlama veya etkileri sönümleme, etkiler-
den kurtulma yeteneğidir.
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rın dayanıklılığını güçlendirmek için iyi 
korunmuş bir tarihi çevre potansiyeline 
ve deneyim zenginliğine sahip olması 
nedeniyle sürdürülebilir kalkınma için 
yarar sağlamaktadır.3 

Ancak, dayanıklı kültürel mirası teş-
vik etmenin birçok zorluğu vardır. Miras 
varlıklarının doğal afetlerden kaynakla-
nan ve artan risklerle karşı karşıya kaldığı 
görülmesine rağmen; kültürel miras, afet 
riskinin azaltılmasına dair genel uluslara-
rası gündeme ancak son zamanlarda dâhil 
edilmiştir. 2007 yılında Birleşmiş Milletler 
tarafından, Dünya Mirası Varlıklarında 
Afet Risklerini Azaltma Stratejisi kabul 
edilmiştir.4 2015 yılında ise 3. BM Dünya 
Afet Riskini Azaltma Konferansı düzen-
lenmiş ve (2015-2030) Sendai Afet 
Riskini Azaltma Çerçevesi BM Genel 
Kurulu tarafından onaylanmış; Sendai 
Çerçevesinin “afet riskinin ve can kayıp-
larının önemli ölçüde azaltılması” çağrı-
sında bulunmasıyla yeni bir yol belirlen-
miştir.5 Böylece kültürel miras, afet riskle-
rini daha geniş bir şekilde azaltma çabala-
rını destekleyebilecek bir dayanıklılık itici 
gücü olarak giderek daha fazla tanınmaya 
başlamıştır. Son yıllarda mirasın korun-
masına ve dayanıklılık için kullanılmasına 
daha fazla vurgu ve bağlılık oluşmaktadır; 
ancak girişimlerin teşvik edilmesi, sürecin 
hem afet riskinin azaltılması hem de miras 
yönetiminin ana aşamalarına da eklen-
mesi gerekmektedir.6 

 

Muğla yangın sahası, 2021 - Fotoğraf : Tolga Gök

  3 Jigyasu, Rohit, “Heritage and Resilience 
Issues and Opportunities for Reducing 
Disaster Risks.”. Global Platform for 
Disaster Risk Reduction. (2013). (Çevri-
miçi):https://nrl.northumbria.ac.uk/id/
eprint/17231/1/Heritage_and_Resilien-

ce_Report_for_UNISDR_2013.pdf  
(Erişim: Ağustos, 2022)

4UNESCO, “Climate Change and World 
Heritage. World Heritage Reports.”. World 
Heritage Reports Series: 22. (2007).  Eri-
şim Eylül, 2022. https://unesdoc.unesco.

org/ark:/48223/pf0000160019
 

5Stanton-Geddes, Zuzana; Soz, Salman 
Anees. “Promoting Disaster Resilient Cul-
tural Heritage.”. Washington, DC: World 
Bank. (2017). Erişim Ağustos, 2022. 
https://openknowledge.worldbank.org/

handle/10986/28955 

6UNESCO, (2007)

https://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/17231/1/Heritage_and_Resilience_Report_for_UNISDR_2013.pdf
https://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/17231/1/Heritage_and_Resilience_Report_for_UNISDR_2013.pdf
https://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/17231/1/Heritage_and_Resilience_Report_for_UNISDR_2013.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160019
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160019
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28955
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28955
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Çalışmanın Arka Planı

Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfının 
desteğiyle, kültürel mirasın korunmasına 
yönelik her yıl bir araştırma projesi yürüt-
mektedir. Araştırma sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşarak, gelecek yıllarda yürütüle-
cek çalışmalara zemin oluşturmayı, üye-
leri başta olmak üzere yerel yönetimlerin 
koruma politikalarını şekillendirmesine ve 
güncel tartışmaların gündeme getirilme-
sine öncülük etmeyi amaçlamaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda Kırsal Mirasın 
İzinde, Fırat 2023: Vizyon ve Eylem Planı, 
Pandemi Döneminde Doğal ve Kültürel 
Mirasın Korunması gibi başlıklarda araş-
tırma projeleri yürüten Tarihi Kentler 
Birliği, gündeme alınması gereken önce-
likli başlıklarda her yıl yürüttüğü araş-
tırma projelerine, bu yıl İklim Krizi ve 
Kültürel Miras Alanlarında Dayanıklılık 
başlığını ekledi. Kırdan kente göç son-
rasında, kırsaldaki kültürel değişimleri 
inceleyen Kırsal Mirasın İzinde raporun-
dan elde ettiği verileri kullanarak, havza 
ölçeğinde kırsalın ve kentlerin bütüncül 
korunmasına yönelik Fırat 2023: Vizyon 
ve Eylem Planını hazırladı. Geçtiğimiz yıl 
ise tüm dünyayı etkileyen pandemi süre-
cinin koruma çalışmalarına etkilerini ince-
leyen Tarihi Kentler Birliği, bu yıl araş-

tırma projesinde, kültürel mirası tehdit 
eden iklim krizini ele almaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda yürütülen kırsal 
miras ve pandemi gibi konuları ele alan 
çalışmalar, koruma politikaları belirlenir-
ken geleceğe dönük stratejilerin oluştu-
rulmasının ne kadar önemli olduğunu ve 
kültürel mirasın korunmasına dair strate-
jiler oluştururken, beklenmeyen risklere 
karşı her zaman hazırlıklı olunmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktaydı. Kırsal 
miras raporundan elde edilen kültürel 
değişime dair veriler; nüfus hareketle-
rinin, mekân kullanımlarının nasıl değiş-
tiğine, kent ile kır arasındaki ilişkilerin 
nasıl ele alınması gerektiğine dair ipuç-
ları içermekteydi. Hiç beklemediğimiz 
şekilde 2 yıl boyunca etkisi altında kal-
dığımız pandemi süreci ise bu gözlenen 
değişimleri hızlandırdı, kullanımları daha 
radikal şekilde değiştirdi. Aynı zamanda, 
dünya genelinde gelişen ve çeşitlenen 
üretim-tüketim biçimlerinde köklü bir 
değişime neden oldu. Bu değişimlerin 
tetiklediği ve yaşam alanlarımızdaki varlı-
ğını daha fazla hissettiğimiz iklim krizi ise 
tam da bu dönemde etkisini iyice göster-
meye başladı. Geçtiğimiz yıllarda hazırla-
nan diğer raporların verileriyle düşünül-
düğünde, kültürel mirasın risklere karşı 
hazırlıklı olmayı sağlamasının yanında; 
onarıcı, önleyici ve koruyucu rolünün de 
risklere karşı planlamalarda etkin bir araç 
olarak kullanılabileceği ortaya çıkmakta-
dır. Kırsalda yaşanan olumsuz değişimler-
den etkilenmeyen yerleşimler bir şekilde 
kültürel mirasın korunduğu, geleneksel 
yöntemlerin tamamen olmasa da kıs-

ARKA PLAN, AMAÇ, KAPSAM VE HEDEFLER

Kültürel miras alanlarında dayanıklılık stratejilerinin 
oluşturulması ve geçmişin bilgisini günümüze adapte 
edebilecek eylemlerin hayata geçirilmesi büyük önem 
arz etmektedir.
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men yaşamaya devam ettiği alanlardır. 
Pandemi sürecinde de kültürel mirasın 
korunmasına yönelik çalışmalar sekteye 
uğrasa bile, geleneksel yaşam biçimleri-
nin ve korumacı yaklaşımların topluluklar 
üzerindeki olumlu etkileri ve beklenme-
yen risklere karşı oynadığı önleyici rolü 
ön plana çıkmaktadır. İklim krizinin yaşam 
alanlarımız ve kültürel mirasımız üze-
rinde giderek daha yıkıcı bir hâl almaya 
başladığı günümüzde, kültürel miras 
alanlarında dayanıklılık üzerine strateji-
lerin oluşturulması ve geçmişin bilgisini 
günümüze adapte edebilecek eylemle-
rin hayata geçirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

Çalışmanın Amacı, 
Kapsamı ve Hedefleri

Bu çalışma “mirası” bir kaynak olarak 
değerlendirerek, mirasın iklim krizi süre-
cinde nasıl olumlu etkiler yaratabileceğini 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada 
mirasın olumlu etkileri ortaya çıkarılırken; 
bu etkiyi meydana getiren iklim olayları-
nın anlaşılması, olumsuz etkilenen miras 
unsurlarının ortaya konulması ve bu kap-
samda, etkileşim içinde neler yapıldığının 
araştırılması hedeflenmiştir. 

Bu çalışma, TKB araştırma fonu saye-
sinde hayata geçirilmiştir ve Türkiye’yi 
konu almaktadır. Çalışmanın saha araş-
tırmaları Türkiye’de gerçekleştirilmiş-
tir ancak gerek iklim değişikliğinin etki-
lerini bütüncül olarak anlamak, gerekse 
Türkiye’de uygulanabilir öneriler geliştir-
mek için dünyadaki iyi uygulamalar dik-

katlice incelenmiş ve rapor kapsamına 
alınmıştır.

Rapor, öncelikli olarak TKB üyeleri-
nin çalışmalarını desteklemek amacıyla 
hazırlanmış olsa da miras ve dayanıklılık 
kapsamında çalışan ilgili diğer kişi, kurum 
ve kuruluşların da rapordan yararlanması 
beklenmektedir. 

Birgi,Ödemiş - ÇEKÜL Arşivi
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Literatür Taraması ve İyi 
Örnek İncelemeleri 

Çalışmanın teorik çerçevesini oluş-
turabilmek amacıyla, yapılan araştırma 
iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci 
aşamada literatür taraması yapılmıştır. 
Literatür taramasında kaynak olarak dün-
yadan ve Türkiye’den akademik yayınlar 
(makale, tez, kitap ve benzeri), sözleş-
meler, protokoller, yasalar ve yönetme-
likler incelenmiştir. Ayrıca, dünyada iklim 
değişikliği ve miras konularında yapılan 
çalışmaları ve atılan adımları anlamak 
amacıyla UNESCO, ICOMOS gibi ulus-
lararası kurumlar tarafından hazırlanmış 
rehberler, politika belgeleri ve raporlar 
irdelenmiştir.

İkinci aşamada ise iklim değişikliği 
ve miras çalışmaları kapsamında, dünya 
genelinde uygulanan yöntemleri ve iyi 
uygulamaları değerlendirebilmek için 
yapılan çeşitli projeler incelenmiştir. İyi 
uygulama örneklerini içeren bu projele-
rin konuları kapsamında; afet önleme ve 
hazırlık, dayanıklılık, sürdürülebilir kal-
kınma, restorasyon, yenileme ve miras 
yönetimi çalışmaları yer almıştır. 

Anket

Anket çalışmasının içeriği

Anket çalışmasıyla, yerel yönetimle-
rin karşılaştığı iklim risklerinin tespit edil-
mesi ve kültürel mirasın yerel dayanıklı-
lık için barındırdığı potansiyellerin, yerel 
yönetimlerin perspektifinden anlaşıl-

ması amaçlandı. Anket dört ana bölümde 
kurgulandı: 

Etkilenen: Kültürel ve Doğal Miras 
bölümünde; yerel yönetimler, yörelerinde 
miras değerlerinden öne çıkan örnekleri 
ortaya koydu.

Etkileyen: Sonuçlar ve Kırılganlıklar 
bölümünde; sıcaklık artışı, kuraklık, sel, 
deniz seviyesinde artış yerel yönetim-
ler tarafından yöreyi ve kültürel mirası 
“olumsuz etkileyen” bir unsur olarak 
değerlendirildi.

Etkileşim: İklim Uyum ve Azaltım 
Çalışmaları bölümünde; yerel yönetimle-
rin “etkileşim” içinde yaptıkları iklim deği-
şikliğine yönelik çalışmaları ve potan-
siyel uygulamalara yönelik kapasiteleri 
değerlendirildi.

Etki: Miras bölümünde; yerel yöne-
timler, yerel dayanıklılığı artırmak ve 
iklim kriziyle mücadele etmek için yöre-
lerindeki doğal ve kültürel mirası nasıl 
bir potansiyel olarak değerlendirdiklerini 
ortaya koydular.

Anket katılımcıları ve örneklemi

Anket soruları, TKB üyesi olan 
30 belediye tarafından yanıtlandı. 
Belediyelerde, anketin tamamlanması 
için bir uzman sorumlu kişi belirlendi. 
Uzmanlar anket sorularını kurum içinde, 
farklı uzman kişilerle birlikte cevapladı. 
Bununla birlikte, anket katılımcıları cevap-
larını destekleyen belgeleri çalışma grubu 
ile paylaştılar. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
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Ankete katılım sağlayan belediyeler 
aşağıdaki örneklem gruplarından seçildi:

1. Büyükşehir ilçe belediyeleri: 

2. İlçe belediyeleri

a. Küçük nüfuslu ilçe belediyeleri
b. Büyük nüfuslu ilçe belediyeleri

Bununla birlikte, coğrafi konumda 
çeşitlilik sağlanması amacıyla, farklı böl-
gelerden belediyelerin ankete katılımı 
desteklendi. Ankete katılım sağlayan 
belediyeler aşağıda sıralanmıştır: 

1. İskilip
2. Gediz
3. Sultanbeyli
4. Bayraklı
5. Göynük
6. Terme
7. Karşıyaka
8. Kozan 
9. Selçuklu
10. Kütahya
11. Bergama
12. Ödemiş
13. Babaeski
14. İbradı 
15. İncesu
16. Ayvacık
17. Muratpaşa
18. Didim
19. Şişli
20. Marmaraereğlisi
21. Midyat
22. Kocasinan
23. Havran

24. Merzifon
25. Karesi
26. Kocasinan
27. Niğde 
28. Seyhan
29. Melikgazi
30. Talas 

Ankete katılım sağlayan uzmanla-
rın listesinin hazırlanması, anketin oluş-
turulması ve yanıtların alınması iki ayda 
tamamlandı. Bu sürecin ardından, 2022 
Ağustos ve Eylül aylarında anketler 
uygulandı. Veri analizinin aktarılması için, 
uygulanan anket bir çalışma grubu tara-
fından gözden geçirildi. Veriler Advanced 
Summary ve Excel programları kullanıla-
rak analiz edildi.
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Saha Ziyaretleri ve Yerel 
Çalıştaylar

TKB Kültürel Miras Alanlarında 
Dayanıklılık Araştırması kapsamında, 
2021 yılında yangınlardan etkilenen 
Antalya ve çevresinde; Ordu mer-
kezli olmak üzere, sellerden etkilenen 
Karadeniz Bölgesinde saha araştırmaları 
ve çalıştaylar düzenlenmiştir.

Yürütülen çalıştayların amacı 
“Kültürel miras, yerel dayanıklılık için nasıl 
bir kaynak oluşturur?” sorusuna yerel 
deneyim odağıyla yanıt aramak ve “yerel 
dayanıklılık” kavramını birlikte zenginleş-
tirmektir. Yerel yönetim ve sivil toplum-

dan temsilcilerin davet edildiği çalıştay-
larda, uzmanlar bu kapsamdaki dene-
yimlerini paylaşmıştır. Yereldeki kültürel 
miras değerleri tartışılıp; farkında olarak 
ya da olmayarak, hangilerinin iklim deği-
şikliğine yönelik kullanıldığı belirlenmiştir. 
Ardından, bu mirasın korunmasının iklim 
krizine karşı bize ne gibi avantajlar sağ-
layacağı üzerinde durulmuştur. Çalıştaya, 
aşağıdaki rehber sorular yön vermiştir:

●  Kültürel miras alanlarındaki yerel 
topluluklar için dayanıklılık nedir?

●  Kültür mirası, yerelde örgütlenme 

çalışmaları ve sosyal dayanıklılık için fır-
satlar sunabilir mi?

●  Kültürel mirasın yansıyan hangi 
değerleri (tarihsel, ekonomik, sanatsal, 
mekânsal, sosyal), yerel dayanıklılık için 
kaynak oluşturabilir.

●  Dayanıklı yerleşimlerin inşasına 
yönelik, sivil yerleşim geleneğinden gele-
ceğe neler aktarabiliriz?

Yerel çalıştaylarda bazı kilit nokta-
lar ortaya çıkarılmış; farklı şartlarda ve 
bölgelerde görülmelerine rağmen, bazı 
sorunlara ortak çözümler getirilebileceği 
anlaşılmıştır. Ayrıca, farklı alanlarda yal-
nızca yerele özgü belirli çözümlerin uygu-
lanabileceği, genelgeçer doğruların bu 
alanlar için doğru olmayabileceği tespit 
edilmiştir. Bu açılardan bakıldığında yerel 
çalıştaylar, araştırma projesi için önemli 
veriler sağlamıştır. 

Yürütülen çalıştayların amacı “Kültürel miras, yerel 
dayanıklılık için nasıl bir kaynak oluşturur?” sorusuna 
yerel deneyim odağıyla yanıt aramak ve “yerel 
dayanıklılık” kavramını birlikte zenginleştirmektir.

Muğla yangın sahası, 2021 - Fotoğraf : Tolga Gök
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Ordu Çalıştayı

Manavgat Çalıştayı
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1. BÖLÜM

ETKILEYEN: IKLIM DEĞIŞIKLIĞI
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İklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı 
en büyük krizlerden biridir. İklim eylem-
cisi bilim insanları, politikacılar, krizin 
boyutunu ve geri döndürülemez sonuç-
larını farklı mecralarda defalarca ifade 
etmeye çalıştı; United Science raporu 
bu anlamda önemli ve detaylı bir belge-
dir. Ancak, krizin genel hatlarını burada 
kısaca, tekrar ortaya koymak çalışmanın 
bütünlüğü açısından önemlidir.

Küresel iklim değişikliğinin potan-
siyel etkileri açısından risk taşıyan ülke-
ler arasında Türkiye de bulunmakta-
dır. Türkiye’de doğal ve kültürel mira-
sın, somut veya soyut tüm boyutlarıyla, 
iklim değişikliği tehdidi altında olduğu; 
yapılan saha çalışmalarında, katılım top-
lantılarında ve anket çalışmalarında 
kanıtlamaktadır.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, sıcaklıklarda ve hava 
durumu düzenlerinde uzun vadeli deği-
şimleri ifade etmektedir. 1800'lerden 
beri insan faaliyetleri (öncelikle kömür, 
petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması 
nedeniyle), iklim değişikliğinin ana itici 
gücü olmuştur.7

İklim değişikliği, birçok kurum ve 
kuruluş tarafından hem insanlık hem de 
kültürel miras açısından günümüzün ve 
geleceğin en büyük sorunlarından biri 
olarak görülmektedir. Bu nedenle sık-
lıkla incelenen bir alan olmuştur ve birçok 
defa yeniden tanımlanmıştır. Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesinde (BMİDÇS), “karşılaştırı-
labilir bir zaman döneminde gözlenen 
doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğru-
dan ya da dolaylı olarak küresel atmos-
ferin bileşimini bozan insan faaliyetleri 
sonucunda iklimde oluşan değişiklik” biçi-
minde tanımlanmaktadır.8

IPCC’nin 1,5 derecelik Küresel 
Isınma Özel Raporuna göre, sanayi 
öncesi dönemden günümüze dek sıcak-
lıklar hâlihazırda 1 derece civarında artış 
göstermiştir. Sera gazı emisyonları mev-
cut şekilde devam ederse, küresel ısınma 
2030-2052 yıllarında 1,5 derece sınırını 
geçecek ve dünyadaki tüm canlı yaşam-
ları bu durumdan olumsuz yönde, ciddi 
şekilde etkilenecektir.9 

İklim Değişikliği ve Türkiye

Dünyanın bazı bölgelerindeki top-
lumlar, iklim değişikliğinden kaynaklanan 
olumsuz etkilere bugün daha sık ve daha 
fazla maruz kalmaktadırlar.10 Türkiye’nin 
de dahil olduğu Akdeniz Havzası ise 
küresel iklim değişikliğine bağlı bu olum-
suz etkilere karşı yerkürenin en hassas 
bölgelerinden birinde yer almaktadır. 

ETKİLEYEN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesinde (BMİDÇS), “karşılaştırılabilir 
bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak 
küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri 
sonucunda iklimde oluşan değişiklik” biçiminde 
tanımlanmaktadır.

7“What Is Climate Change? | United Na-
tions.” Erişim, 2022. https://www.un.org/
en/climatechange/what-is-climate-chan-
ge

8UNFCCC, Madde 1, 1992, https://unfccc.
int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

9Special Report: Global Warming of 1.5 
ºC, IPCC, 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/

10Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) “Tür-
kiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Ulu-
sal Eylem Planı - 2011-2023.” Ankara. 
(2012). Erişim Ekim, 2022. 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/
banner/banner591.pdf 

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change.
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change.
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change.
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/banner/banner591.pdf 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/banner/banner591.pdf 
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IPCC’nin Dördüncü Değerlendirme 
Raporunda, gelecek dönemlerde Akdeniz 
Havzasında genel sıcaklık artışının 1-2 
˚C’ye ulaşması durumunda, kuraklığın 
geniş bölgelerde hissedilir olması ve özel-
likle iç kesimlerde sıcak hava dalgalarının 
ve aşırı sıcak günlerin sayısının yer almak-
tadır. Türkiye’de ise yıllık ortalama sıcaklı-
ğın o dönemlerde 2,5-4 °C artacağı, Ege 
ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4 °C’yi, iç 
bölgelerinde ise bu artışın 5 ̊ C’yi bulacağı 
öngörülmektedir. Türkiye’nin yakın gele-
cekte daha sıcak ve kurak, yağışlarla bir-
likte daha belirsiz bir iklim yapısına doğru 
gittiği hem IPCC raporu hem de yürü-
tülen birçok ulusal ve uluslararası bilim-
sel modellerle ortaya koyulmuştur. İklim 
Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’nde 
(2007); artan yaz sıcaklıkları, batı illerinde 
azalan kış yağışları, yüzey sularının kaybı, 
kuraklık, toprak bozulması, kıyı erozyonu 
ve sel Türkiye’de iklim değişikliği sonucu 
görülecek etkiler olarak sıralanmaktadır. 
Bunlara ek olarak özellikle su kaynakla-
rının azalması, taşkınların artması, orman 
yangınları ve çölleşme beklenmekte, 
bunların sonucunda ise ekolojik bozulma-
lar yaşanacağı düşünülmektedir.11 

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 
Yarınları Projesi Sonuç Raporuna göre ise 
Türkiye’de iklim değişikliği sonucu oluşa-
cak etkiler; 2030’lu yıllardan sonra sıcak-
lıkların hızlı bir şekilde artması; artışları-
nın mevsimsel ve bölgesel olarak farklı-
lık göstermesiyle birlikte kış mevsiminde 
4 °C, yazın ise 6 °C civarına yükselmesi; 
kış yağışlarının ülke genelinde azalırken 

Tablo 2: Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hazır-
lanan “iklim değişikliğinin 
Türkiye’ye etkileri ve etkile-
nebilirlik arz eden sektörler 

tablosu”. 13

sadece Kuzey Anadolunun doğu yarı-
sında artması olarak sıralanmaktadır.12 

Türkiye’nin İklim Değişikliğine 
Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Ortak 
Programı çerçevesinde gerçekleştiri-
len iklim öngörülerine göre iklim deği-
şikliğinin; yerleşimleri, tarımsal üretimi, 
insan sağlığını, çoğu ekonomik sektörü 
ve ekonomik büyümeyi de etkilemesi 
beklenmektedir.

  11ÇŞB, (2012)
 

12WWF. org.tr.  “Küresel İklim Değişikliği ve 
Türkiye.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikli-
gi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_ik-

lim_degisikligi_ve_turkiye/

13ÇŞB, (2012)

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/ 
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/ 
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/ 
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/ 
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Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Ortak Programı çerçevesinde 
gerçekleştirilen iklim öngörülerine göre iklim 
değişikliğinin; yerleşimleri, tarımsal üretimi, insan 
sağlığını, çoğu ekonomik sektörü ve ekonomik 
büyümeyi de etkilemesi beklenmektedir.

Ayrıca, üretimde kullanılan su gibi 
temel malzemelerin miktar ve kalitesini 
düzenleyen ekosistem hizmetleri de etki-
lenecektir.14 Bunlarla birlikte kuraklık ve 
sel baskınlarının kilit sektörler, işletmeler 
ve toplumlar üzerinde de olumsuz etkileri 
olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki 
tabloda belli başlı etki örnekleriyle, etki-
lenebilir sektörler ve bölgeler yer almakta 
olup; Türkiye’de kuraklığa, sellere ve ken-
diliğinden çıkan yangınlara neden olan 
iklimsel etkilerin, sektörlere ve bölgelere 
özel görece şiddeti değerlendirilmiştir.15

Özetle, iklim değişikliğinin olası etki-
lerine karşı Türkiye’nin yukarıda belirtilen 
konumuna bakıldığında; potansiyel etkiler 
açısından Türkiye’nin risk grubu ülkeler 
arasında yer aldığı görülmekte ve böylece 
iklim değişikliğinin neden olabileceği sos-
yo-ekonomik ve çevresel etkilerin önemi 
de ortaya çıkmaktadır.16 

Bu çalışma kapsamında ise iklim deği-
şikliğiyle oluşacak olağanüstü durumlar 
ve olağanüstü olayların oluşturacağı olası 
risk ve tehditlere örnekler alttaki gibi 
ortaya koyulmuştur. Olası risk ve teh-
dit öngörüleri, anketler ve saha çalışma-
larıyla çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 
desteklenmiştir.

Gümüşler Manastırı, Niğde - ÇEKÜL Arşivi

14ÇŞB, (2012)

15ÇŞB, (2012)

16ÇŞB, (2012)
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Tablo 3: İklim değişikliğiyle oluşacak olağanüstü durumlar, risk ve tehditler.

İklim Değişikliğiyle Oluşacak 
Olağanüstü Durumlar

Risk ve Tehditler

Isı artışı: İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de 

ortalama sıcaklık artmaktadır. Tarihi ve doğal 

çevrede ısı artışına bağlı yan sütundaki sonuçlar 

tespit edilmiştir.

• Soğutma için artan enerji talebi ve ısıtma için azalan enerji talebi

• Özellikle yaşlılar için ısıya bağlı ölüm ve hastalık riskinde artış

• Hava kalitesinde düşüş 

• Orman yangınları ve orman yangınlarında artış

• Vektör kaynaklı hastalıkların daha geniş coğrafi etkisi 

• Ekosistem kaybı ve bozulması (kaybolan türler istilacı türlerin çoğalması ve benzeri) 

• Kuraklığın etkilerini azaltmaya yönelik baraj, yer altı suyu deşarjı gibi uygulamalarda artış 

• Sıcaklık kaynaklı hassas doğal alanlarda yapılaşma baskısı (yayla, ormanlık alan vesaire) 

• Sıcaklık kaynaklı taşınma ve yer değiştirme. 

• Orman yangını kaynaklı yer değiştirme 

• Aşırı sıcaklık artışı nedeniyle turizmin olumsuz etkilenmesi. Tarihi kentler, ören yerleri ve müze-

lerin ziyaretçilerinin azalması. 

• Termal stres ve ani sıcaklık değişimi nedeniyle tarihi yapıların çatlaması, çökmesi veya zarar 

görmesi.

Yoğun yağış olayları, sel ve/veya fırtına • Sel, kuvvetli rüzgârlar ve toprak kaymaları

• Sel nedenli can kaybı

• Sel kaynaklı göç veya yer değiştirme

• Kamu su temini ve kanalizasyon sistemlerinin bozulması

• Fiziksel varlıklara ve altyapıya yönelik hasar ve kayıplar: evler, kamu tesisleri, kamu hizmetleri

• Sel önleme amaçlı kıyı yapıların inşa edilmesinde artış ve kıyı dokusunun bozulması (istinat 

duvarı gibi)

• Ölümler ve hastalıklar (özellikle su kaynaklı hastalıklar)

• Ulaşım, ticaret ve ekonomik faaliyetlerin aksaması

• Nüfusun zorla yerinden edilmesi

• Sel ve fırtına kaynaklı tarihi yapı kaybı ve tarihi yapıların zarar görmesi

• Tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesi

Kuraklık • Artan su talebi ve azalan su kalitesi nedeniyle su kaynakları üzerinde daha fazla stres

• Su kaynaklarının azalması

• Yeraltı su çıkarma derinliğinde artış

• Hidroelektrik üretiminden azalan enerji arzı

• Daha düşük tarımsal verim ve arazinin bozulması

• Kırsal alanlardan kentsel alanlara nüfus göçü

• Kuraklık kaynaklı iklim göçü veya yer değiştirme

Deniz seviyesi artışı • Kalıcı erozyon ve toprağın su altında kalması ve daha yüksek kıyı koruma maliyetleri

• Akiferlere tuzlu su girişi nedeniyle azalan yeraltı suyu mevcudiyeti

• Toprakların tuzlanması ile ekilebilen alanların kaybı

• Etkilenen nüfusun zorla yerinden edilmesi (su basması veya topraklarını kaybetmiş olması)
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2. BÖLÜM

ETKILENEN MIRAS
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Bir önceki bölüme bakıldığında, iklim 
değişikliğinin dünyanın farklı bölgelerinde 
farklı olumsuz sonuçlar doğurduğu görül-
mektedir. Fakat aynı zamanda bir ülke-
nin farklı coğrafyalarında da farklı etki-
ler yarattığı anlaşılmaktadır. İklim değişik-
liği mirası da etkilemektedir. Bu etkilerin 
miras özelinde incelenmesi mirasın kar-
şılaştığı sorunların ve karşılaşacağı olası 
risklerin tanımlanması için önemlidir.

İklim Değişikliğinden 
Etkilenen Mirasa 

İklim değişikliği bir afettir. İnsan eliye 
tetiklenen iklim değişikliği, aynı zamanda 
mirası etkilemektedir. Kültürel Miras, 
afet riskleriyle ilgili küresel istatistiklerde 
genellikle dikkate alınmamakta ve tarihi 
şehirler, anıtlar, arkeolojik alanlar, müzeler 
ve kültürel peyzajlar hem doğal hem de 
insan kaynaklı tehditlerden giderek daha 
fazla etkilenmektedir.17 Gerekli önlemle-
rin alınmaması, yeterince incelenmemesi 
ise geri dönüşü olmayan kayıplara neden 
olmaktadır.

Ayrıca, kültürel miras doğal afetlerin 
olumsuz etkilerine karşı da savunmasız-
dır18 ve birden fazla tehlikenin eş zamanlı 
etkileşimi nedeniyle, afetlerin doğası 
giderek daha karmaşık hale gelmektedir.19 
Seller, depremler, toprak kaymaları, yan-
gınlar, uzun vadeli iklim etkileri ve diğer 
doğal tehlikeler kültürel mirasın zarar 
görmesine ve hatta tamamen yok olma-
sına neden olabilmektedir.20

Uluslararası Kültürel Miras Topluluğu, 
iklim değişikliğinin şu anda dünya çapında, 

insanlara ve onların mirasına yönelik en 
önemli ve en hızlı büyüyen tehditlerden 
biri olduğunu kabul etmektedir.21 Haziran 
2013'te Hindistan, Uttarakhand’da mey-
dana gelen ani sel felaketleri sonucunda, 
nehir boyunca birçok tapınağın ve diğer 
tarihi yapıların ciddi şekilde hasar gör-
mesi; Ağustos 2010'da Hindistan'ın Leh 
kentindeki eşi görülmemiş şiddetli yağ-
murlar sonucunda ani sel baskınlarıyla 
yerel kerpiç mirasının yok olması; 2007 
yılında Batı Avrupa'daki fırtınalarla Roma 
(İtalya) ve Beverley (İngiltere) gibi bir-
çok tarihi kent merkezinin sular altında 
kalması22 iklim değişikliğine bağlı afetle-
rin sayısının ve kültürel miras üzerindeki 
etkilerinin her geçen gün artmakta oldu-
ğunun örnekleridir.

Bunlara ek olarak, Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) İklim 
Değişikliğine Uyum Sağlamak için 
Aşırı Olayların ve Afetlerin Risklerinin 
Yönetilmesine ilişkin özel raporunda, 
gelecekte aşırı hava olaylarının artma 
olasılığını doğrulamış ve gelecekte hava 
olaylarıyla ilgili afetlerin sayısının ve ölçe-
ğinin de artabilir olduğunu bildirmiştir. 
Ayrıca, bazı bölgelerde artan su seviye-
leri ve değişen nem seviyeleri gibi iklim 
değişikliği etkileri, mirası etkileyebilecek 
temel risk faktörleri olarak görülmeye 
başlanmıştır.23

İklim değişikliğinin dünya mirası üze-
rindeki etkilerinin kapsamını ve niteliğini 
değerlendirmek ve bu tür etkilerle başa 
çıkmak için alınan önlemleri belirlemek 
için 2005 yılında Dünya Mirası Merkezi 
tarafından, Dünya Mirası Sözleşmesine 

ETKİLENEN MİRAS

17Jigyasu, Rohit, (2013).

18Stanton-Geddes, Zuzana; Soz, Salman 
Anees, (2017).

19Jigyasu, Rohit. "Challenges and Oppor-
tunities for Disaster Risk Management of 
Cultural Heritage against Floods." ICO-
MOS–Hefte desDeutschen Nationalko-
mitees 60 (2015): 22-29.

20Stanton-Geddes, Zuzana; Soz, Salman 
Anees. (2017). 
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taraf olan tüm devletler arasında anket 
yapılmıştır. 83 taraf devletten alınan 
110 yanıtın %72’si, iklim değişikliği-
nin doğal ve kültürel mirasları üzerinde 
bir etkisi olduğunu kabul etmiş; toplam 
125 Dünya Mirası alanının özellikle iklim 
değişikliği tehdidi altında olduğu belirtil-
miştir. Bu ankete dayanarak ve önemli 
sayıda vaka çalışmasını entegre ederek, 
2007 yılında Dünya Mirası Merkezi tara-
fından iklim değişikliğinin Dünya Mirası 
üzerindeki etkisine ilişkin kapsamlı bir 
rapor yayınlanmıştır. Bu rapor, iklim deği-
şikliğinin önümüzdeki 100 yıl boyunca 
yapılı miras üzerindeki etkilerini tanımla-
yan Avrupa’daki “Nuh'un Gemisi” proje-
sidir. Proje kapsamında önemli bir yayın 
üretilmiş ve kültürel miras için kırılgan-
lık haritalarını da içeren “The Atlas of 
Climate Change Impact on European 
Cultural Heritage: Scientific Analysis and 
Management Strategies” yayınlanmıştır.24  

İklim Değişikliği Kaynaklı İklimsel 
Stres Faktörleri

Kültürel mirası etkilemesi beklenebi-
lecek iklim faktörleri türleri, literatür tara-
ması ve saha çalışmalarından hareketle 
belirlenmeye çalışılmıştır. 2017 yılında 
ICOMOS, İklim Değişikliği ve Miras 
Çalışma Grubu kültürel mirası etkilemesi 
beklenebilecek iklim etkisi türlerini ise 
aşağıdaki gibi özetlemiştir:

● Deniz seviyesi yükselmesi
● Kıyı taşkınları
● Kıyı erozyonu
● Deniz buzu kaybı
● Buzul erimesi

Kültürel Miras, afet riskleriyle ilgili küresel 
istatistiklerde genellikle dikkate alınmamakta ve 

tarihi şehirler, anıtlar, arkeolojik alanlar, müzeler ve 
kültürel peyzajlar hem doğal hem de insan kaynaklı 

tehditlerden giderek daha fazla etkilenmektedir. 

● Permafrost çözülme, buz parçası-
nın erimesi ve toprakların ısınması

● Değişen donma/çözülme 
döngüleri

● Artan okyanus sıcaklıkları
● Artan fırtına yoğunluğu ve/veya 

sıklığı
● Daha fazla aşırı yağış
● Artan nem
● Artan rüzgâr veya rüzgâr yönün-

deki değişiklikler
● Kuraklık
● Aridifikasyon
● Sıcak hava dalgası
● Mevsimsellikteki değişiklikler
● İklim değişikliklerinin neden 

olduğu tür dağılımındaki değişiklikler25

Yukarıda sıralanan bu faktörler ve 
etkiler, kültürel mirasın türüne (arkeolojik, 
mimari, kültürel peyzaj, nesneler gibi) ve 
etkilenebilecek mirasın belirli özelliklerine 
(Örneğin; somut, somut olmayan, sosyal, 
geçim kaynakları) göre değişiklik göste-
rebilmektedir. Kültürel mirasın konumu 
veya belirli bileşenleri de afetlere maruz 
kalma durumlarında çok önemli bir rol 
oynamaktadır. Hasarın boyutu ve dere-
cesi, mirasın hangi özelliğinde olduğu, ne 
ölçüde ve ne sıklıkla maruz kaldığı soru-
suyla da bağlantılıdır.26

21García, Bárbara Mínguez. ““Resilient 
Cultural Heritage For A Future of Climate 
Change.” Journal of International Affairs 
73, no. 1 (2019): 101–20. https://www.

jstor.org/stable/26872781

22 Jigyasu, Rohit. "Challenges and Oppor-
tunities for Disaster Risk Management of 
Cultural Heritage against Floods." ICO-
MOS–Hefte des Deutschen Nationalkomi-

tees 60 (2015): 22-29.

23ibid.

24Jigyasu, Rohit,, (2013).
 

 25“ARCH State-of-the-Art Report 1- His-
toric areas, conservation practices, and 
relevant regulations / policies.” Erişim Ey-
lül, 2022. https://savingculturalheritage.
eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/
ARCH_D7.1_SotA_report_1_historic_are-

as.pdf

https://www.jstor.org/stable/26872781 
https://www.jstor.org/stable/26872781 
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_1_historic_areas.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_1_historic_areas.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_1_historic_areas.pdf
https://savingculturalheritage.eu/fileadmin/user_upload/Deliverables/ARCH_D7.1_SotA_report_1_historic_areas.pdf
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Örneğin, Colette, 2007’ye göre;
● Toprağın hidrolojik, kimyasal ve 

biyolojik süreçleriyle dengeye ulaşmış 
olması, arkeolojik kanıtları toprakta koru-
maktadır. Bu parametrelerdeki kısa ve 
uzun süreli değişiklik döngüleri, bazı has-
sas malzeme sınıflarının korunma süresini 
kısaltabilmektedir.

● Tarihi binalar, modern binalara 
göre zeminle daha fazla iç içedir. Daha 
gözeneklidirler ve topraktaki suyu bün-
yelerine çekerler ve yüzey buharlaşması 
ile suyu kaybederler. Toprak nemindeki 
artışlar, daha fazla tuz mobilizasyonuna 
ve bunun sonucunda kurutma yoluyla 
dekore edilmiş yüzeylerde zarar verici 
kristalleşmeye neden olabilir.

● Kereste ve diğer organik yapı 
malzemeler afetler sonucunda oluşan 
durumlarda zararlıların artması gibi biyo-
lojik istilaya maruz kalabilir.

● Su basması, uzun süreli su içinde 
kalmaya dayanacak şekilde tasarlanma-
mış yapı malzemelerine zarar verebi-
lir ve sel sonrası kuruma, küf gibi zararlı 
mikroorganizmaların büyümesine neden 
olabilir, hızlı akan sel suları da binaları 
aşındırabilir.

● Fırtına durumlarındaki ve şiddetli 
rüzgârlardaki artışlar yapısal hasara yol 
açabilir.

● Taşınabilir kültürel miras öğeleri 
ise, daha yüksek nem seviyeleri, daha 
yüksek sıcaklıklar ve artan UV seviyeleri 
nedeniyle risk altına girebilir.

Bu fiziksel tehditlerin yanı sıra iklim 
değişikliğinin bir başka boyutu olarak 
da toplulukların yaşama, çalışma, ibadet 
etme ve binalarda, alanlarda ve peyzaj-

larda sosyalleşme biçimlerini değiştirmesi 
söz konusu olmaktadır.  Bu durumun 
sonucunda yaşanan göçle yerleşik mira-
sın terk edilmesi sosyal ve kültürel yönleri 
de etkilemektedir. Ayrıca iklim değişikliği-
nin doğal ve kültürel miras dahil olmak 
üzere doğal ve toplumsal sistemler (tarım, 
insan sağlığı, ormancılık ve altyapı) üze-
rinde de etkileri vardır. Bu nedenle, iklim 
değişikliğinin kültürel miras üzerindeki 
etkilerinin değerlendirilmesinde, doğal, 
kültürel ve toplumsal yönler içindeki ve 
birbirleri arasındaki karmaşık etkileşimler 
de dikkate alınmalıdır.27

Sonuç olarak, iklim değişikliğinin 
doğal ve kültürel miras üzerinde çok fazla 
olumsuz etkisi vardır. Bunların bazıları kısa 
sürede gözlenebilen etkilerken bazıları da 
uzun zaman periyodlarının sonunda etki-
lerini göstermektedir. Aynı zamanda biri-
nin oluşması bir sonraki üzerinde domino 
taşı etkisi yaratmakta ve süreci hızlandı-
rıcı ve etkiyi büyütücü sonuçlara neden 
olmaktadır. İklim değişikliği hem doğ-
rudan hem de dolaylı olarak hem doğal 
hem de kültürel miras üzerinde olum-
suz etki yaratmaktadır. Bu etkiler miras 
değerini sağlayan özelliklerinin bir kısmı-
nın kaybından başlayarak miras değerinin 
ve alanının tamamen kaybolmasına varan 
sonuçlara neden olmaktadır. 

Doğal miras üzerindeki iklim 
değişikliği etkileri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:28

● Kutup bölgelerindeki dağlardaki 
buzul ve kar örtülerinin erimesi

26Jigyasu, Rohit. "Challenges and Oppor-
tunities for Disaster Risk Management of 
Cultural Heritage against Floods." ICO-
MOS–Hefte des Deutschen Nationalko-
mitees 60 (2015): 22-29.

27UNESCO, (2007).
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● Sıcaklık ve atmosferdeki sera 
gazı miktarının artması sonucu doğru-
dan ve dolaylı olarak bitki ve hayvanların 
etkilenmesi

● Ekosistemlerin değişmesi
● Mercan resiflerinin zarar görmesi
● Bitki türlerinin büyüme süresinin 

uzaması
● İstilacı türlerin baskınlaşması
● Biyolojik çeşitliliğin azalması 

Kültürel miras üzerindeki iklim 
değişikliği etkileri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

● Arkeolojik kazılarda bulunan 
kalıntıların pH değerinin değişmesi

● Kültür varlıklarının yüzeylerinin 
aşınması

● Sel baskınları nedeniyle miras 
özelliklerinin yitirilmesi

● Organik maddelerin istilacı türle-
rin saldırısına maruz kalması

● Yapı malzemelerin kararması
● Malzemelerin ani donma ve 

çözülme nedeniyle hasar görmesi
● Rüzgârla taşınan suların yapıları 

bozması
● İç mekanlardaki kültürel varlıkla-

rın nemlenmeye bağlı restore edilemeye-
cek kadar zarar görmesi29

Somut olmayan miras üzerindeki 
iklim değişikliği etkileri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

● İklim değişikliğine bağlı olarak kit-
lesel göçler meydana gelmesi (2050 yılına 
kadar elliye yakın küçük adanın yok ola-

cağı, bir milyondan fazla insanın da yerin-
den edileceği öngörülmektedir.30  

● Göç sebebiyle grup üyelerinin 
farklı yerlere dağılması sonucunda; 

● Şölenlerin, toplumsal ritüellerin 
tekrar edilmemesi

● Dansların, müziklerin unutulması
● Dillerin kullanılmama sonucu yok 

olması31

● El sanatlarında kullanılan mater-
yallerin iklim değişikliği nedeniyle yok 
olması 

● Yerli halkların yaşam alanlarının 
tahrip olması nedeniyle toplumsal pratik-
lerini uygulayamaması ve yaşayış biçimle-
rini değiştirmek zorunda kalması32

İklim değişikliği su altındaki doğal ve 
kültürel mirası da etkilemektedir. 

