


Size anlatacak çok önemli 

şeylerim var ! 

 

Dünyamızın kültürel ve doğal 

 miraslarından  

söz etmek istiyorum.  



Miraslardan söz edeceğiz 

ama: 

Dünyamızın kültürel ve doğal 

 miraslarından önce kişisel  

miraslardan bahsedelim. 

 Öncelikle miras deyince ne 

anlıyoruz? 

 



 

Miras, geçmişten geleceğe bir 
armağandır. 

 
Miras, geçmişten gelen, bugün birlikte 

yaşadığımız ve bizden sonrakilere  
aktardığımız varlıklarımızdır.  

 

Peki, MİRAS nedir? 



Peki, neler MİRAS olabilir? 



Bunlar bize ailelerimizden kalan 
değerli varlıklardır. 

Bir de bize insanlık tarihinden kalan 
miraslar vardır. 



* Yapılar, yapı grupları 

* Antik Takılar * Şehir surları •Antik objeler 

* Mabetler, camiler * Köprüler 

Bu kültürel varlıklar neler olabilir? 



Bu varlıkların bir kısmı taşınabilir,  
bir kısmı ise taşınamaz varlıklardır. 



*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? 



Bu değerli kültürel ve doğal varlıklar 
ne yazık ki çeşitli riskler, tehlikelerle 

karşı karşıyadırlar. 



Bu varlıkların karşılaştığı riskler, 
tehlikeler nelerdir? 

Gelin, hep beraber düşünelim. 



* Seller 

* Özensiz kullanım 

* Depremler 

* Kirlilik 

* Yangınlar 

* Erozyon 

* Tahribat * Hırsızlık 



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. 



Kültürel ve doğal varlıkların 
bazıları o kadar değerli ve dünya 

çapında önemlidir ki 
 UNESCO  

bunları, kültür alanındaki 
çalışmaları kapsamında 

korumaya almıştır.  



Biliyorsunuz, UNESCO  

Birleşmiş Milletler Örgütünün 

bir koludur. 

 

 

Eğitim, bilim ve kültür gibi 

çok önemli konularda 

çalışmalar yapar. 



1959 yılında Mısır hükümeti, 
Nil nehri üzerinde Aswan 
Barajı dolunca sualtında 

kalacak olan Abu Simbel ve 
Philia mabetlerinin 

kurtarılması için UNESCO’dan 
yardım istedi. 



Çok kısa zamanda ulusların 

katkıları ile 80 milyon dolar 

toplandı  

ve bu mabetler bölüm bölüm 

kesilerek baraj dolduğunda 

etkilenmeyecekleri  

64 metre yükseklikte tekrar 

kuruldular. 



UNESCO ve dünya  

ülkelerinin de yardımıyla 

Mısır’daki üstün evrensel 

 değere sahip iki tapınak 

İşte böyle 
kurtarıldılardılar. 

 



Çünkü : Bu yerler  

onların bulundukları topraklara 

bakılmadan 

 bütün dünya halklarına aittir. 

Böylece Dünya’daki diğer 

yerleri de koruma altına alma 

fikri doğmuş oldu.  





Böylelikle 1972’de 

UNESCO’nun bir kolu 

olarak  DÜNYA MİRASI 

MERKEZİ kuruldu. 



Bu konuda 1972 senesinde 

hazırlanıp imzaya açılan 

sözleşmeye,  

bugün itibariyle Birleşmiş Milletlere 

üye  ülkelerden 192’si 

imza atmış ve TARAF DEVLET 

unvanını almışlardır.  

 

Türkiye bu sözleşmeyi  

1983 yılında onaylamıştır. 



Bu amblemi 

gördüğümüz her yerde 

 Unesco tarafından 

kabul edilmiş  

bir DÜNYA MİRASI ile  

karşı karşıya 

olduğumuzu anlarız. 



Dünyanın her tarafında   

167  ülkede  

1073 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: 





Bu değerli varlıkların bazıları hem 
kültürel hem de doğal dünya mirası 

özelliklerini taşır. 
Onlara karma ya da ikili dünya mirası 

denmektedir. 
 



Ülkemizde  DÜNYA 

MİRASI  

olarak ilan edilmiş 17 

yer vardır. 

KAPADOKYA 

TRUVA 
İSTANBUL 

DİVRİĞİ 

HATTUŞAŞ 

NEMRUT PAMUKKALE 

KSANTHOS-LETOON 

SAFRANBOLU EDİRNE 

ÇATALHÖYÜK 

BURSA 

BERGAMA 

DİYARBAKIR 

EFES 

ANİ 

AFRODİSİAS 



Haydi şimdi bu yerler 

 nerelermiş 

şöyle bir gezelim… 





Haydi şimdi bu yerler 

 nerelermiş 

şöyle bir gezelim… 

































Bu yerlerin  

kültürel ya da doğal açıdan 

çok önemli  

DÜNYA MİRASLARI  

olduğu 

UNESCO tarafından 

kabul edilmiştir. 



Bu yerlerden birini 

gören var mı 

içinizde? 





