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I. GEREKÇE VE AMAÇ 

Türkiye, kültürel miras açısından evrensel düzeyde zenginlik ve çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu 

durum, Türkiye’ye uluslararası düzeyde bir sorumluluk yükler. Bu nedenle, koruma sürecinde yer 

alan tüm kadroların, koruma alanına ilişkin ulusal çerçevenin yanı sıra, uluslararası gelişme ve 

kararları bilmesi ve bir uzlaşma ve iletişim zeminde buluşması gereklidir. 

Türkiye, Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun birçok kararını onaylamış; Venedik Tüzüğü (1964), Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Sözleşmesi (1972), Avrupa Mimari Mirası Koruma Sözleşmesi 

(1985), Avrupa Arkeoloji Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni (1992) yasallaştırarak iç hukuk belgesi 

haline getirmiştir. Ancak, Osmanlı döneminden beri günümüze yasal ve örgütsel düzenlemelere 

sahip olan Türkiye'de koruma alanını düzenleyen kimi yasa ve yönetmelikler korumayı doğrudan ya 

da dolaylı olarak tehdit eden nitelikte hükümler içermektedir. 1 

Bu durum, TÜRKİYE MİMARİ MİRASI KORUMA BİLDİRGESİ’nin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Koruma alanında çalışan uzmanlar tarafından oluşturulan bu belge, Türkiye ölçeğinde kamuoyuyla 

paylaşılacak ve içselleştirilecek bir kültür politikasına kaynak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

belge, koruma sürecinde yer alan tüm disiplinler ve toplumun farklı kesimleri için mimari mirası 

korumanın temel ilkelerini tanımlar, mimari mirasa yönelik tanımları, korumanın süreç ve araçlarını, 

koruma eğitimi ve politikalarını,  korumanın topluma maledilmesi konularını içerir.  

Bu belge; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla kabul 

edilen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”, 13.04.1989 tarih ve 3534 

sayılı kanunla kabul edilen “Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi” ve 05.08.1999 tarih ve 

4434 sayılı kanunla kabul edilen “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 

(Gözden Geçirilmiş)” birer iç hukuk belgesi haline geldiğini de göz önüne alarak, söz konusu 

belgelerde ele alınmış hususları  ve ICOMOS tarafından hazırlanmış  uluslararası belgeleri benimser. 

 

II. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kültürel miras, insanoğlunun, toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının varlığının, 

kimliğinin ve sürekliliğinin simgesi ve kanıtıdır. Somut ve somut olmayan kültürel miras, tarihsel-

belgesel, estetik-sanatsal, simgesel, sosyal, ekonomik, dini ve manevi ve hatta politik değerler içerir. 

Yenilenemez bir kaynak olan kültürel mirasın, toplumumuz için önemli değer olan “emanet” 

kavramıyla özdeşleştirilerek   içerdiği tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılması toplumsal 

bir sorumluluktur. 

Mimari miras, kültürel mirasın en önemli bileşenlerinden biridir. Mimari mirasın çağdaş yaşam ile 

bütünleştirilmesi toplumların kültürel sürekliliği açısından önem taşır.  

                                                        
1 Koruma alanını düzenleyen temel yasa olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, 2004'te yürürlüğe giren 5226 

sayılı yasa ile getirilen bazı değişiklikler korumanın evrensel gereklilikleriyle çelişmektedir. Bunun yanı sıra, 5366 sayılı Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri. 



Mimari mirası korumanın amacı, özgünlüğü ve kimliği oluşturan nitelikleri bozmadan estetik ve 

kültürel değerleri ortaya çıkarmaktır. Kültürel, sanatsal, teknik ve ustalık gerektiren bir eylem olan 

mimari koruma, koruma etiğine uygun olarak bilimsel ve sistematik araştırma ve değerlendirmelere 

dayanan, insanoğlunun kültürel üretimine saygılı bir uygulamadır. Bu nedenle mimari koruma,  

mimari mirasın bütünlüğünü, parçası olduğu sosyal ve kültürel bağlam ile birlikte dikkate almalıdır.  

Dolayısıyla mimari mirasın korunması, kültürel ve çevresel gelişmenin bir parçasıdır. Tutarlı bir 

gelişmeyi amaçlayan ve mimari mirasa saygılı her politika, korumayı, güncel, kültürel, sosyal ve 

ekonomik boyutlarıyla ele almalıdır.  

Sürdürülebilir gelişme çerçevesinde mimari mirasın işlevlendirilmesi, yaratıcılığın ve ekonomik 

çekiciliğin önemli bir bileşeni olduğunu göstererek toplumda yaşam kalitesinin yükseltilmesini 

sağlayacak; aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin ve karşılıklı anlayışın temin edilmesinde önemli 

bir rol üstlendiğini gösterecektir. 

Mimari miras sadece ekonomik değere bağlı bir meta olarak görülmemeli, bu eserler kültür varlığı 

olmalarını sağlayan tüm değerleriyle birlikte ele alınmalıdır.  