● Buzulların erimesi sonucunda 
suların yükselmesi

● Artan sıcaklık nedeniyle suların 
çekilmesi

● Deniz kirliliği
● Deniz suyundaki asit oranının art-

ması sualtı ekosistemine, biyolojik çeşitli-
liğe ve kültürel mirasa zarar vermesi  

İklim değişikliği su altındaki 
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turba denmektedir. “Turba tabakasında 
oksijen miktarı son derece düşük olduğu 
için tahta, deri ve kumaş gibi organik 
malzemeler çürümemekte ve oksijensiz 
ortamda binlerce yıl bozulmadan kala-
bilmektedir.”35 Ancak, iklim değişikliği, 
İngiltere'de turbalık alanların kuruma-
sına ve bu tabakanın koruduğu arkeolo-
jik mirasın zarar görmesine neden olmak-
tadır. İngiltere'de yaklaşık 22 bin 500 
kazı alanının tehlike altında olma ihtimali 
bulunmaktadır.36

● Mısır, iklim değişikliği nedeniyle 
ciddi zarar görmesi muhtemel ülkeler 
arasında yer almaktadır. Resmî verilere 
göre, iklim değişikliğiyle Nil Deltasının 
taşması, tarım alanlarının zarar görmesi, 
mercan kayalıklarının yok olması ve ola-
ğanüstü hava olaylarının artması öngö-
rülmektedir. Felaket senaryoları arasında 
İskenderiye'nin sular altında kalması da 
yer almaktadır. Mısır hükümeti, sel teh-
likesine karşı 2014 yılından bu yana, 
bin 500 koruma tesisinin inşa edildiğini 
duyursa da yoğun yağışlardan dolayı 
ülkenin birçok bölgesinde sel felaketi 
yaşanmıştır. İskenderiye ve Hurgada'da 
eşi benzeri görülmemiş toz fırtınaları, 
yüksek sıcaklıklar, kısa sürede yoğun yağ-
mur ve kar yağışları görülmüştür.37

● İklim değişikliği, rüzgâr yönünü 
ve dalga şiddetini belirleyen bir etmen 
olduğu için deniz kenarındaki tarihi eser-
leri de etkilemektedir. Girit’te bulunan, 
16. yüzyılda Cenevizlilerin inşa ettiği 
Koules Kalesinin duvarları, düzenli olarak 
vuran dalgalar nedeniyle aşınmaktadır.38

Dünyadan Vakalar

Günümüzde, dünyanın dört bir 
yanından iklim değişikliğinden kaynak-
lanan orman yangınları, kuraklıklar, aşırı 
sıcaklar, düşük nem oranı, kurutucu rüz-
gârlar ve ani sağanakların yol açtığı sel 
haberleri gelmektedir.  Her gün yeni bir 
haber bize bu durumları hatırlatmakta 
ve bu durumun her geçen gün daha da 
kötü hâle geldiğini kanıtlamaktadır. Bu 
bölümde, iklim değişikliğinin etkisinin 
önemli bir neden olduğu düşünülen dün-
yadan örnekler yer almaktadır.

● Pakistan’da milyonlarca kişiyi etki-
leyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırak-
mıştır. Yağmurlar, İndus Medeniyetinin 
en büyük şehirlerinden biri olarak bilinen 
5 bin yıllık antik kent Mohenjo Daro’daki 
kazı alanlarına zarar vermiştir. Biriken su, 
antik kentin duvarlarının da eğilmesine 
yol açmıştır. Sık yaşanan seller nedeniyle, 
Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerinde bulu-
nan çok sayıda kale, türbe ve çeşitli tarihi 
kalıntıların yıkılma, aşınma süreçleri hız-
lanmıştır. Ayrıca, “Eyaletin Kazi Ahmed 
ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki 
Budist anıtı ‘Thul Mir Rukan’, Thatta’da 
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer 
alan ‘Makli Anıtları’ da zarar gören eserler 
arasındadır.”34 

● İklim değişikliği, İngiltere'de 
gömülü tarihi eserleri tehdit etmektedir. 
Yağış oranı yüksek yerlerde, su altında 
kalan bitkilerin çok yavaş şekilde çürüme-
siyle oluşan yarı kömürleşmiş tabakaya 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN MİRAS VAKALARI

33Hafner, Albert, and Christopher J Un-
derwood. "Introduction to the Impact of 
Climate Change on under-Water Cultural 
Heritage and the Decade of Ocean Scien-
ce for Sustainable Development 2021–
2030."  (2020).Aktaran-Özkerim Güner, 
Neslihan. "İklim Değişikliği ve Dünya Mi-
rasının Korunması". Süleyman Demirel 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11 
(2021 ): 263-288

34Anadolu Ajansı. "Pakistan'daki Seller, 
Ülkenin Tarihi Mirasını Tehdit Ediyor" 31 
Ağustos 2022. Erişim Ekim, 2022. https://
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diyor/2673206
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dit Ediyor” 26 Ocak 2022. Erişim Ekim, 
2022. https://www.bbc.com/turkce/ha-
berler-dunya-60129607
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● İklim değişikliği nedeniyle, tuz 
konsantrasyonunun artmasına ve kum 
fırtınalarına yol açan su kıtlığı, Irak’ın kül-
türel miras yapılarını tahrip etmektedir. 
Irak’ta artan tuz konsantrasyonu kerpiç-
leri aşındırmakta; daha sık görülen kum 
fırtınaları, antik harikalara zarar vermekte 
ve dünyanın en eski binalarından bazıları 
iklim değişikliği nedeniyle yok olmaktadır. 
Ayrıca, “Önemli hasara uğrayan yerlerden 
biri, tuzlu bir tabakanın 2 bin 600 yıllık 
kerpiç tuğlaları kapladığı, UNESCO tara-
fından tanınan Babil İmparatorluğunun 
başkenti Babil’dir. Sümer aşk ve savaş 
tanrıçası İştar Tapınağında duvarların 
temelleri yıkılmakta; kalın duvarın derin-
liklerinde kristalleşene kadar biriken tuz, 
tuğlaları kırmakta ve parçalanmalarına 
neden olmaktadır.”39

● Endonezya’daki Sulawesi Adası, 
45 bin yıldan daha eski olan mağara sana-
tına ev sahipliği yapmaktadır. Eski mağara 
resimleri; hayvan tasvirlerini, karışık insan 
ve hayvan figürlerini, kırmızı ve dut pig-
mentleriyle yapılmış el şablonlarını ve 
muhtemelen tarih öncesi sanatta bili-
nen en eski anlatı sahnesini içermektedir. 
Ancak, Endonezya’daki dünyanın en eski 
mağara sanatlarından bazıları, iklim deği-
şikliği nedeniyle endişe verici bir hızla yok 
olmaktadır. Araştırmacılar, güçlü mikros-
koplar, kimyasal analizler ve kristal tanım-
lamayı içeren çeşitli teknikler kullana-
rak mağaralarda tuz izlerini keşfetmiştir. 
Daha yüksek ortam sıcaklıkları ve daha 
şiddetli ve sık görülen aşırı hava olay-
ları, tuz oluşumlarına neden olan sıcak-
lık ve nem değişikliklerini hızlandırmakta-

Koules Kalesi, Girit
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dır. Araştırmacılar, Endonezya’nın bu son 
derece eski mağara sanatının, onu iklim 
değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı özel-
likle savunmasız hale getiren dinamik bir 
tropikal ortamda yer aldığını ve bu duru-
mun daha fazla koruma, izleme ve araş-
tırma çalışmaları yapılması konusundaki 
aciliyeti artırdığını ifade etmektedir.40

● Nepal’in kültürel mirasının bir 
parçası olan sıkıştırılmış toprak mima-
risi, iklim değişikli nedeniyle büyük hasar 
görmektedir. Mustang kentinin her 
köyünde en az bir tane bulunan manas-
tırlar Budistler için önemli bir tapınma 
alanı iken, aynı zamanda yerel toplulu-
ğun mevcudiyetini sürdürmesine yar-
dımcı olan turizm gelirini de yaratmakta-
dır.  Ancak iklim değişikliğinin bir sonucu 
olan yüksek nem nedeniyle, yüzyıllar 
boyunca ayakta kalan manastırların çatı-
ları akmaya, duvarlarında çatlaklar oluş-
maya başlamıştır. 500 yıldan fazla süredir 
manastırların duvarlarında bozulmadan 
var olan kutsal sanat, soyulma ve dökül-
meler nedeniyle yok olma riskiyle karşı 
karşıyadır. Uzmanlar, bu durumdan sert 
iklim değişikliğinin sorumlu olduğunu ve 
koruma için acil önlemler alınmazsa diğer 
toprak yapıların da benzer bir kadere 
yenik düşebileceğini belirtmektedir.41

Manastır, Mustang/Nepal

40Arkeofili. “İklim Değişikliği, Dünyanın En 
Eski Kaya Sanatını Yok Ediyor.” 19 Mayıs 
2021. Erişim Ekim, 2022. https://arkeo-
fili.com/iklim-degisikligi-dunyanin-en-es-
ki-kaya-sanatini-yok-ediyor/

41Rauniyar, Tulsi. “The Rammed-Earth 
Architecture of Nepal Is Crumbling.” Atlas 
Obscura. 27 Mayıs 2022. Erişim Ekim, 
2022. https://www.atlasobscura.com/ar-
ticles/climate-change-nepal-architecture
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Türkiye’den Vakalar

Türkiye’de de iklim değişikliği sebe-
biyle yaşanan yangın, sel, yağış artışı, 
kuraklık, toprak kayması gibi olayların 
doğal ve kültürel miras üzerindeki etkile-
rinin her geçen gün arttığı görülmektedir. 
İklim değişikliği kültürel ve doğal miras 
alanlarının tehlike altına girmesine neden 
olurken, aynı zamanda bu alanların etki-
lenme olasılıklarını da artırdığı görülmek-
tedir. Özellikle miras alanının çevresinin, 
miras yapısının içinde bulunduğu alanın 
ya da miras yapısının iklim değişikliğine 
bağlı koşulların etkisiyle afet öncesinde 
hassas ve savunmasız hâle gelmesi, etki-
lerin boyutlarını büyütmektedir. Örneğin, 
miras alanı çevresinde kuru otların bulun-
ması, sıcaklık artışına bağlı olarak yan-
gında tutuşma olasılığını artırmaktadır; 
kuruyan yapı malzemeleri yanıcı etki-
lere karşı savunmasız hâle gelmektedir; 
yağışlar nedeniyle nem çeken yapıların 
daha sonraki yağışlarla yıkılma olasılığı 
artmaktadır.

Aşağıda ise Türkiye’deki iklim deği-
şikliğinden etkilenen doğal ve kültürel 
miras alanları hakkında çıkan haberler-
den derlenen örnekler yer almaktadır. Bu 
örnekler, miras özelliklerine ve iklim deği-
şikliği etkisiyle yaşanan afetlere (yangın, 
kuraklık, toprak kayması, aşırı yağış ve 
sel) göre sıralanmıştır. 

Kuraklıktan etkilenen doğal miras 
alanı örnekleri aşağıda sıralan-
mıştır:

Arapapıştı Kanyonu, Aydın

Doğal oluşumları ve antik dönemden 
kalma kalıntıların tabiatla birleştiği, 380 
metre yüksekliğe ve 6 kilometre uzun-
luğundaki Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki 
Arapapıştı Kanyonu’nda yaz mevsiminin 
kurak geçmesi nedeniyle su tamamen 
çekilmiştir.42

Adala Kanyonu, Manisa

Gediz Nehri’nin de içinden geç-
tiği Adala Kanyonu, kuraklık nedeniyle 
nehirde görülen su miktarındaki azalma-
dan etkilenmiştir. Antik Çağ coğrafya-
cısı Strabon tarafından "Yanık Ülke" ola-
rak adlandırılan Kula Salihli Jeoparkının 
ortasında yer alan kanyon doğaseverler 
tarafından her yıl ziyaret edilmektedir. 
Ancak,  Gediz Nehri tarafından aşındırıl-
ması ile oluşmuş olan Kanyon’un en kurak 
dönemlerinden birini yaşaması sebebiyle, 
birçok bölümü kurumuş, bazı bölümle-
rinde ise su taban seviyesinde kalmıştır.43

Acıgöl, Denizli-Afyon 

Denizli ve Afyonkarahisar sını-
rında yer alan Acıgöl’ün ortalama derin-
liği, kuraklık nedeniyle 1 metrenin altına 
düşmüştür. Kuraklığın etkisiyle Göl su 
hacmi ve yüzey alanının %70'ten fazla-
sını kaybetmiştir. Birçok kuş türüyle bir-
likte, başta flamingolar, yerli ve yabancı 
kuş gözlemcilerinin ziyaret noktasındadır. 
Ayrıca Acıgöl, sodyum sülfat oranı Tuz 
Gölünden sonra en fazla olan ikinci göl 
olma özelliğindedir.44

42Arkeolojik Haber. “Arapapıştı Kanyo-
nu'nda sular çekildi, turistler turdan 
mahrum kaldı.” Erişim Ekim, 2022. htt-
ps://www.arkeolojikhaber.com/haber-a-
rapapisti-kanyonunda-sular-cekildi-tu-

ristler-turdan-mahrum-kaldi-17103

43Arkeolojik Haber. “Adala Kanyonu'nda 
sular çekildi.” Erişim Ekim, 2022.  https://
www.arkeolojikhaber.com/haber-ada-

la-kanyonunda-sular-cekildi-31793/
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Marmara Gölü, Manisa
“Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” 

olarak tescilli olan Manisa'nın Salihli, 
Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınır-
larında yer alan ve  “kuş cenneti” olarak 
da bilinen Marmara Gölü’nde son 2 yılda 
yaşanan kuraklığın etkisiyle sular tehli-
keli boyutlarda çekilmiş ve göl kurumuş-
tur. Göldeki suların çekilmesi sonucunda 
kayıklar karaya oturmuş, zemininde derin 
yarıklar oluşmuş ve göçmen kuşlar gölü 
terk etmiştir.45

Karataş Göl, Burdur

1985 yılında “Yaban Hayatı Koruma 
Alanı” olarak ilan edilen ve uluslararası 
sulak alanlar listesinde yer alan Burdur'un 
Karamanlı Ovası’ndaki 1190 hektarlık 
Karataş Göl’ündeki suyun büyük bir mik-
tarının azalması sonrasında göl tamamen 
kurumuştur. Göçmen kuşlar için önemli 
besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su 
balıkçılığı ve sulamayla bölgeye ekonomik 
gelir sağlayan bu göl, son yıllardaki aza-
lan yağışlardan, yer altı sularındaki çekil-
melerden ve iklim değişikliğinin neden 
olduğu kuraklıklardan etkilenmiştir.46

İnsuyu Mağarası, Burdur

Çevresindeki sondaj kuyularının 
su seviyesini düşürmesinden etkilenen 
İnsuyu Mağarası, geçirdiği kurak döne-
minde de etkisiyle kurumuştur. Ayrıca 
turistik gezilerin yapıldığı büyük göl 
bölümü de kurumuştur. Su seviyesi yak-
laşık 30-40 metre düşüşmüş ve mağara-
nın alt kısımlarına çekilmiştir.47

Seyfe Gölü, Kırşehir
1989 yılında I. Derece Doğal 

Sit Alanı, 1990 yılında ise Tabiatı 
Koruma Alanı ve 1994 yılında Ramsar 
Sözleşmesiyle koruma altına alınmış olan 
Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü 
Kuş Cenneti’nde, yetersiz yağışlar nede-
niyle meteorolojik bir kuraklık gözlemlen-
miştir. Göldeki ortalama su seviyesi kodu 
1998-2022 yılları arasında sürekli olarak 
minimum seviye ortalamasının altında 
izlenmiştir.48

Tuz Gölü, Ankara-Konya-Aksaray

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan; 
Ankara, Konya ve Aksaray arasında yer 
alan Tuz Gölü; başta flamingolar olmak 
üzere, birçok kuş türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Tuz Gölü, iklim değişikliği 
nedeniyle yaşanan kuraklıkla her geçen 
gün daha da küçülmüştür. 2000 yılın-
dan sonra göl ve çevresinde, yer altı ve 
yer üstü suyu miktarı büyük oranda azal-
mış ve gölün su alanı 32 bin 552 hektara 
kadar düşmüştür, bu da gölün sularının 
çekilme oranının %65 civarında olduğunu 
göstermiştir. Kuraklık ve besin azlığı, 
Tuz Gölünde yavru flamingo kayıplarına 
neden olmuştur.49

Yay Gölü, Kayseri

Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti 
olan Sultan Sazlığının yakınında bulunan, 
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki, 20 kilo-
metre alana sahip Yay Gölü; azalan yağış-
lar ve mevsim normallerinin üzerindeki 
sıcaklıkların etkisiyle son 5 yıl içinde ilk 
kez tamamen kurumuştur.50

44Arkeolojik Haber. “Denizli Acıgöl can çe-
kişiyor.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-denizli-aci-
gol-can-cekisiyor-30247/

45Arkeolojik Haber. “Marmara Gölü de 
kurudu.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-marma-
ra-golu-de-kurudu-31165/

46Arkeolojik Haber. “Burdur'da Karataş 
Gölü de kurudu.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.arkeolojikhaber.com/ha-
ber-burdurda-karatas-golu-de-kuru-
du-31536/
  
47Arkeolojik Haber. ” İnsuyu Mağarası 
su seviyesi bakımından kötü durumda.” 
Erişim Ekim, 2022. https://www.arkeo-
lojikhaber.com/haber-insuyu-magara-
si-su-seviyesi-bakimindan-kotu-durum-
da-13496/

48Arkeolojik Haber. ”Seyfe Gölü'nde ku-
raklığın etkileri devam ediyor.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-seyfe-golunde-kurakligin-etki-
leri-devam-ediyor-33659/

49Arkeolojik Haber. ”Tuz Gölü kuraklığın 
etkisiyle küçülüyor.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.arkeolojikhaber.com/ha-
ber-tuz-golu-kurakligin-etkisiyle-kuculu-
yor-32506/
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Çıralı Obruğu, Konya 
İçinde milattan öncesine ait yaşam 

izleri ve insan yapımı mağaralar bulu-
nan obruk; yaşanan mevsimsel kurak-
lık ve bilinçsiz tarımsal sulama faaliyet-
leri nedeniyle kurumuştur. Çok sayıda 
yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret 
de edilen obruğun doğal güzelliği yer altı 
su seviyesinin azalması ve kuraklık sonu-
cunda yok oluştur.51

Düden Gölü, Konya 

"Kuş Cenneti" olarak da bilinen 
Düden Gölü Konya'nın Kulu ilçesinin 5 
kilometre doğusunda ve Tuz Gölünün 
kuzeybatısında bulunmaktadır. Su kuş-
ları, göç mevsiminde birçok kuş türüne 
ev sahipliği yapması gereken gölü, kurak-
lık nedeniyle terk etmişlerdir. Ayrıca, 
üreme ve göç dönemlerinde su kuşlarının 
uğrak yeri olan Düden Gölünde; Akdeniz 
martısı, yaz ördeği, Macar ördeği, 
büyük cılıbıt, flamingo, dikkuyruk, kılıç 
gaga, ve gülen sumru gibi 185 kuş türü 
görülebilmektedir.52

İznik Gölü, Bursa

Yaklaşık 300 kilometrekarelik alanı 
kaplayan, Türkiye'nin beşinci büyük 
doğal gölü ve Marmara Bölgesinin en 
büyük olan İznik Gölü son dönemlerde 
yaşanan mevsimsel kuraklıktan olumsuz 
etkilenmiştir.53

Kızılırmak Deltası, Samsun

UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesindeki, Türkiye'nin önemli sulak 
alanları arasındaki Kızılırmak Deltasındaki 
göllerde bulunan doğal yaşam, yağış-

ların mevsim normallerinin altında kal-
ması nedeniyle tehlike altına girmiş-
tir. Kızılırmak Deltasında bulunan çeşitli 
boyutlulardaki 30 gölün su seviyelerinde 
son dönemlerde önemli düşüşler görül-
müştür. Ayrıca, delta 359 kuş türü; yılkı 
atları ve manda ve birçok endemik bitki 
türüne de ev sahipliği yapmaktadır.54

Van Gölü, Van-Bitlis

Artan sıcaklığın etkisiyle oluşan aşırı 
buharlaşma ve azalan yağışlar, Türkiye'nin 
en büyük gölü özelliğinde olan ve yöre 
halkı tarafından "deniz" olarak adlandırı-
lan Van Gölündeki su seviyesinde düşüş 
yaşanmasına sebep olmuştur.55

Doğubayazıt Sazlıkları, Ağrı

Birçok kuş türüne ev sahipliği 
yapan ve Ağrı'da bulunan Doğubayazıt 
Sazlıklarında, yaşanan kuraklık nedeniyle 
21 yıl içinde %30'a yakın bir küçülme 
görülmüştür. Sazlıklardaki küçülme hem 
doğal hem de beşeri nedenlerden kay-
naklanmış ve 2021 yılında ise su yüze-
yinde 12,95 kilometrekareden 9,9 kilo-
metrekareye; sazlık ve bataklık alanla-
rında ise 26,5 kilometrekareden 18 kilo-
metrekareye düşüşler gözlemlenmiştir. 
Sulak arazinin zamanla kuru toprak hâline 
dönüşmesi ile çevresel bir felaket ve doğal 
güzelliklerde kayıplar yaşanmaktadır.56

Saray Tuz Gölü, Van 

"Kesin Korunacak Hassas Alan" sını-
fında yer alan, çok sayıda kuş türünün 
göç yolunda olan ve bu kuşlara ev sahip-
liği yapan 371 hektarlık Saray ilçesindeki 
Saray Tuz Gölü, azalan yağışlar ve küresel 

50Arkeolojik Haber. ” Kayseri Yay Gölü 
kurudu.” Erişim Ekim, 2022. https://
www.arkeolojikhaber.com/haber-kayse-

ri-yay-golu-kurudu-30975/
  

51Arkeolojik Haber. ”Konya'nın Karapınar 
ilçesindeki Çıralı Obruğu kurudu.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-konyanin-karapinar-ilcesin-

deki-cirali-obrugu-kurudu-28975/

52Arkeolojik Haber. ”Konya Düden Gölü 
kurudu.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-konya-du-

den-golu-kurudu-26917/
  

53Arkeolojik Haber. ” İznik Gölü'nde de 
sular çekiliyor.” Erişim Ekim, 2022. htt-
ps://www.arkeolojikhaber.com/haber-iz-

nik-golunde-de-sular-cekiliyor-31571/
  

54Arkeolojik Haber. ”Kızılırmak Delta-
sı'nda kuraklık tehdidi.”  Erişim Ekim, 
2022. https://www.arkeolojikhaber.com/
haber-kizilirmak-deltasinda-kuraklik-teh-

didi-27191/
  

55Arkeolojik Haber. ”Van Gölü'nde suların 
çekilmesiyle mikrobiyalitler gün yüzüne 
çıktı.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-van-golun-
de-sularin-cekilmesiyle-mikrobiyalit-

ler-gun-yuzune-cikti-32640/

56Arkeolojik Haber. ”Doğubayazıt Sazlık-
ları son 21 yılda yaklaşık yüzde 30 kü-
çüldü.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-dogubaya-
zit-sazliklari-son-21-yilda-yaklasik-yuz-

de-30-kuculdu-32202/
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iklim değişikliğinin etkisiyle oluşan kurak-
lık nedeniyle kurumuştur. Kuraklığın 
diğer bir nedeni ise, Van Gölü havzasında 
sıcaklıkların mevsim normallerinin üze-
rinde olmasıyla yaşanan artan buharlaş-
madır ve gölün çorak alana dönüştüğü 
görülmüştür.57

Arpaçay Kuyucuk Gölü, Kars

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 
hektarlık Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı 
olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde 
olmasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahip-
liği yapan Kuyucuk Gölü kurumuştur. 
Göldeki Kuş cennetinde azalan yağışların 
ve bölgede bulunan besicilerin hayvan-
larının su ihtiyacı için burayı kullanması 
sebebiyle göldeki suyun tamamen çekil-
mesi söz konusu olmuştur.58

Arin Gölü, Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki önemli 
sulak alanlardan biri olan ve birçok kuş 
türüne ev sahipliği yapan Arin Gölündeki 
su seviyesinde iklim değişikliği ve hav-
zada açılan kuyuların etkisiyle azalma 
görülmüştür. Ayrıca kuyulardan yapılan 
bilinçsiz sulama faaliyetleri ve gölü besle-
yen derelerdeki suyun azalması da önceki 
yıllara göre su seviyesinde düşüş yaşan-
masına neden olmuştur.59

Yangın çıkan doğal miras alanı 
örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

İzmit Sulak Alanı, İzmit

Göç mevsiminde kuşların uğrak nok-
tası olan, İzmit Körfezinin doğu ucundaki 

İzmit Sulak Alanı sazlıklarında belirlene-
meyen nedenle yangın çıkmış ve yaklaşık 
10 dönüm sazlık alan zarar görmüştür.60 

İznik Gölü Sazlık Alanı, Bursa

İznik Gölü kıyısında, Kumbaşı mev-
kiindeki sazlık alanda, bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangın 
kısa sürede rüzgârın etkisiyle büyümüş 
ve yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar 
görmüştür.61 

Göksu Deltası, Mersin

Uluslararası Ramsar Sözleşmesiyle 
korunan Göksu deltasındaki sazlık alanda 
yangın çıkmıştır. Arazinin bataklık olması 
nedeniyle alana yangın için müdahalede 
zorluklar yaşanmıştır. Yangın 13 Mayıs 
2021’de başlamıştır.62 

Nehil Sazlığı, Hakkâri

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 
"Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve 
Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil 
edilen ve çok sayıda kuş türü barındıran 
Nehil Sazlığında, farklı günlerde iki kere 
yangın çıkmıştır. Arazinin bataklık olması 
nedeniyle yangın esnasında alana müda-
halede zorluklar yaşanmıştır. Rüzgârın 
etkisiyle yangında yer yer sıçramalar 
olmuştur.63 

Ekşisu Sazlığı, Erzincan

Çok sayıda kuş ve bitki türüne ev 
sahipliği yapan, Erzincan ilindeki Ekşisu 
Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahasında 
yangın çıkmıştır. Rüzgârın da etkisiyle 
büyüyen yangın yaklaşık 10 dönümlük 
alana yayılmıştır. Arazinin bataklık olması 

57Arkeolojik Haber. ”Van'da Saray Tuz 
Gölü de kurudu.” Erişim Ekim, 2022. 
https: / /www.arkeoloj ikhaber.com/
haber-vanda-saray-tuz-golu-de-kuru-
du-30722/

58Arkeolojik Haber. ”Arpaçay Kuyucuk 
Gölü tekrar kurudu.”  Erişim Ekim, 2022. 
https://www.arkeolojikhaber.com/ha-
ber-arpacay-kuyucuk-golu-tekrar-kuru-
du-27464/
  
59Arkeolojik Haber. ”Bitlis'teki Arin Gölü'n-
deki su seviyesini kuraklık olumsuz etki-
liyor.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-bitlisteki-a-
rin-golundeki-su-seviyesini-kuraklik-o-
lumsuz-etkiliyor-33796/

60Arkeolojik Haber. ”İzmit sulak alanında 
10 dönüm sazlık yandı.” Erişim Ekim, 
2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-izmit-sulak-alaninda-10-do-
num-sazlik-yandi-30948/

61Arkeolojik Haber. ”İznik Gölü sazlık 
alanda çıkan yangın söndürüldü.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-iznik-golu-sazlik-alanda-ci-
kan-yangin-sonduruldu-28517/

62Arkeolojik Haber. “Mersin Göksu Del-
tası'ndaki yangın kontrol altına alındı.” 
Erişim Ekim, 2022. https://www.arkeo-
lojikhaber.com/haber-mersin-goksu-del-
tasindaki-yangin-kontrol-altina-alin-
di-33630/

63Arkeolojik Haber. ”Nehil Sazlığı'nda baş-
layan yangın kısmen söndürüldü.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikha-
ber.com/haber-nehil-sazliginda-basla-
yan-yangin-kismen-sonduruldu-31644/
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nedeniyle yangın için alana müdahalede 
zorluklar yaşanmıştır.64

Yangından etkilenen kültürel mi-
ras alanı örnekleri aşağıda sıra-
lanmıştır:

Priene Antik Kenti, Aydın

Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesinde 
bulunan zirai alanda çıkan yangın, 
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde 
yer alan Priene Antik Kentindeki ağaçlara 
da sıçramış ve 50 dekarlık alan zarar gör-
müştür.65 66 

Tarihi Kabaklar Tren İstasyonu, 
Uşak

Uşak'ın Kabaklar köyündeki otluk 
alanda, belirlenemeyen bir nedenle çıkan 
ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, 
tarihi istasyon binasına sıçramış ve 125 
yıllık istasyon binası zarar görmüştür.67

Xanthos Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kınık 
Mahallesi'ndeki antik kent içinde akro-
polun güney yamacında çalı ve ağaçlık 
alanda yangın çıkmıştır. Yangın rüzgârın 
da etkisiyle yayılmıştır.68

Lyrbe Antik Kenti, Antalya

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba 
günü başlayan yangından, ilçenin 
Bucakşeyhler Mahallesinde bulunan 
Lyrbe Antik Kenti de etkilenmiştir. Antik 
kentin çevresindeki bütün ağaçlar yan-
gından dolayı küle dönmüştür. Antik kent 
içinde yer alan yapılardan hamam, sarnıç, 

agora ve tapınak yangının etkisiyle simsi-
yah olmuştur. Agoranın güney kısmında 
bulunan kemerler ise, yanan ağaçlardan 
ve alevlerden zarar görmüş ve yanan 
ağaçlar üzerine devrilmiştir. Kalıntıların 
bazı noktalarında yangın nedeniyle çök-
meler oluşmuş, kalıntıların içi ise ağaçlar-
dan düşen kozalaklar ile dolmuştur. Kent 
içindeki çevresi telle kapalı olan sarnıcın 
olduğu alan da yangında hasar görmüş 
ve Sarnıcın içini de küller doldurmuştur. 
Alandaki tabelalar ise yangın etkisiyle 
kararmıştır.69 70 

Perge Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Aksu ilçesi, Yurtpınar 
Mahallesinde; Ağlarönü mevkisi ile Perge 
Antik Kentinin bulunduğu bölgede belir-
lenemeyen nedenle çıkan orman yangını, 
rüzgârın etkisiyle alevlerin kısa sürede 
yayılmasıyla ilerleyerek Perge Antik 
Kentinin sınırlarına yaklaşmıştır.71 72

Idyros Antik Kenti, Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Idyros 
Antik Kentinin yanında bulunan kuru otla-
rın alev alması sebebiyle çıkan yangında 
4 dönüm alan etkilenmiştir ve kalıntılara 
ulaşmadan yangın söndürülmüştür.73

Alacahöyük Ören Yeri, Çorum

Çorum'un Alacahöyük köyündeki bir 
mandırada çıkan yangın, rüzgârın etki-
siyle Alacahöyük Ören Yerine sıçramış ve 
ören yerinde bulunan kuru otların tutuş-
masına neden olmuştur.74

64Arkeolojik Haber. ”Erzincan'da koruma 
altındaki Ekşisu Sazlığı yandı.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-erzincanda-koruma-altinda-

ki-eksisu-sazligi-yandi-29936/

65Arkeolojik Haber. “Priene Antik Kenti'nde 
yangın.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-priene-an-

tik-kentinde-yangin-26681/
 

66Arkeolojik Haber. “Priene Antik Ken-
ti'ndeki yangın çok kritik noktada 
durdurulmuş.” https://www.arkeolojik-
haber.com/haber-priene-antik-kentinde-
ki-yangin-cok-kritik-noktada-durdurul-

mus-26692/
  

67Arkeolojik Haber. “Tarihi Kabaklar tren 
istasyonu yangında zarar gördü.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.arkeolojikhaber.
com/haber-tarihi-kabaklar-tren-istasyo-

nu-yanginda-zarar-gordu-35313/
 

68Arkeolojik Haber. “ Xanthos Antik Ken-
ti'ndeki yangında alevler güçlükle söndü-
rüldü.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-xanthos-an-
tik-kentindeki-yanginda-alevler-gucluk-

le-sonduruldu-22815/
 

69Arkeolojik Haber. “Lyrbe Antik Kenti de 
yandı.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
arkeolojikhaber.com/haber-lyrbe-an-

tik-kenti-de-yandi-31015/
  

70DHA. “Yangında antik kent Lyrbe de 
yandı” .” Erişim Ekim, 2022. https://
www.dha.com.tr/gundem/yanginda-an-

tik-kent-lyrbe-de-yandi-1841242

71Arkeolojik Haber. “Perge Antik Kenti ya-
kınlarındaki orman yangını.” Erişim Ekim, 
2022. https://www.arkeolojikhaber.com/
haber-perge-antik-kenti-yakinlarinda-

ki-orman-yangini-22932/

72İHA. “Antalya'da antik kent yakının-
da orman yangını.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.iha.com.tr/haber-antalya-
da-antik-kent-yakininda-orman-yangi-

ni-797642/
 

73Arkeolojik Haber. “Idyros Antik Kenti'n-
de yangın paniği yaşandı.” Erişim Ekim, 
2022. https://www.arkeolojikhaber.com/
haber-idyros-antik-kentinde-yangin-pa-

nigi-yasandi-22882/
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Hasankeyf Tarihi Darphane, 
Batman

Hasankeyf'teki tarihi darphane ala-
nında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 
kuru otların alev almasıyla yangın çıkmış-
tır ve rüzgârın da etkisiyle çevreye yayı-
lan yangın tarihi eserlere sıçramadan 
söndürülmüştür.75

Ahlat Tarihi Kale Mezarlığı, Bitlis

Bitlis ili Ahlat İlçesi’ndeki Kale 
Mahallesi’nde bulunan tarihi mezar-
lıkta belirlenemeyen nedenle yangın 
çıkmıştır.76 

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır

UNESCO Dünya Mirası Listesindeki 
Diyarbakır Hevsel Bahçelerinde, anızların 
yakılması sonucunda yangın çıkmıştır.77

Yoğun yağış ve selden etkilenen 
Kültürel miras alanı örnekleri aşa-
ğıda sıralanmıştır:

Dağpazarı Kilisesi, Mersin

Mersin'in Mut ilçesindeki Dağpazarı 
Kilisesinin bir bölümü, şiddetli yağışların 
etkisinden dolayı yıkılmıştır.78

Aspendos Antik Tiyatrosu, 
Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde sağa-
nak yağışların etkisinden su taşkınları 
ve heyelan meydana gelmiştir. Alandaki 
narenciye bahçeleriyle birlikte Aspendos 
Antik Tiyatrosunun da otoparkı su altında 
kalmıştır.79

Side Antik Kenti, Antalya
Manavgat’ın Side turizm bölge-

sinde süren sağanak yağışlar, Side Antik 
Kentinde su baskınlarına neden olmuş ve 
yağmur sonrası bazı alanlar göle dönüş-
müş; antik kent içindeki Tyche Tapınağı 
ve sütunlu caddenin olduğu bölüm su 
altında kalmıştır.80

Edirne'de Tarihi Bina

Edirne şiddetli sağanak yağış sıra-
sında tarihi bir bina çökmüştür.81

Toprak kaymasından etkilenen 
kültürel miras alanı örnekleri aşa-
ğıda sıralanmıştır:

Assos Antik Liman, Çanakkale

Yağış ve deprem gibi dış etkenler-
den dolayı, Assos Antik Limanının kuzey 
yönündeki kayalıklardan otellerin çatıla-
rına ve kara yoluna taşlar düşmüştür.82 

Ceneviz Surları ve Sen Piyer 
Kilisesi, İstanbul

Cenevizlilerden günümüze kalan 
tarihi 700 yıllık Galata burcunun deva-
mında bulunan surların altı yağışlar nede-
niyle boşalmıştır. Tarihi burcun üzerine 
bulanan Sen Piyer Kilisesi de surların 
altında oluşan toprak kayması nedeniyle 
tehlikeye girmiştir. Eğer toprak kayması 
ilerlerse, kilisenin de üzerinde bulunduğu 
tarihi surların da yıkılma tehlikesi altına 
girmesi söz konusu olacaktır.83

74Arkeolojik Haber. “Alacahöyük Ören 
Yeri'nde yangın.” https://www.arkeolojik-
haber.com/haber-alacahoyuk-oren-ye-
rinde-yangin-34678/

75Arkeolojik Haber. ”Hasankeyf'te tarihi 
darphane alanındaki yangın korkuttu.” 
Erişim Ekim, 2022. https://www.arkeo-
lojikhaber.com/haber-hasankeyfte-tari-
hi-darphane-alanindaki-yangin-korkut-
tu-22553/

76Arkeolojik Haber. ”Ahlat'taki tarihi 
mezarlıkta yangın çıktı.” Erişim Ekim, 
2022. https://www.arkeolojikhaber.com/
haber-ahlattaki-tarihi-mezarlikta-yan-
gin-cikti-34767/

77Arkeolojik Haber. ”Hevsel Bahçeleri'nde 
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Örneklerde;

● Belirlenemeyen bir nedenle çıkan 
yangınların etrafta bulunan kurumuş 
otlar, aşırı rüzgârlar ve malzemelerin has-
sas olması sebebiyle miras alanlarına sıç-
ramasının söz konusu olduğu,

● Yağışların azalması, sıcaklıkların 
artması, suların çekilmesi gibi nedenlerle 
miras alanlarında kuraklıkların görüldüğü

● Yağan yoğun yağmurlar sebe-
biyle miras alanlarında su basması ve sel 
vakaları, yapıların yıkılması ve toprak/
kaya düşmesi gibi olayların yaşandığı 
saptanmıştır.

Ayrıca, örneklerin incelenmesiyle 
iklim değişikliği sonucunda olu-
şan afetlerin, kültürel ve doğal 
miras alanları üzerindeki bekle-
nen kayıpları aşağıdaki gibidir:

● Yaşam kaybı

● Ekonomik kayıp

● Kentin mimari bütünlüğünde 
kayıp

● Geleneksel yapı, malzeme ve tek-
niklerde kayıp

● Tanımlanmış ya da tanımlanma-
mış arkeolojik mirasın kaybı

● Kimlik kaybı

● Arkeolojik potansiyelin kaybı

● Arkeolojik miras çeşitliliğinin 
kaybı

● Yapının /Alanın korunamaması

● Yapının /Alanın özgünlüğünün 
bozulması

● Yapının /Alanı bütünlüğünün 
bozulması

● Kullanılmayan yapıların tamamen 
yıkılması

● Devam eden kazı çalışmalarının 
aksaması

● Bilimsel verilerin elde edilmesi 
sürecinin aksaması

● Miras alanı içinde yerel nüfusun 
göç etmesi ile alanın veya yapıların sahip-
siz kalması

●  Doğal güzelliklerin kaybı

●  Flora ve fauna kaybı

●  Biyo-çeşitlilik kaybı (Endemik tür 
kaybı)
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Manavgat Çalıştayı ardından Side Antik Kenti saha gezisi
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ANKET ÇALIŞMASI VE ÇALIŞTAYLAR

Anket Çalışmasından 
Çıkarımlar

Anket çalışmasının bu bölümünde, 
yerel yönetimlerin karşılaştığı iklim riskle-
rin tespit edilmeye çalışıldı. Sıcaklık artışı, 
kuraklık, sel, deniz seviyesinde artış; yerel 
yönetimler tarafından yöreyi ve kültürel 
mirası “olumsuz etkileyen” bir unsur ola-
rak değerlendirildi.

Isı artışına bağlı sonuçlar

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de 
ortalama sıcaklık artmaktadır. Anket 
sonuçları değerlendirildiğinde, ankete 
katılım sağlayan belediyelerin tarihi ve 
doğal çevresi ısı artışına bağlı aşağıdaki 
sorunlarla karşılaşmaktadır.

Anket çalışmasına göre ısı artışı-
na bağlı sonuçlar:

● Anket katılımcılarının %27,3’ü 
ısıtma ve soğutma için gereken enerji 
talebi dengesinin bozulduğuna işaret 
etmektedir.

● Anket katılımcılarının %57,6’sı yaş-
lılara yönelik risklerin arttığını belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %39,4’ü 
hava kalitesinde düşüş yaşandığını 
belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %72’si eko-
sistemin kaybolduğunu ve bozulduğunu 
belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %51,5’i 
’si kuraklığın etkilerini azaltmaya yöne-
lik baraj, yer altı suyu deşarjı ve benzeri 
uygulamalarında artış belirmiştir.

● Sıcaklık kaynaklı hassas doğal 
alanlarda yapılaşma baskısı (yayla, orman-
lık alan gibi) sorusu için; anket katılımcı-
larının %75,8 yapılaşma baskısı olduğunu 
belirtmiştir, %45.5’i si ise baskısının yük-
sek olduğunu belirtmiştir. 

● Anket katılımcılarının %9,1’i sıcak-
lık kaynaklı taşınma ve yer değiştirmenin 
yüksek oranda gerçekleştiğini belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %12’si yük-
sek ve %9,1’i orta seviyede orman yangını 
kaynaklı yer değiştirme belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %3’ü yük-
sek oranda, 15.2’si ise düşük oranda aşırı 
sıcaklık artışı nedeniyle turizmin olum-
suz etkilendiğini; tarihi kentler, ören yer-
leri ve müzelerin ziyaretçilerinin azaldığını 
belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %45,5’i ter-
mal stres ve ani sıcaklık değişimi nede-
niyle tarihi yapıların çatlaması, çökmesi 
veya zarar gördüğünü belirtmiştir.

Sıcaklık artışı, kuraklık, sel, deniz seviyesinde artış; 
yerel yönetimler tarafından yöreyi ve kültürel mirası 
“olumsuz etkileyen” bir unsur olarak değerlendirildi.
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Anket katılımcılarının ısı artışı-
na bağlı olarak yukarıda seçilen 
sonuçları destekleyici vaka örnek-
leri:

● Sultanbeyli İstanbul’da rapor edi-
len ısı artışı ile Aydos Ormanı ve Kalesi 
çevresinde yangın riskinin artması ve ala-
nın tarihi peyzajının olumsuz etkilenmesi. 

● Karşıyaka İzmir’de kent merke-
zinde artan ısı adası etkisi.

● Kütahya Merkez’de aşırı sıcaktan 
kaynaklı ziyaretçilerin ören yerlerinde 
vakit geçirmemesi.

● İzmir Bergama’da Ormanların 
korunması için artan maliyet ve çaba.

● Antalya Muratpaşa’da tarihi bina-
ların ısı artışından olumsuz etkilenmesi.

● Antalya Muratpaşa’da denizlerde 
istilacı canlı türlerin artması.

● Aydın Didim’de yüksek sıcaklıkla-
rın daha da artması ile artan enerji talebi.

● İstanbul Şişli’de artan nem oranı. 

● Kayseri Kocasinan’da ani sıcaklık 
değişimi nedeniyle taş yapılarda oluşan 
çatlaklar.

● Havran Balıkesir’e artan göç.

● Kozan Adana’da yazın yoğun 
klima kullanımı.

İbradı yangın, 2021
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Yağış düzensizliklerine 
bağlı sonuçlar

Bu çalışma kapsamında yapılan 
ankete göre anket katılımcılarının % 75,8’i 
yörelerinde, son 5 yılda yoğun yağış olay-
ları, sel ve/veya fırtına meydana geldiğini 
belirtmektedir.

Anket çalışmasına göre yağış dü-
zensizliklerine bağlı sonuçlar

● Anket katılımcılarının  %24’ü yük-
sek oranda %28’i orta oranda yağış kay-
naklı sel ve toprak kayması belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %20’si sel 
kaynaklı can kaybını rapor etmiştir.

