
UNESCO 
DÜNYA MİRASLARI 



Merhaba Çocuklar! 

Benim adım 

PATRİMONİT0! 

Hep beraber 

söyleyelim 

PAT-Rİ-MO-Nİ-T0! 

 



Size anlatacak 

çok önemli 

şeylerim var 

çocuklar… 

 

Beni çok iyi 

dinleyin 

olur mu? 



Şimdi dünyadaki  

bazı yerleri göreceğiz. 

 

Bakalım  

tanıyabilecek misiniz? 





Gördüğünüz bu yerler 

UNESCO listesindeki 

Dünya Miraslarıdır. 



Onlara  

UNESCO DÜNYA 

MİRAS ALANLARI 

 diyoruz. 



UNESCO ne midir? 

Birleşmiş Milletler Örgütünün 

bir koludur. 

 

Eğitim, bilim ve kültür gibi 

çok önemli konularda 

çalışmalar yapar. 



Peki,  

 

MİRAS nedir? 

 
 



 

Miras, geçmişten 

geleceğe bir armağandır. 

 
Miras,  

bugün birlikte yaşadığımız ve 

gelecek kuşaklara 

aktardığımız değerli 

varlıklarımızdır  



Peki, neler MİRAS olabilir? 
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Bunlar kişisel miraslardır. 

Peki, neler dünya mirasıdır ? 

    Dünya mirasları çok özel 

kültürel ve doğal varlıklardır. 



* Yapılar, yapı grupları 

* Antik Takılar * Şehir surları * Antik objeler 

* Mabetler, camiler * Köprüler 

Bu kültürel varlıklar neler olabilir? 

10 



*Soyu tükenen hayvanlar 

* Doğal park alanları * Yeryüzü şekilleri * Mağaralar 

* Endemik bitkiler * Yağmur ormanları 

Bir de bize doğanın armağanları, mirası vardır. Bu doğal 
varlıklar neler olabilir? 
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* Seller 

* Özensiz kullanım 

* Depremler 

* Kirlilik 

* Yangınlar 

* Erozyon 

* Tahribat * Hırsızlık 

Tehlikeler ve Riskler 



Peki bu Kültürel ve Doğal Varlıklarımız 
Nasıl Korunur? 

* Öncelikle bu kültürel ve doğal 
varlıkları kişisel olarak kendimiz 

koruyabiliriz. 

* Yerel halk ve yerel yönetim 
koruyabilir. 

* Devlet yetkilileri koruyabilir. 

* Koruma büyük boyutlarda olunca 
uluslararası kuruluşlara gereksinim 

duyulur. 



Peki, Dünya Miraslarını 

belirlemek ve koruma 

altına almak fikri nasıl 

doğmuştur? 



Bundan tam 58 yıl önce, Mısır Ülkesinde  

bir baraj   yapılıyordu. 



Fakat bu baraj, çok çok eski zamanlarda yapılmış olan 

eşsiz güzellikteki tapınakları sular altında bırakacaktı. 



Devletin 

 başındakiler  

UNESCO  

kuruluşundan 

yardım  

istemeye karar 

 verdiler. 



UNESCO ve dünya  

ülkelerinin de yardımıyla 

Mısır’daki üstün evrensel 

 değere sahip iki tapınak 

kesilip kesilip taşındılar. 
 



Ve baraj sularının erişemeyeceği kadar 

yüksek bir yerde yeniden kuruldular. 



Böylece Dünyadaki diğer yerleri de  

koruma altına alma fikri  

doğmuş oldu.  

UNESCO’nun bir kolu olarak 

DÜNYA MİRASI MERKEZİ 

işte böyle kuruldu. 



DÜNYA MİRASI yerleri  

onların bulundukları topraklara bakılmadan 

 bütün dünya halklarına aittir. 