Mimari mirasın korunmasına yönelik eylemler, bu varlıkların değerlerini ve niteliklerini göz önüne 

alan en üst düzeyde uygulama standardına ulaşmalıdır. Bu nedenle koruma uygulamaları sadece 

gerekli eğitimi almış, yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerce gerçekleştirilmelidir. Bu husus, koruma 

sürecinin planlama, projelendirme ve uygulama aşamalarında görev alacak her tür kurum ve kişi için 

de geçerli olmalıdır. 

 

III. MİMARİ MİRASA YÖNELİK TEMEL TANIMLAR VE KORUMA DEĞERLERİ 

III.1. TEMEL TANIMLAR 

kültürel miras 

Geçmişten bugüne ulaşmış, insanların sahiplik bağı içinde olmaksızın sürekli değişim halinde olan 

değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir yansıması olarak betimlenen somut ve 

somut olmayan tüm varlıklardır. Kültürel miras, insanlar ve mekânlar arasında zaman içinde 

meydana gelen etkileşimden kaynaklanan çevrenin tüm özelliklerini içerir. 

mimari miras 

İnsanlığın ortak malı olan ve günümüze ulaşmış özgün nitelikleriyle geleceğe aktarılması gereken, 

farklı ölçek ve nitelikte olan ve tüm değerleriyle, bütünleşik koruma ilkelerine göre korunması 

gereken yapı ve yapı gruplarıdır.  

koruma alanı 

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve içinde bulundukları korunması gerekli çevrenin değerlerinin 

korunabilmesi için gelişme ve yapılaşması kontrol altında tutulması gereken alandır.  

etkileşim geçiş alanı  

Koruma alanı dışında, sınırları iyi belirlenmesi gereken bir geçiş bölgesidir. Koruma alanını 

çevreleyen ikincil koruma alanı olan etkileşim geçiş alanı, onu fiziki, görsel ve sosyal olarak etkiler ve 

bu alandan etkilenir.  

sit, sit alanı 

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, bu uygarlıkların ait oldukları 

dönemlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan, süreklilik ve bütünlük 

gösteren kent ve/veya yerleşme kalıntılarıdır  

Sitler; kentsel, kırsal, arkeolojik, tarihi, doğal ve karma sit olarak nitelendirilirler. 

 



kentsel sit 

Kentsel sitler, mimari, tarihsel, sanatsal ve yerel özellik taşıyan ve bir arada bulunmaları ve 

bütünlükleri nedeniyle değerleri artan kültürel ve doğal çevre ögelerinin (yapılar, bahçeler, bitki 

örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır. 

arkeolojik sit  

Tarih öncesinden günümüze ulaşan eski uygarlıkların yerüstü, yeraltı veya sualtında bulunan ve 

varlıklarını sürdürdükleri dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan kültür 

varlıklarının yer aldığı alanlardır.  

kırsal sit  

Yerleşim düzeni, yapım tekniği ve tasarımıyla yerelin ürünü olan yapıların, yol, meydan, tarım alanı 

vb. öğelerle birleşerek oluşturduğu, korunacak değerler taşıyan kırsal alanlardır. 

geleneksel mimari miras 

Teknoloji ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle hızla çeşitliliğini yitiren dünyada, yöreye özgü 

malzeme ve tekniklerle, yöresel yapım geleneklerini, yerel kimliği yansıtan geleneksel yapı, yapı 

grupları ve yerleşmelerdir.     

endüstri mirası 

Endüstriyel üretim süreçlerinin içinde yer aldığı ve/veya endüstri devrimi teknolojisiyle üretilmiş 

yapılardır. Artık kullanım dışı kalmış yapılar, üretim donatıları, yapı aksamları ve yerleşimler ile içinde 

bulundukları doğa ve kent peyzajları endüstri mirasını oluşturur. 

modern mimarlık mirası  

Türkiye’de 20. yüzyılın başından itibaren üretilmiş, gerek uluslararası, gerekse ulusal yönelimleri 

ve/veya yenilikçi teknik ve teknolojileri örnekleyen yapı, yapı grupları ve yerleşmelerdir. 

sualtı kültür mirası 

Sualtı kültür mirası; sualtı ortamında bulunan veya oradan çıkarılmış olan arkeolojik miras olarak 

anlaşılmaktadır. Sualtında kalmış yerleşme ve yapılar, batık alanları, batıklar ve bunların arkeolojik 

içerikleriyle doğal çevreleri  de bu kapsama girmektedir.  

kültürel peyzaj alanları 

Toplumun ve insan yerleşmelerinin, tarih içinde ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler bağlamında 

doğal çevreleriyle birlikte ve etkileşim içinde bulunarak dönüştürdüğü alanların yanı sıra, insanın ve 

doğanın birlikte oluşturduğu kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil 

hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte anılan, ya da çeşitli kültürel ve estetik 

değerler sergileyen coğrafi alanlardır. 

 

III.2.  KORUMA DEĞERLERİ  

Yapı, yapı grubu veya yapı parçasının korunması gerekli kültür varlığı niteliğini kazanabilmesi, 

özgünlüğünün yanısıra aşağıdaki değerlerden bir veya birkaç tanesine sahip olmasıyla mümkündür:  

özgünlük: 

Bir mimari kültür varlığının anlam kazanabilmesi için gereken ve onun gerçekliğini, değerini ve 

bütünlüğünü kanıtlayan tüm özellikleridir. Mimari mirasın özgünlüğü söz konusu olduğunda,  

konum, tasarım, malzeme ve işçilik özellikleri açısından içinde bulunduğu kültür alanının bozulmamış 

ve tahrif edilmemiş bir belgesi olması istenir. İlk yapımından günümüze yapıların bünyesinde yer 

alan ve yapının kimliğini oluşturan tarihsel katmanlar, özgünlüğünün bileşenleri olarak kabul edilir.  