● Anket katılımcılarının %32’si sel 
kaynaklı göç ve yer değiştirmeyi rapor 
etmiştir.

● Anket katılımcılarının %68’i yağış-
ların kamu su temini etkilediğini ve kanali-
zasyon sistemlerini bozduğunu belirmiştir.

● Anket katılımcılarının %48’i fizik-
sel varlıkların etkilendiğini belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının %46’sı 
sel önleme amaçlı yapıların arttığını 
belirtmiştir.

● Anket katılımcıları su kaynaklı 
hastalıklar rapor etmiştir ancak bunlar 
düşük orandadır.

● Anket katılımcıları ulaşım, ticaret 

ekonomik faaliyetlerin düşük oranda etki-
lendiğini belirtmiştir.

● Anket katılımcıları iklim etkisi 
nedeniyle nüfusun zorla yerinden olma-
sının çok düşük oranlarda gerçekleştiğini 
belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının verdiği 
yanıtlardan düşük oranlarda olsa da sel 
ve fırtına kaynaklı olarak tarihi yapıların 
zarar gördüğü belirlenmektedir.

● Anket katılımcılarının verdiği 
yanıtlardan tarım ürünlerinin düşük veya 
yüksek seviyelerde genel olarak etkilen-
diği görülmektedir.

Yoğun yağış olayları, sel ve/veya 
fırtınaya bağlı olarak yukarıda se-
çilen sonuçları destekleyici vaka 
örnekleri:

● Gediz Kütahya’da sellerin artması 
ile tarım ürünlerinin zarar görmesi

● Sultanbeyli İstanbul’da yoğun 
yağışların etkisiyle sel olayları meydana 
gelmesi ve kentin olumsuz etkilenmesi

● Bolu Göynük’te yoğun yağışların 
bahçeleri ve yolları etkilemesi

● Karşıyaka İzmir’de yoğun yağışla-
rın kentsel alt yapıyı etkilemesi

● Kozan Adana’da su baskınları 
nedeniyle mal kaybı yaşanması
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● Kütahya Merkez’de sel nedeniyle 
yaşanan maddi ve manevi kayıplar

● Bergama İzmir’de kültür varlıkları-
nın selde yıkılması “tarihi köprü, hamam, 
evler gibi kültür varlıklarının sel felaketle-
rinde yıkılması”

● Merzifon Amasya’da kanalizas-
yon ve yağmur suyu hattında geçici süreli 
tıkanıklıklar

● Merzifon Amasya’da tarımsal 
ürün kaybı

● Adana Seyhan’da kültür varlıkları-
nın selde tahribi 

● Kayseri Talas’ta rüzgâr hızında 
artışa bağlı tahribatlar

Kuraklık artışına bağlı 
sonuçlar

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de 
kuraklık yaşanmaktadır. Anket Sonuçları 
değerlendirildiğinde, ankete katılım sağla-
yan belediyeler kuraklık artışına bağlı aşa-
ğıdaki sorunlarla karşılaşmaktadır. “Yakın 
zamanda yöreniz topraklarında bir kurak-
lık olayı yaşandı mı?” sorusuna anket katı-
lımcılarının %51,5’i “Evet” yanıtı vermiştir.

Anket çalışmasına göre kuraklık 
artışına bağlı sonuçlar:

● Anket katılımcılarının hepsi düşük 
veya yüksek oranda su kaynakları üze-
rinde daha fazla stres belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının hepsi düşük 
veya yüksek oranda su kaynaklarının azal-
dığını belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının yarısından 
fazlası yeraltı su çıkarma derinliğinde artışı 
belirtmiştir.

● Hidroelektrik üretiminden azala-
nan enerji arzı sorusuna anket katılımcı-
larının üçte bir oranı beyan verememiştir. 
Ancak diğer üçte bir oranı azalan enerji 
arzını belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının yarısına 
yakını düşük tarımsal verim olduğunu ve 
arazinin bozulduğunu belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının yarısına 
yakını kırsal alanlardan kentsel alanlara 
nüfus göç olduğunu belirtmiştir.

● Anket katılımcılarının dörtte biri 
kuraklık kaynaklı iklim göçü veya yer 
değiştirme olduğunu belirtmiştir.

Anket katılımcılarının kuraklık 
artışına yönelik yukarıda seçilen 
sonuçları destekleyici vaka örnek-
leri:

● Eskigediz Kütahya'da kar yağışları-
nın azalması ve su kaynaklarını etkilemesi:

“Kış aylarında özellikle kar yağışlarının 
azalması nedeniyle, su kaynaklarımızda 
ani azalmalar oluyor. Şu an Eskigediz 
olarak devamlı göç veriyoruz. Her yıl 
nüfusumuz yaklaşık 250-300 kişi azalı-
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yor. Su kaynaklarının azalmasıyla doğru 
orantılı olduğu için şimdilik su kesintileri 
yaşamıyoruz.”

● Adana Kozan’da baraj gölünde 
aşırı buharlaşma ve yağışlarda düzensizlik.

● Merzifon Amasya’da yeni su 
kuyularının aktif hâle getirilmesi:

Şehirde kullanılan suyun yakla-
şık %95'i yeraltından sağlanmaktadır. 
Artan nüfus, yapılaşma, göç ve kulla-
nım miktarındaki artış nedeniyle hemen 
hemen her sene yeni bir kuyu aktif hâle 
getirilmektedir.

● Selçuklu Konya’da kuraklık sebebi 
ile su seviyesi azalması.

● Ödemiş İzmir’de su kuyuları derin-
liğinin artması:

“Su kuyuları derinliği 250 metreye 
kadar artmıştır.”

● Didim Aydın’da su kesintilerinin 
artması, su kuyularının veriminin düşmesi.

● Merzifon Amasya’da yer altı su 
kuyuları derinliğinin artması.

Deniz Seviyesi artışına 
bağlı sonuçlar

“Yöreniz yükselen deniz seviyesin-
den etkileniyor mu?” sorusu soruldu-
ğunda anket katılımcılarının;

%12,1’si “Gelecekte etkilenmesi 
bekleniyor”

%24,2’si “Hayır”

%60,6’sı “Söz konusu değil (Deniz 
kıyısı etki alanında yer almıyor)” 

yanıtını vermiştir. Bu anlamda katı-
lımcı belediyelerden onda biri gelecekte 
deniz seviyesinden etkilenmeyi bekli-
yor. Örneğin; İzmir’in Bayraklı, Bergama, 
Karşıyaka ilçeleri ile Samsun, Terme’nin 
gelecekte deniz seviyesinden etkilenece-
ğini rapor etmiştir.

Yükselen deniz seviyesinin yarata-
cağı olası tehditleri değerlendirdiklerini: 

● Anket katılımcısı belediyeler-
den %20’si, kalıcı erozyon ve toprağın 
su altında kalması ve daha yüksek kıyı 
koruma maliyetlerini yüksek bir risk ola-
rak değerlendirdi.

● Anket katılımcısı belediyelerden 
%20’si, akiferlere tuzlu su girişi nedeniyle 
azalan yeraltı suyu mevcudiyetini yüksek 
bir risk olarak değerlendirdi.

● Anket katılımcısı belediyelerden 
%20’si toprakların tuzlanması sonucu eki-

Mudanya Belediyesi Rota, Myrleia
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lebilen alanların kaybını orta derecede bir 
risk olarak değerlendirdi.

● Anket katılımcısı belediyelerden 
%20’si etkilenen nüfusun zorla yerinden 
edilmesi (su basması veya topraklarını 
kaybetmiş olması) düşük bir risk olarak 
değerlendirdi.

Saha Çalışmaları Vakaları 
ile Tespit Edilen Olumsuz 
Etkiler 

Raporun hazırlanması sürecinde yan-
gın ve sel geçirmiş olan iki bölgede iklim 
krizinin kültürel miras üzerine etkilerini ve 
iklim krizine karşı yereldeki kültürel mira-
sın bir kaynak olarak değerlendirilmesine 
yönelik, olası imkânların tartışılması ama-
cıyla birer çalıştay gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştaylardan elde edilen sonuçlara göre 
aşağıdaki olumsuz etkiler tespit edilmiştir. 

Manavgat Çalıştayı

Çalıştayda önce Manavgat Belediye 
Başkan Yardımcısı Hâkime Yılmaz tara-
fından, Manavgat ve çevresindeki kül-
türel miras envanteri sunumu; ardından 
Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Serap 
Sevgi tarafından, geçtiğimiz yıl gerçek-
leşen büyük yangınlardan etkilenen kül-
türel miras tespit çalışmaları sunumu 
gerçekleştirildi.

Doğal Miras ve Vahşi Yaşam

Manavgat, Akseki, İbradı Bölgesinde 
gerçekleştirilen çalıştayda iklim krizinin 
alandaki en büyük etkisi, sıklığı ve boyut-
ları artan orman yangınlarıdır. Buna bağlı 
olarak kültürel miras alanları hem direkt 
olarak hem de dolaylı yoldan özellikle 
kırsal alanlarda oldukça olumsuz etki-
lenmektedir. Antalya bölgesinde orman 
yangınları geçmişten bu yana özellikle 
kızılçam ormanlarının bulunduğu alan-
larda düzenli olarak görülmekteydi. Hatta 

Mudanya Belediyesi Rota, Myrleia
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kızılçam ormanlarının orman yangınlarına 
uyumlu olarak, yangın sırasında tohumla-
rını uzaklara saçan bir adaptasyon geliştir-
diği ve yangın sonrasında hızlı bir şekilde 
ormanların kendini yenilediği bilinmekte-
dir. Buna karşın çalıştay katılımcılarının da 
belirttiği üzere artık yangınların sıklığı ve 
büyüklüğü baş edilemeyecek boyutlara 
ulaşmıştır. İklim krizinin etkisiyle bu yan-
gınlarda etkilenen kültürel miras alanları 
özellikle geçtiğimiz iki yılda endişe verici 
boyutlardadır. 

Yangınların yanında iklim krizinin etki-
siyle artan sıcaklar da doğal miras alan-
larında olumsuz sonuçlar doğurmakta, 
doğal yaşama ve miras alanlarına zarar 
vermektedir. Alandaki endemik bitkile-
rin yangınlardan ve değişen iklim koşulla-
rından olumsuz etkilendikleri belirtilmiş-
tir. Yangınların ormanlarda yaşayan vahşi 
canlıların yaşamlarını tehlikeye atmasının 
yanında, iklim değişikliği ve buna bağlı 
yangınlar sebebiyle yaşam alanları dara-
lan canlılar yerleşim yerlerine daha fazla 
yaklaşmakta, tarım alanlarıyla evcil hay-
vanlara zarar vermektedir. Yangınlar sıra-
sında doğal miras alanı olan ve yılkı atları-
nın bulunduğu Eynif Ovası da zarar gören 
alanlardandır. Bu bölgede vahşi yaşam ve 
doğal miras alanları zarar görmüştür. 

Bölgenin değerli ürünlerinden olan, 
özellikle kırsalda yaşayan halk için de 
ekonomik getirisi bulunan ve ormanlarda 
yetişen kuzugöbeği mantarının da yan-
gınlardan sonra daha fazla yetiştiği fakat 
kalitesinin düştüğü vurgulandı. 

Tüm bunların yanında bölgede ger-
çekleşen yangınlar sebebiyle su kay-
nakları zarar görmüş, su kaynakları ve 
akarsular kirlenmiştir. Havzayı var eden 
Manavgat Çayını (Antik ismiyle Melas) 
besleyen kaynaklar ve suların kirlenmesi 
bölgedeki doğal miras alanlarını etkile-
mektedir. Ayrıca, antik dönemlerden bu 
yana, Melas sözlü anlatılarda ve efsane-
lerde büyük yer tutan, alanın coğrafyasını 
ve doğal alanlarını olduğu kadar kültürel 
mirasını da derinden etkileyen bir öğedir. 
Yangınların ikincil bir etkisi olarak, böl-
gede heyelanların yaşandığı belirtilmiştir. 

Sivil Mimarlık Örnekleri

Akseki-İbradı Havzasında yalnızca 
bu bölgede bulunan Düğmeli ya da 
Pişvutanlı Evler olarak literatüre geçmiş 
geleneksel yapım tekniğine sahip özgün 
yapılar bulunmaktadır. Çoğunlukla dağ 
köyleri ve kırsalda bulunan düğmeli evler 
de yangınlardan zarar gören miras alan-
ları arasındadır. Geçtiğimiz yıl gerçekle-
şen büyük yangında Kepezbeleni köyün-
deki düğmeli evlerin neredeyse tamamı 
zarar görmüş, büyük çoğunluğu tama-
men yok olmuştur. Dünyanın başka bir 
yerinde örneği olmayan bu yapım tek-
niği iklim değişikliğine bağlı koşullar sebe-
biyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

Antik Kentler ve Ören Yerleri

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü 
Serap Sevgi tarafından gerçekleştirilen 
sunuma göre yangınlardan ziyarete açık 
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herhangi bir ören yeri zarar görmemiş olsa 
da ormanlık alanlarda bulunan miras alan-
ları yangınlardan etkilenmiştir. Özellikle 
Eterna Antik Kenti ve Lybra Antik Kenti 
bu yangınlardan büyük zarar görmüştür. 
Ormanlık alanlarda kalan antik kentlerde 
yangınlar tarihi yapılara ve taşlara zarar 
vermiştir. Mekanik olarak anıtsal yapıların 
dayanımı önemli ölçüde ortadan kalkmış-
tır. Henüz kurtarma kazıları yapılmamış, 
envanter ve tespit çalışmaları yapılmamış 
miras alanları iklim değişikliğine bağlı yan-
gınlar sebebiyle zarar görmüştür.  

Oymapınar Turizm Bölgesi

Oymapınar Turizm Gelişim Bölgesi, 
Belek, Side, Manavgat Turizm Bandındaki 
7 aylık turizm potansiyelini 12 aya yay-
mayı, turizm hizmet kalitesini yükselt-
meyi, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi 
ve mevcut 75 bin yatak kapasitesini yük-
seltmeyi hedefleyen bir proje bölgesi ola-
rak seçilmiştir. Türkiye’deki konaklama 
yataklarının büyük çoğunluğunun böl-
genin kıyı kesiminde yer alması, bölgenin 
coğrafi konumunun turizm gelişimindeki 
önemi ve avantajları (ulaşım kolaylığı, tek-
nik alt yapı gibi) ve taşıdığı doğal ve tarihi 
değerleri nedeniyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 2. Turizm Gelişim 
Projesinin Doğu Antalya’da gerçekleştiril-
mesi hedeflenmiştir. Bu alanda belirlenen 
alternatif turizm bölgesi orman yangınla-
rının yoğun olarak yaşandığı bir alandır. 
Doğal ve tarihi değerlerin yoğun olduğu 
bu alan da yangınlarda büyük zarar gör-
müş, miras alanlarının korunmasına yöne-
lik yürütülen planlar sekteye uğramıştır.

Yaşam Kültürü

Toroslarda günden güne kaybolan 
Yörük Kültürü de iklim değişikliğine bağlı 
afetlerden etkilenmektedir. İklim koşul-
larının değişmesi oldukça kırılgan yapı-
daki bu kültürü olumsuz etkilemekte-
dir. Değişen koşullar ve üretim biçimleri 
nedeniyle kırsalda yerleşik nüfusun gide-
rek azalmasını da afetlerin hızlandırdığı, 
iklim değişikliği ve buna bağlı yangınların 
bölgede yaşam kültürünü olumsuz etki-
lediği belirtilmiştir. Yangınlardan etkile-
nen geleneksel mimari dokunun kaybı 
da yaşam kültürünü derinden etkileyen 
sebeplerden biridir. Bölgede gerçekle-
şen afetler alandaki yaşam biçimlerini ve 
dolayısıyla somut olmayan kültürel mirası 
da geri dönüşü oldukça zor olacak şekilde 
etkilemektedir. 

Manavgat Çalıştayı
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Ordu Çalıştayı

Karadeniz Bölgesinde iklim krizinin 
en büyük etkisi, artan yağışlar ve seller 
olarak kendini göstermektedir. Karadeniz 
Bölgesi yoğun yağış alan ve zaman zaman 
sel felaketleri ve buna bağlı heyelanlar 
yaşanan bir bölge olsa da geçtiğimiz yıl-
larda bu afetlerin sıklığı ve şiddeti gözle 
görülür bir biçimde artmıştır. İklim deği-
şikliği sebebiyle değişen yağış rejimleri 
insan eliyle doğal alanlara yapılan yanlış 
müdahaleler ile birleşince doğal ve kültü-
rel miras alanlarını giderek daha olumsuz 
şekilde etkilemeye başlamıştır.

Ordu’da düzenlenen çalıştaya, 
yerelde görevli 16 uzman katıldı. Program; 
şehir plancısı Pınar Gizem Emiralioğlu’nun 
“Tarihi Yerleşimlerin Afetlere Karşı 
Dayanıklılığı-Taşbaşı Örneği” sunumuyla 
açıldı. Taşbaşı Kentsel Sit Alanı örneği 
üzerinden tarihi yerleşimlerin afetlere 
karşı dayanıklılığının planlama yaklaşımı 
kapsamında irdelendiği sunumda, Kentsel 
Sit Alanında bulunan tarihi mahallenin 
yoğun yağışlarda kentin diğer alanlarına 
göre nasıl daha az etkilendiği ve gele-
neksel yerleşim dokusunun coğrafyaya 
uyumlu yapısı vurgulandı.

Doğal Mirasın Tahribi

Dengesiz yağış rejimlerine bağlı ola-
rak artan sel ve heyelan vakaları böl-
gede doğal miras alanlarının daha hızlı 
bir şekilde tahrip olmasına sebep olmak-
tadır. Hâlihazırda bölgede devam eden 
enerji ve yol yatırım projeleri de iklim 

değişikliğine bağlı olumsuz etkileri artır-
maktadır. Düzensiz yağış rejimleri akarsu 
yataklarına ve çevresine seller ile zarar 
verirken, bölgenin pek yerindeki şelale-
ler ve Perşembe Yaylası Menderesleri 
gibi doğal miras alanlarında menderesle-
rin suyunun azalmasına ve bu mirasın yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına 
sebep olmaktadır. 

Bununla birlikte bölgenin kültüründe 
ve ekonomisinde önemli yer tutan ürün-
lerin başında gelen çay ve fındığın verimi-
nin azaldığı belirtiliyor. Karadeniz Bölgesi 
gibi yoğun yağış alan bölgelerde yetişen 
bu ürünler, giderek düzensizleşen yağış 
rejimleri karşısında olumsuz etkilenmekte. 
Bölgenin gerek somut gerek somut olma-
yan kültürel mirasının devamlılığında yeri 
olan bu doğal ürünlerin iklim krizi karşı-
sında kırılganlıkları giderek artmakta. 

Çalıştayda, Karadeniz’de yetiştiri-
len meyvelerin doğal koşullar sebebiyle 
daha asidik bir yapıda olduğu ve bu yüz-
den bölgeye özgü bir yapıda olmasın-
dan dolayı özelliklerini kazandıkları fakat 
değişen iklim şartları sebebiyle bunun da 
değiştiği belirtildi. 

Hatalı Yer Seçimi, Planlama ve 
Sivil Mimari Örnekleri

Karadeniz bölgesinde sivil mimarlık 
örneği yapılar doğal koşullara ve iklime 
uyumlu bir yapıda olması sebebiyle şim-
diye kadar iklim değişikliğine bağlı afet-
lerden en az etkilenen miras ögeleri ola-
rak dikkat çekmekte. Bununla beraber 
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yeni gelişen kentsel alanlar geçtiğimiz yıl-
larda artan felaketlerden daha fazla etki-
lenmektedir. Günümüzde yeni gelişen 
kentsel alanlar içinde kalan tarihi yapılar 
ise altyapının yetersizliği, yanlış planlama 
kararları ve kentleşme sebebiyle afetler-
den daha fazla etkilenmektedir. 

Karadeniz

Karadeniz Bölgesine özgün kimli-
ğini kazandıran belki de en etkin miras 
ögesi olarak Karadeniz’in kendisi sayı-
labilir. Bölge kültürünü yönlendiren bu 
doğal miras ile kıyı şeridinin ilişkisi gün-
den güne bozulmakta, insan eliyle yapı-
lan müdahalelerin de etkisiyle kıyı şeridi 
ve kıyıda gerçekleştirilen faaliyetler afet-
lerden olumsuz şekilde etkilenmektedir. 
Balıkçılık kültürü de düzensiz yağış rejim-
lerinden etkilenmekte, balık çeşitleri ve 
miktarındaki değişim bölgenin kültürüne 
etki etmektedir. 

Yaşam Kültürü

Karadeniz’in kıyı kesimlerinde afet-
ler sebebiyle geleneksel yaşam kültürü 
olumsuz etkilenirken, yaylacılık kültürü 
de değişen iklim koşullarından nasibini 
almaktadır. Tarım ve hayvancılık düzensiz 
iklim koşullarından etkilenirken mevsim 
geçişlerindeki düzensizlik değişen şartlar 
sebebiyle zaten azalmakta olan yaylacılık 
kültürünün daha da kırılgan bir hale gel-
mesine sebep olmaktadır. Kırsal yaşam 
kültürünün en önemli parçalarından olan 
yaylacılık bölgedeki hem somut hem de 
somut olmayan kültürel mirasın olumsuz 
şekilde etkilenmesine sebep olmaktadır. 

Perşembe Yaylası menderesleri
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3. BÖLÜM 
ETKILEŞIM
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ETKİLEŞİM: ATILAN ADIMLAR

İklim değişikliğinin olumsuz etkile-
rine karşı, uluslararası politikalardan yerel 
aksiyonlara, farklı ölçeklerdeki riskler 
değerlendirilmekte ve buna uygun önem-
ler alınmaya çalışılmaktadır. Bu önlem-
ler Türkiye özelinde ele alınıp, belediye-
lere ayrıca değinilerek; Türkiye’de iklim 
değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik 
olumlu etkileşim yaratan düzenlemeler 
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bununla 
birlikte, dünyadaki iyi örnekler incelene-
rek Türkiye’nin bu anlamda ne konumda 
olduğu irdelenmeye çalışılmıştır.

Bu bölümde, Türkiye’de iklim deği-
şikliği etkilerini azaltmak için etkileşim 
yaratmak amacıyla atılan önemli adım-
lar iki çerçevede ele alınmıştır. Birincisi; 
doğrudan miras ve iklim değişikliğiyle 
ilgili olmayan fakat sadece iklim deği-
şikliği etkilerini azaltmaya yönelik atılan 
adımlardır. Bu adımların yarattığı olumlu 
sonuçlar, doğrudan ya da dolaylı olarak 
miras ile olumlu etkileşimler sağlayacak-
tır. Bu kapsamda atılan adımlar, iklim deği-
şikliğiyle ilgili uluslararası sözleşmelere 
Türkiye’nin taraf olmasıyla başlamaktadır. 
Devamında, ulusal ve yerel ölçekte hazır-
lanan yasal düzenlemeler, eylem planları, 
strateji belgeleri, rehberler, kılavuzlar ve 

benzeri gelmektedir. İkincisi ise doğrudan 
miras üzerindeki iklim değişikliği etkile-
rini azaltma amacıyla, olumlu etkileşim-
ler yaratma yolundaki adımlardır. Bunlar; 
farkındalık yaratmak amacıyla yapılan 
çalışmalar, yerelde düzenlemeler, eldeki 
verileri paylaşmak, durumun ciddiyeti-
nin önemini vurgulamak, ortak çözümler 
üretmeye teşvik etmek gibi adımlardır. 

Uluslararası Çabalar

Kültür varlıklarının silahlı çatışma 
ortamında korunmasını düzenleyen 
Lahey Sözleşmesi (1907) ile başlayan 
kültürel mirası korumaya yönelik ulus-
lararası çabalar, 1950 sonrasında kültü-
rel mirasın, taşıdığı sanatsal ve bilimsel 
değerin yanı sıra, “insanlığın ortak mirası” 
olmasından ötürü korunması gerektiği 
anlayışıyla beraber yoğunluk kazanmış-
tır. UNESCO ve ICOMOS’un çabaları ile 
dünya mirasının barış zamanında korun-
ması ile ilgili 1972 Dünya Doğal ve Kültür 
Mirasının Korunması Sözleşmesi hazır-
lanmış; sözleşme, 1975 yılında yürür-
lüğe girmiştir.84 Türkiye tarafından 1982 
yılında onaylanan sözleşmeye 2020 yılı 
itibariyle 194 devlet taraftır.85 Sözleşme 
ile Dünya Miras Komitesi ve Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Fonu 
kurulmuştur. 2001 tarihli Sualtı Kültür 
Mirasının Korunması Sözleşmesi ve 2003 
tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi ile de kültür var-
lıklarının korunmasının kapsamı genişletil-
miştir. Bunlara ek olarak, Venedik Tüzüğü 
(1964), Avrupa Mimari Mirası Korunması 
Sözleşmesi (1985), Arkeolojik Mirasın 

UNESCO ve ICOMOS’un çabaları ile dünya mirasının 
barış zamanında korunması ile ilgili 1972 Dünya 
Doğal ve Kültür Mirasının Korunması Sözleşmesi 
hazırlanmış; sözleşme, 1975 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye tarafından 1982 yılında onaylanan 
sözleşmeye 2020 yılı itibariyle 194 devlet taraftır. 

84Özkerim Güner, Neslihan. “İklim Deği-
şikliği ve Dünya Mirasının Korunması”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 2, 2021, s. 263-
288, https://dergipark.org.tr/en/downlo-
ad/article-file/1905632

85UNESCO World Heritage Center. “Sta-
tes Parties.”  https://whc.unesco.org/en/
statesparties/

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1905632
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1905632
https://whc.unesco.org/en/statesparties/
https://whc.unesco.org/en/statesparties/
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Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
(1992) gibi Türkiye’nin de taraf olduğu 
mirasın korunmasına dair uluslararası 
sözleşmeler bulunsa da iklim değişikli-
ğinin etkilerine karşı mirasın korunması 
ve dayanıklı hale getirilmesi mevzusu 
Dünya Miras Komitesinin gündemine 
ilk kez resmî olarak 2005 tarihinde (29. 
Genel Kurul)  taşınmıştır. Bu tarihten iti-
baren, UNESCO ve ICOMOS gibi kuru-
luşlar, iklim değişikliğinin kültürel miras 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve bu 
konuda gerekli önlemlerin alınması için 
çalışmalarda bulunmuş, çalışma grup-
ları oluşturarak raporlar yayınlamış, far-
kındalık oluşturmak amacıyla çeşitli giri-
şimlerde bulunmuştur. Dünya Miras 
Komitesi, kararlarında, iklim değişikliği-
nin miras üzerindeki etkilerine ele ala-
rak, IPCC Raporlarına dünya mirası bölü-
münün eklenmesi ve iklim değişikliği ile 
dünya mirası sözleşmeleri arasında ilişki-
nin kurulması gerektiğine dikkat çekmiş 
ve sorunun çözümü konusunda uluslara-
rası kuruluşlar ve devletlerin ortaklaşa ve 
dayanışma içinde çalışmasının önemine 
vurgu yapmıştır.86

Kültürel mirasın doğal afetlerden 
kaynaklanan risklere karşı korunmasına 
yönelik çabalar her ne kadar uluslararası 
gündeme geç dâhil olmuş olsa da, iklim 
değişikliğinin kültürel miras üzerindeki 
etkilerini anlama ve bu etkilerle mücadele 
konusunda önemli adımlara dönüşmüş-
tür. 1994 yılında, artan doğal afet vakala-
rıyla yüzleşmek için hazırlık, müdahale ve 
hafifletme önlemlerini tartışmak amacıyla 
hükümet yetkililerini, sivil toplum kuruluş-

larını ve diğer uzmanları bir araya getir-
mek için BM Dünya Afet Riskini Azaltma 
Konferansı toplanmıştır. 2005 yılındaki 
“Afet Azaltımı Dünya Konferansı’da sunu-
lan ve 168 devlet tarafından kabul edilen 
2005-2015 Hyogo Çerçeve Eylem Planı, 
dünyada doğal tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin azaltılması ve kültürel mirasın 
afet risklerine karşı korunması konusunda 
önemli bir adım olmuştur. 2007 yılında, 
Dünya Mirası Varlıklarına Yönelik Risk 
Azaltma Stratejisi UNESCO Dünya Mirası 
Komitesi tarafından kabul edilmiş olup bu 
stratejinin öncelikli eylem planları Hyogo 
Çerçeve Eylem Planı’nın hedefleri reh-
berliğinde şekillendirilmiştir. 2015 yılında 
Sendai’de yapılan toplantıda ise Sendai 
Çerçevesi kabul edilmiştir.87 Afet riski-
nin azaltılmasında, ulusal düzeyin birincil 
rolünü tanıyan ancak sorumluluğun yerel 
yönetimler ve özel sektör de dâhil olmak 
üzere diğer kilit paydaşlarla paylaşılması 
gerektiğini de kabul eden çerçeve, müda-
haleleri geliştirerek ve yerel kırılganlıkları 
azaltarak hükümetin afet risk yönetimi ve 
azaltma politikalarını geliştirmesi konu-
sunda yönergeleri içermektedir. Ayrıca, 
ulusal ve dünya çapındaki politika yapıcı-
ların dikkatini kültürel mirasın korunması 
ve bölgesel dayanıklılık arasındaki ilişki-
lere çekmesi bakımından da önem taşı-
maktadır.88 Sendai Çerçevesi’nin uygu-
lanması, Avrupa Komisyonu'nun dayanık-
lılığın inşasına ilişkin endişelerini yansıtan 
ve Sendai önceliklerini Avrupa politikala-
rına çeviren 2015-2030 Eylem Planı ile 
desteklenmektedir.

86UNESCO World Heritage Center. “UNES-
CO World Heritage Centre - Sessions.” 
https://whc.unesco.org/en/sessions/?pat-

tern=&year=&location=

87UNESCO World Heritage Centre.  “Re-
ducing Disasters Risks at World Heritage 
Properties.” 2015. https://whc.unesco.

org/en/disaster-risk-reduction/

https://whc.unesco.org/en/sessions/?pattern=&year=&location=
https://whc.unesco.org/en/sessions/?pattern=&year=&location=
https://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/
https://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/
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Avrupa Komisyonu tarafından, 
2015-2018 Kültür için Çalışma Planı’nda, 
kültür sektörü için tanımlanan gündem, 
kültürel mirasın doğal afetlerin etkilerin-
den ve insan eylemlerinin neden olduğu 
tehditlerden korunması için risk değer-
lendirmesi ve önleme konusunda bir baş-
lık içermektedir.89 Avrupa Komisyonu'nun 
Sendai Eylem Planı ile uyumlu olan bu 
düzenleme, ulusal düzeylerde risk değer-
lendirmesi ve önleme stratejilerini ve 
prosedürlerini belirlemek ve haritalan-
dırma amacını taşıyan bir çalışmayla neti-
celendirilmiştir. 28 Avrupa ülkesinde ger-
çekleştirilen çalışma, afet riskini azaltma 
için ulusal platformlarda kültürel mirasın 
entegrasyonunu artırmak ve ilgili tüm 
aktörler arasında işbirliğini teşvik etmek 
için kanıta dayalı öneriler sunmaktadır. 
Bu nedenle çalışma, önleme ve hazır-
lık müdahaleleri önermek amacıyla, 
Avrupa'daki kültürel miras için risk yöne-
timi araçlarının ve stratejilerinin mevcut 
durumuna ilişkin önemli bir araştırma 
işlevi görmektedir. 2019-2022 Kültür için 
Çalışma Planı, iklim değişikliğine uyum ile 
ilgili bir başlık içererek süreci daha da ileri 
taşımakta ve iklim değişikliği tehdidi altın-
daki miras alanları için iyi uygulamaları ve 
yenilikçi önlemleri belirlemeye ve paylaş-
maya yönelik bir çalışmanın yürütülme-
sini öngörmektedir.90

21. yüzyıl için Avrupa Miras 
Stratejisinin kabulü, kültürel mirasın 
korunması ve değerlendirilmesine ilişkin 
yaklaşıma katkıda bulunarak, “eğitim ve 
bilgi, bölgesel ve ekonomik kalkınma ve 
toplumsal bağlam için mirasın değerini 

vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu konsept 
dahilinde, nesnelerin ve malzemelerin 
korunmasına odaklanan eski materyalist 
görüşün yerini hümanist bir vizyon almış-
tır.” Guilherme d'Oliveira Martins tarafın-
dan belirtildiği gibi, “mirasın nasıl ve hangi 
prosedürlerle korunacağından” “neden ve 
kimin için”e evrilmesi söz konusu olmuş-
tur.91 Bu konsepte dayalı olarak, Strateji 
21 tarafından ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde uygulanmak üzere önerilen 
32 tavsiye, kültürel miras yönetimi ile 
ortak bir sosyal sorumluluk ruhu içinde 
geleneksel becerilerin yeniden kazanıl-
masını ve bilimsel araştırmalarla eklem-
lenmesini vurgulayarak, bilginin geliştiril-
mesini ve bilgi birikiminin paylaşılmasını 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.92

Türkiye’nin Taraf Olduğu Ulusla-
rarası Sözleşmeler

Türkiye’de iklim değişikliği sorununa 
çözüm bulmak amacıyla ulusal ve ulus-
lararası olmak üzere çeşitli sözleşmelere 
taraf olunmuş, stratejiler geliştirilmiş, 
planlar yapılmış ve kurumsal yapılanma-
lara gidilmiş; çalıştaylar, sempozyumlar 
düzenlenmiş, çalışma grupları ve birlikte-
likler kurulmuştur.  

İklim değişikliği, uluslararası gündeme 
geldiği 90’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin 
de gündemine girmiş; bu konuda politika-
lar geliştirilmiş ve uygulanmıştır.93 Türkiye, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) taraf 
olmadan önce 2001 yılında kurumsal 
yapılanmaya gitmiştir. Bununla birlikte ve 

89Council of the European Union, 26 
Kasım 2014, Erişim Ekim, 2022. https://
data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-16094-2014-INIT/en/pdf
  
90Council of the European Union, 21 
Aralık 2018, Erişim Ekim, 2022. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)

91G. Oliveira Martins, “Património, Heran-
ça e Memória”, in A. Carvalho, (coord.), 
Participação: Partilhando a responsabili-
dade. Acesso Cultura, 2016, 18-28.

92Resta, Vanni & Revez, Maria & Patrika-
kis, Charalampos & Ravan, Marvin & De 
Wit, Rosmarie & Perossini, Fabio & Zuve-
la-Aloise, Maja. “Cultural Herıtage Resı-
lıence Agaınst Clımate Change and Natu-
ral Hazards.” Methodologies, Procedures, 
Technologies and Policy improvements 
achieved by Horizon 2020 - 700191 
STORM project.(2019).  https://www.re-
searchgate.net/publication/338720044_
Cultural_Heritage_Resilience_Against_Cli-
mate_Change_and_Natural_Hazards) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16094-2014-INIT/en/pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)
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2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 
iklim değişikliği alanında izleyeceği poli-
tikaların, alacağı önlemlerin ve yapacağı 
çalışmaların belirlenmesi amacıyla İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulunu (İDKK) 
oluşturmuştur. Türkiye BMİDÇS’ye 24 
Mayıs 2004 yılında taraf olmuş, Kyoto 
Protokolüne ise 2009 yılında imza atmış-
tır.94 95 

Türkiye’nin 2004 yılında BMİDÇS’ye 
taraf olmasıyla birlikte İDKK yeniden 
yapılandırılmıştır. 2010 yılında ise yeni 
üyelerin katılımıyla genişletilmiştir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının başkanlığında 
oluşturan kurulun diğer üyeleri şöyledir:

• Dışişleri Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı
• Orman ve Su işleri Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Kalkınma Bakanlığı
• Hazine Müsteşarlığı, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Türk Sanayici ve İşadamları Derneğinin 
(TÜSİAD) üst düzey temsilcileri (Müsteşar 
ve Başkan). 

Ayrıca, kurul altında sektörel çalışma-
ları yürütmek üzere 11 çalışma grubu da 
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine yöne-
lik Kyoto Protokolüne Katılımın Uygun 
Bulunduğuna Dair 5836 Sayılı Kanun 
17 Şubat 2009 tarih ve 27144 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye, 
ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 13 Mayıs 
2009 tarihli Resmî Gazetede yayımlan-
masının ardından, 26 Ağustos 2009 tari-
hinde protokole resmen taraf olmuştur.96

93Rıza Fikret Yılmaz, Türkiye’nin İklim 
Değişikliği Konusundaki Politika, Mev-
zuat ve Kurumsal Yapılanmasının Ana-
lizi (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, 2018), https://www.
researchgate.net/profile/Izzet-Ari-3/pub-
lication/328653510_Iklim_Degisikligi_ve_
Kalkinma/links/5bdaa12ba6fdcc3a8d-
b509fb/Iklim-Degisikligi-ve-Kalkinma.pdf

94WWF. “Türkiye'nin İklim Politikası.” Eri-
şim Ekim, 2022. https://www.wwf.org.tr/
ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/
iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikli-

gi_ve_turkiye/turkiyenin_iklim_politikasi/
  

95Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 
“Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-
2023”. 2011.  Erişim Eylül 2022. https://
www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/

Turkiye-Iklim-Degisikligi-Stratejisi.pdf

96ÇŞB, (2011).

Balaban Köyü, Darende - ÇEKÜL Arşivi
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Ulusal Çabalar

Türkiye’de iklim değişikliğiyle ilgili 
atılan ulusal ölçekteki adımları, en 
temel politika dokümanı olan Kalkınma 
Planlarında da görmek mümkündür. 
İklim değişikliği konusundaki politikalar, 
kalkınma planlarında çevre politikaları 
altında ele alınmıştır. 1992 Rio Çevre ve 
Kalkınma Konferansından sonraki dönem 
için hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında (1996-1999), iklim değişik-
liği doğrudan planda yer almamış ancak 
uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 
değerlendirilmiştir.97

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla 
(2001-2005), iklim değişikliği konusu 
açık bir şekilde belgelerde yer almaya 
başlamıştır.98 Diğer 9.10.11. Kalkınma 
Planlarında da iklim değişikliği konusunda 
düzenlemeler yapılmak üzere, iklim politi-
kalarına yer verilmiştir. 

Türkiye’de iklim değişikliğiyle müca-
deleye ve uyuma yönelik, çeşitli kurum-
ların hazırladığı strateji belgeleri ve eylem 
planları bulunmaktadır. Ayrıca, sektör-
lere göre geliştirilen strateji belgele-
rinde de çoğu zaman doğrudan belirtil-
mese bile iklim değişikliğiyle mücadelede 
emisyon azaltımı, enerji tasarrufu, atık 
yönetimi gibi konulara değinen maddeler 
hazırlanmıştır. 

Türkiye geneli için hazırlanan belge-
lerden bunlardan bazıları şunlardır:

● Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 
2010-2023

● Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi 
(İDES) 2010-2020

● Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem 
Planı (IDEP) (2011-2023)

● Türkiye’nin İklim Değişikliği 
Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (UIDEP) 
(2011-2023)

● Korunan Alanlar ve İklim 
Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi 
(2010-2012)

● Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 
(2010-2023)

● İklim Değişikliği ve Buna Bağlı 
Afetlere Yönelik Yol Haritası Belgesi 
(2014-2023)

● Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC) 
(2015)

● Tarım Stratejisi
● Kırsal Kalkınma Stratejisi ve 

Eylem Planı
● Kırsal Kalkınma Programı/IPARD
● TÜBİTAK Vizyon 2023
● Ulusal Ormancılık Programı
● Çölleşme ile Mücadele Türkiye 

Ulusal Programı 
● Çölleşme İle Mücadele Ulusal
● Stratejisi ve Eylem Planı 

(2015-2023)
● Güneydoğu Anadolu Projesi 

Eylem Planı
● Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve 

Eylem Planı
● Ağaçlandırma ve Erozyon 

Kontrolü Seferberliği Eylem Planı
● Atık Yönetimi Eylem Planı
● Atık Su Arıtımı Eylem Planı 
● Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz 

Güvenliği Strateji Belgesi (ETKB, 2009)
● Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 

(2015-2018)  

97Yılmaz, Diler, Tuğba Öztürk, ve Kurnaz 
Levent. "İklim Değişikliğinin Kültürel Miras 
Üzerindeki Etkisi: Efes Antik Kenti Örneği." 
Ulusal Müzecilik Sempozyumu  (2015). 
https://www.researchgate.net/profile/
Levent-Kurnaz/publication/316189138_
Iklim_Degisikliginin_Kulturel_Miras_Uze-
rindeki_Etkisi_Efes_Antik_Kenti_Ornegi/
l inks/58f5c1bb458515ff23b58e5a/
Iklim-Degisikliginin-Kueltuerel-Miras-Ue-
zerindeki-Etkisi-Efes-Antik-Kenti-Oernegi.
pdf 

98Yılmaz, Diler, Tuğba Öztürk, ve Kurnaz 
Levent. "İklim Değişikliğinin Kültürel Miras 
Üzerindeki Etkisi: Efes Antik Kenti Örneği." 
Ulusal Müzecilik Sempozyumu  (2015). 
https://www.researchgate.net/profile/
Levent-Kurnaz/publication/316189138_
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rindeki_Etkisi_Efes_Antik_Kenti_Ornegi/
l inks/58f5c1bb458515ff23b58e5a/
Iklim-Degisikliginin-Kueltuerel-Miras-Ue-
zerindeki-Etkisi-Efes-Antik-Kenti-Oernegi.
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● Bütünleşik Kentsel Gelişme 
Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) 
(KENTGES)  

● Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve 
Eylem Planı (2014-2017)

● Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Strateji Belgesi (2014-2023)

● Türkiye’de İklim Değișikliği ve 
Tarımda Sürdürülebilirlik – 2017

● Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum 
Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2023).

● Sektörel Risk/Etkilenebilirlik 
Analizleri ve Bölgesel İklim Eylem Planları

Yerel ölçekte il büyükşehir beledi-
yeleri tarafından, iklim değişikliği etkile-
rini azaltmaya yönelik yapılmış çalışma-
lar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 
şunlardır:

● İstanbul İklim Değişikliği Eylem 
Planı - İSTAÇ

● İstanbul İklim Değişikliği Eylem 
Planı – 2021

● İstanbul İklim Vizyonu – İBB 
– İPA

● Çankaya Belediyesi Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı - SEEP (2015-2020)

Türkiye bu belgelerden, iklim deği-
şikliği etkilerinin azaltılmasına küre-
sel katkıda bulunmak amacıyla Ulusal 
İklim Değişikliği Stratejisine taraf olmuş-
tur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesinin temel ilkelerin-
den biri olan “ortak fakat farklılaştırıl-
mış sorumluluklar” çerçevesinde, küre-
sel iklim değişikliğiyle mücadele çabala-
rına kendi imkânları ölçüsünde katkıda 
bulunmayı bir hedef olarak belirlemiş-
tir. Böylelikle ulusal azalttım, uyum, tek-

noloji, finansman ve kapasite oluşturma 
politikalarını ortaya koymuştur.99

Türkiye’nin temel ilkeler kapsamın-
daki stratejik hedefleri şunlardır:

● Küresel iklim değişikliğinin olum-
suz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum 
sağlama doğrultusunda; ulusal hazırlık 
seviyesi ve kapasitesini artırmak, bu çaba-
larda elde edeceği tecrübe ve kazanımla-
rını bölge ülkeleri ile paylaşmak, azaltım 
ile uyuma yönelik ikili ve çok taraflı ortak 
araştırma projeleri geliştirmek,

● Azaltım, uyum, teknoloji transferi 
ve finansman ana başlıklarındaki küresel 
stratejik amaçların, tarafların sorumluluk-
ları göz önünde bulundurulması suretiyle 
tasarlanması ve yürütülmesine uyum 
sağlamak, uluslararası faaliyetlerde etkin 
rol oynamak.100

Daha sonra, Türkiye’de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İklim 
Değişikliği Daire Başkanlığı ile “2011-
2023 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planını” hazırlamıştır.  ÇŞB bu çer-
çevedeki uygulamaların koordinasyonun-
dan sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. 
Eylem planında Türkiye’nin iklim değişik-
liğinden etkilenebilir alanları olan “su kay-
nakları yönetimi, tarım sektörü ve gıda 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla (2001-2005), 
iklim değişikliği konusu açık bir şekilde belgelerde yer 
almaya başlamıştır.