Bu amblemi gördüğümüz her yerde 

 Unesco tarafından kabul edilmiş  

bir DÜNYA MİRASI ile  

karşı karşıya olduğumuzu anlarız. 



Dünyanın her tarafında bir çok ülkede 

1000’den fazla yer DÜNYA MİRASI olarak 

UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. 



Dünya Mirası Sözleşmesi’ni onaylayan 192 Taraf Devlet’ten 

167’sinde 

832 kültürel 

 206 doğal 

35 karma ya da ikili 

Toplam 1073 Dünya Mirası bulunmaktadır. 

Dünya Mirası Listesi’nde: 







Ülkemizde  DÜNYA MİRASI  

olarak ilan edilmiş 17 yer vardır. 

KAPADOKYA 

TRUVA 
İSTANBUL 

DİVRİĞİ 

HATTUŞAŞ 

NEMRUT 
PAMUKKALE 

KSANTHOS-LETOON 

SAFRANBOLU 
EDİRNE 

ÇATALHÖYÜK 

BURSA 

BERGAMA 

EFES 

DİYARBAKIR 

ANİ 

AFRODİSİAS 



Patrimonito’nun  

rehberliğinde 

şöyle bir gezelim… 



PATRIMONITO’nun 

İspanyolcada anlamı: 

“Küçük miras”tır. 

Patrimonito, 

genç miras koruyucusunu 

temsil eder. 

 

Patrimonito  

“Dünya Mirası Genç Ellerde” 

eğitim programının 

simgesidir. 

 







































Bu yerlerin  

kültürel ya da doğal açıdan 

 üstün evrensel değerli 

DÜNYA MİRASLARI 

 olduğu 

UNESCO 

 tarafından kabul edilmiştir. 



Ayrıca 71 yerimiz daha 

DÜNYA MİRASI olarak 

ilan edilmek için 

UNESCO’ya önerilmiştir. 

 



Peki  

ne oluyor 

DÜNYA MİRASI 

 olarak 

ilan edilince? 



 DÜNYA MİRASI olan bir yer 

koruma altına alınmış oluyor. 

 

Artık o yeri insanlar 

saygısızca bozamıyor, 

kirletemiyorlar. 



 DÜNYA MİRASI olan yerin 

bakımı, tamiri ve korunması için 

 yapılacak harcamaların 

bir bölümü 

UNESCO üyesi olan  

bütün Dünya ülkeleri 

tarafından ortaklaşa ödeniyor. 



 İnsanlar DÜNYA MİRASI 

 olan yerleri 

merak ettikleri için görmeye geliyorlar. 
 

Böylece yöremize  

turist gelmiş oluyor.  

Turistlerin gelmesi de yöremize  

gelir getiriyor,  

para kazandırıyor. 



 Belki de hepsinden önemlisi, 

insanlar, bölgelerinde  

bir DÜNYA MİRASI  

bulunduğu için  

gurur duyuyorlar. 

 

Bütün Dünyanın MİRAS olarak  

çok önemsediği bir yere 

sahip olmakla övünüyorlar. 



Öyleyse… 



Hepimiz yöremizdeki 

Tarihi, doğal, kültürel 

yerleri korumalı 

ve  

DÜNYA MİRASI 

ilan edilmeleri için 

el birliğiyle 

ÇALIŞMALIYIZ! 



PATRİMONİTO YEMİNİ 

 

Ülkemdeki ve dünyadaki 

 

Kültürel ve doğal mirasları  

Koruyacağıma 

 

Onlara zarar 

vermeyeceğime ve zarar 

verdirmeyeceğime 

 

SÖZ VERİYORUM ! 

 



 Ben de sizleri 

Şu andan itibaren sözünüzü 

tutacağınıza inanarak  

Türk PATRİMONİTO’ları 

 ilan ediyorum 



HOŞÇAKALIIIIN! 





DÜNYA MİRASI GEZGİNLERİ DERNEĞİ 
 www.worldheritagetravellers.com 