Mimari mirasın korunmasına yönelik tüm yaklaşım ve uygulamalar, bu mirasın sahip olduğu 

değerleri somutlaştıran özgünlüğünün korunmasını hedeflemelidir.   



Özgünlüğünü tüm boyutları ile (konum, tasarım, malzeme ve işçilik)  kaybetmiş bir mimari kültür 

varlığının korunmasından söz edilemez. Özgünlüğü dikkate alınmadan ve onarılabilir maddi varlığı 

yok edilerek yeniden ve yeni tasarım, taşıyıcı sistem, malzeme ve işçilik ile ve yeni bir çevre içinde 

inşa edilen yapıların korunmuş olduğundan söz edilemez.  Aynı kapsamda tarihin bir döneminde var 

olan ancak,  günümüzde yok olmuş ve çevresel bağlamı değişmiş  bir yapının,  yeniden inşa edilmesi, 

savaş vb. bir durum söz konusu değil ise, koruma uygulaması olarak kabul edilemez. Bu konularda 

yasalar, yönetmelikler ve ilke kararlarında var olsa dahi ve yenileme başlığı  altında mimari kültür 

mirasının yok edilmesine ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasına neden olan hükümlerin ve 

uygulamaların doğruluğundan bahsedilemez. 

bütünlük: 

Mimari mirasın yapısal ve mimari olarak bir bütün tanımlaması ve miras olma durumunu belgeleyen 

tüm unsurları ile var olması durumudur. Bütünlüğün diğer bir boyutu ise, mimari mirasın içinde 

varlık kazandığı çevre ve diğer miras unsurları ile birlikte süreklilik göstermesi şeklinde 

anlaşılmaktadır.  

tarihsel değer 

Tarihsel değer iki ölçüte bağlı olarak anlaşılmaktadır: 1. Yapı ya da yapı gruplarının tarihsel önem 

taşıyan bir “olay”, kişi ve/veya kurumla ilişkili olması; 2. Kentsel, kırsal, endüstriyel miras öğesinin 

eskiliği.  

belgesel değer  

Yaşamın mekâna yansıması olarak kabul edilen yapılar, değişik dönemlerde yaşayan topluluklar ve 

onların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamları, yapım teknolojileri hakkında bilgi veren 

kaynaklardır. 

estetik ve sanatsal değer  

Kültür varlığının tasarımındaki anlayışı ve bezeme özelliklerini, dönemin ulaştığı beğeni düzeyini ve 

niteliğini kapsar. 

teknik ve teknolojik değer 

Kültür varlığının ait olduğu dönemin teknik bilgi, beceri, yapım, malzeme ve işçiliğine ilişkin belgesel 

niteliklerinin tümüdür. 

enderlik - teklik değeri 

Benzerleri zaman içerisinde yok olmuş yapılar ya da yapı elemanları enderlik değeri taşırlar. Türü, 

mimari üslubu ve tasarımcısı bağlamında benzeri olmayan ya da günümüze tekil olarak gelen yapı ya 

da yapı elemanları teklik değeri taşırlar. 

grup değeri 

Birlikte bir bütün oluşturan, mimari miras ögelerinin yapısal ve anlamsal bağlamda  bir arada 

bulunmalarından doğan değerdir. 

kullanım değeri 

Kültürel varlığın kullanımının sürmesi ve kendisine çağdaş toplumda bir yer bulması bağlamında, 

yapının kullanılarak korunması ve çağdaş yaşamda yer alarak geleceğe taşınması durumudur. Yapının 

özgün kullanımının ya da toplumun onun için öngördüğü yeni kullanımın yapıya kattığı değerdir. 

folklorik değer 

Toplumun yerleşmiş örf ve adetleri, yaşam biçimleri, inanışları ve alışkanlıklarının mimari mekânlarla 

(yapılar, yapı grupları veya yapı parçaları) birlikte varolmasının yarattığı değerdir.  

 

 

 



IV. MİMARİ MİRASI KORUMA SÜRECİ VE ARAÇLARI   

Mimari mirasın korunmasına yönelik süreç; belgeleme, araştırma, çözümleme, yorumlama, teşhis ve 

koruma yaklaşımının belirlenmesi, uygulamaya yönelik müdahale tanımlarının yapılması, uygulama 

ve izleme faaliyetlerinden oluşur.  Bu süreçte ilgili mesleklere mensup uzmanlar yer almalıdır. 

Her kültür varlığının kendine özgü nitelik, sorun ve potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, 

evrensel yaklaşımlara uymak koşuluyla, bu çok zengin ve çeşitlilik gösteren mirasın incelenmesine, 

belgelenmesine, değerlendirilmesine ve koruma müdahalelerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar 

o yapıya özgü olmalıdır. 