99ÇŞB, (2011). 

100ÇŞB, (2011).
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güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolo-
jik çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk 
yönetimi ve insan sağlığı” üzerine odakla-
nılmıştır.101 Bu eylem planında ise kültü-
rel miras konusu doğrudan ve dolaylı ola-
rak ele alınmıştır. Ekosistem Hizmetleri, 
Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık bölü-
münde “İklim değişikliğine uyum konu-
sunda doğal ve kültürel miras alanlarına 
yönelik bölgesel stratejilerin hazırlanması” 
bir eylem olarak ele alınmıştır. Bu eyle-
min süresi 2012-2015 yılları olarak belir-
lenirken Sorumlu/Koordinatör Kuruluş 
ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı olarak belirlenmiş-
tir. Aynı bölümde ayrıca “Doğal, kültürel 
ve görsel peyzaj üzerine iklim değişikliği 
etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesine 
yönelik çalışmaların yapılması” da eylem 
olarak belirlenmiştir. Bu eylemin süresi 
de 2012-2015 yılları olarak belirlenirken 
Sorumlu/Koordinatör Kuruluş OSİB, lgili 
Kuruluşlar ise OGM, KTB olarak belirlen-
miştir.102 103

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığından 
2019 yılının ekim ayında başlatılan 
"Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum 
Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"yle 
iklim değişikliği konusunda gelecekte 
yaşanabilecek sorunlara karşı bugün-
den önlem alınması hedeflenmiştir. 2023 
yılının ekim ayında tamamlanacak proje; 
şehircilik, tarım, hayvancılık, balıkçılık, 
sosyal kalkınma, enerji, sanayi, ulaşım, ile-
tişim, turizm, kültürel miras, halk sağlığı, 
afet risk yönetimi, biyoçeşitlilik ve eko-
sistem hizmetleri ile su kaynakları yöne-

timi alanlarındaki çalışmaları kapsamakta-
dır. Ayrıca bu proje çerçevesinde Konya, 
Samsun, Sakarya ve Muğla iklim dirençli 
hâle getirilmek üzere pilot il seçilmişler-
dir.102 103

“Sektörel Risk/Etkilenebilirlik 
Analizleri ve Bölgesel İklim Eylem 
Planları”nda Türkiye’nin 7 coğrafi böl-
gesi için ekosistemler ve biyolojik çeşit-
lilik, tarım, hayvancılık, balıkçılık, su kay-
nakları, kent, sağlık, turizm ve kültürel 
miras ile afet sektörlerinde iklim değişik-
liği konularında risk/etkilenebilirlik analiz-
leri yapılmıştır.104

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP 
Türkiye ve WWF-Türkiye tarafından 
hazırlanan “Korunan Alanlar ve İklim 
Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi”yle 
(2010-2012); Türkiye’de korunan alan-
lar sistemine, korunan alan planlama-
sına ve yönetimine iklim değişikliğinin 
etkilerini dâhil etmek amacıyla hedefler 
tanımlanmıştır.105

İklim değişikliğiyle mücadele kapsa-
mında yapılan bir diğer çalışma ise İklim 
Değişikliği Alanında Ortak Çabaların 
Desteklenmesi Projesi (iklimİN) kap-
samında; 2019 yılında İklim Değişikliği 
Eğitim Modülleri Serisi – 17 olarak Dr. 
Barış Gençer Baykan tarafından hazır-
lanan “İklim Değişikliği İle Mücadelede 
Gençliğin Sorumluluğu” kitapçığıdır. Bu 
kitapçıkta, gençlerin iklim değişikliği poli-
tikalarına katılımı açısından uluslararası, 
ulusal ve yerel stratejiler belirlenmiştir. 
Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele aşa-

101Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Türkiye 
Cumhuriyeti İklim Değişikliği Ulusal Ey-
lem Planı - 2011-2023.” Ankara, 2012.  
Erişim Ekim, 2022. https://webdosya.csb.
gov.tr/db/iklim/banner/banner591.pdf 

101Anadolu Ajansı. “Konya, Samsun, Sa-
karya ve Muğla iklim dirençli şehirler 
olacak.” Erişim Ekim, 2022. https://www.
aa.com.tr/tr/cevre/konya-samsun-sakar-
ya-ve-mugla-iklim-direncli-sehirler-ola-
cak-/2616100

102İklim Değişikliği Bakanlığı.” Dört 
Pilot Şehrin Yerel Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planları Hazırlanıyor.” Erişim 
Ekim, 2022. https://www.iklim.gov.tr/
konya-samsun-sakarya-ve-mugla-turki-
ye-nin-iklim-degisikligine-uyum-eylemi-
nin-guclendirilmesi-projesi-ile-iklim-di-
rencli-olacak-haber-6

103“Türkiye’nin Ekosistem Hizmetleri Politi-
kası ve İklime Uyum.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.iklimiduy.org/brosurler/
brosur_8.pdf
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malarında kendi geleceklerine yön verilir-
ken, genç nesillerin karar mekanizmalarına 
katılmalarının önemi vurgulanmıştır.106 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığınca, iklim değişikliğiyle müca-
delede yeni yol haritasının belirlen-
mesi amacıyla, 2022 yılında İklim Şûrası 
düzenlenmiş ve burada üniversite gençli-
ğini temsil eden İklim Elçileri, İklim Elçileri 
Bildirgesini sunmuşlardır.107 

Miras Üzerindeki İklim Değişik-
liği Etkilerini Azaltmaya Yönelik 
Düzenlemeler 

Türkiye’de miras üzerindeki iklim 
değişikliği etkilerini azaltmaya yöne-
lik birçok çalışma yapılmıştır. Bunların 
başında; farkındalık sağlamaya ve dikkat 
çekmeye yönelik, eldeki veriyi paylaşmak 
ve ortak çözümler üretmek amaçlarıyla 
yapılan sempozyum, çalıştay, panel gibi 
organizasyonlar düzenlemek ve müca-
dele için projeler üretmek gibi örnekler 
gelmektedir. 

Örneklerden biri 6 Ekim 2012 Urla, 
İzmir’ de düzenlenen Türkiye’de İklim 
Değişikliği ve Kültürel Mirasın Korunması 
Çalıştayıdır. Bu çalıştay TİNA, TÜDAV 
ve ANKÜSAM işbirliğiyle yapılmıştır. 
Çalıştayda, denizlerde artan kirlenmenin 
su altındaki kültürel mirasa ve iklim deği-
şikliği sonucunda artan asitleşmenin kül-
türel mirasa olan etkisi gibi konulara dik-
kat çekilmiştir.108 109 

104Türkiye’nin Ekosistem Hizmetleri Politi-
kası ve İklime Uyum.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.iklimiduy.org/brosurler/

brosur_8.pdf
 

105Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. “Ko-
runan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye 

Ulusal Stratejisi.” Erişim Ekim, 2022. 
https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/
korunan-alanlar-iklim-degisikligi-turki-

ye-ulusal-stratejisi

106Baykan, B.G. "İklim Değişikliği ile Mü-
cadelede Gençliğin Sorumluluğu", İklim 
Değişikliği Alanında Ortak Çabaların 
Desteklenmesi Projesi (iklimİN), Ankara, 
(2019).  Erişim Ekim, 2022. https://www.
iklimin.org/wp-content/uploads/egitim-

ler/seri_17.pdf 

107Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. “İk-
lim İçin 19 İlde 1900 Üniversiteli İle Geç 
olmadan Harekete Geçiyoruz.” Erişim 
Ekim, 2022.  https://www.avrupa.info.tr/

tr/gecolmadan-iklim-elcileri-10623
  

108Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı. “Türki-
ye’de İklim Değişikliği ve Kültürel Mirasın 
Korunması Çalıştayı.” Erişim Eylül, 2022.
http://www.tinaturk.org/faliyetler/faali-
yetler-iklim-degisikligi-ve-Kulturel-mira-

sin-Korunmasi.html
  

109Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı. “Tür-
kiye’de İklim Değişikliği ve Kültürel Mirasın 
Korunması Çalıştayı 2012” Ekim, 2022. 
https://tudav.org/calismalar/iklim-degi-
sikligi/turkiyede-iklim-degisikligi-ve-kultu-

rel-mirasin-korunmasi-calistayi/

Tohma Kanyonu, Darende - ÇEKÜL Arşivi
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Bir diğer örnek ise 28 Nisan 2022 
tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen 
Avrupa İklim Dirençli Miras Mimarisi’nin 
(European Climate Resilient Heritage 
Architecture, “e-CREHA”) düzenle-
diği İklim Değişikliğine Karşı Avrupa’nın 
Kültürel Miras Direncini Arttırma 
(Boosting Resilience of Europe’s Cultural 
Heritage to Climate Change) temalı semi-
nerdir. e-CREHA, bu çağrıyla farklı disip-
linleri biraraya getirerek iklim değişikliği-
nin etkilerini ortaya koymayı amaçlamış 
ve aşağıdaki üç temayı konu almıştır:

1. Savunmasızlık ve hasar 
değerlendirme

2. Bilgi ve hafifletme çabaları

3. Kurulmuş mirasın uyumu110 

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
ilan edilişinin 8’inci yıldönümünde; 
ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Günü Etkinliği kapsamında, 15.06.2022 
tarihinde Tayyare Kültür Merkezinde, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Alan Başkanlığı tarafından düzenle-
nen Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Paneli ve Sergisi ise 
başka bir örnektir.111 112 

Ayrıca, 1 Aralık 2020 – 31 Mart 2022 
tarihleri arasında Durham Üniversitesi 
(İngiltere), Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
ve Yıldız Teknik Üniversitesinden disip-
linlerarası bir uzman ekibi oluştu-
ruldu. Uzman ekip, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte 
çalışarak, İstanbul'daki Tarihi Yarımada 
ve UNESCO Dünya Miras alanlarında; 
özellikle taşkın ve heyelanlar olmak üzere 
iklim değişikliğinin uzun ve kısa vadeli 
olumsuz etkileri için risk değerlendirme 
projesi hazırladı. Söz konusu çalışma-
lar, CRAFT: Türkiye'de Kültürel Miras 
için İklim Değişikliği Risk Değerlendirme 
Sistemi Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
yürütüldü.113 114

Bafra Belediyesi tarafından 27-31 
Temmuz 2022’da düzenlenen Kapıkaya 
Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür 
Festivalinde de iklim değişikliği tehlike-
sinin altı çizildi. Bu konuya dikkat çeken, 
duyarlılık anlamındaki çeşitli etkinlik-
lere ve faaliyetlere yer verildi. Festivalin 
teması ise “İklim Değişikliği” olarak belir-
lenmiştir. Festivalde, Kızılırmak Deltası 
başta olmak üzere, çeşitli sulak alanların 
ve kıyı bölgelerin iklim değişikliğinden 
nasıl etkilendiğinin incelendiği projeler de 
tanıtıldı.115

110Marmara Belediyeler Birliği. “Kültürel 
Miras Direncini Arttırma Temasıyla Çevri-
miçi Seminer”. Erişim Ekim, 2022. https://
marmara.gov.tr/kulturel-miras-direnci-
ni-arttirma-temasiyla-cevrimici-seminer/

111Bursa Alan Başkanlığı. “Kültürel Mi-
ras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik 
Paneli.” Erişim Ekim, 2022. https://alan-
baskanligi.bursa.bel.tr/kulturel-mirasik-
lim-degisikligi-ve-surdurulebilirbik-pa-
neli/
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Perşembe Yaylası Menderesleri
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Saha Çalışmaları 
Değerlendirmelerine Göre 
Bölgeler

Manavgat ve Ordu’da gerçekleştiri-
len saha çalışmalarında; bölgelerin kül-
türel değerleri, iklim krizine karşı kırıl-
ganlıkları ve bu alanlardaki kültürel miras 
değerlerinin iklim krizine karşı, birer kay-
nak olarak nasıl kullanılabileceği tartı-
şılmıştır. Yürütülen çalışmaların ışığında 
değerlendirilen konular, aşağıdaki başlık-
larda toplanmaktadır.  

Envanter ve Kültürel Mirasın 
Tespiti

Çalıştay yapılan alanlardaki tartışma-
ların ortak noktası, kültürel miras envan-
terlerinin henüz tam olarak belirlenme-
miş olmasıdır. Çalıştaylar sürecinde, böl-
gede yaşayan uzmanlar pek çok kültürel 
miras ögesinden bahsetmiş ve kırılganlık-
ları tartışmıştır. Bahsi geçen miras ögeleri, 
uzmanların mesleki tecrübeleri ve alana 
dair bilgileri sayesinde belirlenmiştir. 
Neredeyse tüm katılımcılar, iklim krizine 
karşı birer kaynak olarak kullanılabilmesi 
için öncelikle bölgelerin kültürel miras 
envanterinin çıkarılmasını ve her bölgenin 
kültür mirasının eksiksiz bir şekilde tanım-
lanabiliyor olması gerektiğinde hemfikir 
olmuştur. Bu anlamda, belediyeler kendi 
sorumluluk bölgelerinde belirli envanter 
çalışmaları yürütmüş olsalar da gerek böl-
gesel gerekse ulusal ölçekte; bütüncül, 
eksiksiz doğal ve kültürel miras envan-
terinin çıkarılması şarttır. Envanter çalış-
maları, miras değerlerinin iklim kriziyle 

mücadelede birer kaynak olarak kullanıl-
ması için ilk adım olarak görülmektedir. 

Mevzuat ve Bürokrasi

Yürütülen çalıştaylarda öne çıkan 
konulardan diğeri ise özellikle koruma 
alanındaki mevzuatların yetersiz olma-
sıdır. Yerel yönetimler, mevzuatlar dâhi-
linde çalışma yürütebilmekte, koruma ve 
iklim değişikliği başlıklarını güncel mevzu-
atlar kapsamında bir araya getirmekte ve 
buna ilişkin çözüm üretmekte zorlanmak-
tadırlar. Bürokratik anlamda yerel yöne-
timlere yol gösterecek ve iklim değişikli-
ğini koruma kavramı kapsamında değer-
lendirmeye imkân sağlayacak mevzuat-
ların çıkarılmasının, yerelde üretilecek 
projelerin önünü açacağı öngörülmekte-
dir. Hâlihazırda koruma ve iklim değişik-
liğini birlikte düşünerek yürütülen proje 
sayısı yok denecek kadar azdır. Buna 
karşın, geleneksel yöntemleri korurken 
iklim değişikliğiyle mücadele edilebile-
cek başlıklar da bulunmaktadır. Örneğin; 
Karadeniz Bölgesinde, özgün tarihi yapı-
larda bulunan yağmur suyu hasadı sis-
temleri korunarak günümüzde yeniden 
kullanılabilir fakat bu uygulamaların belirli 
mevzuatlar çerçevesinde tanımlanması 
ve zorunlu birer uygulamaya dönüştü-
rülmesi, yerel yönetimlerin bu projeleri 
hayata geçirmesine destek olacaktır.  

Ayrıca iklim krizine karşı kaynak ola-
rak kullanılabilecek en önemli araç olarak, 
iki çalıştayda da öne çıkan somut olmayan 
kültürel mirasın korunmasına ve yaşatıl-
masına ilişkin yeterli bir mevzuat bulun-
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mamaktadır. Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın tanımı, sorumluları, bu çalışmaları 
yürütecek kurumlar günümüzde hâlâ tam 
olarak tanımlanmamıştır. Yetkin uzman-
ların bulunduğu koşullarda bu belirsiz 
ortamdan faydalanarak daha kolay pro-
jeler geliştirilebileceği düşünülse de bu 
konuda yetkin uzman sayısı oldukça azdır. 
Özellikle iklim krizi bağlamında, bu mira-
sın kaynak olarak kullanılmasına yöne-
lik çalışmaların yürütülmesi için öncelikle 
belirli mevzuatlar aracılığıyla yerelin yön-
lendirilmesi elzemdir. 

Yerel Malzeme Kullanımı

Çalıştaylarda öne çıkan bir başka baş-
lık ise yerel malzeme kullanımının teşvik 
edilmesidir. Günümüzde çok daha ucuza 
mal edilebilen yapı malzemelerinin üre-
tilmesinde ve temini sırasında, oldukça 
fazla karbon ayak izi oluşmakta ve bu 
malzemeler uygulandıkları tüm coğraf-
yalarda aynı uyumu göstermemektedir. 
Yerel malzemenin kullanımı hem yapıların 
inşası sürecinde karbon ayak izinin azaltıl-
masına yardımcı olmakta hem de bölgeye 
özgü olan iklim koşullarına uygun malze-
melerle daha dayanıklı ve enerji tasar-
rufuna imkân veren yapılar inşa edilme-
sini mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda, 
yerel ekonomiyi destekleyen bir uygu-
lama olarak yerelde ticaretin canlanma-
sını ve döngüsel bir ekonomi meydana 
getirilmesini sağlayarak, bir topluluk oluş-
turulmasına destek olmaktadır. 

Benzer şekilde, tarihi dokunun 
korunması ise yıkılarak yeniden inşa edi-

len yapıların ortaya çıkaracağı karbon 
ayak izini ve ekonomik yükü azaltması 
açısından, çalıştay katılımcıları tarafından 
önemli görülmüştür. Koruma çalışmaları; 
yerel yönetimlerin iklim krizine karşı bir 
kaynak olarak, farkında olmadan kullan-
dıkları bir araçtır. Dokusu korunan alan-
larda nüfus yoğunluğu da kontrol altında 
olmakta, alt yapı ihtiyaçları ve toplu-
luk ilişkileri de sürdürülebilir seviyelerde 
kalmaktadır. 

Bu açıdan; öncelikli olarak tarihi 
dokuyu korumak, korunamayan alanlarda 
yerel malzeme kullanmak ve hatta yıkıl-
masının önüne geçilemeyen yapılarda bu 
malzemelerin tekrar kullanılması, her iki 
çalıştayda da önemli birer eylem olarak 
gündeme gelmiştir. 

Yaşam Kültürü - Somut Olmayan 
Miras

İklim kriziyle mücadelede kaynak ola-
rak kullanılabilecek miras konusu tartışı-
lırken, her iki çalıştayda da en çok gün-
deme gelen başlık yaşam kültürü, dola-
yısıyla somut olmayan kültürel mirastır. 
Katılımcılar tarafından, iklim krizine karşı 
önerilen çözümler genellikle geleneksel 
yaşam kültürünü devam ettirecek, günü-
müze uyarlayacak, çevreyle uyumlu bir 
yaşamı benimseyen örneklerdir. 

Özellikle kırsal alanlardaki yaşam kül-
türü değişmekte ve üretim odaklı olmak-
tan çok, tüketim odaklı bir yaşama evril-
mektedir. Örneğin, Manavgat Bölgesinde 
orman köylerinin ve yörük kültürünün 
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giderek azalması ile orman yangınlarının 
artışının birbiriyle bağlantılı olduğu düşü-
nülmektedir. Geçmişte ormanların ve bu 
alanlardaki kaynakların sürdürülebilir bir 
şekilde kullanıldığı, geleneksel yaşam kül-
türünün devam ettiği dönemlerde hem 
yangınları başlatan koşulların oluşmadığı 
hem de yangın başlasa bile hızlı bir şekilde 
tespit edilip, alanda yaşayan insanlar tara-
fından yangına müdahale edildiği belir-
tilmektedir. Benzer şekilde, Karadeniz 
Bölgesinde artık çok azalan yaylacılık kül-
türünün yerini yayla turizmi almış, buna 
bağlı olarak yapılaşma ve doğal alanlara 
insan eliyle müdahaleler artmıştır. 

Kırsal alanlarda artan yapılaşma ve 
kentsel müdahalelerin iklim değişikliğini 
hızlandırdığı; karbon ayak izini artırırken, 
doğal alanların da daha fazla tahrip edil-
diği bir gerçektir. Bunun önüne geçilmesi 
amacıyla geleneksel yaşam kültürünün 
benimsenmesi; kırsal alanlar başta olmak 
üzere, küçük ve orta ölçekli kentlerde de 
mekân aidiyetini artıran bir etmen olması 
sebebiyle iklim kriziyle mücadele anla-
mında katılımcılar tarafından önemli bir 
kaynak olarak görülmektedir.

Yerel üretimin devamlılığını sağlayan 
geleneksel yöntemler de doğayla uyumlu 
bir yaşamın göstergeleri olarak güncel 
yaşama dâhil edilebilir. Örneğin; kimyasal 
kullanılmadan üretilen kök boyalar hem 
doğal mirasın korunması hem de gelenek-
sel yaşam kültürünün devamını sağlaya-
rak, iklim krizine karşı kaynak oluşturacak 
süreçleri destekleyebilir. Çalıştay yapılan 
Manavgat, İbradı, Akseki Havzasında bu 

tip uygulamaların örnekleri verilmiştir. 
Karadeniz Bölgesindeki hem gelenek-
sel yaşam kültürünün hem de geleneksel 
mimari örneği olan serenderler de bun-
lardan biridir. Özgün bir mimari anlayışı 
temsil ettiği kadar, soğutma olmadan ve 
sürdürülebilir depolama yöntemi olarak 
da doğayla uyumlu bir yaşam biçimini 
teşvik etmektedir. Bu tip geleneksel yön-
temler güncel yaşam pratiklerinin içine 
dâhil edilebilir, iklim krizine karşı bir kay-
nak olarak değerlendirilebilir.  

Yerel Üretimin Desteklenmesi

Yerel üretimin ve yerel ürünlerin 
tüketilmesi, koruma başlığının da ötesinde 
iklim kriziyle mücadelede önemli bir yak-
laşımdır. Yerelde yürütülen çalıştaylarda 
da bu konu ön plana çıkmış, yerel üreti-
min desteklenmesiyle hem karbon ayak 
izinin azaltılması hem de kırdan kente 
göçün önüne geçilmesinin sağlanacağı, 
iklim değişikliğine karşı bir kaynak olarak 
kullanılabileceği belirtilmiştir. 

İklim krizinin de etkisiyle, çalışma 
yapılan her iki alanda yerel ürünle-
rin verimliliği düşmüş, üretim azalmış-
tır. Bunu tersine çevirecek uygulamalar 
sayesinde, yerel üretimin desteklenerek 
hem kırsal alanlarda hem de küçük ve 
orta ölçekli kentlerde nüfus hareketleri-
nin tersine döndürülebileceği; bu uygula-
maların iklim kriziyle mücadelede önemli 
bir kaynak olacağı saptanmıştır. 

Örneğin; Ordu Büyükşehir Belediyesi 
desteğiyle hayata geçirilmiş olan “İnek 
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Oteli” projesi, yerel üretimi desteklemeyi 
amaçlamaktadır. Buna benzer, yerel üre-
timi destekleyecek projelerin yerel yöne-
timler tarafından hayata geçirilmesi katı-
lımcılar tarafından değerli bulunmuştur:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 
Mesudiye Belediyesi iş birliğinde 
Mesudiye ilçesinde kurulan “Büyükbaş 
Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama 
Merkezi”, hayvan sahiplerine büyük 
kolaylık sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda 
kurulan 200 büyükbaş kapasiteli hay-
van bakım oteli, hizmet verdiği günden 
bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı 
oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve 
yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve 
kış ayları geldiğinde şehre inen ya da il 
dışında yaşayıp da hayvanlarını bıraka-
cak yeri olmayan vatandaşlar, büyükbaş-
larını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret 
karşılığında kış boyunca bakım otelinde 
beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, 
vatandaşlar tarafından istendiği zaman 
geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak 
isteyen kişiler de buradan büyükbaş kira-
layabiliyor. Otelde bakımları yapılan hay-
vanların sütünden elde edilen gilik pey-
niri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı 
gibi ürünler de Altınordu ilçesinde tele-
ferik alt istasyonunda bulunan yöresel 
ürünler satış birimlerinde vatandaşlarla 
buluşturuluyor.”

Sürdürülebilir Turizm

Çalıştaylarda bahsi geçen tüm konu-
ların sonucunda, sürdürülebilir turizm 
modellerinin bölgelerde uygulanma-
sına yönelik fikir birliğine varılmış olup; 

Manavgat Bölgesinde hâlihazırda belir-
lenen sürdürülebilir turizm bölgesi çalış-
ması iyi bir örnek olarak değerlendirilmiş-
tir. Bu yöndeki çabaların artarak devam 
etmesi, iklim krizine karşı kaynak ola-
rak değerlendirilebilecek miras ögeleri-
nin tamamını destekleyecek ve gelişti-
rilmesine yardımcı olacak bir yaklaşım 
olarak görülmüştür. Özellikle Karadeniz 
Bölgesinde, turizm faaliyetlerinin son yıl-
larda giderek artması doğal ve kültürel 
miras alanlarına zarar verecek boyutlara 
ulaşmıştır. Ekolojik değerlerin turizm bas-
kısı altında tüketilmesindense sürdürüle-
bilir yöntemlerin yerel yönetimler tarafın-
dan benimsenmesi, bu şekilde hem doğal 
ve kültürel mirasın korunması hem de bu 
değerlerin kullanılmasıyla iklim krizine 
karşı mücadele edilmesi, çalıştaylarda 
önerilen başlıklardan biri olmuştur. 

Manavgat Çalıştayı
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Anket Değerlendirmelerine 
Göre Belediyeler

Anket çalışmasında, belediyelerin 
iklim değişikliğine yönelik ne tür planlar 
hazırladığı ve çalışmalar yapıldığı ince-
lenmiştir. İklim değişikliğinin yörelerin 
altyapısı, hizmetleri ve vatandaşları üze-
rindeki etkisini azaltmak için gerçekleş-
tirdikleri başlıca çalışmaların aşamaları 
sorgulanmıştır.

Planlama

Aşağıda paylaşılan verilere dayana-
rak,  bütüncül bir mekânsal plan eksik-
liği göze çarpmaktadır. Belediyelerin viz-
yon planının olmadığı; olanların ise sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerini bu plana 
dâhil etmediği ve iklim değişikliği riskle-
rini değerlendiremediği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, belediyelerin karbon salınımını 
azaltmaya yönelik öneriler geliştireme-
dikleri, adaptasyon ve uyum stratejile-
rini oluşturamadıkları, mekânsal planların 
iklim değişikliği gündemiyle gözden geçi-
rilmediği, iklim değişikliğine uyumlu kent-
sel tasarım kodlarının üretilmediği ortaya 
çıkmaktadır.

İmar uygulamaları ve bina tasarı-
mı

İmar uygulamaları ve bina tasarımı 
alanında, belediyelerin iklim riski içinde 
olan binaları tespit etmedikleri; afet eği-
limli alanlarda yapılaşmayı kısıtladıkları; 
hizmet binalarında emisyon azaltıcı çalış-
malara başladıkları ancak hayata geçire-
medikleri; özel binalarda enerji verimlili-

ğine yönelik çalışmaların uygulama açı-
sından daha önde olduğu; özel binalarda 
temiz enerji uygulamalarının kısmen de 
olsa uygulanmaya başlandığı; ancak tarihi 
binalara yönelik bu anlamda eylem alına-
madığı ortaya çıkmaktadır.

Yeşil altyapı

Belediyeler yeşil altyapı üzerinden 
değerlendirildiğinde de çalışmalarının 
iklim değişiklikleri programının gereksi-
nimlerinden uzakta kaldığı görülmektedir. 
Yeşil altyapılar belirli program dâhilinde 
ilerlese de kentsel tarım, sokak ağaç-
ları, yeşil çatı uygulamaları gibi yenilikçi 
uygulamaların bu programlarda yer alma-
dığı görülmektedir. Bu anlamda ısı adası 
etkisini azaltacak bilinçli uygulamalar 
yapılmamaktadır.

Atık yönetimi 

Atık yönetimi kapsamında değerlen-
dirilen üç unsur içinde işleyen geri dönü-
şüm uygulamalarının hayata geçirilmeye 
başlandığı görülmektedir. Ancak, katı 
atık işleme süreçlerinin sızıntı ve konta-
minasyon süreçlerinin yeterince dikkate 
almadığı görülmektedir. Tıkanmayı önle-
mek için katı atıkların kanalizasyonlardan 
temizlenmesine yönelik çalışmaların, az 
sayıda belediye tarafından uygulandığı 
tespit edilmektedir.

Yol yapımı ve ulaşım

Belediyeler ulaşım alanında değer-
lendirildiğinde, sürdürülebilir kentsel 
ulaşım planları çalışmalarının ivmelen-
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diği görülmektedir. Ancak belediyele-
rin çok düşük bir oranında bu planların 
uygulamaya sokulduğu gözlemlenmek-
tedir. Düşük karbonlu ulaşım modları-
nın yeterince teşvik edilemediği saptan-
mıştır. Bisiklet yollarının yetersiz olduğu 
ortaya çıkmıştır. Sokak ve caddeler üze-
rine uygulanması gereken daha geçirgen 
yüzeyler eksiktir. Sokak ışıklarında tasar-
rufu teşvik eden LED uygulamalarına kıs-
men ise rastlanmıştır.

Su ve sanitasyon

Su ve sanitasyon alanında yapılan 
değerlendirmeye göre belediyelerin su 
kaynaklarını daha etkin yönetmek için 
çalışmalara başladığı ancak önemli bölü-
münün de bu çalışmaları ilerletemediği 
görülmektedir. Taşkın alanı bu anlamda 
en büyük risk noktalarını oluşturmaktadır 
fakat anket çalışmasına katılan belediye-
lerin yarısında, taşkın kontrol önlemlerinin 
alınmadığı görülmektedir. Hâlâ  belediye-
lerin önemli çoğunluğunun, su kaynakla-
rını tam anlamıyla korumaya alamadıkları 
görülmektedir. Su kaynaklarının verimli 
kullanılması açısından önemli olan kon-
vansiyonel olmayan su kaynakları bina-
larda yağmur suyu kullanım uygulamaları 
belediyelerce değerlendirilememektedir. 

Toplumsal kapsayıcılık, katılım, 
iletişim 

Toplumsal kapsayıcılık, katılım, ile-
tişim alanında yapılan değerlendirmeye 
göre iklim değişikliği konusunda halkı 
bilinçlendirme çalışmalarını, belediye-
lerin sadece beşte birinin gerçekleştir-

diği görülmektedir. Belediyelerin sadece 
onda bir oranına yakını yaşlıları, yoksul-
ları, çocukları ve hassas grupları dikkate 
alan çalışmalar yapmaktadır. İklim değişik-
liğinin, yoksullara yönelik etkilerini azaltıcı 
çalışmalar uygulanamamaktadır. Çevresel 
risklere karşı hassas olan toplulukların 
planlama süreçlerine katılımlarına yönelik 
çalışmalar, belediyelerin yarısı tarafından 
başlatılmıştır ancak onda birinden daha 
azında aktif uygulamaya geçilebilmekte-
dir. İklim değişikliği konusunda özellikle 
çocuklara yönelik eğitimler çalışma kap-
samına alınmış, ancak yüzde yirmi birinde 
bu çalışmalar uygulamaya geçirilmiştir. 

Afet 

Afet alanında yapılan değerlendirme 
sonuçları sadece iklim krizini değil, aynı 
zamanda diğer afetlere de hazır olmayı 
kapsamaktadır. Ancak belediyelerin 
gerek planlama gerekse afet önlemleri 
açısından geride olduğu görülmektedir. 
Belediyelerin yarısının riskleri azaltma ve 
afetleri önlemeye yönelik planlama çalış-
malarına başladığı anlaşılmaktadır. Ancak 
üçte birinden daha azında uygulamaya 
geçildiği anlaşılmaktadır. Belediyelerin 
yarısından azı, afet kapsamında diğer 
kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve 
gönüllülerle işbirliği çalışmaları yapabil-
mektedir. Anket katılımcısı belediyeler-
den yarısından azı, acil durum hazırlık giri-
şimleri için halkı bilinçlendirme çalışmaları 
yapabilmektedir. Afete hazırlık kapsa-
mında, şehir düzeyinde gıda depolama 
alt yapısının geliştirilmesine yönelik bele-
diyelerin ancak beşte biri uygulamaya 
geçebilmiştir. Belediyelerin ancak üçte 
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biri afetlere müdahaleye yönelik araç 
filosu temin edebilmiştir. Belediyelerin 
ancak beşte biri, kamu tesislerinin iklim 
risklerine karşı direncinin artırılmasına 
yönelik uygulamalara başlamıştır.

Veri, bilgi işlem ve teknoloji

Veri, bilgi işlem ve teknoloji alanında 
değerlendirme yapıldığında; belediyele-
rin beşte birine yakın bir oranının, çalı-
şır durumdaki bir mekânsal veri tabanına 
sahip olduğu görülmektedir. İklim veri 
yönetim sistemi alanında ise belediyele-
rin onda birine yakını bu sistemi uygu-
lama aşamasındadır.

Projeler

“Yörenizde son yıllarda iklim değişik-
liğine yönelik ne tür projeler gerçekleşti-
rildi veya gerçekleştirilmesi planlanıyor?” 
sorusu sorulduğunda, aşağıdaki örnekler 
sunulmuştur. Örnekler incelendiğinde, 
iklim eylemine yönelik ilk adımları atan 
projelerin çoğunlukta olduğu görülmekte-
dir. Ancak bu projelerin kapsamlı bir plan 
dâhilinde olmadığı gözlemlenmektedir.

Devam eden iklim eylemi projele-
rine örnek olarak: 

● AB IPA çağrısı Şehir Eşleştirme 
Programı kapsamında iklim projeleri

● SECAP ön hazırlık süreçleri
● Su baskınlarını önlemeye yönelik 

projeler
● İklim eylem planı
● Kentsel hareketlilik planı
● Ekolojik tasarım rehberi

● Su, hava, ulaşım ve benzeri konu-
larda haritalandırma çalışmaları

● İklim değişikliği ve sıfır atık 
müdürlüğünün kurulması

● Halka ve yerel yönetim işbirliği ile 
bilinçlenme kampanyaları

● Entegre atık yönetimi, sıfır atık 
yönetimi

● Atık suyun tarımsal sulama amaçlı 
kullanımı

● Kurumsal enerji ve iklim eylem 
planı 

● Çevre festivalleri
● İklim değişikliğine yönelik olarak 

şehrin karbon ayak izini ölçme 
● Entegre katı atık bertaraf tesisi 

planlanması
● Hafif raylı sistem hat uzunluğu-

nun artırılması
● Ulaşımda bisiklet kullanımı oranı-

nın artırılmasına yönelik çalışmalar 
● Konutlarda yağmur suyunun 

dönüştürülmesi çalışmaları
● Geri dönüşüm merkezi 
● Yeşil bina çalışmaları
● Su yönetim planı

Tamamlanan iklim eylemi projele-
rine örnek olarak:

● İklim Değişikliği Uyum Şefliği 
kurulması

● “İklim İçin Biz Varız” deklarasyo-
nunu imzalanması

● Kamu binalarında CO2 emisyon 
azaltımı için çalışmalar

● Kentsel hareketlilik planı
● Konut ve okullarda iklim değişik-

liği eğitim çalışmaları
● Belediye hizmet binalarında iklim 
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değişikliği uyum sürecinde malzeme 
seçimi 

● Kullanılmayan eşya dönüşümleri 
● Sıfır Atık Uygulaması
● Deponi gazından Enerji üretimi
● Merkezi ısıtma sistemine ait 

bina ve iş yerlerinde doğal gaz kullanım 
zorunluluğu

● Toplu taşımada hafif raylı siste-
min devreye alınması, 

● Toplu taşımada motorin kullanan 
minibüslerin kaldırılması 

● Doğal gazlı otobüslerin devreye 
alınması

● Kamu ve özel sektör marifetiyle 
gerçekleştirilen güneş tarlalarından elekt-
rik üretimi

Planlanan iklim eylem projelerine 
örnek olarak: 

● “Avrupa Birliği Belediye Başkanları 
İklim ve Enerji Sözleşmesi” (Covenant of 
Mayors) imzalanması.

● İklim değişikliğinden etkilenen 
tescilli yapıların tespiti ve onarımı üzerine 
çalışmalar. 

● Atık su tesisi fizibilite hazırlıkları
● Ekolojik Kentsel Tasarım Rehberi, 

Plan çalışmaları, sürdürülebilir ulaşım 
planı

● GES Sistemleri Projeleri, kurak-
lığa uyumlu bitki seçimi (kekik, lavanta 
teşvikleri)

● Su israf ve yakıt israfı daha bir-
çok kamuda israfın önüne geçme yönelik 
projeler

● Belediye binasına konulacak 
güneş panellerinden elektrik enerjisi üre-
terek enerjiyi aydınlatmada kullanmak

● Su tasarrufuna dikkat çekmek ve 
su kaynaklarını korumaya yönelik hane-
lere su tasarruf aparatı dağıtmak

● Yıl boyunca iklim değişikliği konu-
suna dikkat çekmek üzere çalıştay ve 
gençlik iklim forumu düzenlemek

● İklim eylem planı hazırlamak
● 2053 karbon nötr vizyonuna 

paralel olacak şekilde İli İklim Değişikliği 
ve Sera gazı Azaltım Eylem Planı

● Konutlarda yağmur suyu 
toplanması

● Semt pazarlarındaki gıda artık-
larının değerlendirilerek kompost gübre 
yapımı

● Su yönetim planı 

Yerel Yönetimlerin Teknik ve Fi-
nansal Kapasitesi

“İklim değişikliği ve buna bağlı risklerle 
ilgili sorumluluklar yöreniz yerel yönetimi 
içinde nasıl dağıtılıyor?” sorusu sorul-
duğunda, belediyelerin üçte birinin bu 
konuya hiç değinmediği görülmektedir:

● Uzmanlaşmış bir birim iklim deği-
şikliği konularıyla ilgileniyor (Çevre/İklim 
departmanı %36,4). 

● Sorumluluk, henüz uzmanlaşma-
mış birim(ler) tarafından yürütülüyor (Fen 
İşleri, Park Bahçeler ve benzeri %36,4).

● İklim değişikliği sorunu yerel 
yönetimimiz tarafından henüz ele alına-
mıyor (%27,3). 
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Bu anlamda, sorumlu birimin adları 
incelendiğinde aşağıda sıralananlar öne 
çıkmaktadır:

● Temizlik İşleri Müdürlüğü
● İklim Değişikliği Uyum Şefliği
● ARGE ve Projeler Birimi
● Fen işleri
● Plan ve Proje Müdürlüğü, 
● Kent Vizyonu Birimi
● İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 

Müdürlüğü
● İklim değişikliği ve katı atık 

müdürlüğü departmanı
● Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü
● Temizlik İşleri Müdürlüğü 
● İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 

Müdürlüğü
● Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü
● Strateji Geliştirme Müdürlüğü
● Çevre Koruma ve İklim Değişikliği 

Şube Müdürlüğü
● İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 

Dairesi Başkanlığı
● Çevre Müdürlüğü

“Yerel yönetiminizin personel sayısı 
nedir?” ve “Yerel yönetiminizde, özel-
likle iklim değişikliğiyle ilgilenen personel 
sayısı oranlarını nedir?” sorularına veri-
len cevaplar aşağıda örneklenmiştir. İlk 
rakam personel sayısını ifade ederken 
ikinci rakam iklim değişikliği ile ilgilenen 
personel sayısını ifade etmektedir.

• 208-0; 
• 28-0; 

• 1192-2; 
• 58-0; 
• 1200-9; 
• 160-5; 
• 750-3; 
• 20-5; 
• 198-3; 
• 650-4; 
• 2500-10

Bu anlamda belediye personellerinin 
çok kısıtlı bir oranı iklim değişikliği konusu 
ile ilgilenebilmektedir.

Yerel yönetimin iklim değişikliğinin 
kültürel miras üzerine etkisini ne kadar 
gündeme aldığı incelendiğinde: 

Evet %3

Fikrim Yok %21,2

Hayır %21,2

Çalışmalar Devam Etmekte %51,5

Çeşitli toplantı gündemlerinde yer 
almakta %3 

yanıtını vermiştir.

İklim değişikliği projelerini uygula-
mak için mali kaynak ayırıp ayırmadık-
ları veya mali destek alıp almadıkları 
incelendiğinde: 

Belediyelerin yarısına yakın bir ora-
nının, aşağıda sıralanan kaynaklardan 
yararlandıkları görülmektedir. Ancak 
anket katılımcı belediyelerin diğer yarı-



73

sına yakın bir oranı, hiçbir kaynağı 
kullanmamaktadır.

● Belediyenin kendi bütçesinden 
iklim değişikliği ile mücadele konusuna 
ayrılmış mali kaynak

● Başka bir yerel otoriteden 
(büyükşehir, valilik)

● Ulusal bir kurumdan (bakanlık ve 
benzeri)

● Avrupa Birliği Fonları
● Yabancı bağışçılar

Belediyelerin iklim eylemini gerçek-
leştirmesini engelleyen en önemli zor-
luklar incelendiğinde, aşağıdaki maddeler 
içinde en fazla öne çıkanı finansal kay-
nak eksikliğidir. Bunu uzmanlık ve bilgi 
eksikliği, siyasi irade eksikliği, ulusal ve/
veya bölgesel kamu aktörlerinden des-
tek eksikliği, karar almayı kolaylaştıracak 
verilerin eksikliği, halkın farkındalık eksik-
liği izlemiştir.

İklim eylemine odaklanmak için bele-
diye ekiplerine/kuruma eklenmesi en 
gerekli üyeler ve bu kişilerin sorumluluk-
ları aşağıdaki gibi listelenmiştir. Bu üyeler 
arasında en fazla ihtiyaç duyulanı, proje 
yöneticisidir. Ardından, hibe başvurusu 
ve veri analizi gelmektedir. Bununla bir-
likte; finansal analiz, toplum katılımı, poli-
tika danışmanlığı, hibe başvurusu, bağışçı 
ilişkileri ile ilgilenecek personellerin eksik-
liğine değinilmiştir.

Anket katılımcıları, genel olarak yerel 
yönetimlerinin iklim değişikliğine yöne-
lik performansına 10 üzerinden ortalama 
5,02 puan vermişlerdir.

Kastamonu sel felaketi, 2021
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Türkiye değerlendirmesi

İlk bölümde belirtildiği gibi, 
Türkiye’nin tüm bölgeleri iklim krizinden 
etkilenecektir. İklim ve miras alanında, 
birbirinden bağımlı ve bağımsız anlamda 
Türkiye’de ilerletilen çalışmalar; yuka-
rıdaki veriler ışığında değerlendirildi-
ğinde ortaya çıkan önemli sonuçlar şöyle 
sıralanmıştır: 

Sözleşmeler bağlayıcı değildir: 
Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere 
uyum sağlamayı beyan ettiği görülmek-
tedir ancak bu sözleşmelerin herhangi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Ulusal hedeflerin somut yansımaları 
görülmemektedir: Ulusal planlama anla-
mında hedeflerin konulması olumlu bir 
durumdur ancak bu hedeflere somut 
anlamda nasıl varılacağı belirsizdir. Bu 
strateji belgelerinde enerji, ulaştırma, 
sanayi, atık, arazi kullanımı, tarım ve 
ormancılık, iklim değişikliğine uyum ve 
finansman konularında; kısa, orta ve uzun 
vadeli amaçlar belirlenmiş ancak kültürel 
mirasa değinilmemiştir. 

