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YÖNETİCİ ÖZETİ  
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) olarak inanıyoruz ki, miras kavramı- 
doğal, kültürel, somut ve somut olmayan tüm yönleriyle- Birleşmiş Milletler (BM) 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA veya Küresel Amaçlar) temelinde yer 
almaktadır. Ancak miras ve SKA arasındaki bağlantıları güçlendirmek için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır. 
 
Söz konusu boşluğu gidermek amacıyla ICOMOS SKA Çalışma Grubu, ICOMOS üyeleri 
ile işbirliği içinde, Küresel Amaçların miras yoluyla ele alınabilmesinin çok çeşitli yollarını 
gösteren bu Politika Rehberini hazırlamıştır. Bu belge, ICOMOS üyelerinin yanı sıra, 
miras koruma konusunda çalışan uzmanlara ve kalkınma aktörlerine rehberlik ederek, 
kültürel ve doğal mirasın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmayı destekleme 
potansiyelini göstermeyi amaçlamaktadır. 
 
Belgenin içeriği, giriş bölümünden sonra, 17 Küresel Amacın her birini ayrı ayrı ele alan 
birer Politika bölümünden oluşmaktadır ve şu alt-bölümleri içermektedir: mevcut bağlamın 
"Temeli" (tehditler ve potansiyeller); mirasın hedeflenen Küresel Amaca katkısına ilişkin 
bir "Politika Beyanı"; ve pratiğe dönük uygulama stratejilerinin bir örneğini içeren ve farklı 
Küresel Amaçlar arasındaki etkileşimi gösteren bir "Örnek Vaka". Bazı Küresel Amaçlar 
diğerlerine göre mirasla daha ilgili görünse bile, miras odaklı yaklaşımlar, sürdürülebilir 
kalkınmaya geleneksel olarak varsayılandan daha fazla şekilde katkıda 
bulunabilmektedir. Bu nedenle, bu belgede bütün Küresel Amaçların eşit bir şekilde ele 
alınması yaklaşımı benimsenmiştir.  
 
Politika Rehberi, ICOMOS SKA Çalışma Grubu ve ICOMOS bilimsel komitelerinin ulusal 
ve uluslararası düzeylerdeki bilimsel uzmanlığından yararlanılarak hazırlanmıştır. Belge 
ayrıca, dünya çapında miras koruma literatürünü şekillendiren ve uluslararası uzman 
üyelerinin kolektif çalışmalarıyla oluşturulan ICOMOS doktrin metinlerine dayanmaktadır. 
Bu bağlamda, kültürel mirasın korunması uygulamalarında beş küresel bölgenin 
tamamından ve tüm uzmanlık alanlarından gelen üyelerin dengeli bir şekilde temsil 
edilmesi temel bir ilke olmuştur. 
 
Bu belgede ortaya konulan Politika Beyanları, BM 2030 Gündemi’nin temelinde yatan ‘5P’ 
ilkelerine (‘People’/ İnsan, ‘Planet’/ Gezegen, ‘Prosperity’/ Refah, ‘Peace’/ Barış ve 
‘Partnerships’/ Ortaklıklar) ve Küresel Amaçların birbiriyle olan doğal ilişkiselliğine 
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dayanmaktadır. Bu Politika Beyanları, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmayı 
hızlandırmak için mirasın gücünü kullanmak' ana politika direktifi altında birleşerek, 
aşağıdaki başlıklar altında tüm aktörlere çağrıda bulunmaktadır: 
 
• İnsanların refahını sağlamak için miras yoluyla aktarılan bilgi ve kaynakları harekete 
geçir (SKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11); 
• Gezegenin refahını sağlamak için 'kültür-doğa' yaklaşımı ve peyzaj temelli çözümleri 
harekete geçir (SKA 6, 7, 11, 13, 14, 15); 
• İnsan topluluklarının Refahını sağlamak için mirasın barındırdığı ortak kaynakları 
harekete geçir (SKA 5, 8, 9, 11, 12, 14); 
• Toplum içi ve toplumlar arası Barışı sağlamak için sosyal kaynaşma ve diyalog 
sağlamakta mirasın birleştirici gücünü harekete geçir (SKA 10, 11, 16); ve 
• Ortaklıklar oluşturmak için mirasın yarattığı ortak paydayı ve mirasın insan yaşamının 
tüm yönleriyle olan bağlarını harekete geçir (SKA 11, 17). 
 
ICOMOS SKA Politika Rehberi, ileriye dönük bazı önerilerle sona ermektedir. Bu öneriler, 
belgenin daha da iyileştirilmesi ve uygulanması için bir strateji geliştirmeyi de 
içermektedir. Bu yaklaşım; SKA Çalışma Grubu'nun, SKA'larin yerelleştirilmesinde 
ICOMOS Komitelerinin katılımına öncelik veren, örnek vaka çalışmalarının 
yaygınlaştırılması için stratejik ortaklıklardan yararlanmayı ve performans göstergelerin 
geliştirilmesi için araştırmaları teşvik eden On Yıllık Eylem stratejisiyle uyumludur. Ayrıca 
bir Terimler Sözlüğü ve Kaynakça da ek bilgiler olarak verilmektedir. 
 