 

IV.1. MİMARİ MİRASIN TANIMLANMASI, ÇÖZÜMLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yapı ve yakın çevresinin çözümlenme süreci, tasarım özelliklerinin betimlenmesinin yanı sıra, tüm 

dönemleri kapsamak koşuluyla, taşıyıcı sistem, yapım tekniği ve malzeme konusunda yeterli ve 

gerekli müdahalelerin yapılmasına olanak sağlayacak ölçek ve nitelikte, araştırmaya dayanan bilgi ve 

belge içermelidir. Bu süreçte yapının değerlerinin teşhisi de yapılmalıdır. 

Mimari mirası etkileyebilecek doğal ve insan kaynaklı çoklu risklerin yönetimi için yapılacak analiz 

çalışmaları, yapının tanınma sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 

Herhangi bir müdahale öncesinde kültür varlığının  yapım tekniği, malzemesi, taşıyıcı sistem 

özellikleri araştırılmalı;  bozulma nedenleri ve sorunları bu doğrultuda incelenmelidir. Bu 

araştırmalara dayanan bir temel yaklaşım geliştirilmeli, bu yaklaşım ışığında kısa ve uzun vadeli bir 

planlama yapılıp buna bağlı projeler üretilmeden uygulamaya geçilmemelidir. Korumaya yönelik 

projelendirme süreçleri "toplum yararı"nı öne çıkaran bir anlayışla kurgulanmalıdır.  

IV.1.1. Belgeleme 

Mimari Belgeleme, yapının ve yakın çevresinin mevcut durumunun, yazıya, çizime ve fotoğrafa 

ilişkin yöntemler ile ses, multimedya gibi araçlar ve gelecekte keşfedilecek diğer yöntemler 

aracılığıyla kayıt altına alınmasıdır. Gerekli görülen hallerde yapıyı belgeleme, araştırma, çözümleme, 

yorumlama ve teşhis süreçleri, uygulama sırasında ve sonrasında da devam etmelidir. 

Taşıyıcı Sistemin Araştırılması mimari belgeleme ile bütünleşmek koşuluyla, yapı taşıyıcı sisteminin 

incelenmesidir. Yapının taşıyıcı sistem davranışını belirlemeye yarayacak veriler, tarihi belgelerden, 

yapının doğrudan kendisinden, alanda veya laboratuvar ortamında yürütülen test ve ölçüm 

çalışmalarından elde edilir. Alanda yürütülecek testlerin, tahribatsız testler olmasına dikkat 

edilmelidir. Yapı temellerinin ve zemin özelliklerinin tespiti de bu inceleme kapsamındadır. 

IV.1.2. Taşıyıcı Sistem Sorunlarının Tanımlanması-Teşhis  

Mimari mirasın korunmasına yönelik kararların alınması, hasarların teşhisi, müdahale tekniklerinin 

belirlenmesi ve yapı güvenlik değerlendirmeleri disiplinlerarası çalışma gerektiren işlemlerdir. Bunlara 

yönelik kararlar, tüm disiplinlerin birlikte yapacakları çalışmalar sonucu geliştirilmelidir. 

Taşıyıcı sistem güvenliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirme/destekleme müdahale önerilerinin 

geliştirilmesi için taşıyıcı sistemin ve yapıda tespit edilen hasarların incelenmesi gerekmektedir. 

Güvenlik değerlendirmesi öncesinde, yapının maruz kaldığı deprem ve yangın gibi afetler ile bu 

afetler sonrasında gerçekleştirilmiş onarım bilgilerinin, yapının geçmişte hangi işlevlerle 

kullanıldığının, kullanıcı müdahalelerinin, yapının çevresinde meydana gelen değişikliklerin ve yapının 

komşu yapılarla ilişkilerinin tespit edilmesi gerekir. Bu bilgilerin yanında, deneysel ve sayısal analizlere 

dayanan verilerin elde edilebilmesi de önemlidir.  



Mimari mirasın yapısal güvenliğinin değerlendirilmesi için gerekli araçlar ve izlenecek ilkeler ile 

uygulamada kullanılacak müdahale teknikleri hakkındaki bilgiler, hazırlanacak uygulama rehberinde 

tanımlanacaktır. 

IV.1.3. Korunacak Değerlerin Tanımlanması 

Mimari mirasın korunmasına yönelik ana tavrın belirlenmesinde kültür varlığının kendi değerlerinin 

tanımlanması, korunması ve sürdürülmesi esastır. Koruma sürecinin, bu değerleri tehdit eden 

etkenleri ortadan kaldırması ve/veya denetim altına alması gerekir. 

Bu süreçte kültürel mirasın içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel ortamın gerektirdiği değişiklikler 

dikkate alınmalı, kültürel, teknolojik ve sosyal tarihi araştırılmalıdır.  

IV.1.4. Bilginin Oluşumu ve Paylaşımı 

Belgeleme, araştırma, çözümleme, yorumlama ve teşhis sürecinin her aşaması kayda alınmalı ve bu 

belgeler arşivlerde bulundurulmalıdır. Bu arşivler, telif haklarının gerektirdiği koşullar saklı kalarak, 

tüm uzmanların inceleme ve kullanımına açık tutulmalı, ulusal kültür envanteriyle 

ilişkilendirilmelidir. 