Kurumlar birbirleriyle yeteri kadar ile-
tişim kurmamaktadır: Türkiye’de iklim, 
koruma ve alanında kullanılan araçla-
rın iklim alanını ayrı koruma alanının 
ayrı biçimde ele aldığı görülmektedir. Bu 
durum, farklı yönetim düzeylerinde göz-
lemlenmektedir. Örneğin; bakanlık düzeyi 
incelendiğinde, iklim alanında Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
miras alanlarını, kültür alanında Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ise kültürel mirası 
iklim eylemi odaklı değerlendirmeye 
alamamıştır.

Yasalar, araçlar ve uygulanan yön-
temler kopuktur: Kurumsal anlamda yaşa-
nan kopukluklar yasalara, yöntemlere ve 
uygulama araçlarına da yansımaktadır. 
Yerel yönetimlerde de benzer sorunla-
rın etkisi görülmektedir. Örneğin; büyük 
bir çoğunluk, ikilim alanında uzman-
laşmış birimlerini oluşturamamışlardır. 
Uzmanlaşmış birim oluşturan belediye-
lerde ise kültür alanı ve iklim alanıyla ilgi-
lenen birimler kopuk ilerlemektedir. Yerel 
ölçekte, örneğin koruma amaçlı imar 
planları ve iklim eylem planları birbirin-
den kopuk süreçler olarak ele alınmak-
tadır. Kısaca, Türkiye'de merkezî ve yerel 
yönetim; bu kopuk sistem içinde iklim ile 
miras alanını birbiriyle ilişkilendiren çalış-
malarda geride kalmaktadır.
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Eynif Ovasında yılkı atları, İbradı
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Dünyada İyi Uygulama 
Örnekleri

Mellor Miras Projesi için Risk De-
ğerlendirmesi116

Avrupa Birliği HORIZON 2020 
Programı kapsamında finanse edi-
len STORM Kültürel Mirasın Teknik 
ve Örgütsel Kaynak Yönetimi Yoluyla 
Korunması Projesi (2016-2019), kültürel 
miras alanlarında önleyici eylemleri ve 
acil müdahaleleri değerlendirecek tah-
mine dayalı modeller ile gelişmiş araş-
tırma ve teşhis yöntemleri önermektedir. 
Proje kapsamında, doğal tehlikelerin ve 
iklim değişikliğiyle ilgili olayların olumsuz 
etkilerine karşı kültürel miras varlıkları 
için entegre bir risk değerlendirmesi ve 
yönetimi metodolojisi geliştirilmiştir. Bu 
metodoloji; İtalya, Yunanistan, İngiltere, 
Portekiz ve Türkiye'deki beş pilot alanda 
test edilen uzaktan algılama ve bilgi tek-
nolojisine (hava durumu istasyonları ve 
çevresel sensörlerden oluşan bir ağ) 
dayanmaktadır. Her pilot alan analiz edil-
miş, yerel tehlikelere ve sahanın özellik-
lerine göre en uygun teknoloji ile eşleş-
tirilmiştir. Kültür varlıklarındaki bozulma 
süreçlerinin yanı sıra, çevresel paramet-
releri izlemek için sensörler kullanılmış-
tır. Elde edilen veriler işlenip analiz edi-
lerek, STORM Ortak Karar Alma Kontrol 
Panelinde yer alan risk haritaları oluştu-
rulmuştur. Çıktıların, uygun risk işleme 
stratejilerinin (risk azaltma, riske hazırlık 
ve kurtarma dâhil) tanımlanmasına hiz-
met etmesi beklenmektedir.

Kültür İçin İklim: Tarihi Binalarda 
İklim Değişikliğinin, Gelecekteki 
İç Mekân İklimine Etkisinin Değer-
lendirilmesi117

Fraunhofer (IBP, MOEZ ve ISC) 
tarafından koordine edilen ve 27 ortağı 
bulunan Kültür İçin İklim Projesi (2009-
2014); değişen iklim koşullarının Avrupa 
ve Akdeniz'deki tarihi binalar ile bunla-
rın geniş koleksiyonları üzerindeki etkile-
rini tahmin etmeye çalışmaktadır. Proje, 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC) raporlarını göz önünde bulundura-
rak ve karar alıcıları sürece dâhil ederek; 
iklim değişikliğinin, tehdit altındaki kül-
türel miras alanlarına zarar verme riskini 
değerlendirmeyi ve etkilerini azaltmaya 
yönelik stratejilerin geliştirilmesini teş-
vik etmeyi amaçlamaktadır. Proje ayrıca, 
kültürel mirasın Avrupa ekonomisi için 
önemi göz önüne alındığında, iklim deği-
şikliğinin olası sosyo-ekonomik etkileri 
hakkında da fikir vermektedir. Proje, sıra-
sıyla şu adımları içeren bir risk değerlen-
dirmesi metodolojisi geliştirmiştir: İklim 
değişikliği simülasyonları, bina simülas-
yonları, iç mekân iklim izleme, nesneler-
den hasar değerlendirmesi ve gelecekteki 
risklerin tahmini. 

Proje, belirli bölgeler için en acil risk-
leri belirlemek amacıyla Destek Karar 
Verme Sistemi ve Dijital Tablo yazılımını 
içeren bir dizi model ve araç üretmiştir. 
Destek Karar Verme Sistemi, mevcut 
hasar verilerini kullanarak iklim verileri-
nin sürekli değerlendirilmesi için bir yazı-
lım modülünden oluşmakta ve dış mekân 
iklim değişikliği simülasyonuna dayalı ola-

116“STORM Project.” Erişim Ağustos, 2022. 
https://www.storm-project.eu/

117“Climate for Culture.” Erişim Ağustos, 
2022. www.climateforculture.eu
Leissner, Johanna, Ralf Kilian, Lola Ko-
tova, Daniela Jacob, Uwe Mikolajewicz, 
Tor Broström, Jonathan Ashley-Smith, et 
al. 2015. “Climate for Culture: Assessing 
the Impact of Climate Change on the Fu-
ture Indoor Climate in Historic Buildings 
Using Simulations.” Heritage Science 3 
(1). https://doi.org/10.1186/s40494-015-
0067-9

https://www.storm-project.eu/
http://www.climateforculture.eu
https://doi.org/10.1186/s40494-015-0067-9
https://doi.org/10.1186/s40494-015-0067-9
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rak iç mekân iklim değişikliğinin tahmin 
edilmesini sağlamaktadır. 

Koleksiyonlar İçin Risk Yönetimi 
Rehberi118

Hollanda Kültürel Miras Ajansı tara-
fından Ortak Kültürel Miras Programı 
(Shared Cultural Heritage Programme) 
kapsamında 2017 yılında yayınlanan 
rehber, taşınabilir mirasın değer kaybını 
azaltmak üzere uygun seçimler yapmak, 
öncelikleri belirlemek ve uygun önlem-
leri hayata geçirmek  için yöntemler, bil-
giler ve araçlar sunmayı hedeflemekte; 
koleksiyon yöneticilerini, küratörleri ve 
konservatörleri desteklemeyi amaçla-
maktadır. Rehber; su, zararlı haşereler 
ve bitkiler, hırsızlar ve vandallar, yangın, 
ışık, kirletici maddeler ve aşırı sıcaklık gibi 
müze koleksiyonlarını etkileyen ana risk-
ler hakkında ayrıntılı bilgiler içermekte ve 
risk yönetimi sürecini takip eden yönetim 
önlemleri için önerilerde bulunmaktadır.

Erozyonun Kültürel Miras Varlıkla-
rı Üzerindeki Etkilerinin Simülas-
yonu119

PRESIOUS Kültürel Miras Varlıklarına 
Yönelik Tahmini Bozulma, Dijitalleştirme 
ve Restorasyon Projesi, anıtlardaki bozul-
mayı tahmin etmeyi ve hasarlı öğele-
rin yeniden inşasını kolaylaştırmak için 
görselleştirme araçları üretmeyi amaç-
lamaktadır. Proje kapsamında üretilen 
yenilikçi BİT araçları ve çözümleri şunları 
sağlamaktadır:

1. Hasar görmüş bir miras varlığının/
anıtın formunun görsel olarak rekons-
trüksiyonuna olanak tanıyan 3D dijital-
leştirme için anında otomatik tamamlama,

2. Bir dizi parametrenin (Örneğin; 
mevcut yüzey formu, çevresel faktör-
ler, malzeme davranışı) ölçümüne dayalı 
olarak anıt tahribatına yönelik tahmin ve 
öngörü,

3. 3D yöntemiyle hasarlı nesne 
restorasyonu. 

Anıt bozulmasını tahmin etmeye 
yönelik alan çalışması Norveç, 
Trondheim'daki Nidaros Katedrali ve 
Yunanistan, Elefsis'teki Demeter’de ger-
çekleştirilmiştir. Trondheim’daki örnek 
olay incelemesinde; kontrollü bir ortamda 
atmosferdeki kirleticilerin, tuzlu su giri-
şinin, donma-çözülme olaylarının etkisi 
simüle edilerek erozyon verilerine ula-
şılmıştır. Çalışmada, miras varlıklarının 
yüzeyindeki değişiklikleri simüle eden ve 
anıtların 3 boyutlu taranmasından sonra 
yüzey aşınması ve siyah kabuk oluşumu 
gibi, taştaki bozulma olgularının taklit 
edilmesine izin veren bir prototip yazılım 
uygulaması kullanılmıştır.

Prag’ın Tarihi Merkezi için Selden 
Koruma Önlemleri120

2002'de Prag, 24 milyar CZK toplam 
hasarla (yaklaşık 1 milyar Euro) şiddetli bir 
sel olayı yaşamıştır. Bu olay alt yapı, konut 
ve çevre üzerinde bıraktığı ağır hasarlarla; 
kent tarihindeki hava ile ilgili en pahalı 

118Brokerhof, Agnes W.  "Risk Manage-
ment for Collections." 2017 https://www.
academia.edu/35377331/Risk_manage-

ment_for_collections

119"PRESIOUS - Predictive digitization, res-
toration and degradation assessment of 
cultural heritage objects." Erişim Ağustos, 

2022. www.presious.eu

120Climate-Adapt. “Realisation of flo-
od protection measures for the city of 
Prague.” Erişim Ağustos, 2022. https://
climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/
case-studies/realisation-of-flood-protec-
tion-measures-for-the-city-of-prague/#c-

hallenges anchor

https://www.academia.edu/35377331/Risk_management_for_collections 
https://www.academia.edu/35377331/Risk_management_for_collections 
https://www.academia.edu/35377331/Risk_management_for_collections 
http://www.presious.eu 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague/#challenges anchor
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague/#challenges anchor
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague/#challenges anchor
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/realisation-of-flood-protection-measures-for-the-city-of-prague/#challenges anchor
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çevresel felaketlerden biri olarak kabul 
edilmiştir. Gelecekteki iklim senaryoları, 
aşırı olayların sayısında ve yoğunluğun-
daki artışla beraber, nehir taşması riskinin 
de artacağını öngörmektedir. 2002 yılın-
dan bu yana, Prag Belediyesi tarafından 
taşkın kontrol önlemlerinin uygulanması 
önemli ölçüde hızlanmış, bu kapsamda 
Prag tarihi merkezinde mavi-yeşil ve gri 
alt yapının kombinasyonuna dayalı bir 
taşkın kontrol sistemi hayata geçirilmiştir. 
Proje kapsamında, Vltava Nehri boyunca 
uzanan kanal şebekesinde sabit ve mobil 
bariyerler ve emniyet valfleri gibi gri alt 
yapı önlemleri alınmasının yanı sıra; ani 
sel ile başa çıkmaya destek olacak yeşil 
alt yapı müdahaleleri de gerçekleştiril-
miştir. Uygulanan taşkın koruma sistemi-
nin başarısı, Vltava Nehri boyunca şeh-
rin büyük bir bölümünün korunduğu ve 
sadece çok küçük bölümlerin sular altında 
kaldığı 2013 sel olayında kanıtlanmıştır. 

Tarihi Binalarda Enerji Verimliliği: 
Hamburg Uluslararası Denizcilik 
Müzesinin Yenilenmesi

Co2olBricks Projesi, tarihi binaların 
kültürel değerlerini ve kimliklerini yok 
etmeden, enerji tüketiminin nasıl azaltı-
lacağına odaklanmaktadır. Proje kapsa-
mında, dokuz ülkeden 18 uzman, tarihi 
binaların enerji verimliliği önlemlerinde 
yer alan çeşitli teknik çözümleri, yasal 
ve mali engelleri ve zanaatkâr, mimar ve 
mühendislerin bu alandaki eğitimleri-
nin nasıl iyileştirilebileceğini araştırmak 
için biraraya gelmiştir. Farklı ülkelerde 
çeşitli pilot uygulamalara yer verilen pro-

jede, Hamburg’da bulunan 10 katlı tarihi 
bir tuğla depo da Hamburg Uluslararası 
Denizcilik Müzesine (IMMH) dönüştü-
rülmüş ve sergilere ev sahipliği yapabil-
mesi için gerekli koşullar sağlanmıştır. 
Minimum 800 milimetre kalınlığındaki 
tuğla duvarlarda, miras değeri nedeniyle 
yalıtım yapılması mümkün olmadığı için 
sadece hasarlı tuğlalar değiştirilerek derz-
lere bakım yapılmıştır. Yenilenmesinden 
önce, gelgitler tarafından düzenli ola-
rak sular altında kaldığından, bodrumun 
su geçirmez hâle getirilmesi için önlem-
ler alınmış ve bodrumdaki orijinal tuğla 
duvarların iç tarafına yeni bir beton taba-
kası yerleştirilmiştir. Benzer önelemlerle 
birlikte, koleksiyonlar için yeterli sıcaklığı 
sağlamak üzere, yeni zemin katına yer-
den-ısıtma sistemi entegre edilmiştir.121

Knossos Sarayı'ndaki Bozulma 
Süreçlerinin İzlenmesi

Girit Adasındaki Knossos Antik ken-
tinde yer alan Knossos Sarayı, Tunç Çağı 
boyunca Minos Medeniyetinin törensel, 
dini, ekonomik ve politik merkezi olması 
nedeniyle bölgenin en önemli yapısı 
konumundadır. Knossos Sarayı, iklim 
koşullarının, biyolojik etkenlerin, hava 
kirliliğinin ve insan müdahalelerinin bir-
leşik etkisinden dolayı büyük zarar gör-
müş durumdadır. Kültür Bakanlığı, anıtın 
karşı karşıya olduğu sorunları fark ede-
rek, anıtın korunması ve restorasyonu 
için doksanlı yıllarda önlemler almıştır. 
Ancak, anıttaki bozulma devam etmekte-
dir. Özellikle su (yağmur, nem, don gibi) 
Knossos Sarayının tüm malzemelerinin 
çürümesi için ana faktördür. 

121Co2olBricks. "Climate Change, Cultural 
Heritage & Energy Efficient Monuments." 
Erişim Ağustos, 2022. http://www.co2olb-
ricks.de/index.php?id=42

http://www.co2olbricks.de/index.php?id=42
http://www.co2olbricks.de/index.php?id=42
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Kültürel mirasın iklim değişikliği etki-
lerine karşı dayanıklı olması için duyarlı 
sistemler/çözümler tasarlamayı, doğrula-
mayı ve teşvik etmeyi amaçlayan H2020 
HERACLES Projesi, Knossos Sarayını 
dört pilot alanından biri olarak seçilmiştir. 
HERACLES Projesi, kültürel miras alanla-
rında, iklim olaylarının tahmin edilmesi ve 
modellenmesi, eko-yenilikçi malzemelerin 
tasarımı ve geliştirilmesi gibi konularda 
çalışmalar yürütmektedir.122

İtalya Mirasta Dayanıklılık Merke-
zi123

Orta İtalya’da faaliyet göste-
ren CERHER (Centre of Resilience on 
Heritage), tarihi kentlerin doğal afet-
lere karşı dayanıklılığını artırmak ve kül-
türel miras varlıklarına Sendai Afet Riski 
Azaltma Çerçevesini uygulamak amacıyla 
2017 yılında kurulmuştur. CERHER'in 
birincil hedefi, kültürel miras özelinde 
hareket ederek, tarihi kentlerin daya-
nıklılığını artıran bir aktif koruma ve risk 
azaltma ağı oluşturmaktır. Merkez, kül-
türel mirasın tanısal ve yapısal izlenmesi 
için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve 
miras varlıklarının risklerinin ve kırılgan-
lıklarının değerlendirilmesi gibi girişim-
leri teşvik etmekte ve desteklemektedir. 
Ayrıca, dayanıklılık üzerine bilimsel yayın-
ların toplanması ve analizi için bir açık eri-
şim dokümantasyon merkezinin oluştu-
rulması, kültürel mirasın dayanıklılığıyla 
ilgili çözülmemiş bilimsel ve teknik konu-
lar hakkında tartışmak ve halk için (genç-
ler dâhil) eğitim ve öğretim faaliyetleri 
yürütmek üzere kalıcı bir forum kurulması 
konusunda da çalışmalar yürütmektedir. 

Mikulov Kentsel Koruma Alanı 
Projesinde (MPR Mikulov) Sürdü-
rülebilir Yaklaşımlar124

Mikulov Belediyesi (Çekya), kentteki 
kültürel mirasın korunmasını ve güvenli-
ğini sağlamayı amaçlayan MPR Mikulov 
Projesinde; deprem, kirlilik, turizm, 
enerji verimliliği gibi belirli konularla ilgili 
“BhENEFIT metodoloji”sini takip etmiştir. 
BhENEFIT Yapılı Miras, Enerji ve Çevre 
Dostu Entegre Araçlar Projesi; tarihi 
mirasın günlük bakımını, sürdürülebi-
lir bir şekilde korunması ve değerlendi-
rilmesiyle birleştirerek, tarihi yapılı alan-
ların yönetimini iyileştirmeye odaklan-
mıştır. Proje, yapılı alanların kullanımı ve 
işlevlendirilmesi, bina performanslarının 
nasıl optimize edileceği (enerji verimliliği 
ve yapısal davranış iyileşmesi) konusunda 
yenilikçi çözümler bulmuştur.

Proje kapsamında, paydaşlar ara-
sında işbirliğini artırmak, farkındalıklarını 
ve becerilerini geliştirmek, veri ve bilgi 
kullanılabilirliğini artırmak, daha etkin 
bir şekilde izleme ve takip yapmak için 
eylem planları ve BİT uygulamaları gibi 
yeni araçlar geliştirilmiştir. Birçok tarihi 
yapının rehabilitasyon sürecinde proaktif 
bir yaklaşım benimsenirken, proje yöne-
timi çok sektörlü ve katılımcı bir şekilde 
yürütülmüştür. Proje; bölgenin özellikle 
deprem, sel ve yangın gibi risklere maruz 
kalmasıyla ilgili istatistiklerin hazırlan-
masına imkân sağlamıştır. Belediye, bina 
sahiplerinin yanı sıra; kültür ve turizm 
hizmet sağlayıcıları ve akademisyenlerle 
de (Örneğin, MENDELU Bahçe Bitkileri 
Fakültesi) işbirliği yapmıştır. Proje kapsa-

122"HERACLES - Heritage Resilience Aga-
inst Climate Events On Site." Erişim Ağus-
tos, 2022. http://www.heracles-project.eu
Arkeonews. “Knossos Sarayı Görkemli 
Günlerinde Nasıl Görünüyordu.” 9 Ma-
yıs 2021. Erişim Ağustos, 2022. https://
arkeonews.com/knossos-sarayi-gorkem-

li-gunlerinde-nasil-gorunuyordu/
  

123United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction - Regional Office for Europe & 
Central Asia. “Italy Establishes Heritage 
Resilience Centre.” 9 Ekim 2017. Erişim 
Ekim, 2022. https://www.undrr.org/
news/italy-establishes-heritage-resilien-

ce-centre

124“BhENEFIT - BUILT hERITAGE, ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL FRIENDLY INTEG-
RATED TOOLS for the sustainable ma-
nagement of Historic Built Areas.” Erişim 
Ağustos, 2022. https://www.interreg-cent-

ral.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
“BhENEFIT Best Practice Inventory” Erişim 
Ağustos, 2022. https://www.interreg-cent-
ral.eu/Content.Node/Bhenefit/BhENE-

FIT-D.T1.2.1-Best-Practice-Inventory.pdf 

http://www.heracles-project.eu 
https://arkeonews.com/knossos-sarayi-gorkemli-gunlerinde-nasil-gorunuyordu/ 
https://arkeonews.com/knossos-sarayi-gorkemli-gunlerinde-nasil-gorunuyordu/ 
https://arkeonews.com/knossos-sarayi-gorkemli-gunlerinde-nasil-gorunuyordu/ 
https://www.undrr.org/news/italy-establishes-heritage-resilience-centre
https://www.undrr.org/news/italy-establishes-heritage-resilience-centre
https://www.undrr.org/news/italy-establishes-heritage-resilience-centre
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Bhenefit/BhENEFIT-D.T1.2.1-Best-Practice-Inventory.pdf  
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Bhenefit/BhENEFIT-D.T1.2.1-Best-Practice-Inventory.pdf  
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Bhenefit/BhENEFIT-D.T1.2.1-Best-Practice-Inventory.pdf  


80

mında, programın bir parçası olarak sür-
dürülebilirliğe yönelik yeni yaklaşımlar 
(çevresel, ekonomik ve sosyal konular) 
önerilmiş ve bunlar yüksek oranda top-
lumsal olarak kabul görmüştür. 

Serra de Xurés Tabiat Parkında 
Yangın Risklerini Önleme ve Sığa-
cık Kalesi Restorasyonu125

Avrupa Birliği HORIZON 2020 
Programı kapsamında finanse edilen 
SHELTER Projesi (2019-2023), tarihi 
alanların daha iyi ve daha güvenli yeni-
den inşasını ve yönetimini teşvik etmek, 
kırılganlıklarını azaltmak için bilim-
sel topluluğu ve miras yöneticilerini bir 
araya getiren; veriye dayalı ve toplu-
luk temelli bir bilgi çerçevesi geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Kültürel mirasın korunması için yerel 
çözümler ve ortak eylemler gerçekleşti-
receği projede 5 uygulama alanı bulun-
maktadır. Projenin uygulama alanların-
dan biri olan, Galiçya'daki Serra de Xurés 
Tabiat Parkı yaklaşık 30 bin hektarlık bir 
alana sahiptir. Alan, Akdeniz ve Atlantik 
iklimleri arasındaki geçişi sergilemekte; 
çok sayıda habitat ve olağanüstü ekolojik 
değere sahip türlerin yanı sıra, geniş bir 
tümülüs (mámoa) yoğunluğuna ve Roma 
Döneminden kalma arkeolojik alana ev 
sahipliği yapmaktadır. Ne yazık ki bölge, 
özellikle yaz döneminde orman yangınlar-
dan kaynaklı büyük baskı yaşamaktadır. 
SHELTER Projesi, özellikle yerel topluluk-
ların katılımını teşvik ederek parkın doğal 
ve tarihi değerlerinin dayanıklılığını artır-

mak için araçlar ve yöntemler sağlamaya 
odaklanmaktadır. Proje kapsamında, biri 
büyük yangınların ilerlemesini engelle-
mek (önleme) ve diğeri yangından sonra 
restorasyona odaklanan (kurtarma) iki 
araç geliştirilecektir. Farklı yönetim sevi-
yelerinin (bölgesel ve yerel), akademi-
nin, yerel araştırma kurumlarının ve özel 
sektörün yardımıyla tüm önleme, hazır-
lık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının 
dâhil olduğu yangın riskine karşı doğaya 
dayalı çözümler tasarlanacaktır. Termal-
kameralar ve toprak nem sensörleri, yan-
gın durumunda erken uyarı sinyalleri sağ-
layacak, kritik durumlar hakkında bilgi 
verecek ve olay sonrası restorasyonları 
takip edecektir.

Seferihisar Belediyesinin de yer 
aldığı proje kapsamında, Sığacık Kalesi 
surlarının restorasyon projesi için ön 
çalışma yapılması planlanmaktadır. Kale 
surları sensörler yardımıyla uzaktan izle-
nerek; kayma olup olmadığı, yıpranma ve 
deprem riskine karşı hassaslık derecesi 
tespit edilecektir. İklim değişikliği karşı-
sında sıcaklık, nem ve yağış faktörleri-
nin Sığacık Kalesi surları üzerindeki yıl-
lara bağlı etkisi ölçülecektir. Elde edilen 
bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme 
sistemiyle raporlanacak ve Sığacık resto-
rasyon proje teklifinin hazırlanmasında 
kullanılacaktır. Bu kapsamda, iklim deği-
şikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları 
yapılacak ve geleneksel mimari unsurla-
rının doğal afetlerle mücadelede önemi 
vurgulanacaktır. 

125"Shelter - Sustainable Historic Environ-
ments hoListic reconstruction through 
Technological Enhancement and com-
munity-based Resilience." Erişim Ağustos, 
2022. https://shelter-project.com
Seferihisar Belediyesi. “SHELTER Projesi’n-
de En Önemli Uygulama Alanı Sığacık.” 
21 Haziran 2019. Erişim Ağustos 2022. 
http://seferihisar.bel.tr/shelter-projesin-
de-en-onemli-uygulama-alani-sigacik/

https://shelter-project.com
http://seferihisar.bel.tr/shelter-projesinde-en-onemli-uygulama-alani-sigacik/ 
http://seferihisar.bel.tr/shelter-projesinde-en-onemli-uygulama-alani-sigacik/ 
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Küresel İklim Değişikliğinin Yerle-
şik Miras ve Kültürel Peyzaj Üze-
rindeki Etkisi126

NOAH's ARK (Nuh’un Gemisi) 
Projesi; yapılı kültürel miras için en kritik 
olan meteorolojik parametreleri ve deği-
şiklikleri belirlemeyi, iklim değişikliğinin 
önümüzdeki yüz yıl boyunca Avrupa'nın 
yapılı kültürel mirası üzerindeki etkilerini 
araştırmayı, tahmin etmeyi ve tanımla-
mayı, iklimdeki değişikliklerden ve ona 
bağlı afetlerden en fazla etkilenmesi 
muhtemel olan tarihi binalar, sitler, anıt-
lar ve malzemeler için azaltma ve uyum 
stratejileri geliştirmeyi hedeflemekte; 
miras yöneticilerine tehditleri değerlen-
dirmede, gelecek senaryolarını simüle 
etmede ve farklı uyum stratejilerinin etki-
lerini modellemede yardımcı olacak web 
tabanlı İklim Risk Haritaları ve Kırılganlık 
Atlası gibi elektronik bilgi kaynakları ve 
araçlar sağlamayı ve Politika Danışma 
Paneli aracılığıyla politika yapıcılara ve 
yasa koyuculara tavsiyelerde bulunmayı 
amaçlamaktadır. NOAH'S ARK Projesi 
sırasında elde edilen veriler, farklı Avrupa 
bölgelerinde malzemelerin bozulma ris-
kinin arttığı veya azaldığı alanları göste-
ren haritaların hazırlanmasında kullanıl-
mıştır. Nihai hâle getirilen haritalar, kül-
türel mirasla ilgili verileri sunan ve mey-
dana gelen hasarlardaki değişiklikler ve 
potansiyel riskler açısından meteorolojik 
bilgiler içeren bir kırılganlık atlasına dâhil 
edilmiştir. 

Ormanların Etkin Bir Şekilde Yan-
gından Korunması İçin Entegre Bir 
Analiz Sistemi127

Yangın, Akdeniz havzasındaki orman-
lar ve ormanlık alanlar için en önemli 
doğal tehdittir. Akdeniz Havzasında, 
özellikle de Güney Avrupada, yıllık orta-
lama orman yangını sayısı günümüzde 
50 bine yakındır (1970'li yılların iki katı). 
Kırılganlığı artıran önemli bir faktör, afet 
yönetimi planlamasının yetersizliğidir. 
Afet yönetiminde önemli bir adım, riskle-
rin azaltılması ile doğrudan bağlantılı olan 
hazırlık aşamasıdır. Tehlikelerin değer-
lendirilmesi, iyi planlama, uygun yönetim 
stratejileri ve işbirliği hayati unsurlardır ve 
CALCHAS projesinin ana odak noktasını 
oluşturmaktadır. 

İki pilot bölgede (Kıbrıs'ta Troodos 
ve Yunanistan'da Grammos) çalışma 
yürüten proje, kaynakların etkili zaman-
sal ve mekânsal planlamasına ilişkin sivil 
savunma uzmanlarının ve birimlerinin 
bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, tahliye 
planlaması konusunda karar alıcıların bilgi 

126"Final Report Summary - NOAHS ARK 
(Global climate change impact on built 
heritage and cultural landscapes)." Eri-
şim Ağustos, 2022. https://cordis.europa.

eu/project/id/501837/reporting

127“CALCHAS - an Integrated Analysis Sys-
tem for the Effective Fire Conservancy of 
Forests.” Erişim Ağustos, 2022. https://
climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/
case-studies/calchas-an-integrated-a-
nalysis-system-for-the-effective-fire-con-

servancy-of-forests

https://cordis.europa.eu/project/id/501837/reporting
https://cordis.europa.eu/project/id/501837/reporting
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/calchas-an-integrated-analysis-system-for-the-effective-fire-conservancy-of-forests
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/calchas-an-integrated-analysis-system-for-the-effective-fire-conservancy-of-forests
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/calchas-an-integrated-analysis-system-for-the-effective-fire-conservancy-of-forests
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/calchas-an-integrated-analysis-system-for-the-effective-fire-conservancy-of-forests
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/calchas-an-integrated-analysis-system-for-the-effective-fire-conservancy-of-forests
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ve becerilerini geliştirmeyi, itfaiye ekiple-
rinin, sivil savunmanın, yerel toplulukla-
rın ve diğer tüm paydaşların orman yan-
gını tehditleriyle mücadele etme etkin-
liğini ve hazır olma durumunu artırmayı 
amaçlamaktadır.

CALCHAS projesi, ormanların etkin 
bir şekilde yangından korunması için bir 
Entegre Orman Yangını Analiz Sistemi 
(IFFAS) geliştirmiştir. Sistem, bir orman 
yangınının gelişimini tahmin edebilen bir 
orman yangını simülasyon aracına dayan-
maktadır. Araç; tutuşma riski, gerçek 
zamanlı meteorolojik veriler, alanın bitki 
örtüsü ve mekânsal bilgiler (izohips eğri-
leri ve zemin yüksekliği) ile ilgili verileri 
kullanmaktadır. 

Kültürel Anıtlar Üzerindeki Çevre-
sel Etkinin Ölçülmesi128

YADES Kültürel Anıtlar Üzerindeki 
Çevresel Etkinin Ölçülmesi Projesi (2020 
-2025), uygun modelleme araçlarını ve 
yöntemlerini, yenilikçi teknolojileri (geniş 
alan denetimi için karasal ve uydu görün-
tüleme, gelişmiş makine öğrenimi teknik-
leri ve benzeri) kullanarak; kültürel miras 

alanlarının dayanıklılık değerlendirmesi 
için çoklu tehlike risk anlayışı, daha iyi 
hazırlık, daha hızlı, uyarlanmış ve verimli 
müdahale ve tarihi alanların sürdürülebilir 
yeniden inşasını ele alan entegre bir plat-
form sağlamayı amaçlamaktadır. 

YADES, hedeflenen tarihi alanlarda 
(Delphi Arkeolojik Alanı odağında Sterea 
Ellada Bölgesi, Yunanistan'daki Amfikleia 
ve Amfissa alanları, İtalya'daki Termoli ve 
Bosna'daki Trebinje kenti) seçilen iklim 
senaryoları için kısa vadeden uzun vadeye 
kadar, süreçleri ve etkileşimleri kapsayan 
son teknoloji sayısal modelleme araçlarını 
kullanacaktır. Bu veriler, yapıların hava 
kirliliğine ve mikro iklim koşullarına uzun 
süre maruz kalması nedeniyle estetikleri 
ile ilgili yönler de dâhil olmak üzere, yerel 
düzeyde tarihi alanlardaki kültürel miras 
üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin 
nicel göstergeleri tahmin etmek için kul-
lanılacaktır. Çeşitli yağış kapasiteleri için 
hidrolojik modelleme kullanılarak belirli 
havzalar için su baskını haritaları sağla-
nacak, deprem tehlikesi de sismik şiddet 
seviyeleri ve bunların mekânsal/zamansal 
dağılımı açısından ölçülecektir.

128“YADES Project.” Erişim Ağustos, 2022. 
https://yades-project.eu

https://yades-project.eu
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Eynif Ovası yangın, 2021
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4. BÖLÜM 
MIRAS
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MİRAS İLE OLUMLU ETKİ YARATMAK

Bir önceki bölümde, iklim riski-
nin kültürel mirasa etkisini ve risklerini 
azaltmaya odaklanan çabalar, örneklerle 
ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalara bakıl-
dığında kültürel mirasın iklim eylemine 
ya dâhil edilmediği ya da dolaylı yoldan 
dâhil edildiği anlaşılmaktadır. Ancak son 
yıllarda bu yaklaşım kırılmaya başlamıştır. 
Miras ve iklim üzerine yapılan çalışmalara, 
mirasın yaratacağı olumlu etkiler başlığı 
da eklenmiştir.

Elbette, mirasın iklim eylemi için 
yaratacağı olumlu etkiler, mirasa “değer 
odaklı” bir yaklaşımı gerektirmekte-
dir çünkü miras değerlerinin ifade edil-
mesi, miras yönetimi için bir referans 
noktası olarak kullanılmaktadır. Aslında 
miras değerleri bu anlamda, mirasın pozi-
tif karakterini ifade etmekte yararlanılan 
kavramlar olarak da tanımlanabilir. Ancak 
mirasın yarattığı değerler ve bu değerlerin 
yarattığı kaynaklar, mirasın gelişen anlamı 
içinde değişmekte ve gelişmektedir. 

129Kültürel mirasın sahip olduğu bu 
değerler estetik değer, sembolik değer, 
spiritüel değer, dini değer, sosyal değer, 
tarihi değer, otantik değer, bilimsel değer, 
eğitim değeri ve ekonomik değer olarak 
sıralanabilir (Throsby, 2012). 
  
130Smith, Benjamin, and mélanie duval. 
“Duval, M., Hœrlé, S., Bovet, L. & Smith, 
B.W. 2018. Contributions of a Heritage 
Values-Based Approach to Rock Art Ma-
nagement. Lessons from the Maloti-Dra-
kensberg World Heritage Site, South 
Africa, Conservation and Management of 
Archaeological Sites 20(2): 89-111.” Con-
servation and Management of Archaeo-
logical Sites, 2018. doi:10.1080/135050
33.2018.1462649.
  
131Bu çalışmalardan özellikle miras de-
ğerlerini kapsamlı bir şekilde ele aldığı için 
Faraneh ve Turker’in değer kategorizas-
yonu tablosundan sıkça yararlanılmış-
tır. Sahraiyan, Faraneh & Olgac Turker, 
Ozlem. (2021). A Holistic Categorisation 
of Heritage Values as a Tool for Decisi-
on-Making. Conservation and Manage-
ment of Archaeological Sites. 22. 1-39. 
10.1080/13505033.2021.1979255. 
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Miras değerlerine bütüncül bir yaklaşım 
geliştiren çok disiplinli yaklaşımlar ince-
lendiğinde, mirasın rutin anlamda ortaya 
koyulan değerlerinin130 (estetik, sanatsal, 
bilimsel) yanı sıra, farklılaşan yeni değer-
lerini131 (aidiyet, tatmin, yönetim) ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle miras değer-
lerini iklim eyleminde bir kaynak olarak 
gören bu çalışma; mirasa ithaf edilen kla-
sik ve farklılaşan değerleri131 öneri çerçe-
vesi geliştirme aracı olarak kullanmıştır. 

Unutulmamalıdır ki miras değer-
leri birbirinden kopuk kategoriler değil-
dir, değerler birbirini beslemektedir. Bu 
nedenle, bu raporda değerlere atıf yapan 
aşağıdaki tablonun kategorizasyonu 
da birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, tabloda 
miras; mimari ve kentsel değeriyle bir 
mekânsal kaynak olarak ifade edildiğinde, 
aynı zamanda bunun bir ekonomik kay-
nak olarak da değerlendirildiğini bilmemiz 
gerekmektedir. 

Manavgat Yangını, 2021



Alan
Miras hangi alanlarda kaynak oluşturmaktadır.

Değerler
Miras hangi örnek değerleriyle bu alanı 

desteklemektedir?

Kaynak
Miras ne tip bir kaynaktır?

Sorun
Neden bu kaynak kullanılmalıdır?

Nasıl?
Hangi araçlarla bu kaynak kullanılabilir?

Örnek Eylemler
Hangi araçlarla bu kaynak kullanılabilir?

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

Mekân
Mirasın yerel dayanıklılık için yarattığı mekânsal 

potansiyeller.

Kentsel değer, Mimari değer, Rekreasyon 

değeri, Turistik değer, Koruma değeri, 

Çevresel değeri

Miras, sürdürülebilir yapılaşma ve koruma için mekansal 

bir kaynaktır. 

Mekân üretimi iklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden 

biridir.

Mekansal Planlar

Belediye Meclis Kararları

Kentsel Tasarım Rehberleri

Eylem planları

Kentsel Müdahaleler

Restorasyon 

Kültürel Etkinlikler

İklim değişikliğini gündeme alan mekânsal planlar 

İklim değişikliğine uyumlu tarihi kentsel çevreler

İklim değişikliğini gündeme getiren tarihi mekânlar

Canlanan ve yeni mekân üretimi için kullanılan tarihi mahalleler

Yeniden kullanılan, işlevlendirilen binalar, endüstri miras alanları

UNESCO - Kentsel tarihi çevre yaklaşımı

Yeni Kentsel Gündem 

ÇEKÜL -Kendini Koruyan Kentler

Bilim
Mirasının bilimsel boyutu ile yerel dayanıklılığı 

desteklemek

Kanıt değeri, Akademik değer, Eğitim 

değeri, Deneysel değer, Araştırma değeri, 

Bilgi değeri, Teknolojik değeri, Yaratıcılık 

değeri

İklim değişikliğinin miras üzerindeki etkilerini anlamak 

ve çözüm üretmek için bilimsel bilgi ve teknolojik çözüm 

kaynağıdır.

İklim değişikliği ve miras bilimi arasındaki kopukluk sorunla-

rın çözümünü zorlaştırmaktadır.

Araştırma raporları, Yayınlar, Makaleler

Rehber dökümanlar

Disiplinlerarası çalışmalar

İşbirlikleri 

Finansman destekleri 

Alternatif teknolojik çözümler 

Miras ve iklime odaklanan disiplinlerarası bilimsel çalışmalar

İklim değişikliğinin miras üzerindeki etkisini anlamaya yönelik finansman destekleri

Miras ve iklim alanında yerel ve ulusal düzeyde bilimsel işbirlikleri 

Teknolojik ilerlemeleri miras ve iklim değişikliği ilişkisine yansıtmak

CONSİDER Projesi

SCORE Projesi 

Deneyim
Mirasın geleneksel deneyim birikimlerinden 

gelen pratik bilgi boyutu ile yerel dayanıklılığa 

kaynak oluşturmak.

Arkeolojik değer, Eskilik (Antikite) değeri, 

Anıtsallık değeri, Yöreye özgürlük değeri

Denenmi/test edilmiş sürdürülebilir bilgi, iklim deği-

şikliğinin miras üzerindeki etkisine karşı bir kaynaktır 

ve azaltma ve önleme çalışmalarında öngörü yeteneği 

sağlar.

İklimle mücadeleye kaynak olabilecek geçmiş deneyimlerin 

kaybolması.

Geniş kapsamlı yazılı ve sözlü tarih araştırmaları

Envanterler

Entegre edilmiş eski ve yeni bilgiler

Pratik uygulamalar

İklim değişikliğiyle mücadele için geçmiş deneyimlerden gelen bilgiler envanteri

İklim eylemleri için eski ye yeni bilginin entegre edildiği pratik uygulamalar

Geleneksel bilgiyi gençlere aktarmaya yönelik eğitimler ve etkinlikler

Hindistan’daki su kuyuları

Peru’daki antik barajların yenilenmesi

Afrika’da 700 Yıldır Kullanılan Tarım Yöntem

Ekoloji
Mirasın, doğayı ve doğaya bağlı kültürleri koru-

mak için yarattığı olanaklar.

Çevresel değer, Devamlılık değeri Doğa ve kültürü, bağımlı olarak değerlendirildi-ğinde 

miras ekolojik bir kaynaktır.

Miras söylemi, kapsamını doğal alana genişletti ancak pratik 

uygulamalar, hâlâ mirası doğal ve kültürel unsurlar olarak 

birbirinden ayırmaktadır.

Doğa koruma alanı

Ekosistem hizmetleri

Yönetim planları

İşbirlikleri (Merkez yerel yönetim düzeyinde)  

Eğitim

Planlama ve tasarım 

Genişletilen doğa koruma alanları

Ekosistem hizmetleriyle, doğal ekosistemi kır ve kente entegre eden planlar ve tasarımlar

İnsan odaklı yaklaşımları dâhil eden yönetim planları

Farklı bakanlık düzeyinde ortak eylemler 

Kültür - doğa - insan yaklaşımlı eğitimler

Doğa temelli tasarım çalışmaları ile miras çalışmalarının entegrasyonu

Kültürel peyzaj yaklaşımı

“Kültürel Mirasın Doğası ve Doğal Miras Kültürü” yaklaşımı

Urdaibai Biyosfer Rezervinin Bir Parçası Olan Oka Nehri Üst 

Halicinin Restorasyonu

Toplumsal Eşitlik
Mirasın yerel dayanıklılık için iklim değişikliğin-

den etkilenen topluluklara, özellikle dezavan-

tajlı gruplara, mücadele etmek için kaynak 

oluşturmak. 

Yurttaşlık değeri, Sosyokültürel değeri, 

Sosyoekonomik değeri, Evrensellik değer, 

Erişilebilirlik değeri, Eğlence değeri, Hizmet 

değeri

Miras; gelecek nesillerin ve toplumdaki dezavantajlı 

grupların

(kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, düşük gelirliler)

mutluluğu ve refahı için bir kaynaktır.

Toplumun her kesiminin mirasa eşit erişim/kullanım gibi  

haklara sahip olmaması; hak kayıplarına, bellek (anı) kayıp-

larına ve mirasa bağlı sektörlerden gelirin eşitsiz dağılma-

sına neden olmaktadır.

Toplumsal bellek çalışmaları

Eğitimler 

Broşür ve reklamlar

Ekonomik destekler

Tasarım rehberleri 

Etkinlikler 

Konferanslar

Toplumlar ve miras arasında oluşturulan köprüler

Mirasa bağlı sektörlerden gelir elde eden toplumlar için eğitimler ve destekler

Dezavantajlı grupların miras ile olan bağının güçlendiren projeler

Adopt a Monument

Finlandiya Açık Albümler Projesi 

Norveç Yerel Yetkinliği ve Kapasiteyi Artıran Yerel Miras Planları

Yönetişim
Mirasın iyi yönetişimi ve katılımı geliştirici fay-

daları neler olabilir?

Toplumsal Değer, Ekonomik Değer, Politik 

Değer

Miras; demokrasi ve katılım için gerekli yeni politikalar 

için bir kaynaktır.

Miras, yönetim süreçlerine entegre değildir. Deneyimler

Ortaklıklar

Ağlar

Kurumlar

Katılımcılığa katkı sunan miras yönetim deneyimleri

Sivil, kamu ve özel kesimler ile geliştirilen ortaklıklar

Miras ve iklim ağlarını destekleyen mekanizmalar

Açık ve katılımcı miras ve yönetim kurumları

TKB

Cittaslow Ağı

ÇEKÜL - Yol Haritaları

Regensburg Belediyesi Entegre Miras Yönetimi Planlaması

Sanat ve Tasarım
Mirasın sanatı ve tasarımı destekleyici 

potansiyelleri. 

Estetik değer, Sanat değeri, Ustalık değeri, 

El sanatı değeri, Mimari değer, Pitoresk 

değer

Miras sanatın kültür ve doğa ile bağını kuran bir 

kaynaktır.