Dünya Mirası olarak 

kabul edilen bu 17 yer 

dışında 71 yerimiz daha 

DÜNYA MİRASI olarak 

ilan edilmek için 

UNESCO’ya önerilmiştir. 

 

 Aday sayısı olarak 

DÜNYA’da 1. sıradayız. 



1. Meddahlık Geleneği (2008) 

2. Mevlevi Sema Törenleri (2008) 

3. Âşıklık Geleneği (2009) 

4. Karagöz (2009) 

5. Nevruz (Azerbaycan, Hindistan,İran, Kırgızistan, Özbekistan  ve  Pakistan, (2009) , Afganistan,Kazakistan, Irak, Tacikistan ve Türkmenistan  ile 

ortak dosya, 2016) 

6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer ( 2010) 

7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010) 

8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010) 

9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011)  

10. Mesir Macunu Festivali (2012) 

11.Türk Kahvesi Kültür ve Geleneği (2013) 

12. Türk Ebru Sanatı (2014) 

13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği, Lavaş, Katrima, Jupka, Yufka (Azerbaycan, Kırgızistan, İran  ve Kazakistan ile  

ortak dosya, (2016) 

14. Çini Yapımı Geleneksel El Sanatı (2016) 

SOMUT OLMAYAN 
KÜLTÜREL MİRAS 

UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. 

“Somut Olmayan Kültürel Miras”, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel 

miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler 

ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına gelir. 

Aralık 2016 tarihi itibariyle Türkiye’nin bu Liste’deki miras sayısı 14’tür. 



Bir yerin DÜNYA MİRASI 

olarak tanımlanması 

neden bu kadar 

ÖNEMLİ? 

Peki ne oluyor 

DÜNYA MİRASI olarak 

ilan edilince? 



 DÜNYA MİRASI olan bir yer 

koruma altına alınmış oluyor. 
 

Artık o yer tüm Dünya 

halklarının ortaklaşa mirası 

olarak kabul edilmiş 

olduğundan, saygısızca 

bozulamıyor, kirletilemiyor; 

sürekli bir bakım ve koruma 

altına girmiş oluyor. 



 DÜNYA MİRASI olan yerin 

bakımı, tamiri ve korunması için 

 yapılacak harcamaların 

bir bölümü 

UNESCO üyesi olan  

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. 

Böylece Turizm gelirlerimiz de 

artış oluyor. 



 Belki de hepsinden 

önemlisi, insanlar, 

bölgelerinde bir DÜNYA 

MİRASI bulunduğu için 

gurur duyuyorlar. 

Bütün Dünyanın MİRAS 

olarak çok önemsediği bir 

yere sahip olmakla 

övünüyorlar. 



Peki… 

Bu mirasları gelecekte kim koruyacak? 

Bu yerlerin korunması ve dünyaya tanıtılması 

gelecekte kimin görevi olacak? 

UNESCO Genel Direktörü diyor ki: 

“Dünya Mirası yerlerimiz yarının büyükleri 

olan bugünün gençlerinin ellerinde 

korunacaktır, tanıtılacaktır.” 



Dünyada bu mirasları 

korumakla görevli gençlere  

 

PATRİMONİTO 
 denmektedir. 

PATRİMONİTO’lar bu 

mirasları gelecek kuşaklara 

taşıyacaklardır. 

 



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 





Daha fazla bilgilenin 

Yeni beceriler kazanın 

Sorumluluğunuzu benimseyin 

Korumada etkin rol oynayın 



TANIYIN 

http://whc.unesco.org/ 

http://whc.unesco.org/en/search/?criteria=patrimonito 

www.unesco.org.tr 

www.kulturvarlikları.gov.tr/ 

www.worldheritagetravellers.com/ 

Dünya Mirası Alan Yönetimlerinin siteleri 



DEĞERİNİ BİLİN 

Koruyun, zarar vermeyin, verdirmeyin. 

Herkes için eğitim,  

bilginin uluslararası paylaşımı,  

barış içinde birlikte yaşama  

konulu projeler hazırlayın 

Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir 

turizmin anlam ve önemini araştırın, 

öğrenin. 



HAREKETE GEÇİN 

***Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Kulüpleri kurun. 

***Okulunuzun UNESCO Kardeş Okullar Ağına katılmasını isteyin. 

***UNESCO Dünya Mirası Merkezi’nin Storyboard yarışmalarına katılın. 

***UNESCO Gençlik Forumlarına katılın. 

***Turizm Haftası’nda “Dünya Mirası Günleri” düzenleyin. 

***Potansiyel alanlar için UNESCO’ya adaylık teklif dosyası hazırlayın. 

***Kariyer ve meslek seçimlerinizde dünya miraslarımızın tanıtılması, korunması 

ve yönetilmesi alanlarını seçenekler arasında değerlendirin.  

Olanaklar elverdiğince dünya mirası ve aday yerlerine gezilere katılın.. 



TANIYIN 

BİLİNÇLENİN 

DEĞERİNİ  BİLİN 

SORUMLULUK  ÜSTLENİN 

HAREKETE  GEÇİN 



www.worldheritagetravellers.com 