Bilginin oluşturulması kadar, o bilgiye gereksinim duyacak her kişi ve kurum tarafından 

kullanılmasının da önemli olduğu göz önüne alındığında, koruma konusunda üretilen her ölçek ve 

nitelikteki bilginin kullanılabilmesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 

Ülke ölçeğinde taşınmaz kültür varlığı envanterinin tamamlanması için mevcut yasalara ek 

düzenlemeler yapılmalıdır. Bu envanterin tüm ilgililer tarafından kullanılabilen bir bilgi altlığı 

oluşturması ve bu oluşumun kurumsallaşması için gerekli örgütlenme gerçekleştirilmelidir.  

 

IV.2 MİMARİ MİRASA MÜDAHALE İLKELERİ  

1. Mimari mirasın korunmasına yönelik müdahalelerde yapının özgünlüğünün tüm boyutlarıyla 

korunması esastır. 

2. Müdahaleler yapıya zarar vermemeli; tarihi belge niteliği olan izlerin yok olmamasına ve 

değiştirilmemesine dikkat edilmeli; yapının bütünlüğü korunmalıdır. 

3. Herhangi bir kültürün (veya dönemin)  verisi, zorunlu olmadıkça diğer bir kültürün verilerinin 

açığa çıkarmak için ortadan kaldırılmamalıdır. Bu konuda girişilecek eylemler, uzmanların 

ortak mutabakatı ile gerçekleştirilmelidir. 

4. Müdahaleler, daha sonra gerçekleştirilecek araştırma ve çalışmaları yanıltmamalı, özgün 

yapıya olabildiğince zarar vermeden kaldırılabilir ve/veya yenilenebilir tekniklerle 

yapılmalıdır. 

5. Özgün malzeme ve tekniklerle birlikte kullanılması zorunlu olan yeni malzeme ve teknikler, 

ilgili proje özelinde tanımlanacak testler yapılmadan ve bilimsel verilerle uygunluğu ortaya 

konulmadan kullanılmamalıdır.  

6. Uygulama sürecinde ve sonrasında yapılan müdahalelerin etkinliğini belirleyecek şekilde, 

ölçüme dayalı ve düzenli izleme yapılacak mekanizmalar tanımlanmalıdır. 

7. Mimari mirasın korunması ile ilgili olarak proje hazırlama, uygulama ve denetleme süreci, bu 

sisteme özgü geliştirilecek yasal çerçeve (ihale kuralları-koşulları ve fiyatlandırma sistemi) 

kapsamında ele alınmalıdır. 

8. Uygulamanın her aşaması belgelenmeli ve bu belgeler, sürecin başlangıcında hazırlanacak 

diğer belgelerle birlikte arşivlerde bulundurulmalıdır. Bu arşivler, telif haklarının gerektirdiği 

koşullar saklı kalarak, tüm uzmanların inceleme ve kullanımına açık tutulmalıdır. 

9. Her kültür varlığının kendine özgü sorun ve potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, 

evrensel ve ulusal yaklaşımlara uyulmak koşuluyla projelendirme ve uygulamada değişik 



değerlendirme ve çözümler gerekebileceği kabul edilmelidir. Bu kabulün doğal sonucu olarak, 

bu çok zengin ve çeşitlilik gösteren kültürel mirasın belgelenmesi, değerlendirilmesi ve 

uygulamaya yönelik müdahalelerin belirlenmesinde genellemelerden kaçınılmalıdır. 

 

IV.3. MİMARİ MİRASIN KORUNMASI: MÜDAHALE ÖLÇEĞİ, MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE 

MÜDAHALE BİÇİMLERİ  

Mimari mirasın korunması kapsamında gerçekleştirilecek her düzeydeki müdahale, bu bildirgenin 

öngördüğü bilimsel yaklaşım ve ilkeler çerçevesinde ele alınmalıdır. Müdahale biçimleri yapının sahip 

olduğu değerlere ve  koruma ilkelerine göre belirlenir tanımlanır. Koruma müdahalelerinde özgün 

niteliklerin korunması ve en az müdahale esastır; gerekli durumlarda aşağıdaki yaklaşım ve 

biçimlerden biri, ya da birkaçına bütüncül bir anlayışla başvurulabilir. 

IV.3.1. Müdahale Ölçeği 

Bakım  

Yapının özgün şekli ile korunmasını, geleceğe aktarılmasını ve yapının yaşamını sürdürmesini 

amaçlayan; tasarımda, malzemede, strüktürde ve mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen 

uygulamalardır (çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana vb.).  

Basit onarım   

Yapıların, taşıyıcı sistemine ve plan kurgusuna müdahale etmeden, bozulan ve eksilen malzeme ve 

mimari elemanlarının uzman değerlendirmesiyle, belgeleme ve irdelemeye dayalı olarak, özgün 

biçimlerine uygun şekilde onarılması veya tamamlanmasıdır.  