Miras kaybı sanat ve tasarım alanındaki yaratıcı üretimi de 

olumsuz etkileyecektir.

Disiplinlerarası sanat, zanaat ve tasarım atölyeleri

Usta, sanatçı tasarımcı ağları

Sanat ve tasarım program ve proje fonları

İklim değişikliğine vurgu yapan sanat üretimi ve etkinlikleri (kamusal sanat, doğa sanatı)

Konuk sanatçı değişim programları

Tescilli yaşayan ustaları ve yaratıcı insanları destekleyen projeler 

SSM “Sanat Sürdürülebilirlik Miras” Modeli

Fujisan, Sanatsal İlhamın Kaynağı 

Ekonomi
Mirasın korunması; iklim değişikliğiyle mücade-

leye yönelik, dayanıklı toplumlar için maddi ve 

manevi potansiyellere sahiptir. 

Kullanım değeri, Sanatsal değer, Mimari 

değer, Turistik değer, Yaratıcılık değeri, 

İşlevsellik değeri, Ticari değer, Finansal 

değeri, Kalkınma (Ekonomik) değeri

Miras sadece korunacak alanlar olarak değil, kamu yararı, 

sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine karşı daya-

nıklı toplumlar üretmek için benzersiz bir kaynaktır.

Kültürel mirasın ekonomik değerinin verimli şekilde değer-

lendirilememesi maddi ve manevi değer kayıplarına, aşırı 

kullanıma neden olur.

Ekonomik destekler - yatımlar

Reklam çalışmaları

Sektörel planlarda revizyon

Sürdürülebilir eylem planları

Kılavuz ve rehberler 

Restorasyon çalışmaları

Ulusal ve yerel patentler

Sektörel işbirlikleri

Yerel gıda kültürü ve markalaştırma stratejilerinin geliştirilmesi

Yeniden kullanım ve restorasyon politikalarının geliştirilmesi

Miras, turizm, reklam ve ekonomi işbirliklerinin oluşturulması

“Be.CULTOUR” - Kültür Turizminin Ötesinde Projesi 

Gastrocert Projesi - Kırsal Turizmde Gastronomi ve Yaratıcı 

Girişimcilik

ECoC-SME: Avrupa Kültür Başkenti Projesi

Tablo 4: Miras ile dayanıklılığı geliştirmek için öneri alanlar, örnek miras değerleri, olası araçlar, yardımcı eylemler ve örnek yaklaşımlar.



Alan
Miras hangi alanlarda kaynak oluşturmaktadır.

Değerler
Miras hangi örnek değerleriyle bu alanı 

desteklemektedir?

Kaynak
Miras ne tip bir kaynaktır?

Sorun
Neden bu kaynak kullanılmalıdır?

Nasıl?
Hangi araçlarla bu kaynak kullanılabilir?

Örnek Eylemler
Hangi araçlarla bu kaynak kullanılabilir?

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

Mekân
Mirasın yerel dayanıklılık için yarattığı mekânsal 

potansiyeller.

Kentsel değer, Mimari değer, Rekreasyon 

değeri, Turistik değer, Koruma değeri, 

Çevresel değeri

Miras, sürdürülebilir yapılaşma ve koruma için mekansal 

bir kaynaktır. 

Mekân üretimi iklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden 

biridir.

Mekansal Planlar

Belediye Meclis Kararları

Kentsel Tasarım Rehberleri

Eylem planları

Kentsel Müdahaleler

Restorasyon 

Kültürel Etkinlikler

İklim değişikliğini gündeme alan mekânsal planlar 

İklim değişikliğine uyumlu tarihi kentsel çevreler

İklim değişikliğini gündeme getiren tarihi mekânlar

Canlanan ve yeni mekân üretimi için kullanılan tarihi mahalleler

Yeniden kullanılan, işlevlendirilen binalar, endüstri miras alanları

UNESCO - Kentsel tarihi çevre yaklaşımı

Yeni Kentsel Gündem 

ÇEKÜL -Kendini Koruyan Kentler

Bilim
Mirasının bilimsel boyutu ile yerel dayanıklılığı 

desteklemek

Kanıt değeri, Akademik değer, Eğitim 

değeri, Deneysel değer, Araştırma değeri, 

Bilgi değeri, Teknolojik değeri, Yaratıcılık 

değeri

İklim değişikliğinin miras üzerindeki etkilerini anlamak 

ve çözüm üretmek için bilimsel bilgi ve teknolojik çözüm 

kaynağıdır.

İklim değişikliği ve miras bilimi arasındaki kopukluk sorunla-

rın çözümünü zorlaştırmaktadır.

Araştırma raporları, Yayınlar, Makaleler

Rehber dökümanlar

Disiplinlerarası çalışmalar

İşbirlikleri 

Finansman destekleri 

Alternatif teknolojik çözümler 

Miras ve iklime odaklanan disiplinlerarası bilimsel çalışmalar

İklim değişikliğinin miras üzerindeki etkisini anlamaya yönelik finansman destekleri

Miras ve iklim alanında yerel ve ulusal düzeyde bilimsel işbirlikleri 

Teknolojik ilerlemeleri miras ve iklim değişikliği ilişkisine yansıtmak

CONSİDER Projesi

SCORE Projesi 

Deneyim
Mirasın geleneksel deneyim birikimlerinden 

gelen pratik bilgi boyutu ile yerel dayanıklılığa 

kaynak oluşturmak.

Arkeolojik değer, Eskilik (Antikite) değeri, 

Anıtsallık değeri, Yöreye özgürlük değeri

Denenmi/test edilmiş sürdürülebilir bilgi, iklim deği-

şikliğinin miras üzerindeki etkisine karşı bir kaynaktır 

ve azaltma ve önleme çalışmalarında öngörü yeteneği 

sağlar.

İklimle mücadeleye kaynak olabilecek geçmiş deneyimlerin 

kaybolması.

Geniş kapsamlı yazılı ve sözlü tarih araştırmaları

Envanterler

Entegre edilmiş eski ve yeni bilgiler

Pratik uygulamalar

İklim değişikliğiyle mücadele için geçmiş deneyimlerden gelen bilgiler envanteri

İklim eylemleri için eski ye yeni bilginin entegre edildiği pratik uygulamalar

Geleneksel bilgiyi gençlere aktarmaya yönelik eğitimler ve etkinlikler

Hindistan’daki su kuyuları

Peru’daki antik barajların yenilenmesi

Afrika’da 700 Yıldır Kullanılan Tarım Yöntem

Ekoloji
Mirasın, doğayı ve doğaya bağlı kültürleri koru-

mak için yarattığı olanaklar.

Çevresel değer, Devamlılık değeri Doğa ve kültürü, bağımlı olarak değerlendirildi-ğinde 

miras ekolojik bir kaynaktır.

Miras söylemi, kapsamını doğal alana genişletti ancak pratik 

uygulamalar, hâlâ mirası doğal ve kültürel unsurlar olarak 

birbirinden ayırmaktadır.

Doğa koruma alanı

Ekosistem hizmetleri

Yönetim planları

İşbirlikleri (Merkez yerel yönetim düzeyinde)  

Eğitim

Planlama ve tasarım 

Genişletilen doğa koruma alanları

Ekosistem hizmetleriyle, doğal ekosistemi kır ve kente entegre eden planlar ve tasarımlar

İnsan odaklı yaklaşımları dâhil eden yönetim planları

Farklı bakanlık düzeyinde ortak eylemler 

Kültür - doğa - insan yaklaşımlı eğitimler

Doğa temelli tasarım çalışmaları ile miras çalışmalarının entegrasyonu

Kültürel peyzaj yaklaşımı

“Kültürel Mirasın Doğası ve Doğal Miras Kültürü” yaklaşımı

Urdaibai Biyosfer Rezervinin Bir Parçası Olan Oka Nehri Üst 

Halicinin Restorasyonu

Toplumsal Eşitlik
Mirasın yerel dayanıklılık için iklim değişikliğin-

den etkilenen topluluklara, özellikle dezavan-

tajlı gruplara, mücadele etmek için kaynak 

oluşturmak. 

Yurttaşlık değeri, Sosyokültürel değeri, 

Sosyoekonomik değeri, Evrensellik değer, 

Erişilebilirlik değeri, Eğlence değeri, Hizmet 

değeri

Miras; gelecek nesillerin ve toplumdaki dezavantajlı 

grupların

(kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, düşük gelirliler)

mutluluğu ve refahı için bir kaynaktır.

Toplumun her kesiminin mirasa eşit erişim/kullanım gibi  

haklara sahip olmaması; hak kayıplarına, bellek (anı) kayıp-

larına ve mirasa bağlı sektörlerden gelirin eşitsiz dağılma-

sına neden olmaktadır.

Toplumsal bellek çalışmaları

Eğitimler 

Broşür ve reklamlar

Ekonomik destekler

Tasarım rehberleri 

Etkinlikler 

Konferanslar

Toplumlar ve miras arasında oluşturulan köprüler

Mirasa bağlı sektörlerden gelir elde eden toplumlar için eğitimler ve destekler

Dezavantajlı grupların miras ile olan bağının güçlendiren projeler

Adopt a Monument

Finlandiya Açık Albümler Projesi 

Norveç Yerel Yetkinliği ve Kapasiteyi Artıran Yerel Miras Planları

Yönetişim
Mirasın iyi yönetişimi ve katılımı geliştirici fay-

daları neler olabilir?

Toplumsal Değer, Ekonomik Değer, Politik 

Değer

Miras; demokrasi ve katılım için gerekli yeni politikalar 

için bir kaynaktır.

Miras, yönetim süreçlerine entegre değildir. Deneyimler

Ortaklıklar

Ağlar

Kurumlar

Katılımcılığa katkı sunan miras yönetim deneyimleri

Sivil, kamu ve özel kesimler ile geliştirilen ortaklıklar

Miras ve iklim ağlarını destekleyen mekanizmalar

Açık ve katılımcı miras ve yönetim kurumları

TKB

Cittaslow Ağı

ÇEKÜL - Yol Haritaları

Regensburg Belediyesi Entegre Miras Yönetimi Planlaması

Sanat ve Tasarım
Mirasın sanatı ve tasarımı destekleyici 

potansiyelleri. 

Estetik değer, Sanat değeri, Ustalık değeri, 

El sanatı değeri, Mimari değer, Pitoresk 

değer

Miras sanatın kültür ve doğa ile bağını kuran bir 

kaynaktır.

Miras kaybı sanat ve tasarım alanındaki yaratıcı üretimi de 

olumsuz etkileyecektir.

Disiplinlerarası sanat, zanaat ve tasarım atölyeleri

Usta, sanatçı tasarımcı ağları

Sanat ve tasarım program ve proje fonları

İklim değişikliğine vurgu yapan sanat üretimi ve etkinlikleri (kamusal sanat, doğa sanatı)

Konuk sanatçı değişim programları

Tescilli yaşayan ustaları ve yaratıcı insanları destekleyen projeler 

SSM “Sanat Sürdürülebilirlik Miras” Modeli

Fujisan, Sanatsal İlhamın Kaynağı 

Ekonomi
Mirasın korunması; iklim değişikliğiyle mücade-

leye yönelik, dayanıklı toplumlar için maddi ve 

manevi potansiyellere sahiptir. 

Kullanım değeri, Sanatsal değer, Mimari 

değer, Turistik değer, Yaratıcılık değeri, 

İşlevsellik değeri, Ticari değer, Finansal 

değeri, Kalkınma (Ekonomik) değeri

Miras sadece korunacak alanlar olarak değil, kamu yararı, 

sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine karşı daya-

nıklı toplumlar üretmek için benzersiz bir kaynaktır.

Kültürel mirasın ekonomik değerinin verimli şekilde değer-

lendirilememesi maddi ve manevi değer kayıplarına, aşırı 

kullanıma neden olur.

Ekonomik destekler - yatımlar

Reklam çalışmaları

Sektörel planlarda revizyon

Sürdürülebilir eylem planları

Kılavuz ve rehberler 

Restorasyon çalışmaları

Ulusal ve yerel patentler

Sektörel işbirlikleri

Yerel gıda kültürü ve markalaştırma stratejilerinin geliştirilmesi

Yeniden kullanım ve restorasyon politikalarının geliştirilmesi

Miras, turizm, reklam ve ekonomi işbirliklerinin oluşturulması

“Be.CULTOUR” - Kültür Turizminin Ötesinde Projesi 

Gastrocert Projesi - Kırsal Turizmde Gastronomi ve Yaratıcı 

Girişimcilik

ECoC-SME: Avrupa Kültür Başkenti Projesi

Tablo 4: Miras ile dayanıklılığı geliştirmek için öneri alanlar, örnek miras değerleri, olası araçlar, yardımcı eylemler ve örnek yaklaşımlar.
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1- Mekânsal bir kaynak 
olarak miras: 

Ne/değer

Mekânsal bir kaynak olarak miras, 
kültürel mirasın dayanıklılık ve iklim 
eylemi için yarattığı mekânsal imkân-
ları ve potansiyelleri ifade etmekte-
dir. Mirasın çevresel, kentsel ve koruma 
değerleri, kültürel mirasın bu anlamda 
bir kaynak olarak değerlendirilmesine ve 
yeni mekân üretimine fırsat sunmaktadır. 
Aynı zamanda, mekânın korunması için 
de önemli dayanaklar oluşturmaktadır. 

Neden

Mekân üretimi, iklim değişikliğinin 
başlıca sebeplerinden biridir ve farklı 
ölçeklerde (ülke, bölgesel, yerel) olabil-
mektedir. Örneğin; bölgesel bir hava-
limanı inşaatı veya bir mahallede park 
uygulaması, mekân üretimi olarak değer-
lendirilebilir. Üst ölçekte ülkesel ve böl-
gesel mekânsal planlama; iklim eylemi ile 
doğal koruma kurumlarını ve araçlarını 
bütünleştirici eylemlere ihtiyaç duyul-
maktadır. Örneğin; Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığının bu anlamda iklim 
eylemi için ortak ajanda oluşturması 
gerektirmektedir. Ancak bu raporun kap-
samı olan yerel ölçekte, bazı öneriler aşa-
ğıda sunulmaktadır.

Nasıl 

İklim değişikliğini gündeme alan 
mekânsal planlar: Kentsel ölçekte, kent-
lerin içinde bulunduğu ekonomik ve 
fiziksel koşullarla iklim riski dikkate alın-
dığında; nazım ve uygulama imar planla-
rının, mekânsal stratejik planların, kent-
sel tasarım rehberlerinin, yerel yöne-
timlerin kurumsal planlarının iklim eyle-
mini gündemine yerleştirerek üretilmesi 
veya gözden geçirilmesi önerilmektedir. 
Bu anlamda iklim eylem planları ile yerel 
mekânsal planların iletişim içinde yürü-
tülmesi olması önemlidir. Örneğin; yerel 
yönetimler bu kapsamı destekleyici mec-
lis kararları çıkarabilir, imar planı notla-
rına iklim değişikliğine yönelik çözümler 
önerilebilir.

İklim değişikliğine uyumlu tarihi 
kentsel çevreler: Tarihi kentsel çevreler, 
daha az kirleten daha az karbon salan 
biçimde uyumlaştırılmalıdır. Bu anlamda 
pozitif enerji bölgeleri, sıfır atık, enerji 
verimli binalar yaklaşımlarının tarihi çev-
relere uyarlayıcı çalışmalar geliştirilmelidir. 

İklim değişikliğini gündeme getiren 
tarihi mekânlar: Tarihi mekânlar önemli 
ilgi odaklarıdır, bu mekanlarda iklim deği-
şikliğine gönderme yapan her türlü eylem 
uygulama kentin diğer alanlarında önemli 
etki yaratacaktır. 

Canlanan ve yeni mekân üretimi için 
kullanılan tarihi mahalleler: Günümüz 
kentleri konut, kamu hizmeti ve benzeri 
ihtiyaçlar için yeni yerleşim alanları oluş-
turma eğilimindedir. Fizibiliteler yapılarak, 
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uygun kullanımların kentsel tarihi çevre-
lerde oluşturulması mümkündür. Örneğin; 
tarihi kent merkezinde yapı stoku kötü 
durumdayken, konut ihtiyacı için kentin 
farklı bölgeleri yapılaşmaya açılması dik-
katle ele alınmalıdır çünkü tarihi çevrenin 
iyileştirilmesi, konut ihtiyacı için önemli 
potansiyeller sunmaktadır. Bu anlamda 
yeni binalar inşa etmek yerine, tarihi 
binaları ve eski yapı stokunu korumak 
daha sürdürülebilir olabilmektedir.

Yeniden kullanılan, işlevlendirilen 
binalar ve endüstri miras alanları: Foster 
(2020)132, kültürel mirasın uyarlanabilir 
yeniden kullanımından elde edilen çev-
resel faydaların, miras uygulamasında 
yaygın olarak ele alınmadığını bulmuştur. 
Tarihi binaların, endüstri miras yapıları-
nın, değişen güncel bir mekânsal prog-
rama ve organizasyona uyarlanabilir yeni-
den kullanımıyla; kentsel ihtiyaçların yeni 
mekân üretilmeden giderilmesi mümkün 
olabilmektedir.

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

UNESCO HUL yaklaşımı133

Tarihi kentsel çevreyi anlamak ve 
yönetmek için kentin sabit bir anıt ya da 
bir binalar topluluğu değil; onu şekillendir-
miş olan ve şekillendirmeye devam eden 
ekonomik, toplumsal ve kültürel çevreler-
deki dinamik güçlerin nesnesi olduğunu 
kabul etmek gerekir. UNESCO’nun tarihi 
kentsel alanların yönetimine yaklaşımı 
bütüncüldür; kentsel mirasın korunması 
hedefleriyle toplumsal ve ekonomik kal-

kınma hedeflerine bütünleşik olarak yak-
laşır. Bu yöntem, kentsel mirası kentlerin 
kalkınmasında toplumsal, kültürel ve eko-
nomik bir değer olarak görür. 

Tarihi kentsel peyzaj oluşumu, kültü-
rel ve doğal değerlerin zaman içinde kat-
manlar hâlinde birikip, birbirine geçmesi-
nin sonucudur. “Tarihi kent merkezi” kav-
ramının ötesinde, daha geniş bir kentsel 
bağlamı ve onun coğrafi yerleşimini kap-
sar. Örneğin; kültürel pratikler, alt yapılar, 
yapılı çevre, çeşitlilik ve kimlik, jeomor-
foloji, hidroloji, açık alanlar, arabalar ve 
bisikletler. Bu yaklaşıma göre:

1. Kentin doğal, kültürel ve insani 
kaynaklarının tam bir değerlendirmesi 
yapılmalı;

2. Konservasyon amaç ve eylemle-
rini belirlemek için katılımcı planlamaya 
ve paydaşların görüşlerine başvurulmalı;

3. Kentsel mirasın sosyo-ekonomik 
baskılara ve iklim değişikliğinin etkilerine 
karşı dayanıklılığı belirlenmeli;

4. Kentsel miras değerleri ile bu 
mirasın kırılganlık/hassasiyet durumu, 
kentsel gelişmeye dair genel perspektif 
içinde değerlendirilmeli;

5. İyi yönetimi de içerecek şekilde, 
konservasyon ve kalkınma politika ve 
eylemlerine öncelik verilmeli;

6. Uygun işbirlikleri (kamu sektö-
rüözel sektör) ve yerel yönetim çerçeve-
leri tesis edilmeli;

132Foster, Gillian. "Circular Economy 
Strategies for Adaptive Reuse of Cultural 
Heritage Buildings to Reduce Environ-
mental Impacts." Resources, Conserva-
tion and Recycling 152 (2020): 104507. 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/
pii/S0921344919304136?token=B3D-
9734863DA2049BB39DCE72E9B259E4
4697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6
FA10E78545A819F590908A988BCA6AE-
E&originRegion=eu-west-1&originCreati-

on=20221031163358 
 

133“Tarihi Kentler İçin Yeni Yaşam, Açık-
lamalı Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşı-
mı” Erişim Ağustos, 2022. https://whc.
unesco.org/document/167903#:~:-
text=UNESCO'nun%20tarihi%20kent-
sel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20
bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%-

C3%B6r%C3%BCr 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0921344919304136?token=B3D9734863DA2049BB39DCE72E9B259E44697BB65504BBE3ACF808BAEB4272E6FA10E78545A819F590908A988BCA6AEE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031163358
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
https://whc.unesco.org/document/167903#:~:text=UNESCO'nun%20tarihi%20kentsel%20alanlar%C4%B1n,ekonomik%20bir%20de%C4%9Fer%20olarak%20g%C3%B6r%C3%BCr  
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7. Farklı aktörler arasında, değişik 
etkinliklerin koordinasyonunu sağlayacak 
mekanizmalar geliştirilmelidir.

Yeni Kentsel Gündem (New 
Urban Agenda)

SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Araçları 
ve Göstergeleri), Yeni Kentsel Gündem 
(New Urban Agenda) çağrısında bulun-
makta ve daha iyi bir dünyada yaşamamız 
için ele alınması gereken zorlukları belir-
lemektedir. Hedefler; yoksulluk, eşitsizlik, 
iklim, çevresel bozulma, refah, barış ve 
adaletle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, 
“birlikte karşılaştığımız” küresel sorun-
ları ele almaktadır. Yeni Kentsel Gündem; 
"Kültür ve kültürel mirasın kentsel gelişim 
planlarına ve politikalarına olumlu enteg-
rasyonunu, Gündem 2030/SKA bağla-
mında, miras yoluyla kentsel alanların 
sürdürülebilirliğini artırmanın bir yolu ola-
rak" savunmaktadır.134

ÇEKÜL Vakfı - Kendini Koruyan 
Kentler135

1998 yılında Kemaliye, Midyat, Talas, 
Kastamonu, Akseki, Birgi ve Mudanya’da 
7 Bölge 7 Kent Projesi başladı. Türkiye’nin 
yedi bölgesinden birer kenti ayağa kaldır-
mayı hedefleyen proje, zamanla Kendini 
Koruyan Kentler adı altında Anadolu top-
rakları üzerinde özgün kimliğini koruya-
bilmiş kentlere yayıldı. Kültürel dokunun 
geleceğe aktarılması amacıyla çok sayıda 
geleneksel yapının korumaya alınması, 
koruma amaçlı kent planları hazırlanması, 
kentlere kültür öncelikli bir gelecek viz-
yonu kazandırılması sağlandı. Safranbolu 
örneğinden 7 Bölge 7 Kent’e, ardından 

Kendini Koruyan Kentler projesine evri-
len koruma ve yaşatma hareketi Tarihi 
Kentler Birliğinin kurulmasına ve gelişme-
sine öncülük etti.

Koruma hareketi, bugün ülkenin dört 
bir köşesindeki küçüklü büyüklü kentte 
bir koruma seferberliğine dönüştü. Bu 
seferberlikle, kentlerin kültürel mirası gün 
yüzüne çıkarılıyor ve tarihi doku çağdaş 
kentle ilişkilendiriliyor; eski mahalleler-
deki evlerde cephe düzenlemesi, sokak-
larda sağlıklaştırma çalışmaları yapılıyor. 
Geleneksel çarşılar onarılıyor ve canlan-
dırılıyor, kent meydanları yeniden düzen-
leniyor. Konaklar restore edilerek, kül-
tür ve eğitim merkezlerine, kent müzele-
rine dönüştürülüyor. Tarihi kent dokuları 
kentlilerin sosyal yaşamına katılırken bir 
yandan da kültür turizminin canlanma-
sına katkıda bulunuyor.

Kendini Koruyan Kentler Projesi Afişi, ÇEKÜL Arşivi

134Role of cultural heritage conservation 
for reaching the sustainable develoment 
goals
(SGDs): An interdisciplinary approach

135“Kendini Koruyan Kentler | ÇEKÜL 
| Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma,” 
accessed November 8, 2022, https://
www.cekulvakfi.org.tr/proje/kendini-ko-
ruyan-kentler

https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/kendini-koruyan-kentler. 
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/kendini-koruyan-kentler. 
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/kendini-koruyan-kentler. 
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2- Bilimsel bir kaynak 
olarak miras: 

Ne/değer

Bilimsel bir kaynak olarak miras, kül-
türel mirasının bilimsel boyutu ile yerel 
dayanıklılığı desteklemeyi ifade etmek-
tedir. Mirasın kanıt, akademik, eğitim, 
deneysel, araştırma, bilgi, teknolojik ve 
yaratıcılık değerleri kültürel mirasın bu 
anlamda bir kaynak olarak değerlendiril-
mesine imkân sunmaktadır.

İklim değişikliği ile mücadele konu-
sunda üretilen yeni bilimsel veriler ve bu 
verilerin üretilmesinde oluşturulan işbir-
likleri, miras alanları üzerindeki iklim deği-
şikliği etkilerini azaltmaya ve dayanıklı-
lığı artırmaya yönelik çalışmalara önemli 
veriler sağlamaktadır. Bu veriler gelecek 
kuşakların eğitilmesi için üretilen doğru 
bilgileri oluşturmakta ve çözüm üretmek 
amacıyla yapılacak deneylere kaynak 
sağlamaktadır.  

Neden

İklim değişikliğiyle mücadele ve 
uyum çalışmalarında üretilen bilimsel bil-
giler genellikle miras alanlarını kapsaya-
cak şekilde üretilmemekte ve iklim deği-
şikliği ve miras biliminin birbirinden kopuk 
ilerlemesine neden olmaktadır. Bu duru-
mun nedenlerinin başında ise iklim deği-
şikliği ve miras konusunda çalışan disiplin-
ler arasında işbirliği eksikliği gelmektedir. 
Ayrıca dünya çapında tehlike olan iklim 
değişikliğinin mirası etkilemesi durumu 

tüm dünya için ortak bir sorun olarak algı-
lanmamakta, birçok yerde yaşanan ben-
zer sorunlardan ders çıkarılmaması aynı 
sorun için yeniden çözüm üretme duru-
munda zaman, enerji ve kaynak israfına 
neden olmaktadır. Çalışmalar sonucunda 
üretilen bilginin anlık bilgi olarak kulla-
nılması ve ders çıkararak gelecek kuşak-
lara iletilmemesi sorunun tekrarına ve 
çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. 
Günümüz teknoloji çağında miras alanla-
rının iklim değişikliğinden en az zarar gör-
mesini ağlamaya yönelik teknolojik geliş-
melerden yararlanılmaması mücadeleyi, 
uyumu ve dayanıklılığı zorlaştırmaktadır.

Nasıl 

Miras ve iklim değişikliği ilişkisine 
odaklanan disiplinlerarası yapılan 
bilimsel çalışmalar, yayınlar ve 
rehberler 

İklim değişikliği inceleme alanına bir-
çok disiplinin girmesi yapılan çalışmalarda 
üretilen bilgiyi paylaşmayı ve ortak bir 
dil oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu 
nedenle dünya çapındaki miras alanlarına 
yaşanan, iklim değişikliği konusunda yapı-
lan çalışmaları içeren araştırma rapor-
ları, yeni yayınlar ve makalelerle üretilen 
verileri erişilebilir hâle getirmek; üretilen 
bilginin yaygınlaşmasını sağlayacak ve 
bilinçlenmeyi ve farkındalığı artıracak-
tır. Oluşturan rehberler, gelecek kuşak-
lar için yol gösterici olacak ve yaşanı-
lan sorunlara çözüm üretmede kolaylık 
sağlayacaktır. 
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İklim değişikliğinin miras üzerin-
deki etkisini anlamaya ve çöz-
meye yönelik üretilen bilgilere 
sağlanan finansman desteği

İklim değişikliğinin miras üzerindeki 
etkisini anlamaya, çözmeye yönelik bilgi 
üretmek için yapılan çalışmalara finans-
man desteği sağlamak çözüm süreçlerini 
hızlandırabilir. Birçok çalışmanın, finans-
man desteği olmaması nedeniyle tamam-
lanamaması riskini ortadan kaldırabilir. 

Miras ve iklim değişikliğiyle 
mücadele için oluşturulan yerel 
ve ulusal düzeyde bilimsel işbir-
likleri ve proje ortaklıkları

Miras ve iklim değişikliğiyle mücadele 
için yerel ve ulusal düzeyde oluşturulan 
bilimsel ortaklıklar, eldeki bilgi ve finans-
man gücünü paylaşmak, ortak çözüm-
ler üretmek için gereklidir. Sorunun tek 
başına çözülmeye çalışılması enerji ve 
finansman kaybını artıracağından, ortak-
lıklar kurularak yapılan çalışmalar hem 
kısa sürede bilgi üretilmesini hem de 
daha kısa sürede uygulama geçilmesi ve 
sonuca ulaşma olanağını sağlayacaktır. 

Teknolojik ilerlemeleri miras 
ve iklim değişikliği ilişkisine 
yansıtmak

Teknolojik ilerlemelerin sağladığı fay-
daları, miras alanlarında iklim değişikliği 
etkilerini anlamak ve çözüm üretmek için 
kullanmak gerekmektedir. Örneğin; sıcak-
lık değişikliklerinin taş malzemeler üze-
rindeki etkisini gözlemlemek için kurula-
cak çatlak izleme sistemleri, olası bir sel, 
tsunami ya da deprem gibi durumlarda 

hangi bölgenin daha fazla etkileneceğini 
saptamak için kullanılan afet simülasyon-
ları gibi çözümler, etkilenecek olan mira-
sın saptanması sürecini kısaltacağından 
hem zaman hem de kaynak tasarrufuna 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca yeni üretilen 
malzemelerle, etkilenen mirasın resto-
rasyonu ya da onarımının yapılması daha 
etkili ve uzun süreli çözümler üretilmesini 
sağlayacaktır. Üretilen malzemelerin sür-
dürülebilir ve zararsız maddelerden elde 
edilmesi ise iklim değişliğinin etkilerini 
azaltmaya yönelik atılan önemli adımla-
rın bir parçasıdır. Bu nedenle, alınan her 
türlü kararı, önlemi ve uygulamayı tek-
nolojik gelişmelere uyumlu hâle getirmek 
gerekmektedir.

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

CONSIDER - Kentsel Gelişim 
Kaynağı Olarak Endüstri Mirasının 
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi136

Avrupa’nın birçok kentinde terk 
edilmiş durumdaki endüstri yapıları, âtıl 
durumlarıyla ekonomik, çevresel ve kül-
türel anlamda bir kayba neden olmakta-
dır. Horizon 2020 Programı tarafından 
desteklenen CONSIDER Kentsel Gelişim 
Kaynağı Olarak Endüstri Mirasının 
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (2021 
-2024), endüstri mirası kapsamındaki 
alanların korunması ve kentsel gelişmeye 
katkı sağlaması için sürdürülebilir bir 
yönetim modeli geliştirmeyi amaçlamak-
tadır. Proje, endüstri mirası kapsamındaki 
alanların yerel toplulukların yararı için bir 
kaynak olarak değerlendirilmesi, kolektif 

136“CONSIDER.” Erişim Ekim, 2022. htt-
ps://considerproject.eu/

https://considerproject.eu/
https://considerproject.eu/
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kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel pey-
zajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümle-
rin teşvik edilmesi; kentsel ekonomiye ve 
şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda 
bulunulması için bilgi, deneyim ve yenilikçi 
fikirlerin paylaşımını teşvik etmektedir.

SCORE Projesi137

SCORE Projesi, Avrupa'dan 4 (Fransa, 
İtalya, İspanya, Danimarka) ve Latin 
Amerika'dan 2 (Kolombiya, Meksika) yapılı 
kültürel mirasın sürdürülebilir korunması 
konusunda çalışan disiplinlerarası ve sek-
törler arası araştırma ile inovasyon ekiple-
rini biraraya getirmektedir. Proje konsor-
siyumu akademisyenleri, devlet kurum-
larını, KOBİ'leri ve STK'ları içermektedir. 
Amaç, yeşil restorasyon ve rehabilitas-
yon çalışmaları için çözümler önermek 
adına, uluslararası ortaklıklar geliştirmek 
ve yüksek nitelikli uzmanlık alışverişinde 
bulunmaktır. Proje kapsamında önerilen 
koruma materyalleri ve yöntemlerinin, 
AB'nin sürdürülebilir, düşük karbonlu, 
kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi 
bir ekonomi geliştirme çabalarına önemli 
bir katkı sağlayan “döngüsel ekonomi” 
felsefesine dayalı olarak, ekolojik ayak 
izlerinin en aza indirilmesi ve iklim deği-
şikliğine dayanıklı olması beklenmektedir. 
Projede, Yucatan Yarımadasındaki arkeo-
lojik alanlar ve Avrupa'nın farklı sıcaklık-
lara sahip iklimlerinde, farklı yapı malze-
meleri ve teknikleri kullanılarak, yerel ola-
rak inşa edilmiş kültürel miras varlıkları iki 
uygulama örneği olarak seçilmiştir. Proje, 
yapılı miraslardaki korumanın gelecekteki 
gelişiminin, binlerce yıl boyunca biriken 
geçmiş deneyimlere dayanması ve tekno-

lojideki son gelişmelerden yararlanmasını 
fikrine dayanmaktadır. Proje kapsamında, 
emisyon senaryoları ve iklim model-
leri sayesinde, gelecekteki ortamlar tah-
min edilerek önerilen malzeme ve yön-
temlerin dayanıklılığının artırılması için 
kullanılmaktadır.

3- Deneyimsel bir kaynak 
olarak miras: 

Ne / değer

Deneyimsel bir kaynak olarak miras, 
Kültürel mirasının geleneksel deneyim 
birikimlerinden gelen pratik bilgi boyutu 
ile yerel dayanıklılığa kaynak oluşturmayı 
ifade etmektedir. Mirasın Arkeolojik, 
Eskilik (Antikite), Anıtsallık ve Yöreye 
Özgülük değerleri; kültürel mirasın bu 
anlamda bir kaynak olarak değerlendi-
rilmesine imkân sunmaktadır. Floransa 
Bildirgesi (2014)’e göre de “Kültürler, 
bilgi, malzemeler, geleneksel ve yenilikçi 
teknolojiler arasında adil ve kazançlı bir 
denge sağlanması için yerel ve geleneksel 
bilgiye saygı duyulmalıdır”. 

Art arda denemeler ve hatalar 
yoluyla, zaman içinde gelişen kültürel 
mirasa gömülü geleneksel bilgi sistem-
lerinin incelenmesinin; afet önleme ve 
azaltmaya, sürdürülebilir kalkınmaya kat-
kıda bulunabileceği görülmektedir. Bu tür 
yerel bilgiler genellikle toplulukları; yaşam 
tarzları, gelenekleri ve geleneksel geçim 
kaynakları aracılığıyla doğal tehlikelerle 
daha iyi yüzleşmeleri için donatmakta ve 
güçlendirmektedir. Yerel duvar ustaları 

137“SCORE - Sustainable COnservation 
and REstoration of built cultural heri-
tage.” Erişim Ağustos, 2022. http://sco-

re-project.net/en

http://score-project.net/en 
http://score-project.net/en 
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ve zanaatkârlar, yerel bilgi ve kaynakları 
kullanarak sığınakları yeniden inşa edebi-
lir, çöken yapılardan malzemeleri kurtara-
bilir ve yeniden kullanabilirler. Bu durum 
toplumun dış desteğe bağımlılığının azal-
masına yardımcı olabilir ve sürdürülebilir 
iyileşme için çok önemli olan geçim kay-
nakları sağlayabilir. Bu anlamda kültürel 
mirasın, yerel olarak mevcut kaynakları 
ve toplulukların sosyo-kültürel ihtiyaçla-
rına uyum gösterdiği görülmektedir.138

Neden

İklim değişikliğinin etkileri, geçmişten 
günümüze kadar geçen süre içinde önce 
yavaş, son yıllarda ise artan bir etkiye 
sahiptir. Bu etkiyle oluşan afetlerin tür-
leri, yaşandığı yerler, etkileri ve boyut-
ları detaylı olarak araştırılmamış ve kayıt 
altına alınarak envanter oluşturulamamış-
tır. Ayrıca, geçmiş toplulukların bu etkileri 
azaltmaya yönelik attıkları adımlar, geliş-
tirdikleri uygulamalar, kullandıkları teknik 
ve malzemeler da kayıt altına alınmamış, 
envanter oluşturulmamıştır. Bazı araş-
tırmalarda ise geleneksel uygulamaların, 
iklim değişikliğine karşı önlemler kap-
samında değerlendirilmemesi ve arada 
bağlar kurulmaması, uygulamaların neye 
çözüm olduğu bilgisinin eksik kalmasına 
neden olmuştur. Bu durumlar geçmişten 
gerekli dersler çıkarılmamasına neden 
olmuştur. Geçmiş pratiklerin günümüz-
deki sorunlara yeterince değerlendirme-
den ve modernize etmeden uygulanması 
sorunların çözümsüz kalmasına, zaman, 
enerji ve kaynak israfına neden olmuştur. 

Nasıl 

İklim değişikliği ile mücadele için 
geçmiş deneyimlerden gelen bil-
giler envanteri

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşa-
nan afet öncesi ve sonrası durumlarda 
hem etkileri izleyebilmek hem de alına-
cak kararlar ve yapılacak uygulamalarda 
başvurulabilecek bir envantere ihtiyaç 
vardır. Bu envanterde yazılı ve sözlü tarih 
kaynaklarından elde edilen yerel halkın 
deneyimlerinin de yer alması envante-
rin kullanım alanını genişletecek ve kısa 
sürede bilgilerde kolayca ulaşılmasına 
olanak sağlayacaktır. 

İklim eylemleri için eski ve yeni 
bilginin entegre edildiği uygula-
nabilir pratikler

Floransa Bildirgesi (2014)’e göre 
“İklim değişikliği, doğal afetler, göç ve 
yoksulluk gibi küresel sorunlar ve risk-
ler ile baş etmek için dayanıklı gelenek-
sel teknikler desteklenmeli ve bunların 
her ülkede kullanımları yaygınlaştırılmalı-
dır. Dayanıklı teknolojiler tespit edilmeli, 
enerjinin etkin kullanımını ve karbondiok-
sit emisyonlarının azaltılmasını sağlamak 
için geleneksel bilginin kullanımı teşvik 
edilmelidir.”139

Geçmiş deneyimlerden elde edi-
len denenmiş ve başarıya ulaşmış olan 
bu geleneksel bilgilerin kullanılması iklim 
değişikliğine uyum ve dayanıklılık için 
verimli sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıra-
caktır. Özellikle bu deneyimlerin günü-
müzdeki uygulamalar entegre edilmesi 

138Jigyasu, Rohit. "Challenges and Oppor-
tunities for Disaster Risk Management of 
Cultural Heritage against Floods." ICO-
MOS–Hefte des Deutschen Nationalkomi-
tees 60 (2015): 22-29.

139“The Florence Declaration on Herita-
ge and Landscape as Human Values.” 
Erişim Mayıs, 2021 https://www.icomos.
org/images/DOCUMENTS/Secretari-
at/2015/GA_2014_results/GA2014_Sy-
mposium_FlorenceDeclaration_EN_fi-
nal_20150318.pdf

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/GA2014_Symposium_FlorenceDeclaration_EN_final_20150318.pdf
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başarı şansını artıracak olan adımlardan-
dır. Örneğin; geçmişte afetlerden sık-
lıkla etkilenen yerlerin yeni yerleşim yeri 
seçim kriterlinde dikkate alınması, resto-
rasyon, onarım gibi uygulamalarda daya-
nıklılığı kanıtlanmış olan malzemelerin 
seçilmesi, daha sağlam strüktürde yapı-
ların yapılması, yerel malzemenin sürdü-
rülebilmesini sağlayacak uygulamaların 
seçilerek enerji ve kaynak tasarrufunun 
sağlanması gibi uygulamalar, iklim deği-
şikliğine karşı dayanıklı toplulukların oluş-
turulmasına katkı sağlayacaktır. 

Geleneksel bilgiyi gençlere 
aktarmaya yönelik eğitimler ve 
etkinlikler

Tarihsel süreçten günümüze kadar 
aktarılmış olan bu deneyimlerden gelen 
bilgi mirasının gelecek kuşakların da iklim 
değişikliğine karşı önlemler alabilmesi 
için aktarılması gerekmektedir. Bu bilgi-
ler gelecekteki yeni edinilecek olan bilgi-
lere kaynak sağlayacak ve gelecek kuşak-
ların da dayanıklı topluluklar oluşturabile 
şansını arttıracaktır. Örneğin;  doğa ile 
uyumlu olan geçmişteki yaşam pratikleri 
incelenip, bunları güncel yaşam pratikle-
rine uyarlanarak gençlere anlatılabilir.

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

Hindistan’daki Su Kuyuları140

Hindistan'ın kurak bölgelerinde, dört 
bir yana yüzyıllar önce inşa edilmiş ters 
piramit şeklindeki dev su kuyuları, geç-
miş bilginin tekrar günümüze edilerek 
kullanılması açısından bugünkü su krizini 

çözmek için büyük bir önem taşımakta-
dır. MÖ 2500-1700 tarihlerinde bölgede 
yaşayan İndus Vadisi Uygarlığına dayanan 
su kuyuları (bawri), başlarda basit oyuk-
lar hâlinde inşa edilirken, 11. ve 15. yüz-
yıllar arasında mühendislik harikalarına 
dönüşmüştür. Bu su kuyuları Hindistan'ın 
tarihi masallarında da yer alan, belirgin 
süslemeleri ve mimari özellikleriyle, yal-
nızca su temin etmek için değil sosyal 
toplanma alanı ve dinî törenlerin yapıl-
dığı yer olarak da kullanılan yeraltı yapı-
larıdır. 2016 yılında, Hindistan gene-
linde birçok su kuyusu tespit edilmiştir. 
Günümüzde ihmal edilip unutulan, turis-
tik merkez hâline gelip tarihi eser olarak 
görülen bu yapılara olan bakış, son yıllar-
daki su kriziyle değiştirmeye başlamıştır. 
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri 
olan Hindistan’ın, tarihinin en riskli su kri-
ziyle karşı karşıya olmasına çözüm ara-
yışlarının geçmişte aranmasıyla ve tarihi 
su kuyuları restore edilmeye başlanmış-
tır. Su kuyularını canlandırmak, yalnızca 
insanların geleneksel kaynaklarını ve sos-
yalleşme alanlarını geri kazanmasını sağ-
lanmakta, kuyulardan her gün yaklaşık 28 
milyon litre tarım ve yerel kullanım suyu 
elde edilmektedir. 

Afrika’da 700 Yıldır Kullanılan 
Tarım Yöntemi141

Batı Afrika’daki köylülerce yaklaşık 
700 yıldır uygulanan ve besinsiz yağ-
mur ormanı topraklarını bereketli top-
rağa çeviren bir tarım yöntemi, farklı 
üniversitelerden antropolog ve toprak 
bilimcilerden oluşan bir ekibin yaptığı bir 
araştırma ile tespit edilmiştir. Bu yön-

140BBC News Türkçe. “Hindistan, Kurak-
lığa Yüzyıllar Önce Inşa Edilmiş Su Ku-
yularıyla Çözüm Arıyor.” 2 Kasım 2021. 
Erişim Ekim, 2022. https://www.bbc.com/

turkce/haberler-dunya-59095005 

141Arkeofili. “Afrika’da 700 Yıldır Kulla-
nılan Tarım Yöntemi İklim Değişikliğini 
Hafifletebilir.” 28 Haziran 2016. Erişim 
Ekim, 2022. https://arkeofili.com/afri-
kada-700-yildir-kullanilan-tarim-yonte-
mi-iklim-degisikligini-hafifletebilir/

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59095005  
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59095005  
https://arkeofili.com/afrikada-700-yildir-kullanilan-tarim-yontemi-iklim-degisikligini-hafifletebilir/
https://arkeofili.com/afrikada-700-yildir-kullanilan-tarim-yontemi-iklim-degisikligini-hafifletebilir/
https://arkeofili.com/afrikada-700-yildir-kullanilan-tarim-yontemi-iklim-degisikligini-hafifletebilir/
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tem, Batı Afrikalıların uyguladığı aşın-
mış ve besinsiz tropik topraklara, kömür 
ve yemek artığı eklenmesiyle, toprağın 
karbon yönünden zengin verimli top-
raklara dönüştürebileceğini göstermiştir. 
Kuzeybatı Liberya’da 150, Gana’da ise 27 
alanı inceleyen araştırmacılar, bu oldukça 
bereketli toprakların, diğer topraklardan 
yaklaşık %200-300 oranında daha fazla 
organik karbon barındırdığını ve çok daha 
yoğun tarımı kaldırabilecek seviyede 
olduğunu görmüştür. Çalışmayı başlatan, 
Sussex Üniversitesinden Profesör James 
Fairhead, bu 700 yıllık yöntemi taklit 
etmenin, Afrika’nın en yoksul bölgelerin-
deki açlıktan mustarip binlerce insanın 
hayatını değiştirme potansiyeli taşıdığını 
ve iklim açısından da yapıcı olan ve büyü-
yen nüfusları doyurabilecek tarım sistem-
lerinin gelişmesine yardımcı olabileceğini 
belirtmiştir.