Esaslı onarım  

Kültür varlıklarının bakım ve basit onarımla çözülemeyen sorunlarına yönelik, çoğu kez birkaç 

müdahale tekniğinin bir arada kullanıldığı, projeye dayalı uygulamalardır. Müdahalelerin derecesi, 

yapıdaki hasarların niteliği ve çağdaş kullanımın gerektirdiği donatıların eklenmesi gerekliliğine göre 

değişir. Hasarlı, ya da eksik olan kesimlere yapılacak müdahale, yapının sunumu ve/veya kullanımıyla 

bağlantılı olarak malzemelerinin sağlamlaştırılmasından, yeniden yapımına doğru artar. 

IV.3.2. Müdahale Yaklaşımları 

Sağlıklılaştırma-Rehabilitasyon  

Güncel kullanımda çağdaş konfor koşullarını karşılayamayan ve bu nedenle kullanım değerini yitirmiş 

yapıların, mimarisini koruyarak, onarım ve çağdaş donanımla desteklemeyi kapsayan 

uygulamalardır. 

Yeniden kullanım – Yeni işleve uyarlama  

Kültür varlığının özgün işlevi dışında başka bir işlev için kullanılması yönünde alınan kararın 

gerektirdiği müdahalelerin, restorasyon/koruma projesi kapsamında uygulanmasıdır. 

Bu yeniden kullanım sürecinde yapılar kabul edilebilir bir yaşam standardına yükseltilirken, 

özgünlüğü, bütünlüğü ve anlamı saygı görmelidir.  

Taşıma  

Taşınmaz kültür varlıkları ve parçalarının, bulundukları yerlerde (in-situ) korunmaları esastır. Ancak, 

taşınmaz kültür varlıkları için açık ve ortadan kaldırılamaz bir tehdit söz konusuysa ya da bilimsel 

olarak kanıtlanmış ve seçeneği olmayan toplumsal bir yarardan ötürü başka bir yere nakil 

zorunluluğu varsa ve bu işlem mümkün ise, hazırlanacak projelere göre taşıma işlemi 

gerçekleştirilebilir. 

Anastylosis 

Mimari mirasa ait dağınık mimari parçaları, anıt hakkında fikir verecek biçimde yeniden bir araya 

getirerek onu belirli bir bütünlüğe kavuşturma yöntemidir. Bu müdahale yeniden yapımı 



hedeflemez; yapının ayakta tutulması için gereken çağdaş müdahale ve ekler sınırlı tutulmalı ve öne 

çıkmamalıdır. 

Yeniden yapım  

Kültür varlığı değerlerini taşıyan ve toplumsal hafızada güncelliğini korumakla birlikte herhangi bir 

nedenle yitirilmiş olan yapının, gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel 

katkıları ve toplumsal açıdan vazgeçilmezliğinin tanımlanması durumunda yeniden yapılmasıdır. 

Yapının içinde bulunduğu kentsel bağlamın değişmemiş, bu değişikliğin toplumsal hafızada yer 

bulmamış olduğu, eldeki mevcut belgelerin varsayımları en aza indirgeyecek düzeyde olduğu 

durumlarda (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) 

kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı ve kendi parselinde daha önce bulunduğu yapı oturum 

alanında, özgün mimarisi, malzeme ve yapım tekniğiyle ilk durumuna uygun olarak projelendirilmesi 

ve uygulanmasıdır.  

VI.3.3. Müdahale Biçimleri 

Acil koruma önlemleri  

Yapının inceleme ve nihai koruma kararları oluşuncaya kadar, daha fazla tahrip olmasını ve çevreye 

zarar vermesini önlemek amacıyla alınan geçici koruma önlemleridir. 

Koruma  

Yapı bileşenlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, malzemeleri sağlamlaştırarak var olanı 

korumak şeklindeki onarım yöntemidir.  

Sağlamlaştırma  

Kültür varlığının bozulma sürecinin  engellenmesi/ yavaşlatılması amacıyla malzemesinin ve/veya 

taşıyıcı sisteminin dayanımının arttırılması, mevcut fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi 

işlemleridir. 

Bütünleme-Reintegrasyon  

Kısmen hasar görmüş veya bazı bileşenleri yok olmuş bir yapının eksik bölümlerinin özgün veya 

çağdaş malzeme kullanılarak tamamlanması işlemidir.  

Yapısal İyileştirme 

Yatay ve düşey yükler göz önünde bulundurularak, yapının mevcut güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi 

ve en fazla ilk yapım aşamasında sahip olduğu güvenlik seviyesine kadar çıkarılmasıdır. Müdahaleler 

yapı bileşenlerinin bir bölümünü ya da taşıyıcı sistemin bütününü kapsayabilir. Yapının mevcut 

taşıyıcı sisteminin, işlevini yeterince yerine getiremediği durumlarda, hasarlı yapı bileşenlerine 

yapılacak destekler uygulamada farklı müdahale tekniklerini içerebilir. Müdahaleler, özgünlük-

güvenlik ilişkisini optimum düzeyde sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. 

Güçlendirme  

Bir yapının mevcut güvenlik seviyesinin işlev değişikliği ya da standartların gereği olarak yükseltilmesi 

amacıyla yapılan strüktürel müdahalelerin tümüdür. Kültür varlıklarının mimari bütünlüğüne zarar 

vermeden, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde ve buna uygun geliştirilecek düzenlemeler doğrultusunda  

ihtiyatla uygulanmalıdır:  

1. Geleneksel tekniklerle inşa edilmiş yapılarda strüktürel güvenliği arttırmak amacıyla yapılacak 

müdahaleler yapının özgün strüktürel bünyesini değiştirmemeli ve geri dönülebilir olmalıdır. 