4- Ekolojik kaynak olarak 
miras:  

Ne/ değer

Ekolojik kaynak olarak miras, mira-
sın doğayı korumak, ekosistemleri afet-
lere karşı daha dayanıklı hâle getirmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek 
için yarattığı olanaklardır. Mirasın çevre-
sel ve devamlılık değeri ekolojik bir kay-
nak olarak değerlendirilmesine imkân 
sunmaktadır. 

Neden

Miras söylemi, kapsamını tarihi anıt-
ların ötesinde, doğal alana da genişlet-
meye başladı. Bu süreçte, doğa koruma 
alanları, kültürel peyzaj fikri gibi sınırlı 
yaklaşımlar ve yeni kavramlar üretildi. 
Ancak pratik uygulamalar, kurumlar hâlâ 
mirası doğal ve kültürel unsurlar olarak 
birbirinden ayırmaktadır. Doğa ve Kültür 
birbiri ile iç içe geçmiş ve karşılıklı bağımlı 
kavramlardır. 

Nasıl

Doğa koruma alanları

Doğal miras bağlamında geliştirilen 
doğa koruma alanları, her ne kadar dar bir 
yaklaşım olsa da mevcut dinamikler içinde 
doğal alanların korunması için önemli 
yasal araçlardır. Doğa koruma alanları 
karbon azaltımı çalışmalarının odakların-
dan biri olarak görülmelidir. Bu bağlamda 
hem mevcut koruma alanlarının etkin 

Afrika’da 700 Yıldır Kullanılan Tarım Yöntemi141
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korunması, hem de yeni koruma alanları-
nın oluşturulması önemlidir. Karasal alan-
larda yoğunlaşan koruma alanları denizle 
de ilişkilenmelidir. Sulak alanları korun-
malı, doğal kaynakları verimli ve dengeli 
kullanılmalıdır. Endemik türlerin devam-
lılığını ve doğal çeşitliliği sürdürülmelidir. 
Yanan alanların doğal şekilde gelişmele-
rine müsaade edilmelidir.

Ekosistem hizmetleri

Ekosistem hizmetleri ile doğal eko-
sistemi kır ve kente entegre eden plan-
lar ve tasarımlar geliştirilebilir. Doğa ve 
iklimle uyumlu yaşam alanları planlana-
bilir. Ekosistem hizmetleri, miras şehir-
lerinin belirli çevresel özelliklerine ve 
bunun yerel sakinler üzerindeki etkisine 
daha fazla önem verilerek elde edilen 
kentsel halk sağlığını iyileştirme araçları 
olarak da değerlendirilebilir.142 Böylece 
doğal alanlardan kentlere uzanan karbon 
yutak alanları hem muhafaza edilir hem 
de genişletilir. Bununla birlikte ekosistem 
hizmetlerini destekleyen sürdürülebilir 
orman yönetimi, korunan zeytinlikler ve 
meralar, sürdürülebilir tarım uygulamaları 
bu hizmetleri destekleyebilir.

Yeni yaklaşımlı yönetim planları: 
Doğal mirasın korunmasında yeni yöne-
tim biçimleri, toplumlar ve çevreleri ara-
sındaki karmaşık ilişkileri sürece dâhil 
etmeli kaynakların aşırı tüketimi, iklim 
değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin yok 
olması nedeniyle yaklaşan küresel kriz-
lere yanıt vermeye çalışmalıdır. Miras 
yönetim sürecinde daha bütünsel ve 

doğal-kültürel yaklaşımların geliştirilmesi, 
başarılı yönetim stratejilerinde yönetişimi 
etkinleştirmesi beklenmekte; yerel top-
luluklarla ilişki kurarak bilimsel ve gele-
neksel bilgiyi değerleme süreçlerine dâhil 
ederek ve hak temelli yaklaşımları teş-
vik ederek ilerlenmesi önerilmektedir. 
Bu anlamda bilinen yasal sınırlar yeniden 
çizilmeli ve revize edilmelidir.

Kültürü doğal miras ile bir bütü-
nün parçaları olarak ele alan eğitimler 
etkinlikler: Miras yönetimi bağlamında 
doğa-kültür ve iklim bağlantısının oluş-
turulması karmaşıktır çünkü “miras” kav-
ramı, doğal ve kültürel unsurları kurum-
sal olarak birbirine bağımlı olarak değer-
lendirilmemektedir. Bu anlamda, bu yeni 
yaklaşımın adapte edilmesi için mevcut 
kültürel ve çevresel miras söylemleri 
içindeki teorik konuların tartışıldığı vaka 
çalışmaları yoluyla, deneyimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Doğa temelli tasarım çalışmaları 
ile miras çalışmalarının entegrasyonu: 
Kentsel dayanıklılık için doğaya dayalı 
çözümler, şehirlerin içinde ve çevresinde 
mekânsal ölçekler ile ayarlar arasında 
uygulanabilir. Örnekler arasında, bina-
lardaki küçük ölçekli yeşil alanlar, sokak-
lar ve su kütleleri boyunca yeşil koridor-
lar, şehir sınırları içindeki şehir parkları 
ve ormanlar ve yukarı veya kıyı boyunca 
sulak alanlar ve ormanlar bulunan, şehir-
leri selden koruyan ve kullanılabilirliği ve 
kaliteyi artıran daha büyük alanlar sayıla-
bilir.143 Bu uygulamaların miras yapıları ve 
alanları özelinde ya da çevrelerinde uygu-

142Tavares, D. S., Alves, F. B., & Vásquez, 
I. B. (2021). The Relationship between 
Intangible Cultural Heritage and Urban 
Resilience: A Systematic Literature Review. 

Sustainability, 13(22)

143“A Catalogue of Nature-Based Soluti-
ons for Urban Resilience”. Erişim Kasım, 
2022. https://elibrary.worldbank.org/doi/

abs/10.1596/36507

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/36507
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/36507
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lanması mirasın korunmasına ve dayanık-
lılığın sağlanmasında faydalı olacaktır. 

Mirasa yönelik uygulamaları çev-
reye duyarlı uygulamalar ile bütünleştir-
mek: Yiyecek ve içecek, harcanan dolar 
başına en yüksek ekolojik etkiye sahiptir. 
Kültür, özellikle gastronomi ile ilgili somut 
olmayan miras, yerel olarak üretilen 
yemek kültürünün sürdürülebilir uygula-
malarını teşvik edebilir ve sosyo-ekolojik 
yenilikler üretebilir.144

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

Kültürel Peyzaj Yaklaşımı

Doğanın korunmasında öncelik aşa-
ğıdaki konulara verilir:

• Biyolojik çeşitliliğin korunması

• Ekosistemin bütünlüğü

Kültürel mirası korumada öncelik 
verilen konular:

• İnsanlık tarihi,

• Geleneksel yaşam kültürünün 
sürekliliği,

• Toplumsal değerler.

Pek çok peyzaj alanında doğal ve kül-
türel mirasın iç içe geçmişliği, korumada 
daha bütünleşik bir yaklaşımı gerekli kıl-
mıştır. Bu nedenle, günümüzde doğal 
ve kültürel peyzajları koruma stratejileri 

gitgide bütünleşmektedir. Kültürel pey-
zajlar, araziye yönelik geleneksel kulla-
nım tekniklerini sunmalarının yanı sıra, 
manevi ilişkileri de yansıtır. Kültürel pey-
zajların korunmasıyla, sürdürülebilir kal-
kınma teknikleri de desteklenmiş olur, 
doğal değerlerin korunması ve geliştiril-
mesi sağlanır. Örneğin geleneksel top-
rak kullanımı teknikleri çoğu zaman biyo-
lojik çeşitliliğin de korunmasını sağlar. 
Dolayısıyla, kültürel peyzajların korun-
ması, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin 
de korunmasını destekler.

UNESCO Dünya Miras Komitesi, 
dünyadaki kültürel peyzaj çeşitliliğini üç 
farklı kategoride toplamıştır:

Birinci kategori: İnsan eliyle tasar-
lanmış ve tanımlanmış peyzajlar (park-
lar ve bahçeler). Bu peyzajlar, yeni doğal 
çevreler yaratmıştır.

İkinci kategori: İnsan faaliyetleri-
nin coğrafya tarafından şekillendiği, aynı 
zamanda doğal çevreyi de şekillendirdiği 
kültürel peyzajlar.

Üçüncü kategori: İnsan tarafından 
manevi değer atfedilen “çağrışımlı kültü-
rel peyzajlar”. Bu tür kültürel peyzajlarda, 
insanın herhangi bir izi bulunmayabilir.

Kültürel peyzajların resmen tanım-
lanmış olması, kültürel mirasın kapsa-
mını genişleterek daha bütünsel bir çer-
çeve sunmuştur. Özellikle geniş kültürel 
peyzajların önemli doğal varlıkları içer-
mesi mümkündür. Korumada süregelen 

144Hoskara, S. , Lombardi, A. , Doganer, 
S. "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 
ulaşmada kültürel mirasın korunması 
ve yönetiminin rolü: Disiplinlerarası bir 
yaklaşım". Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Dergisi 36 (2021 ): 
1963-1976. https://dergipark.org.tr/en/
pub/gazimmfd/issue/64589/800950 

 https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/64589/800950 
 https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/64589/800950 
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geleneksel yaklaşım bağlamında, doğa 
koruma ve kültürel korumanın birbirin-
den kopuk yürütülmesi, batı uygarlığının 
dünyaya bakış açısını yansıtır.

Doğa koruma odağına doğal yaşamı 
koyarken, kültürel miras korumasının 
odağı insan eliyle yapılmış eserlerdir. 
Kültürel peyzaj kavramı bu ayrılığı son-
landırmak ve bütünsel yönetim stratejile-
rini mümkün kılmak için çok disiplinli yak-
laşımlara bir zemin hazırlar.

Kültürel Mirasın Doğası ve Doğal 
Miras Kültürü145

Doğa mirasının temelde kültü-
rel olduğu fikri birçokları için kışkırtıcı-
dır, ancak mirasın korunması bağlamında 
giderek daha fazla kabul görmektedir. 
Burada, tartışmalı bir miras olarak bir 
kişinin doğal mirasa karşı kültürel mirasa 
bakış açısının bir dereceye kadar kişi-
nin entelektüel ve coğrafi konumu tara-
fından yönetildiği tartışılmaktadır. Doğa 
bilimlerinden etkilenen söylemlerde kül-
tür doğanın bir mirası iken, beşeri ve sos-
yal bilimlerden kaynaklanan söylemlerde 
doğa sosyo-kültürel olarak tanımlanır.

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 
için Kültürel Anlatıların Ortak 
Yaratımı146 147

CULTIVATE Sürdürülebilir Kırsal 
Kalkınma İçin Kültürel Anlatıların Birlikte 
Oluşturulması Projesi (2021-2024), 
dört farklı Avrupa UNESCO Biyosfer 
Rezervindeki kültürel mirası araştıran 
disiplinlerarası bir projedir. Proje, Covid-
19 salgını, iklim krizi ve Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşı-
lamak için gereken dönüşümler gibi top-
lumsal zorluklarla bağlantılı olarak sürdü-
rülebilir peyzajları ve toplulukları şekillen-
dirmede kültürel mirasın rolünü anlamaya 
çalışmaktadır. Kültürel değerleri, kimliği ve 
insanlar ile toprak arasındaki ilişkileri öne 
çıkaran yöntemler kullan proje, kültürel 
anlatıların yerel, bölgesel ve ulusal ölçek-
lerde nasıl ortak yaratıldığını, tartışıldığını 
ve müzakere edildiğini araştırmaktadır. 
CULTIVATE, kültürel miras paradigma-
larını sosyo-ekolojik sistemlerle entegre 
ederek, paydaş dinamikleri, peyzaj özel-
likleri ve değişimin itici güçleri ile iliş-
kili olarak kültürel anlatıların nasıl ortaya 
çıktığını analiz etmek için bir metodoloji 
tasarlamayı amaçlamaktadır. CULTIVATE 
adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir gele-
ceğin yaratılmasına katkıda bulunan tüm 
girişimlerin ilham veren hikâyelerini top-
lamaya ve yaymaya dayalıdır.

CULTIVATE, dört biyosfer rezer-
vinde [Wester Ross (İskoçya), 
Nordhordland (Norveç), Třeboň Havzası 
(Çek Cumhuriyeti) ve Batı Estonya 
Takımadaları (Estonya)] araştırma yapa-
rak gerçek dünyadaki sosyo-ekolojik sis-
temlerde değerli bir etkiye sahip olmayı 
planlamaktadır. Bulgular hem bölgesel/
ulusal hem de uluslararası düzeyde yay-
gınlaştırılmak üzere sentezlenecektir. 
Bir kaynak olarak yazılı ve sanata dayalı 
biçimlerde ifade edilen bir anlatılar ban-
kası oluşturulacak ve diğer veriler, somut 
olmayan mirasın planlama ve yönetim 
süreçlerine entegrasyonu için politika 
önerilerini içerecektir.

145Olwig, Kenneth, and David Lowenthal, 
eds. The Nature of Cultural Heritage and 
the Culture of Natural Heritage: Northern 
Perspectives on a Contested Patrimony. 

London New York: Routledge, 2015.

146Unıversıty of Bergen. “CULTIVATE: Co-C-
reating Cultural Narratives for Sustai-
nable Rural Development”. Erişim Kasım, 
2022. https://www.uib.no/en/unesco-c-
hair/144000/cultivate-co-creating-cultu-
ral-narratives-sustainable-rural-develop-

ment#research-questions

147Heritage Research Hub. “CULTIVA-
TE Co-Creating Cultural Narratives for 
Sustainable Rural Development”. Erişim 
Kasım, 2022.  https://www.heritagerese-

arch-hub.eu/project/cultivate/

https://www.uib.no/en/unesco-chair/144000/cultivate-co-creating-cultural-narratives-sustainable-rural-development#research-questions
https://www.uib.no/en/unesco-chair/144000/cultivate-co-creating-cultural-narratives-sustainable-rural-development#research-questions
https://www.uib.no/en/unesco-chair/144000/cultivate-co-creating-cultural-narratives-sustainable-rural-development#research-questions
https://www.uib.no/en/unesco-chair/144000/cultivate-co-creating-cultural-narratives-sustainable-rural-development#research-questions
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/cultivate/
https://www.heritageresearch-hub.eu/project/cultivate/
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Urdaibai Biyosfer Rezervinin 
Bir Parçası Olan Oka Nehri Üst 
Halicinin Restorasyonu148

Urdaibai Biyosfer Rezervi, UNESCO 
Biyosfer Rezervleri’nin bir parçasıdır. 
Ekolojik değeri yüksek olan bölge, tarih 
öncesi zamanlardan beri yerleşim yeri 
olduğu için peyzajı yıllar içinde, insan faa-
liyetleriyle dönüştürülmüş, ekosistemin 
orijinal işlevselliğinin bir kısmını kaybet-
mesine neden olmuştur. İklim değişikliği 
ile birlikte bu kırılgan ekosistem üzerin-
deki baskı artmaktadır. Haliç ekosistemi-
nin, deniz seviyesinin yükselmesi ve su 
rejimindeki değişiklikler gibi iklim deği-
şikliğinin etkilerine karşı direncinin artırıl-
ması, ekosistemin işlevselliğinin bir kısmı-
nın geri kazanılması sayesinde yerel biyo-
çeşitliliğin artırılması ve Urdaibai Biyosfer 
Rezervinin doğal alanının sürdürülebilir 
kamusal kullanımının artırılması amacıyla, 
Oka Nehri'nin üst halicinin restorasyo-
nuna başlanmıştır. 

Bu doğrultuda, Oka Nehrinin üst 
halicinde daha önce var olan bataklı-
ğın geri kazanılmasına yönelik restoras-
yon çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, 
Oka Nehrinin alt bölümünün orijinal gel-
git kanalının bir kısmının işlevselliği kur-
tarılmıştır. Bu restorasyon faaliyetleri-
nin bir parçası olarak, haliçlerin yeniden 
doğallaştırılmasına hizmet etmek için 
bazı bentler ve diğer yapay engeller kal-
dırılmış, gelecekte gelgit bölgeleri hâline 
gelecek lagünler oluşturmak için yeni 
bentler inşa edilmiştir. Restorasyon pro-
jesi ayrıca, kentsel alanlar arasındaki bağ-
lantıyı güçlendirmek için bir yaya-bisiklet 

köprüsü de dahil olmak üzere 14 kilo-
metrelik bir patika ağının kurulması, isti-
lacı yabancı türlerin yok edilmesi, yerel 
habitatlar, türler ve kültürel unsurlar hak-
kında bilgilendirici kaynakların geliştiril-
mesi ve yayılması gibi müdahaleleri de 
içermektedir.

5- Toplumsal eşitlik için 
kaynak olarak miras: 

Ne/ değer

Toplumsal eşitlik için bir kaynak ola-
rak miras, yerel dayanıklılık için iklim deği-
şikliğinden etkilenen topluluklara, özellikle 
dezavantajlı gruplara, mücadele etmek 
için kaynak oluşturmayı ifade etmek-
tedir. Mirasın Yurttaşlık, Sosyokültürel, 
Sosyoekonomik, Evrensellik, Erişilebilirlik, 
Eğlence ve Hizmet değeri kaynak olarak 
değerlendirilmesine imkân sunmaktadır. 
Miras, on yıllar ve yüzyıllar boyunca sos-
yal bağlamlar ve süreçler tarafından şekil-
lendirilir ve yere ve zamana özgüdür.149

Toplum için Kültürel Mirasın 
Değeri Çerçeve Sözleşmesine150 (Faro 
Sözleşmesi)  göre herkesin, başkaları-
nın hak özgürlüklerine saygı gösterdiği 
sürece, istediği kültürel miras ile ilişki 
kurma, ondan yararlanma ve onu gele-
cek kuşaklara aktarma hakkı vardır. Bu 
sözleşme, aynı zamanda kültürel miras 
hakkını tanımlamakta ve İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi ve Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile 
tanınan “kültürel hayata özgürce katılma 
hakkına” atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, 

148Climate Adapt. “Restoration of the Oka 
River’s Upper Estuary, Part of the Urdai-
bai Biosphere Reserve — English.” Erişim 
Temmuz, 2022. https://climate-adapt.
eea.europa.eu/metadata/case-studies/
restoration-of-the-oka-river2019s-up-
per-estuary-part-of-the-urdaibai-bi-
osphere-reserve

149Fatorić, Sandra, & Linde Egberts. "Re-
alising the Potential of Cultural Heritage 
to Achieve Climate Change Actions in the 
Netherlands." Journal of Environmental 
Management 274 (2020): 111107. ht-
tps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/
S0301479720310343?token=C15CC-
C29F2C24EB9B353C3C273E9B7344
33940C77B8A383896FAC39EA743A4
FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B-
545959D&originRegion=eu-west-1&ori-
ginCreation=20221031165007

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/restoration-of-the-oka-river2019s-upper-estuary-part-of-the-urdaibai-biosphere-reserve
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https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/restoration-of-the-oka-river2019s-upper-estuary-part-of-the-urdaibai-biosphere-reserve
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/restoration-of-the-oka-river2019s-upper-estuary-part-of-the-urdaibai-biosphere-reserve
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/restoration-of-the-oka-river2019s-upper-estuary-part-of-the-urdaibai-biosphere-reserve
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0301479720310343?token=C15CCC29F2C24EB9B353C3C273E9B734433940C77B8A383896FAC39EA743A4FC58DDAA0771DC82DE96C65F71B545959D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221031165007
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Faro Sözleşmesine göre kültürel mirasın 
tanımlanması ve yönetilmesi süreçlerine, 
onu gelecek kuşaklara aktarmaya, yaşat-
maya çalışan ve ona değer veren herkes 
dâhil edilmelidir.151 Bu nedenle özellikle 
iklim değişikliğinden etkilenen toplum-
larda, miras gelecek nesillerin ve top-
lumdaki dezavantajlı grupların (kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar, engelliler, düşük gelirli-
ler) sürece dâhil edilmesi, onların mutlu-
luğu ve refahı için bir kaynak oluşturabilir. 
Floransa Bildirgesinde de özellikle yerel 
toplulukların afet ve çatışmadan etkilen-
miş kültürel miras alanları ile ilgilenmesi, 
iyileşme, nekahet ve uzlaşma için bir fır-
sat olarak ele alınmıştır. 

Ayrıca, dayanıklı kültürel mirasın kül-
türel kimlik, sosyal uyum ve yere bağlı-
lık gibi sosyal faydaları olduğu görül-
müştür. Bu faydaları İran'da, deprem 
sonrası kurtarma çalışmalarında; Yeni 
Zelanda'da yerli halk uygulamalarında; 
Birleşik Krallık'ta kıyı ve deniz ekosistemi-
nin yönetimi ve balıkçılık uygulamalarında 
görmek mümkün olmuştur.152

Neden

Toplumun her kesiminin mirasa eşit 
erişim/ kullanım ve benzeri haklara sahip 
olmaması; hak kayıplarına, bellek (anı) 
kayıplarına neden olmaktadır. İnsanların 
mirasa çeşitli nedenlerde erişememesi 
ve onu deneyimleyememesi, kendilerine 
o topluma ya da mirasa bağlı hissetme-
melerine, o miras hakkında yeterli bilgiye 
sahip olamamalarına böylece koruma ve 
yaşatma süreçlerinin başarısız olmasına 

neden olmaktadır. Ekonomik olanaksız-
lıklar ve yaşlıların ve engellilerin mirasa 
erişiminde yaşanan sorunların, miras ile 
toplum arasındaki bağı zayıflatması söz 
konusudur. Mirasın korunması ve gele-
cek kuşaklara aktarılabilmesi onun bilin-
mesine ve toplumlar tarafından sahiple-
nilmesine bağlıdır. Bu nedenle, özellikle 
iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan 
afetlerden önce toplum ile miras ara-
sındaki bağın sağlam olması önemli bir 
kurtarıcıdır. Toplumların iklim değişik-
liğine karşı bilinçli olması, mirası etki-
leyecek uygulamalardan bilinçli ola-
rak uzaklaşması (doğal kaynakların aşırı 
kullanılmaması, yangınların önlenmesi, 
kirletici uygulamaların azaltılması, yan-
lış inşat faaliyetlerinin önlenmesi ve 
benzeri) mirasın evrensel ve toplumsal 
değerinin gelecek kuşaklara aktarımını 
kolaylaştıracaktır.

İklim değişikliği mirasa bağlı sek-
törlerden gelir elde eden toplum kesi-
minin zayıflatmasına da neden olması 
söz konudur. Özellikle kırsal alanlar-
daki mirasa bağlı sektörlerden örneğin, 
somut olmayan mirasa bağlı sektörler 
(geleneksel sanat üretimi ve aktarımı, 
geleneksel yöntemlerle hammadde üre-
timi gibi), hizmet (yeme, içme, konaklama 
gibi) sektöründen gelir elde eden kadın-
ların zarar görmesine neden olmakta-
dır. İklim değişikliği ile yöreden göç eden 
kadınlarla geleneksel bilgi ve sanat ürün-
lerinin kaybı söz konusu olmakta ya da 
iklim değişikliği nedeniyle gerekli olan 
hammaddenin sağlanamaması o gele-
neksel sanat ürünün yok olmasına ve 

151Aykan, Bahar. "Kültürel Miras Hakkı: 
Kültürel Mirasa İnsan Hakları Temelli 
Güncel Yaklaşımlar." Alternatif Politika 

10, no. 2 (2018): 231-52.

152Fatorić, Sandra, and Linde Egberts. 
"Realising the Potential of Cultural Heri-
tage to Achieve Climate Change Actions in 
the Netherlands." Journal of Environmen-

tal Management 274 (2020): 111107.
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kadınların ekonomik olarak etkilenmesine 
neden olmaktadır. 

Nasıl 

Toplumlar ve miras arasında 
köprü oluşturmak

Yerel toplulukların kendi kültürel 
miraslarıyla ve buna bağlı olan yenilikçi 
ve geleneksel uygulamalarla ilgilenmesi, 
tanıması ve saygı göstermesi, miras alan-
larının ve yapılarının daha etkili yöneti-
mini ve yönetişimini sağlayabilmekte ve 
onların dayanıklılığına ve uyum sağlana-
bilirliğine katkıda bulunmaktadır.153 Bu 
nedenle toplumların mirası kendi parça-
ları olarak görmesi için toplum ile miras 
arasında köprü oluşturacak etkinlikler ve 
festivaller, farkındalık ve bilinçlendirme 
eğitimleri düzenlenmesi gerekmektedir. 
Toplumun her kesiminin bu etkinliklere 
ve eğitimlere katılımını kolaylaştırmak 
ise hem korumanın hem de çalışmala-
rın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak-
tır. Bu uygulamaların, iklim değişikliği ve 
mirası etkileyen olumsuzluklar, kültürel 
miras hakkı, katılım hakkı, insan hakları ve 
mirasın önemini içeren broşürlerin hazır-
lanması ve dağıtılması, bunların reklamlar 
gibi uygulamalarla geniş alanlara yayılma-
sının sağlanması çalışmaları ile desteklen-
mesi gerekmektedir. 

Mirasa bağlı sektörlerden gelir 
elde eden toplumlar için eğitim-
ler ve destekler

Mirasa bağlı sektörlerden gelir elde 
eden toplumlar için sektörel kapasite 

geliştirme eğitimlerinin verilmesi, hem 
mirasın yaşatılmasına, em sürdürülebi-
lir yerel kalkınmaya, hem de toplumların 
mirasa olan bağının güçlenmesine katkı 
sağlamaktır. Eğitimler ile daha verimli 
kaynak kullanımı, daha ekonomik ve tek-
nolojik yeni çözümlerin öğrenilmesi hem 
sektörel gelişmeyi hem de toplumların ve 
gelecek nesillerin haklarının korunmasına 
olumlu etkiler yaratacaktır.  

Dezavantajlı grupların miras ile 
olan bağının güçlendirilmesi

“Yerel topluluk üyeleri ve özellikle 
gençler arasında, mirasları ile ilişki kur-
malarına ve onu yorumlamalarına ve de 
ziyaretçilerle başarılı iletişim kurmalarına 
destek vermek için kuşaklararası kapa-
site geliştirilmesi, aynı anda hem ziyaretçi 
deneyimlerini zenginleştirme hem de 
kendi öz-değer ve kimlik duygularını güç-
lendirme yönünde ikili fayda sağlayacak-
tır.”154 Bu nedenle toplumların dezavan-
tajlı gruplarının içindeyer alan çocuklar 
için kendi toplumsal bellekleri ve mirasları 
ile bağlarını arttıracak etkinlerin düzen-
lenmesi faydalı olacaktır.155

Özellikle bu kültürel etkinlikler, 
turizmi kendilerine çekmeyi amaçlayan 
birçok topluluk için stratejik araçlardır. 
Özenli ve kapsayıcı şekilde yapılandırıl-
mış kültürel festivaller yoluyla yaratılan 
eğlence ile karşılıklı bilgilenme, hüzün ve 
zevkin dengeli bir birleşiminin paylaşıl-
ması ve geliştirilmesi, eğer iyi yönetilirse, 
toplumları zengin bir coğrafyaya doğru 
götürebilmektedir   

153“The Florence Declaration on Herita-
ge and Landscape as Human Values.” 
Erişim Mayıs 2021. https://www.icomos.
org/images/DOCUMENTS/Secretari-
at/2015/GA_2014_results/GA2014_Sy-
mposium_FlorenceDeclaration_EN_fi-
nal_20150318.pdf 

154“The Florence Declaration on Herita-
ge and Landscape as Human Values.” 
Erişim Mayıs 2021. https://www.icomos.
org/images/DOCUMENTS/Secretari-
at/2015/GA_2014_results/GA2014_Sy-
mposium_FlorenceDeclaration_EN_fi-
nal_20150318.pdf 

155“The Florence Declaration on Herita-
ge and Landscape as Human Values.” 
Erişim Mayıs 2021. https://www.icomos.
org/images/DOCUMENTS/Secretari-
at/2015/GA_2014_results/GA2014_Sy-
mposium_FlorenceDeclaration_EN_fi-
nal_20150318.pdf 
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Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

“Adopt a Monument” Programı156 

Bu program, yerel halkın miras koru-
yucuları olarak belirlenmesiyle miras ala-
nının ya da yapısının tarihini araştırarak 
ve orada etkinlikler düzenleyerek yerel 
topluluklarda mirasları hakkında farkında-
lık yaratmaya katkıda bulunur. Bu prog-
ram, yerel sakinleri yerel arkeolojik ve 
kültürel miras alanlarının korunmasına ve 
yorumlanmasına aktif olarak katılmala-
rına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. 

Programı aracılığıyla, toplulukları 
kendi bölgelerindeki bir anıtı “evlat edin-
meye” teşvik etmek için uzmanlık, reh-
berlik ve destek sağlayarak, artan yurt-
taşlık değeri yoluyla sürekli bakım ve 
daha fazla koruma sağlanmaktadır. Bu 
program ile tarih öncesi bir mezar, Orta 
Çağ sur duvarı, kale, kilise, köprü, mezar-
lık, maden, fırın, değirmen, geleneksel ev 
veya savaş alanı gibi, topluluk grupları-
nın miras alanlarını benimsemelerine yar-
dımcı olmak ve seçilen anıtın mirasla ilgili, 
eğitim ve eğlence etkinlikleri için bir odak 
noktası olarak hizmet etmesi ve daha 
fazla yorum ve anlayışı teşvik etmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu program toplumlara; yerel bölge-
lerindeki miras alanlarının korunması ve 
yorumlanmasında aktif olarak yer almak, 
topluluk olarak işbirliği yapmak ve birlikte 
çalışmak, toplum gelişimine katılmak, böl-
gesel turizm, iş ve istihdam fırsatlarını 
artırmak, bulundukları yerin hikâyesini 

geliştirmek, anlamak ve aktif katılımla 
yeni beceriler öğrenmek için fırsatlar 
sunmaktadır. 

Finlandiya Açık Albümler 
(Albumit auki) Projesi157

Açık Albümler projesi; özel arşivle-
rin fotoğraflarını dijitalleştirerek, vatan-
daşların kentleriyle ilgili, özellikle kent-
sel mirasla ilgili anılarını korumayı ve 
vatandaşları mirasları ve mirasın önemi 
hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. 
Projenin hedef kitlesinde, yerel vatan-
daşlar, yaşlılar, müzeler, arşivler, araştır-
macılar ve gazeteciler yer almıştır. Açık 
Albümler, sivil toplum, sanat ve kültür 
profesyonelleri ile kurumların birbirlerini 
ortak yarara hizmet eden değerli aktörler 
olarak tanımlamalarına yardımcı olacak 
pratik bir yol sunmaktadır. Açık Albümler 
tarafından kullanılan yeni yöntemler ve 
uygulamalar, nesiller arasındaki boşluğu 
doldurmuş ve dijital ve sosyal dışlanma-
nın üstesinden gelmiştir. Çevrimiçi galeri, 
dünyanın her yerinden çevrimiçi ziyaret-
çileri çekmiş, fotoğraf, video sanatı ve kül-
türle ilgilenen halkı ve STK'ları dahil eden 
proje, oldukça sınırlı finansal kaynaklarla 
yeni koleksiyonlar yaratmıştır. Bu proje, 
kentsel mirasa değer vererek ve tanıta-
rak, geçmiş nesillerin anılarını koruma 
bilincinin artmasına yardımcı olmuş ve 
bilgi gelecek nesillere aktarılır ve araş-
tırma amaçlı kullanılabilir hâle gelmiştir.158 

156Heritage Council. “Adopt a Monument”. 
Erişim Kasım 2022. https://www.herita-
gecouncil.ie/projects/adopt-a-monument

157Open Albums Finna. “The Photographs 
of Home Albums.” Erişim Kasım 2022.  

https://lasipalatsi.finna.fi/?lng=en-gb

158Göttler, Monika, & Matthias Ripp. 
"Community Involvement in Heritage Ma-
nagement Guidebook." City of Regens-
burg and Organization of World Heritage 
Cities, Regensburg  (2017). http://ope-
narchive.icomos.org/id/eprint/1812/1/FI-
NAL_OWHC%20Guidebook%202017.pdf 

https://www.heritagecouncil.ie/projects/adopt-a-monument 
https://www.heritagecouncil.ie/projects/adopt-a-monument 
https://lasipalatsi.finna.fi/?lng=en-gb
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1812/1/FINAL_OWHC%20Guidebook%202017.pdf  
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1812/1/FINAL_OWHC%20Guidebook%202017.pdf  
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1812/1/FINAL_OWHC%20Guidebook%202017.pdf  
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Norveç Yerel Yetkinliği ve 
Kapasiteyi Artıran Yerel Miras 
Planları159

Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü, 
2011 yılında, yerel miras planlarının üre-
timi yoluyla yerel yetkinliğin ve kapa-
sitenin artırılmasında belediyeleri des-
teklemek için bir program başlatmış-
tır. Program temel olarak, kültürel mira-
sın bir politika alanı olarak belediyelerde 
öne çıkarılması ve güçlendirilmesi, işbirliği 
modelleri, ağlar ve bilgi paylaşımı yoluyla 
yerel yetkinliğin ve kapasitenin artırıl-
ması, yerel miras planları aracılığıyla yerel 
mirasın belgelenmesi, haritalanması ve 
tanıtımının sağlanması ve bu süreçte hal-
kın katılımının desteklenmesi gibi hedef-
ler içermektedir. Program kapsamında, 
bu planları geliştirmek için siyasi otori-
teye sahip olan ve dış kurum ve kuruluş-
larla (müzeler veya STK'lar gibi) işbirliği 
modelleri oluşturmakla ilgilenen beledi-
yelere ekonomik teşvikler (10 bin Euro) 
sağlanmıştır. Ayrıca, bilgi alışverişi için 
yerel ağlar ve alanlar kurulması için web 
siteleri, sosyal medya araçları ve kılavuz 
dokümanlar aracılığıyla kapasite geliş-
tirme ve eğitim desteklenmiştir. Planların 
hazırlanması her belediye için yaklaşık 
2-4 yıllık bir zaman alsa da 2019 itiba-
riyle, 422 Norveç belediyesinin %90'ı bir 
yerel miras planına sahip veya üzerinde 
çalışır durumdadır. Müdürlüğün girişim-
leri sayesinde, kültürel miras varlıkla-
rıyla ilgili toplumsal ve siyasi farkındalık, 
katılım ve sahiplenme konusunda kayda 
değer bir artış olmuştur.

6- Yönetişim için kaynak 
olarak miras

Ne / değer

Mirasın iyi yönetişimi ve katılımı 
geliştirmek için yarattığı kaynakları ifade 
etmektedir. Yönetişim tipik olarak; işbir-
liği, müzakere ve düzenlemeyi içerir. 
Miras, tartışan ve müzakere eden farklı 
aktör türleri arasındaki ilişkiler ve etkile-
şimler hakkında yönetişim için bir kay-
naktır. Yasal ve politik çerçevelerin, yerel 
düzeyde kamu ve topluluk aktörlerinin 
kültürel miras etrafında yönetim biçimle-
rini etkinleştirmesine olanak tanıyan bir 
yaklaşımı benimsenmesi önerilmektedir.

Neden

Türkiye’de kültürel miras öncelikle 
yönetim konularının dar bir gündemini 
oluşturdu. Daha sonra kendi başına bir 
yönetim alanı olarak gelişti. Daha sonra 
bu yönetim alanını diğer yönetim alanına 
kaynak oluşturabileceğinin farkına varıldı. 
Şimdi ise kültürel mirasın bir hak oldu-
ğunu ve yönetim süreçlerinin içine nasıl 
entegre bir yerde konumlanabileceği 
tartışılmaktadır.

Nasıl

Katılımcılığa katkı sunan miras 
yönetim deneyimleri 

Örneğin; Avrupa'da kültürel mirasın 
katılımcı yönetime katkısı giderek daha 
fazla araştırılan bir konudur. Çok aktörlü 

159Council of Europe. ““Local Heritage 
Plans – Strengthening Local Competence 
and Capacity through Planning.” Erişim 
Ağustos, 2022. https://www.coe.int/en/
web/culture-and-heritage/-/local-herita-
ge-plans-strengthening-local-competen-
ce-and-capacity-through-planning

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/local-heritage-plans-strengthening-local-competence-and-capacity-through-planning
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/local-heritage-plans-strengthening-local-competence-and-capacity-through-planning
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/local-heritage-plans-strengthening-local-competence-and-capacity-through-planning
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/local-heritage-plans-strengthening-local-competence-and-capacity-through-planning
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ve işbirlikçi bir yaklaşımı benimseyen 
vakalar yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de de 
benzer yönetim deneyimleri incelenerek 
görünür kılınabilir.

Sivil, kamu ve özel kesimler ile 
geliştirilen ortaklıklar

Bakanlıklar ve valilikler, belediye-
ler, kamu eğitim kurumları, üniversiteler, 
müzeler miras toplulukları, STK'lar, koo-
peratifler, vakıflar aynı anda çalışabilir. 
Böylece yerel topluluk bir kültürel mirası 
kullanma, yönetme veya sahip olma hak-
kını elde edebilir. Ortaklıklar ilgili kentsel 
alanların veya bölgelerin sosyal ve eko-
nomik olarak güçlendirilmesine katkıda 
bulunabilecek bir sürdürülebilirlik meka-
nizması oluşturur.

Miras ve iklim ağlarını destekle-
yen mekanizmalar 

Toplantılar, katılımcı pratikler, birlik-
ler, politika, vizyon, strateji, plan, proje ve 
aksiyonların geliştirilmesi için yönlendirici 
ve ilham kaynağı olabilmektedir.

Uluslararası işbirlikleri

Açık ve katılımcı miras ve yöne-
tim kurumları

2022 yılında ICOM (Uluslararası 
Müzeler Konseyi)  müze tanımını yeni-
ledi. Yeni müze tanımı: “Müze, somut ve 
somut olmayan mirası araştıran, toplayan, 
koruyan, yorumlayan ve sergileyen, kâr 
amacı gütmeyen, toplumun hizmetinde 
olan kalıcı bir kurumdur. Halka açık, eri-
şilebilir ve kapsayıcı müzeler, çeşitliliği ve 
sürdürülebilirliği destekler. Müzeler etik 

ve profesyonel bir şekilde çalışır ve ile-
tişim kurarlar ve toplulukların katılımıyla 
eğitim, keyif, yansıtma ve bilgi paylaşımı 
için çeşitli deneyimler sunalar”160 olarak 
çevrilebilir. Bu anlamda müzelere sürdü-
rülebilirlik için yeni roller tanımlanmakta-
dır. Örneğin müzeler açık müzeler hâline 
getirilebilir. Müzeler, kütüphaneler, bele-
diyeler, kamu eğitim kurumları gibi miras 
ve yönetim kurumları daha açık ve katı-
lımcı olarak yeniden kurgulanabilir.

Tarihi Kentler Birliği161

Tarihi Kentler Birliği (TKB), kuruluşun-
dan bu yana geçen 20 yıllık süreç içinde 
hem söylem hem de eylem konularında 
pek çok deneyim yaşadı. 52 Belediye ile 
2000 yılında kuruluşu gerçekleşen TKB, 
bugün 456 üye sayısıyla Anadolu coğraf-
yasının hemen hemen her yerinde tarihi, 
kültürel ve doğal mirasın korunmasında 
söylem ve eylemleri ile farklılık yarattı. 
Ulusal Koruma Politikalarının geliştirilme-
sinde ve Koruma Yasalarının hazırlanma-
sında öncü rolünü üstlendi.

Cittaslow Ağı162

Cittasluw uluslararası bir belediyeler 
birliğidir. Cittaslow, 1999 yılında İtalya’da 
Greve in Chianti’nin eski belediye baş-
kanı Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrul-
tusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini, 
yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 
kentlerin kendilerini değerlendirmele-
rini ve farklı bir kalkınma modeli ortaya 
koymaları fikrini ulusal boyuta taşımış-
tır. İdealleri kısa zamanda Bra (Francesco 

160ICOM, “ICOM Approves a New Museum 
Definition,” International Council of Mu-
seums, accessed December 23, 2022, 
https://icom.museum/en/news/icom-ap-

proves-a-new-museum-definition/
  

161“TKB Yol Haritası” erişim ekim 2022 
https://kentselstrateji.com/wp-content/

uploads/TKBnin-Gelecegi.pdf

162“Cittaslow Türkiye.” Erişim Ekim, 2022 
https://cittaslowturkiye.org/tr/sss/

https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/ 
https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/ 
https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/TKBnin-Gelecegi.pdf 
https://kentselstrateji.com/wp-content/uploads/TKBnin-Gelecegi.pdf 
https://cittaslowturkiye.org/tr/sss/
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Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve 
Positano (Domenico Marrone) bele-
diye başkanları ve Slow Food başkanı 
Carlo Petrini tarafından benimsenmiş-
tir. Yerel değerlerin korunmasına destek 
olan ve İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce 
Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşmakta-
dır. Cittaslow, insanların birbirleriyle ileti-
şim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, 
kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatla-
rına, doğasına, gelenek ve göreneklerine 
sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı 
sorunları olmayan, yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanan, teknolojinin kolay-
lıklarından yararlanan, kentlerin gerçekçi 
bir alternatif olacağı hedeflerini ortaya 
koyan uluslararası kentler ağıdır.

Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel 
Yol Haritaları163

ÇEKÜL Vakfı tarafından 2012 yılında 
Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 
programı başlatıldı. Program, ortak bir 
coğrafyayı paylaşan yerel yönetimlerin, 
bu değerlere ortak bir miras anlayışıyla 
sahip çıkmasına, kalkınma stratejileri kap-
samında kültür öncelikli gelişim dinamik-
lerinin ortaya çıkarılmasına, ortak kay-
nakların paylaşımcı ve akılcı bir anlayışla 
değerlendirilmesine olanak hazırlamayı 
hedefledi. Bölge çalıştayları ile katılımcı 
ortamların yaratılması, veriler elde edil-
mesi hedeflendi. Bu doğrultuda, süreç 
boyunca bölge hakkında fikir sahibi farklı 
uzmanlık alanlarından kişilerin biraraya 
getirildiği bir vizyon geliştirme kurulu 
ile kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerden 
katılımcıların biraraya getirildiği iki bölge-
sel çalıştay düzenlendi.

Regensburg Belediyesi Entegre 
Miras Yönetimi Planlaması164

Bir UNESCO Dünya Mirası kenti 
olan Regensburg’da (Almanya), kent 
yönetimi, URBACT II Project HerO 
(Fırsat Olarak Miras) projesinden bir 
metodoloji kullanılarak geliştirilen 
entegre bir miras yönetim planının 
desteğiyle, kentsel mirası sürdürüle-
bilir kalkınmayı teşvik etmek ve kent 
sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştir-
mek için kullanmıştır. Bu entegre yak-
laşım, Avrupa Konseyinin yanı sıra 
birçok Avrupa projesi tarafından da 
benimsenmiştir. Yaklaşım, tarihi kent 
dokusunun bütünsel bir anlayışla ele 
alınmasını ve ortak hedef ve eylem-
lerin geliştirilmesini teşvik etmek-
tedir. Regensburg'un kentsel mirası 
için iklim değişikliği veya olası ekono-
mik kriz gibi zorluklar konsepte dâhil 
edilmiştir. Bölgesel ve ulusal yöne-
tim kademelerinin entegrasyonu ile 
önerilen birçok proje için finansman 
sağlanmıştır. Mirasın, kent sakinle-
rinin Regensburg'un kimliğine iliş-
kin algısının bir parçası hâline gel-
mesi ve entegre bir yönetişim sistemi 
aracılığıyla koordine edilmesi proje-
nin temel hedefini oluşturmaktadır. 
Regensburg Tarihi Merkezi İçin Dünya 
Mirası Yönetim Planını geliştirmek 
için Regensburg Belediyesi (özellikle 
miras ve çevre ile ilgili departmanlar), 
gelecekteki kültürel peyzajı şekillen-
dirme ve sanat ve kültürün ilerleyen 
yıllarda gelişebileceği koşulları ortaya 
koyma sürecinde kültürel aktörler, 

163“ÇEKÜL Doğa ve Kültür Öncelikli Bölge-
sel Yol Haritaları” https://www.cekulvakfi.
org.tr/proje/doga-ve-kultur-oncelikli-bol-
gesel-yol-haritalari

164"Integrated world heritage manage-
ment plan, Regensburg." Erişim Ağustos, 
2022. https://obs.agenda21culture.net/
en/good-practices/integrated-world-heri-
tage-management-plan-regensburg

https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/doga-ve-kultur-oncelikli-bolgesel-yol-haritalari
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/doga-ve-kultur-oncelikli-bolgesel-yol-haritalari
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/doga-ve-kultur-oncelikli-bolgesel-yol-haritalari
https://obs.agenda21culture.net/en/good-practices/integrated-world-heritage-management-plan-regensburg
https://obs.agenda21culture.net/en/good-practices/integrated-world-heritage-management-plan-regensburg
https://obs.agenda21culture.net/en/good-practices/integrated-world-heritage-management-plan-regensburg
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sanatçılar ve kent sakinleriyle sürekli 
bir işbirliği başlatmıştır. Bu işbirliği 
sonucunda, kültür politikasına yöne-
lik bir eylem planı niteliği taşıyan 
Kültürel Kalkınma Planı “Gündem 
2020” ortaya çıkmıştır. Somut eylem 
noktaları; somut kültürel miras, kültür 
ve turizm, ekonomik kalkınma, konut, 
hareketlilik, kentsel planlama ve kal-
kınma, çevre ve rekreasyon, bilinçlen-
dirme ve araştırma gibi bir dizi temaya 
dâhil edilmiştir.

7- Sanat ve tasarım alanı 
için değer olarak miras

Ne / değer

Bu alan sanat ve tasarım üretimine 
bir bilgi kaynağı olarak mirasla ilişki kur-
manın seçilmiş yönlerini vurgulamaktadır. 
Yöre mirasının sanatı, tasarımı ve bu alan-
lardaki yaratıcılığı destekleyici potansi-
yellerini kapsar. Mirasın estetik, sanatsal, 
ustalık, el sanatı, mimari, pitoresk değeri 
gibi örnek değerleri bu alan için potansi-
yeller oluşturmaktadır.

Neden

Miras değerleri sanatın kültüre ve 
doğaya olan bağını kuran dinamikleri 
oluşturur. Bu nedenle miras kaybı sanat 
ve tasarım alanındaki yaratıcı üretimi de 
olumsuz etkileyecektir. Evrensel değere 
sahip olan bu doğal ve kültürel mirasla-
rın kaybı, tüm dünya için ortak hafızaların 
ve sanatsal-estetik görsel refahın kayıp-
larına neden olacaktır. 

Nasıl

Usta, sanatçı tasarımcı ağları ve 
toplulukları

Yerel katılımcı sanat etkinliklerinin 
geliştirilmesi için sanatçı ağları kullanı-
labilir. Örneğin; belediye yönetimi ile ve 
sanat sektörleri arasında sürdürülebilir 
ortaklıklar kurmak, toplum refahını artır-
mak sanatçıların gücünden yararlanılması 
amacıyla kullanılabilir. 

Kentlerde kurulan disiplinlerarası 
sanat, zanaat ve tasarım atölye-
leri

Yukarıda sözü edilen toplulukların 
mekân ihtiyacını gidermek amacıyla atöl-
yeler kurulabilir.

Sanat ve tasarım program ve 
proje fonları

Sanat ve tasarım alanı hem mira-
sın korunmasında hem de miras ile bes-
lenerek gelişebilir. Sanat ve tasarım ala-
nında projeler geçmişte olduğu gibi kriz-
lere dikkat çekmek için kullanılan bir araç, 
geleceğe ilham olmak için bir alan yara-
tabilir. Yerel, ulusal ve uluslararası proje 
fonları kullanılarak sanat ve tasarım ala-
nında, aşağıdaki örneklere benzer proje 
ve etkinlikler desteklenebilir:

• Tescilli yaşayan ustaları ve yaratıcı 
insanları destekleyen 

• Özgünlük ve çağdaşlık özelliği taşı-
yan grafik ve fotoğraf eserlerinin üre-
timinde geleneksel el sanatlarından 
yararlanan

• İklim değişikliğine vurgu yapan 
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sanat üretimi ve etkinlikleri (kamusal 
sanat, doğa sanatı)

• Sanat eseri aracılığıyla kültürel 
mirasın belgeleyen 

• Kültürel mirastan ilham alan çağdaş 
sanat eserleri üreten 

• Tasarımcılar, küratörler ve sanat 
tarihçileri birlikte çalışabilir ve ortak tasa-
rım süreci boyunca ortak bir anlayış ve 
ilham alanı oluşturmaya çalışan

• Dijital kültürel miras bağlamında, 
tasarımcıların ve sanatçıların farklı disip-
linler arasındaki boşlukları doldurma 
potansiyelini ortaya koyan

• Tasarımda doğayı temel alan 

Örnek model

SSM “Sanat-Sürdürülebilirlik-Miras” 
(Art- Sustainablity - Heritage ASH) 
modeli, yaratıcı çalışanların kültürel miras 
ve sürdürülebilirlikle ilgili değerlerini ve 
eylemlerini anlamaya yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Sanatsal çalışma genel-
likle maddi olmayan bir kültürel varlık 
olarak kabul edilir ve bu nedenle yara-
tıcı çalışanların katkısı genellikle bir poli-
tika ortamında göz ardı edilir. Model, 
yaratıcı çalışanların özellikleri, ekonomik 
koşulları ve itici güçleri üzerindeki çalış-
malarımızı genişletiyor. Yaratıcı (sanatsal) 
çalışmanın, eserin kültürü referans alması 
ve yeniden yorumlanması yoluyla kül-
türel miras için ve toplumun mevcut ve 
gelecekteki durumuna yansıması yoluyla 
sürdürülebilirlik için gerekli olduğunu 
savunuyor. Kültürel miras ve sürdürüle-
bilirlik, sanatçılar ve dünyaları arasındaki 
“toplumsal sözleşme”ye odaklanılarak ele 
alınmaktadır. Sürdürülebilirlik, eşitlik ve 
sosyal adalet açısından ele alınmaktadır. 

Sanatsal etkinlik, kültürel mirası ve sürdü-
rülebilirliği temel bileşenler olarak içerir. 
Sanatsal eser, sanatçının kültürel koru-
yucu ve sosyal eleştirmen olduğu belirli 
bir dünya görüşünün ifadesidir.165

Fujisan, Sanatsal İlhamın Kaynağı 

“3 bin 500 metreden uzun olan Fuji 
Dağı, denizdeki balıkçılar ve uzak Tokyo 
sakinleri tarafından görülebilen Shizuoka 
ve Yamanashi'nin üzerinde yükselmekte-
dir. Bu site yaklaşık bin yıldır sanatçılara 
ve münzevilere ilham kaynağı olmuştur. 
Bölgedeki manevi gelenekler, Budizm ve 
Şinto uygulayıcılarının dağların eteklerini 
süsleyen önemli tapınak ve mabetlerde 
toplanmalarıyla günümüze kadar devam 
etmektedir. Oshino gibi yakındaki köyler, 
yüzyıllar önce olduğu gibi korunmuş ve 
klasik Japon tahta baskılarını anımsatan 
bir manzara sunmaktadır.” 

Bu sözler, dünyanın her yerinden 
turistleri, Japonya'yı ziyaret etmeye 
çağıran, dünya çapında çok çeşitli faali-
yetlerde bulunan JNTO (Japan National 
Tourism) tarafından ifade edilmiştir. Bu 
anlamda Fuji hem Japonya için bir simge 
ve aynı zamanda sanatçılar için bir ilham 
kaynağıdır.166

Şekil: Fine Wind, Clear Morning; Katsushika Hokusai167

165Bennett, Dawn, Anna Reid, and Peter 
Petocz. “Creative Workers’ Views on Cultu-
ral Heritage and Sustainability.” Journal 
of Aesthetics & Culture 6, no. 1 (January 
1, 2014): 24476. https://doi.org/10.3402/
jac.v6.24476

166Organization, Japan National Tou-
rism. “Fujisan—Sacred Place & Source 
of Artistic Inspiration (UNESCO) | World 
Heritage | Travel Japan (Japan National 
Tourism Organization).” Travel Japan. 
Accessed October 26, 2022. https://
www.japan.travel/en/world-heritage/
fujisan-sacred-place-and-source-of-artis-
tic-inspiration/

167“Hokusai.” In Wikipedia, October 25, 
2022. https://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Hokusai&oldid=1118079155

https://doi.org/10.3402/jac.v6.24476
https://doi.org/10.3402/jac.v6.24476
https://www.japan.travel/en/world-heritage/fujisan-sacred-place-and-source-of-artistic-inspiration/
https://www.japan.travel/en/world-heritage/fujisan-sacred-place-and-source-of-artistic-inspiration/
https://www.japan.travel/en/world-heritage/fujisan-sacred-place-and-source-of-artistic-inspiration/
https://www.japan.travel/en/world-heritage/fujisan-sacred-place-and-source-of-artistic-inspiration/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokusai&oldid=1118079155
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokusai&oldid=1118079155
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8- Ekonomik değer için 
kaynak olarak miras

Ne / değer

Ekonomik bir kaynak olarak miras, 
iklim değişikliğiyle mücadeleye yöne-
lik dayanıklı toplumlar için barındırdığı 
maddi ve manevi potansiyelleriyle kay-
nak oluşturmayı ifade etmektedir. Mirasın 
Kullanım, Sanatsal, Mimari, Turistik, 
Yaratıcılık, İşlevsellik, Ticari, Finansal ve 
Ekonomik olarak kalkınma değerleri kay-
nak olarak değerlendirilmesine imkân 
sunmaktadır.

Mirasın, topluluklar ve bireyler için bir 
anlam ve kimlik kaynağı olarak yeri doldu-
rulamaz rolünü yerine getirmeye devam 
etmesi ile sürdürülebilir kalkınmayı ve top-
lulukların refahını yönlendirmede giderek 
daha etkili olduğu görülmeye başlanmış-
tır çünkü kültürel miras; ekonomik, sos-
yal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebi-
lir kalkınmaya doğrudan ve önemli kat-
kılarda bulunmaktadır.168 Sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmada turizmi, yerel ve 
ulusal ekonomileri ve bilgi paylaşımını 
harekete geçirmekte,169 büyüme ve yok-
sulluğun azaltılmasında kilit bir rol oyna-
maktadır.170 Kültürel miras, yatırımları 
çekmekte, turizm, koruma, inşaat, gıda 
üretimi, geleneksel onarımın ve her türlü 
zanaatın ve sanatın üretimi gibi alanlarda 
çok çeşitli sürdürülebilir faaliyetlere ola-
nak sağlamaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerle 
ilgili yeşil, yerel temelli, istikrarlı ve insana 
yakışır işleri teşvik ederek kapsayıcı eko-
nomik kalkınma için güçlü bir varlık oluş-

turmaktadır. Miras yalnızca günümüz 
için bir ekonomik kaynak değildir, aynı 
zamanda 2005 tarihli Faro Sözleşmesine 
göre miras, gelecek nesiller için ekonomi-
nin itici gücü olması açısından da önemli 
olarak görülmektedir.171

Neden 

Kültürel mirasın ekonomik değeri-
nin verimli şekilde değerlendirilememesi 
maddi ve manevi değer kayıplarına, aşırı 
kullanıma neden olur. Kültürel yapılı mira-
sın oynadığı ekonomik rol onu da koruma 
ve afet riski karşısında daha dayanıklı 
hale getirme ihtiyacının bir gerekçesi ola-
rak ele alınmaktadır. Ekonomik faaliyet-
lerin ağırlığı, miras alanında ya da yapı-
sında mevcutta olan zayıflıkları arttırabi-
lir, yetersiz ve aşırı olabilecek müdahale-
ler belirli bir kentsel yaşamın bozulmasına 
ve somut olmayan kültürel miras unsurla-
rının etkilenmesine neden olabilir. Hatta 
uzun vadede yıkıcı bir etkiye de sahip 
olabilir.172

Nasıl 

Yerel gıda kültürü ve markalaş-
tırma stratejilerinin geliştirilmesi

Yerin kalkınması için geçmişten gelen 
deneyimsel tarımsal üretim bilgilerin 
kullanılarak yerel gıda üretimi için İklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında kay-
nakların doğru kullanılması sağlanabilir. 
Böylece yöreye özgü ürünler üretilebilir, 
ürünlerin patentlerin alınması ile marka-
laşma sağlanabilir.

168“Heritage and Resilience İssues and 
Opportunities for Reducing Disaster 
Risks.” Erişim Ağustos, 2022. https://nrl.
northumbria.ac.uk/id/eprint/17231/1/
Heritage_and_Resilience_Report_for_

UNISDR_2013.pdf
  

169García, Bárbara Mínguez. ““Resılıent 
Cultural Herıtage For A Future of Clımate 
Change.” Journal of International Affairs 
73, no. 1 (2019): 101–20. https://www.

jstor.org/stable/26872781

170“Promoting Disaster Resilient Cultural 
Heritage.” Erişim Ağustos, 2022. https://
openknowledge.worldbank.org/hand-

le/10986/28955
 

171“Heritage and Resilience İssues and 
Opportunities for Reducing Disaster 
Risks.” Erişim Ağustos, 2022. https://nrl.
northumbria.ac.uk/id/eprint/17231/1/
Heritage_and_Resilience_Report_for_

UNISDR_2013.pdf
  

172Tavares, D. S., Alves, F. B., & Vásquez, 
I. B. (2021). The Relationship between 
Intangible Cultural Heritage and Urban 
Resilience: A Systematic Literature Review. 

Sustainability, 13(22). 
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Markalaşma ve tanıtım faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirilecek olan fes-
tivaller, yerel gelenekleri canlandırabilir, 
yaşam standartlarını ve bölgenin imajını 
olumlu yönde etkileyerek turistik açıdan 
çekicilik sağlar.

Girişimcilik ve yerel istihdamın teşvi-
kine yönelik desteklerin artması ise yere-
lin kalkınmasına destek olacaktır.

Yeniden kullanım ve restorasyon 
politikalarının geliştirilmesi

Toplumsal, ekonomik ve çevresel 
ihtiyaçları karşılayabilecek ve mirasın 
sürekliliğini sağlayabilecek uyarlanabilir 
yeniden kullanım veya dönüşüm uygu-
lamaları, toplumların değişen iklime karşı 
direncini artırmaya yardımcı olabilmekte-
dir.173 Eski yapıların yıkılıp yeniden yapıl-
ması hem ekonomik kaynak israfına hem 
de enerji israfına neden olacaktır. Ayrıca 
ekolojik dengesi açısından da olumsuz 
sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle yeniden kullanım ve restorasyon 
çalışmalarının desteklenmesi sürdürülebi-
lir kalkınma açısından olumlu adımlardan 
biri hâline gelmektedir. Yapılan tekrar kul-
lanılması yerel hafızayı ve yerel bağlılığı 
da arttıracaktır.

Bilinen örnekler arasında, kiliselerin, 
eski evlerin, fabrikaların yeni iş alanlarına 
dönüştürülmesi, tarihi kanalların veya su 
değirmenlerinin yağmur suyu depolaması 
için yeniden kullanılması ve su değirmen-
lerinin orijinal işlevinin yenilenebilir enerji 
altyapısına dönüştürülmesi sayılabilir. 

Miras, turizm, reklam ve ekonomi 
işbirliklerinin oluşturulması

Ekonomik sektörlerin miras sek-
törü ile olan bağının kuvvetlendirilmesi, 
hem ekonomik çeşitlilik sağlayacak hem 
de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
azaltmaya yönelik potansiyeller yarata-
caktır. İklim değişikliğinin, özellikle turizm 
gibi iklime duyarlı sektörler üzerindeki 
etkilerini azaltmada ekonomik çeşitliliğin 
büyük bir değeri vardır.174 Bu bağın kuv-
vetlendirilmesi ile yeni iş kolların oluş-
ması, yerel göçün önlenmesi ve kaynakla-
rın doğru kullanımını sağlamaktadır.

Eko-turizm destekleri, alterna-
tif turizm (dağ, spor, inanç, gastronomi, 
kongre turizmi gibi) çalışmalarının destek-
lenmesi, tarihi yollar ve rotaların (ticaret 
yolları, kültür yolları) etkinleştirilmesiyle 
hem mirasın tanıtılması hem de mirasın 
ekonomi için bir itici güç olması sağlana-
caktır. Ayrıca, turizmden elde edilen geli-
rin, iklim değişikliğiyle mücadele ve daya-
nıklılığı arttırma çalışmaları kapsamında 
kullanılması da söz konusu olabilir.

Yardımcı yaklaşımlar ve örnekler

“Be.CULTOUR” - Kültür Turizminin 
Ötesinde Projesi175

Be.CULTOUR, 2021-2024 yılları 
arasında, yerel toplulukları ve yenilikçi-
leri Miras Yenilik Ağlarına dâhil ederek, 
Avrupa bölgelerindeki insanların beceri 
ve kapasitelerini artırarak girişimciliği 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 6 pilot 
ve 16 ayna inovasyon ekosistemi, birlikte 

173Fatorić, Sandra, and Linde Egberts. 
"Realising the Potential of Cultural 
Heritage to Achieve Climate Chan-
ge Actions in the Netherlands." Jour-
nal of Environmental Management 
274 (2020): 111107. https://www.
researchgate.net/profile/Vanni-Resta/
publication/334233039_CULTURAL_
HERITAGE_RESILIENCE_AGAINST_CLIMA-
TIC_CHANGE_AND_NATURAL_HAZARDS/
links/5d36e1e2299bf1995b42be35/CUL-
TURAL-HERITAGE-RESILIENCE-AGAINS-
T-CLIMATIC-CHANGE-AND-NATURAL-HA-
ZARDS.pdf 

174Fatorić, Sandra, and Linde Egberts. 
"Realising the Potential of Cultural 
Heritage to Achieve Climate Chan-
ge Actions in the Netherlands." Jour-
nal of Environmental Management 
274 (2020): 111107. https://www.
researchgate.net/profile/Vanni-Resta/
publication/334233039_CULTURAL_
HERITAGE_RESILIENCE_AGAINST_CLIMA-
TIC_CHANGE_AND_NATURAL_HAZARDS/
links/5d36e1e2299bf1995b42be35/CUL-
TURAL-HERITAGE-RESILIENCE-AGAINS-
T-CLIMATIC-CHANGE-AND-NATURAL-HA-
ZARDS.pdf

175Heritage Research Hub. “Be.CULTOUR: 
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sım, 2022.  https://www.heritageresear-
ch-hub.eu/project/be-cultour/
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Be.CULTOUR Topluluğunu oluşturup; 
döngüsel kültür turizmi yoluyla bölge-
sel kalkınmayı teşvik eden metodolojileri, 
araçları ve uygulamaları öğrenecektir. 
Yoksul, uzak veya aşırı sömürülen alan-
larla bağlantılı ortak zorluklardan başla-
yarak, seçilen katılımcılar proje boyunca 
geliştirilen kaynakları yansıtacaktır. Daha 
sonra, yenilikçi çözümlerin transferi ve 
benimsenmesine yönelik ağ oluşturma ve 
eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılırken 
kaynakları kendi bölgelerine uyarlayacak-
lardır. Eşsiz miras varlıklarına sahip bölge-
ler, COVID-19 pandemisinden sonra nasıl 
çekici rotalar oluşturulacağına odaklana-
cak bir öğrenme yolculuğunun merke-
zinde olacaktır.

Gastrocert Projesi - Kırsal 
Turizmde Gastronomi ve Yaratıcı 
Girişimcilik176

Bu projenin iki amacı vardır: birin-
cisi, yerel gastronomi gelişiminin kırsal 
miras değerlerinin korunmasına nasıl yar-
dımcı olabileceğini, ikincisi ise girişimci 
kültürün katma değerli bir turistik dene-
yim olarak yerel olarak üretilen yiyecek-
leri nasıl geliştirebileceğini keşfetmek-
tir. Hedef, yemeğin kültürel kimliklerde 
oynadığı önemli rolün anlaşılması ve yerel 
ve bölgesel geleneklerin desteklenmesi-
dir. Proje aynı zamanda miras varlıklarıyla 
ilgili yerel bilgi, beceri ve uygulamaların 
önemini ve kültürel peyzajlarda yapılan 
deneysel yolculukların gastronomi turiz-
mini nasıl desteklediğini vurgulamıştır. 
Proje kapsamında, yerel kimliği korurken 
yerel üreticileri korumak ve sürdürmek 
için yerel pazarların nasıl kullanılabilece-

ğine dair rapor; KOBİ'leri, kamu kurum-
larını ve destinasyon pazarlama organi-
zasyonlarını içeren bölgesel gastrono-
mik girişimlerin geliştirilmesi için bir plan 
ve KOBİ'lerin mekânların ve geleneklerin 
önemini “anlatılarla” nasıl iletebilecekle-
rine dair bir araç takımı oluşturulmuştur.  

ECoC-SME: Avrupa Kültür 
Başkenti Projesi177

ECoC-SME, Avrupa Kültür 
Başkentinin sosyoekonomik kalkınma 
üzerindeki kalıcı olumlu etkisini destekle-
mek için ortaklık bölgelerinde beş politika 
aracını geliştirecektir. Bu proje girişimci-
liği ve yaratıcı endüstrileri güçlendirerek, 
istihdam yaratarak, akıllı ve sürdürülebi-
lir büyümeyi destekleyerek başarılacak-
tır. Bölgesel Paydaş Gruplarının yoğun 
ve geniş katılımı sayesinde, çeşitli yerel 
aktörler (belediyeler, bölgesel kalkınma 
ajansları, ticaret odaları, üniversiteler, 
küçük işletmeler, ECoC yönetim mer-
kezleri, ve benzeri) projenin yerel öğren-
mesine katılarak profesyonel kapasitele-
rini geliştireceklerdir. Ayrıca, ECoC-SME, 
ortak bölgeleri perspektiflerini genişlet-
meye ve turizm ve “geleneksel” kültürel 
hizmetler gibi bariz sektörlerin ötesinde 
düşünmeye yönlendirecektir.

176Heritage Research Hub. “Gastrocert: 
Kırsal Turizmde Gastronomi ve Yaratıcı 
Girişimcilik.”  Erişim Kasım, 2022. https://
www.heritageresearch-hub.eu/project/

gastrocert/ 

177Heritage Research Hub. “ECoC-SME: 
the European Capital of Culture.”  Erişim 
Kasım, 2022. https://www.heritagerese-

arch-hub.eu/project/ecoc-sme/
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Miras risk altındadır

İklim değişikliği insanlara, yerleşim-
lere, kültürel mirasa yönelik en önemli ve 
en hızlı büyüyen tehditlerden biri hâline 
gelmiş durumdadır. İklim değişikliği mev-
cut kırılganlıkları şiddetlendirip, eski tip 
tehditleri çoğaltırken aynı zamanda yeni 
riskler de yaratmaktadır. Hızlı kentleşme, 
gelir eşitsizliği, küreselleşme ve berabe-
rindeki kültürel kimlik kaybı, topluluk-
ların refahı için ciddi tehditler oluştur-
maktadır. Rekabete dayalı ve duyarsız bir 
şekilde gerçekleştirilen kalkınma pratik-
leri; sürdürülebilir arazi kullanımı, tüke-
tim ve üretim kalıplarının terk edilmesine 
neden olmaktadır. Sorunun ciddiyetini ve 
aciliyetini vurgulayan Hükümetler Arası 
İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) “1,5 °C 
Küresel Isınma Özel Raporunda”; küre-
sel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamanın ara-
ziyi, enerjiyi, endüstriyi, binaları, ulaşımı 
ve şehirleri kullanma şeklimizde hızlı ve 
geniş kapsamlı değişiklikler gerektirece-
ğini ortaya koymaktadır.

Kültürel miras, doğal afetlerin olum-
suz etkilerine karşı savunmasızdır ve iklim 
değişikliği bu zorluğun üstesinden gelme-
nin aciliyetini artırmaktadır. İklim değişik-
liğinin neden olduğu aşırı hava olaylarının 
yanı sıra, bakım eksikliği ve geleneksel bil-
ginin kaybı, dünyanın birçok bölgesinde 
kültürel miras varlıklarının kırılganlığını 
artırmıştır. Hızlı kentleşme ve turizm gibi 
ekonomik faaliyetlere verilen öncelik, 
kültürel mirası ek risklere maruz bırak-
makta, arazi kullanımı veya imar değişik-
likleri gibi konularda baskılar oluşturmak-

ETKİLENEN VARLIKTAN ETKİ YARATAN DEĞERE 

tadır. Yerleşimlerdeki alt yapı afet nede-
niyle hasar gördüğünde, genellikle ona-
rımı veya yeniden yapılması mümkünken, 
kültürel miras geri döndürülemez hasar-
lara uğramaktadır. İklim değişikliğinin yol 
açtığı göç, özellikle somut olmayan kül-
türel mirası etkilemekte, yerel topluluk-
ları geleneksel yaşam biçimlerini terk 
etmeye zorlarken, geleneklerinin ve kül-
türel değerlerinin yok olmasına neden 
olmaktadır.

Kültürel mirasın dayanıklılığının oluş-
turulması ve desteklenmesi, iklim değişik-
liğinin şiddetlendirdiği afet riskleri de dâhil 
olmak üzere, çeşitli risklerden korunması 
konusunda gerekli özenin gösterilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Dünyanın 
dört bir yanından ülkeler, kültürel mirası 
afet risklerine karşı korumak için ilgili 
sözleşmeler, politika çerçeveleri ve kıla-
vuzlardan yararlanarak çeşitli önlemler 
almaktadır. 2005 Hyogo Çerçeve Eylem 
Planı ve 2015-2030 Sendai Afet Riski 
Azaltma Çerçevesi gibi uluslararası afet 
riski azaltma çerçeveleri, kültürel miras, 
risk azaltma ve dayanıklılık gibi kavramlar 
arasındaki bağlantıları tanımakta; böylece 
kültürel mirası korumak adına afet risk 
yönetiminin yaygınlaştırılması için olanak 
sağlayan bir politika ortamı yaratmakta-
dır. Ancak, çevre ve iklim değişikliği politi-
kalarında çevresel faydaların ve farklı kül-
türel miras türlerinin potansiyel kayıp ve 
zararlarının tanınmasını ve temsil edilme-
sini geliştirmek için daha fazla araştırma 
yapılması gereklidir.178

178Fatorić, Sandra, and Linde Egberts. 
“Realising the Potential of Cultural Heri-
tage to Achieve Climate Change Actions 
in the Netherlands.” Journal of Environ-
mental Management 274 (November 15, 
2020): 111107. https://doi.org/10.1016/j.
jenvman.2020.111107

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111107
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111107
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Türkiye, Akdeniz Havzasında bulun-
ması nedeniyle iklim değişikliğine olum-
suz etkilerine karşı son derece hassas bir 
konumdadır ve iklim değişikliğiyle müca-
dele amacıyla çeşitli uluslararası sözleş-
melere taraf olarak hem ulusal hem de 
yerel ölçekte çalışmalarda bulunmuş-
tur. İklim değişikliğinin miras üzerindeki 
etkisi konusunda da farkındalık ve dik-
kat çekmeye yönelik kampanyaları, ortak 
çözümler üretmeye yönelik sempozyum, 
çalıştay, panel gibi organizasyonları ve 
pek çok yerel, ulusal ve uluslararası pro-
jeyi hayata geçirmiştir.

Bununla birlikte, kültürel miras hem 
iklim değişikliği tehdidi altındadır, hem 
de iklim değişikliğinin etkilerine uyum 
sağlama ve bu etkileri azaltma çabala-
rında önemli bir değerdir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması, 
kültürel mirasın, dayanıklılık ve sürdü-
rülebilirliği destekleyen eylemleri teş-
vik etmede rehberlik edebileceğini kabul 
etmektedir. Bu potansiyeli anlamanın 
yolu ise, kültürel miras kavramının geniş-
liğini idrak etmekten ve onu değerli bir 
kaynak olarak sürdürülebilir kalkınma ile 
ilgili politika ve planlara entegre etmek-
ten geçmektedir. 

Gökyurt Köyü, Meram - ÇEKÜL Arşivi
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Miras sürdürülebilir 
kalkınma ve yerel 
dayanıklılık için bir 
kaynaktır

Miras, kapsamlı ve bütüncül olarak 
ele alındığında, sürdürülebilir kalkınma ve 
iklim eylemi için önemli bir kaynak oluş-
turmaktadır. İklim değişikliğine yönelik 
planlar ve mevcut koruma anlayışı mirası 
çok dar bir alana hapsetmiş ve genel pra-
tiklerden soyutlamıştır. Doğal ve kültürel 
mirası koruma yaklaşımını kalkınma uygu-
lamalarına dahil ederek, mevcut veya 
gelecekteki politika ile planlara entegre 
ederek hem mirasın dayanıklılığının oluş-
turulması hem de dayanıklılık için bir kay-
nak olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Birleşmiş Milletlerin “Dünyamızı 
Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi” belgesine göre kül-
türel miras, çeşitli sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine katkıda bulunan değerli bir 
varlıktır. Hedef 4 - Kapsayıcı ve eşitlikçi 
kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için 
yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teş-
vik etmek; Hedef 11 - Şehirleri ve insan 
yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, daya-
nıklı ve sürdürülebilir kılmak; Hedef 12 
- Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıp-
larını sağlamak maddeleri kültürel ve 
doğal mirasın korunmasını ve muhafa-
zasını güçlendirmenin önemini açıkça 
belirtmektedir. 

Kültürel miras, bireysel ve kolektif 
kimliğin ve hafızanın temel bir tezahürü 

olarak, günümüz toplumlarının sürdürü-
lebilir kalkınması ve yaşam kalitesi için 
tartışılmaz bir değeri temsil etmekte-
dir. Hem COVID-19 pandemisi ve hem 
de yaşanan doğal afetlerle birlikte gele-
neksel bilgilere, uygulamalara ve değer-
lere bağlı kalmanın önemi her zamankin-
den daha fazla artmıştır. Kültürel miras 
ve kültürel faaliyetler, kültürel, tarihi ve 
toplumsal değerlerin bir yansıması ola-
rak afet risklerinin azaltılmasında ulusal 
ama daha çok yerel kimliklere yönelerek 
önemli bir rol oynayabilmekte, sürdürüle-
bilir kalkınmaya ve yerel dayanıklılığı kat-
kıda bulunabilmektedir. 

Geleneksel Dokuma Atölyesi, Tamzara, Şebinkarahisar - ÇEKÜL Arşivi
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Acil biçimde eyleme 
geçilmeli

Tüm dünyada, iklim değişikliği yerel 
kültürel mirası ve kültürel öneme sahip 
yerleri etkilemekte ve bu etkiler keskin 
bir şekilde hissedilmektedir. Bu etkiler, 
hem güncel hem de gerçektir ve acil bir 
müdahale gerektirmektedir. 

Kültürel mirasın dayanıklılığının güç-
lendirilmesi, bir ülkenin genel afet risk 
yönetimi stratejisinin ayrılmaz bir par-
çası olarak düşünülmelidir. Dayanıklı kül-
türel miras için etkin bir yasal, politik ve 
kurumsal bir çerçeve oluşturmak ve risk 
değerlendirmesinden hazırlık, müdahale 
ve iyileştirmeye kadar afet risk yönetimi 
süreçlerinde çeşitli paydaşlar arasındaki 
sorumlulukları ve koordinasyon proto-
kollerini ana hatlarıyla belirlemek büyük 
önem taşımaktadır. Temel veri toplama, 
çoklu tehlike risk değerlendirmeleri ve 
etki senaryoları aracılığıyla risklerin bilim-
sel olarak tanımlanması, kültürel miras 
varlıklarının karşı karşıya olduğu afet ris-
kinin daha iyi yönetilmesi konusunda son 
derece etkilidir. 

Tarihi alanlarda afet riskinin azaltıl-
ması ve iklim değişikliğine uyum konu-
sunda bütünleşik bir çalışma, ileri tekno-
lojiler, modeller, yöntemler, süreçler ve 
araçlar gerektirmektedir. Tarihi bir alanı 
dayanıklı hâle getirmek için hem iklim 
değişikliğinin neden olduğu kronik stres-
lerin hem de diğer afetlerin yol açtığı 
şokların ve mevcut risklerin ele alınması 
gerekmektedir. Bununla birlikte, bugüne 

kadar, afet risk yönetimi (ARY) ve iklim 
değişikliğine uyum (İDU) için tipik yöne-
tim çerçeveleri hâlâ  şokları ve kronik 
stresleri ayrı ayrı ele almaktadır. Her iki 
süreci (ARY ve İDU) birleştiren ve daya-
nıklılık oluştururken tarihi alanların ihti-
yaçlarını ve potansiyellerini dikkate alan 
bir Dayanıklılık Eylem Planı geliştirmek 
büyük önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, kültürel miras yerel, 
ulusal ve uluslararası düzeylerde insanla-
rın yaşamlarının ve kimliklerinin bir par-
çasıdır ve bu nedenle iklim değişikliğinin 
sayısız etkisini iletmek için benzersiz bir 
konuma sahiptir. Özellikle iklim değişik-
liğinin neden olduğu etkilerin, kültürel 
miras varlıkları üzerinde yarattığı telafisi 
olmayan tahribat, insanların bu konuda 
farkındalık kazanması ve ortak eyleme 
geçmesi için tetikleyici bir unsur olabilir.  
Bu bağlamda, kültürel miras iklim değişik-
liğinin yakın ve gelecekteki etkileri hak-
kında aciliyeti vurgulamak ve yerel, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde eylemin öne-
mini ortaya koymak için kullanılabilir.

Karalar Köyü, Havran - ÇEKÜL Arşivi
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Değerler genişletilmeli ve 
birlikte hareket edilmeli

Zamanla kültürel mirasın anlamı, 
sanat objeleri olarak tanımlanan tekil 
anıtlardan ve sitlerden, kültürel peyzaj ve 
tarihi kentsel peyzajlara doğru genişle-
miştir. Dolayısıyla, kültürel mirasın deği-
şen rolü göz önüne alındığında miras plan-
lamasının, kentsel koruma pratikleriyle iç 
içe geçmesi, mimarlık, kentsel tasarım, 
şehir ve bölge planlama gibi kentleşmeyle 
ilgili disiplinlerle birlikte çokdisiplinli bir 
biçimde ele alınması gerekmektedir. 
Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımıyla birlikte 
hak temelli yaklaşımlar da miras uygula-
masını daha bütünsel, disiplinler arası ve 
dayanıklılık ve sürdürülebilirlik endişesine 
dayalı hale getirmeye çalışmaktadır. 

İklim eyleminin aciliyeti, kalkınma için 
bir itici güç ve/veya kısıtlama olarak mira-
sın daha geniş etkilerinin değerlendiril-
mesini talep etmektedir. Bu, iklim eylemi 
üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere 
katkıda bulunan miras ve kalkınma sek-
törleri arasındaki etkileşimleri tanımla-
mayı, anlamayı ve değerlendirmeyi gerek-
tirmektedir. Aynı anda hem iklim değişik-
liğinin etkilierini azaltmayı ve bu etkilere 
uyum sağlamayı hem de kültürel değer-
leri korumayı destekleyen stratejiler 
ortak fayda yaratabilmektedir. Yalnızca 
bir tanesinin öncelendiği politika ve stra-
tejiler eksik kalmakta, faydanın yanında 
aslında zararı da beraberinde getirmek-
tedir. Örneğin; gıda güvenliğini sağla-
mak için düşük karbonlu, iklime uyarlan-
mış geleneksel tarım bilgisinin kullanımını 

veya enerji verimliliği için yapılı mira-
sın hassas bir şekilde yeniden kullanıl-
ması ve donanımının iyileştirilmesi ortak 
fayda yaratma konusunda iyi örnek ola-
rak değerlendirilebilir. Bunların yanı sıra, 
geleneksel turba hasadının yasaklanması; 
tarihi binaların enerji verimliliği için miras 
değerleri göz ardı edilecek şekilde dönüş-
türülmesi; yerel orman yönetimi uygula-
maları ve arazi kullanım hakkı dikkate 
alınmaksızın karbon yakalama modelleri-
nin uygulanması gibi örneklerdeyse gele-
neksel uygulamaların ve kültürel mirasın 
tehdidi söz konusudur. Dolayısıyla, miras 
yönetimi ve iklim değişikliğine yönelik 
mücadele farklı disiplinlerin birlikte çalış-
masını, ortak faydalar yaratacak eylemleri 
içeren çerçevelerin geliştirilmesini gerek-
tirmektedir. Özellikle yerel yönetimlerde 
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları 
(KUDEB) ile İklim Değişikliği Bürolarının 
(daire başkanlığı, müdürlük, şube müdür-
lüğü düzeylerinde) birlikte çalışması, İklim 
Eylem Planları ile Miras Yönetim Planları 
ve Koruma Planlarının birbirlerinden 
kopuk olmaması ve istişare halinde üre-
tilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelede 
çalışmalarına mirasın potansiyelinden 
faydalanma yaklaşımının dâhil edilmesi 
oldukça etkili olacaktır.
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EKLER

Tablo 5: Yerel dayanıklılık ve miras anketine katılan belediyeler ve belediye uzmanları 

Belediye Isim Soyisim Görevi ve Ünvanı
Iskilip Zehra Köse Proje danışmanı / Mühendis

Eskigediz Yüksel Ulu Fen İşleri Müdürü

Sultanbeyli Gülten Terzi Başkan Yardımcısı / Meclis Üyesi

Bayraklı Dilan Zeytin Büro Personeli

Göynük Hacer Yiğit Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / Memur

Terme Murat Aslan Ar-Ge Personeli

Karşıyaka Nehir Yüksel Plan ve Proje Müdürü

Kozan Yaşar Gök İmar ve Şehircilik Müdür V.

Selçuklu Süleyman Güneş Y. Mimar

Kütahya Merkez Fatma Akcan Budak Memur / Sosyal Hizmet Uzmanı / Arkeolog

Bergama Hatice Özdemir Memur / Sanat Tarihçisi

Ödemiş Neslihan Görünmez Özkara Sanat Tarihçisi

Babaeski Özge Moralı Şehir Plancısı

Ibradı Kübra Taner Mimar

Incesu Kemal Şeyhoğlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / Memur

Küçükkuyu Nida Kılıçer İnşaat Mühendisi

Muratpaşa Bersu Olgu Ziraat Mühendisi

Muratpaşa Burcu Yazar Restorasyon Uzmanı Mimar

Didim Aslı Kıray Temizlik İşleri Müdürü / Çevre Mühendisi

Şişli Fatih Güçtaş Teknik Uzman / Çevre Mühendisi

Marmara Ereğlisi Gizem Sertakan Şehir Plancısı

Midyat Mervan Yavuz KUDEB Sorumlusu / Sanat Tarihi Uzmanı

Kocasinan Setenay Ören Mimar / Şehir Plancısı

Havran Mehmet Yılmaz Belediye Başkan Yardımcısı

Merzifon Sercan Kırık Strateji Geliştirme Müdürü

Balıkesir Büyükşehir Semanur Kostak Çevre Mühendisi

Balıkesir Büyükşehir Ayşegül Şık Çevre Mühendisi

Kayseri Büyükşehir İbrahim Meyilli Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü

Niğde Merkez Ezgi Bor Kentsel Tasarım Müdürü / Mimar

Seyhan İrem Yaycıoğlu Mimar / KUDEB Uzmanı

Talas Cihan İpek Mimar

Talas Yusuf Can Coşkun İnşaat Mühendisi

Talas Yusuf Musa Sarıkaya Yapı Denetim Şefi / Mimar

Talas Musa Aydemir Şehir Plancısı
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Tablo 6: Manavgat Çalıştay Katılımcıları 

Isim Soyisim Kurum Ünvan
Ayşe Esin Kuleli Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Mimar

Burcu Yazar Antalya Muratpaşa Belediyesi Mimar

Bülent Baykal Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Mimar

Eşref Yazan Manavgat Belediyesi Mimar

Hakime Yılmaz Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Y. Mimar

İbrahim Bakur Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimar

Meryem Özeren Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü İnşaat Mühendisi

Metin Caz Manavgat Belediyesi Arkeolog

Selda Baybo Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) Arkeolog

Serap Sevgi Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Mimar

Tolga Özgüven Ormana Active Turizmci

İrem Özer Serbest Mimar

Ece Enhoş Serbest Mimar

Nuran Esengil Emekli Öğretim Görevlisi - ÇEKÜL Mimar

Recep Esengil ÇEKÜL Antalya Bölge Koordinatörü Mimar

Hasan Üstün Akdeniz Üniversitesi, İbare Akademisyen

Melek Erdem Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Peyzaj Mimarı

Harun Küçükbaz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İnşaat Mühendisi

Oktay Şensoy Ormana Active Gazeteci

Ceyda Bakbaşa Bosson ÇEKÜL Vakfı Şehir Plancısı

Ahmet Onur Altun ÇEKÜL Vakfı Şehir Plancısı

Alp Arısoy Urban. Koop Kent Çalışmaları Kooperatifi Mimar

Yerel Çalıştay Katılımcıları
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Tablo 7: Ordu Çalıştay Katılımcıları 

Isim Soyisim Kurum Ünvan
Ozan Bektaş Ordu Büyükşehir Beleidyesi Şehir Plancısı

Pnar Gizem Emiralioğlu Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı

Esra Özdemir Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı

Özlem Bayraktar Ordu Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarı

Göksun Gedik Kabadüz Belediyesi İnşaat Mühendisi

Selim Aydın Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Tarihçisi

Sevil Akça Demir Ordu Büyükşehir Belediyesi Restoratör

Ali Can Engünyurt Ordu Büyükşehir Belediyesi Arkeolog

Bünyamin Gülaç Aybastı Belediyesi Başkan Yardımcısı

Engin Kaval Kabataş Belediyesi Başkan Vekili

Derya Özcan Ateşli Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve 
Sıfır Atık Müdürü

Ayşe Fidan Aygan Ünye Belediyesi Yüksek Mimar

İrfan Pelit Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürü

Sibel Cerrahoğlu Ünye Belediyesi Plan ve Proje Mü-
dürü

Aysun Bilgin Altınordu Belediyesi Mimar

Eyüp Birkan Çanak Altınordu Belediyesi Harita Mühendisi

Ahmet Onur Altun ÇEKÜL Vakfı Şehir Plancısı
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