2. Erken modern ve çağdaş yapı strüktürleri söz konusu olduğunda, özellikle kamusal kullanımlarda 

olması durumunda, yapının özgün niteliklerinin başkalaştırılmasına yol açılmaması öngörülür. 

 

 

 



V. POLİTİKALAR 

V.1. YASAL VE YÖNETSEL DÜZENLEMELER  

Mimari mirasın korunması kamu yararına olan dinamik bir süreçtir. Bu nedenle mimari mirasın 

korunmasına yönelik yasal düzenlemeler, koruma alanındaki evrensel ilkelerden ödün vermeden 

yeni kavram ve yaklaşımları içerecek şekilde güncellenebilir olmalıdır. 

Yasal düzenlemeler taşınmaz sahiplerini özendirici ve destekleyici bir anlayış içermelidir. Bu 

doğrultuda devlet, kişi ve kurumların korumaya yönelik yatırımlarını destekleyen ve özendiren yeni 

önlemler almalıdır. Bu önlemlerin ortak kültürel miras anlayışı içinde tüm vatandaşların yararına 

olduğu unutulmamalıdır. Kültür varlıklarının, özgün işlevleri olabildiğince sürdürülerek ve içinde 

yaşayanlar yerlerinde tutularak korunması yönünde politikalar geliştirilmelidir.  

Mevcut yasal ve yönetsel çerçevede yetki ve sorumluluklar dağınıktır ve çelişkiler içermektedir. 

Yapılacak düzenlemelerle bu sorunlar giderilmeli, dil ve eylem bütünlüğü sağlanmalıdır. 

Mimari miras yenilenemez bir kaynaktır ve korunması kamu yararınadır. Bu nedenle mimari miras 

söz konusu olduğunda farklı mevzuat arasındaki çelişkiler mimari miras yararına çözümlenmelidir.  

Yeni yapılar için üretilen yasal düzenlemeler, teknik hükümler ve standartlar (her durumda) mimari 

mirasa uygun değildir. Dolayısıyla mimari mirasa özgü düzenlemeler üretilmelidir. Koruma 

kararlarının alınması sürecinde önemli rol oynayan koruma kurulları, koruma konusunda 

uzmanlaşmış mimarların yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış farklı disiplinlerin temsilcilerinden 

oluşmalıdır.  

Mimari mirasın korunmasıyla ilgili kurumlar bünyelerinde farklı disiplinlerden koruma uzmanları 

barındırmalıdır. Kuruluş amaç ve hedefleri koruma ile ilişkili olmayan ve bünyesinde koruma uzmanı 

olmayan kurumlar, bu alanda karar üretmemeli ve uygulama yapmamalıdır. Bu aşamada yer alan 

tüm uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir. 

Mimari mirasın korunmasından doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, 

bu konuda geliştirecekleri kuramsal ve uygulamaya yönelik strateji ve ilkeleri, konuyla ilgili uzmanlar, 

akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun temsilcileriyle paylaşmalıdır. Koruma 

kararları olabildiğince en geniş katılımın ve mutabakatın sağlandığı bir ortamda alınmalıdır. 

Kamuoyu, korumayla ilgili süreç ve kararlara katılma ve her aşamasından haberdar olma hakkına 

özel bir başvuru yapmadan sahip olmalıdır. 

 

V.2. KORUMA ALANINDA ÇALIŞAN UZMANLAR 

Mimari mirasın korunması doğası gereği çok disiplinli bir alandır. Kültürel mirasın niteliğine ve 

sorunlarına bağlı olarak koruma alanında deneyimli veya uzmanlık sahibi mimar, arkeolog, inşaat 

mühendisi, sanat/mimarlık tarihçisi, kimyacı, fizikçi, şehir plancısı, peyzaj mimarı, hukukçu, işletmeci, 

ekonomist, iletişim uzmanı, sosyolog, jeoloji mühendisi ve diğer ilgili mühendislik alanlarından 

aktörler koruma sürecinde yer almalıdır. Koruma alanında uzmanlaşmış farklı disiplinler kendi 

alanları ile ilgili konulardan sorumlu olmalıdır. “Koruma konusunda uzmanlaşmış mimar” ise bu çok 

disiplinli alanın bütününün eşgüdüm ve yönetiminden sorumludur. Koruma alanında uzmanlaşma 

tanımının birinci boyutunu eğitim, ikinci boyutunu ise uygulama deneyimi oluşturmalıdır. 

“Koruma konusunda uzmanlaşmış proje müellifi mimar” ve proje danışmanı uzmanlar, uygulama 

sürecinde karşılaşılan yeni durumları değerlendirmeli ve çözüme yönelik kararları ortak olarak 

almalıdır. 

 



V.3. AKTÖRLER VE PAYDAŞLAR 

Koruma alanında uzmanlaşmış farklı disiplinlerin yanı sıra, merkezi ve yerel yönetimler, koruma 

kurulları, uygulamacılar ve mülk sahipleri mimari mirasın korunmasındaki diğer aktörlerdir. Bu 

aktörlerin farklı aşamalarda ve farklı boyutlarda yetki, görev ve sorumlulukları ana hatlarıyla 

tanımlanmalıdır.  

Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, halk, kullanıcılar, meslek odaları, basın yayın organları mimari 

mirasın korunmasındaki paydaşlardandır.  

Aktörlerin ve paydaşların mimari mirasa atfettikleri değerler, tanımladıkları sorunlar ve beklentileri 

koruma sürecinde bir arada göz önünde bulundurulmalı ve koruma kararları bu şekilde 

oluşturulmalıdır. Mimari korumanın başarısı bu kararların tüm aktörler ve paydaşlar tarafından 

benimsenmesiyle mümkündür. Bu nedenle, tüm aktör ve paydaşların katkı ve katılımlarıyla bir 

mutabakat modeli geliştirilmelidir. 

 

VI. MİMARİ MİRASIN KORUNMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ 

Mimari mirasın korunması, salt yasal kısıtlar ve önermelerle sağlanamaz. Bu konudaki başarı 

toplumun her bireyinin, koruma olgusunu benimsemesi ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline 

getirmesiyle doğrudan ilişkilidir. Mimari mirasın korunması konusunda kamu bilincinin gelişimi, her 

aşamada verilecek eğitimle sağlanabilir. Bu nedenle koruma eğitimi, her yaşa ve düzeye yönelik 

örgün ve yaygın eğitimi kapsamalıdır. 

Eğitimin hedefleri: 

 Koruma eğitiminin okul öncesi dönemden itibaren ve süreklilik içerisinde uygulanması 

korumanın toplumca benimsenmesi için önkoşuldur. 

 Koruma eğitiminin başarısı için uluslararası çağdaş koruma yaklaşımları ulusal ve yerel 

niteliklere göre yeniden tanımlanmalı, bu yaklaşımların uzmanlar tarafından tüm hedef 

kitlelere doğru araç ve yöntemlerle ulaştırılması hedeflenmelidir.  

 Koruma eylemlerinde görev alan farklı uzmanlık dalları arasında ortak çalışmanın 

sağlanabilmesi için bu uzmanların temel koruma bilgileriyle ve ortak koruma terminolojisiyle 

donatılması gerekmektedir. 

Örgün Eğitim 

Mimari mirasın korunmasıyla ilgili eğitimde, her uzmanlık alanının kendi dalında yapacağı eylemleri 

çağdaş korumanın kuramsal yaklaşımları çerçevesinde sürdürmesi ana amaçtır.  

Koruma çalışmalarının gerek planlama, gerekse uygulama aşamasının uzmanlık gerektiren çalışmalar 

olduğunun bilinmesi ve tüm bu eylemlerin, konu hakkında eğitim almış uzmanlara bırakılması 

gerekmektedir. Söz konusu eğitim şunları sağlamalıdır: 

 Uluslararası ve ulusal koruma kavramlarını bilmek,  

 Ülkede geçerli olan yasal, yönetsel ve ekonomik koşulları bilmek, 

 Her yapının bağlamı ile ilişkisini fiziksel özellikleri yanısıra, ait olduğu toplumun nitelikleri 

açısından da değerlendirebilecek bilgi birikimi ve bakış açısına sahip olmak, 

 Bu bildirgenin yapının tanımlanması ve çözümlemesine ilişkin bölümünde yer alan (bölüm 

IV.1.)  bilgi birikimine sahip olmak. 

Mimari koruma projelerinin başarısı, öngörülen hedeflerin uygulamalara tam ve doğru biçimde 

aktarılmasıyla sağlanır. Bu hedef doğrultusunda, uygulamaları gerçekleştirecek teknik elemanların 

yetiştirilmesi ve bu elemanların uzmanlıkları doğrultusunda istihdamlarının sağlanması gereklidir.   

 



Yaygın Eğitim 

Mimari mirasın korunması, bu kavramın toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve 

desteklenmesiyle süreklilik kazanabilir. Bu nedenle kamu bilincini artıracak yaygın eğitimin de 

tasarlanması gerekir.  

Toplumun tüm kesimlerine (birey ve kurumlar düzeyinde) yönelik koruma bilincinin 

yaygınlaştırılması amacıyla;  

 Birey ve kurum düzeyinde hedef kitlenin tanımlanması, 

 Hedef kitlenin niteliklerine uygun olarak yaygın eğitim programlarının tasarlanması, 

 Kitlesel ve odaklı iletişim stratejisinin oluşturulması, araçlarının belirlenmesi ve uygulanması,  

 Tasarlanan eğitim programlarının ve odaklı iletişim stratejisinin uygulanması sürecinde, 

üniversitelerin ilgili bölümleri, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile medyanın 

desteği alınarak işbirliğinin sürekli hale getirilmesi gerekmektedir.1 

 

                                                        
1 Bu bildirge değişen ihtiyaçlar ve mimari koruma alanının evrimleşen yapısı içinde ICOMOS Türkiye Milli komitesi tarafından sürekli 

olarak geliştirilecek  bir belgedir; sunulan metin bir bütün olarak ele alınmalı ve uygulamacılara rehber olmalıdır. 

 


