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1- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında devam eden 
paragrafta yer alan “Örneğin; İngiltere’de resmi adıyla...” şeklinde başlayan cümlenin altı çizili kelimesi “Buna 
karşılık, ...” şeklinde değiştirilmiştir. Metinler aşağıdaki gibidir.

 Kültürel miras somut ve somut olmayan diye iki başlık altında ele alınmaktadır. Somut miras UNESCO Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirası Koruma Sözleşmesi’ndeki tanıma göre: Anıtlar (Tarih, sanat ve bilim açısından insanlığın evrensel değeri olarak 
kabul edilen; mimari çalışmalar, heykel ve resim çalışmaları, arkeolojik nitelikteki unsur ve yapılar, yazıtlar,  mağara ve eleman 
bileşimleri); Yapı Toplulukları (Mimari yönleri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle; tarih, sanat veya bilim 
açısından insanlığın evrensel değeri olarak kabul edilen, ayrı ya da birleşik yapı toplulukları); Sitler (Tarihsel, estetik, etnolojik 
ya da antropolojik açıdan insanlığın evrensel değeri olarak kabul edilen, insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eser-
leri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar) ve doğal mirası (Estetik ve bilimsel açıdan insanlığın evrensel değeri olarak sayılan; 
fiziksel ve biyolojik oluşumlardan ya da bu tür oluşum topluluklarından meydana gelen doğal anıtlar; Bilim ya da koruma 
açısından insanlığın evrensel değeri olarak sayılan, jeolojik ve fizyolojik oluşumlar ve nesli tükenme tehdidi altındaki hayvan 
ve bitki türlerinin yetiştiği tam olarak tanımlanmış alanlar; Bilim, koruma ya da doğal güzellik açısından insanlığın evrensel 
değeri olarak sayılan doğal sitler ya da kesin olarak tanımlanmış alanlar). 

  Yaşayan Miras olarak da adlandırılan somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve bazı durumlarda birey-
lerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları, uygulamalar, temsiller, ifadeler, bilgi, beceri ve bunlarla ilgili araç, 
gereç ve kültürel mekânları ifade etmektedir. Somut olmayan kültürel mirasın araçlarından biri olan dilleri de içerecek şekilde 
sözlü gelenek ve ifadeler, gösteri sanatları, sosyal uygulamalar, ritüel ve festivaller, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, 
el sanatları geleneği bu tanımın içine girmekte ve anlatılan hikayeler, aile kutlamaları, toplum buluşmaları, konuşulan dil, 
söylenen şarkılar, doğal çevre bilgisi, iyileştirme gelenekleri, yemekler, bayramlar, inançlar ve kültürel pratikler de bu kap-
samda değerlendirilmektedir. 

  Gerek somut olan gerekse de somut olmayan mirasın yönetimi merkezi kamu idareleri tarafından gerçekleştirilir. İdare 
tarzının nasıl olduğu ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı kültürel miras yönetiminden 
doğrudan ve tek elden sorumludur.  Buna karşılık, İngiltere’de resmi adıyla “İngiltere Tarihi Yapı ve Anıtlar Komisyonu (His-
toric Building and Monuments Commission for England)” olarak bilinen English Heritage, bağımsız yetkilere sahip özerk 
bir bakanlık kuruluşu olarak kültürel miras yönetimini gerçekleştirir. English Heritage’ın yanısıra tamamen bağımsız ve özel 
bir yasa ile kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen vakıf statüsündeki National Trust (Ulusal Vakıf) İngiltere’de birçok miras 
alanının korunması ve yönetilmesinden sorumludur. İngiltere’deki National Trust örneğinde de görüldüğü gibi kültür mirası 
yönetiminin sadece tek elden bir bakanlık bünyesinde yerine getirilmesi söz konusu değildir. Hollanda’da Eğitim, Kültür ve 
Bilim Bakanlığı tarafından kültür mirasını yönetmek üzere kurulmuş olan ancak ayrı bir oranizasyon yapısına sahip olan Hol-
landa Kültür Mirası Enstitüsü taşınabilir ve taşınamaz kültür mirası varlıklarının yönetimi ve toplumla buluşturulmasından 
sorumludur. Türkiye’de ise kültür mirası alanının yönetimi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 
Bakanlığın çalışma esasları Deniz Ünsal ve Gül Pulhan tarafından bu kitapta anlatılmıştır.

2- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ilk paragrafta 
yer alan “İngiltere’deki National Trust örneğinde de görüldüğü gibi kültür mirası yönetiminin sadece tek elden 
merkezi yürütme organları tarafından yerine getirilmesi söz konusu değildir.” şeklindeki cümlenin altı çizili keli-
mesi “... bir bakanlık bünyesinde ...” şeklinde değiştirilmiştir.

3- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ilk paragrafta 
yer alan “Hollanda’da Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın sadece kültür mirasını yönetmekle sorumlu bir birimi 
olarak kurulmuş olan Hollanda Kültür Mirası Enstitüsü taşınabilir ve taşınamaz kültür mirası varlıklarının yöne-
timi ve toplumla buluşturulmasından sorumludur.” şeklindeki cümlenin altı çizili kelimesi “... Bakanlığı tarafın-
dan kültür mirasını yönetmek üzere kurulmuş olan ...” şeklinde değiştirilmiştir.

 

4- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ilk paragrafta 
yer alan son cümlede “... Deniz Ünsal tarafından bu kitapta anlatılmıştır.” şeklindeki kısım aşağıdaki gibi değişti-
rilmiştir. 

 ... Deniz Ünsal ve Gül Pulhan tarafından bu kitapta anlatışmıştır.
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5- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci paragraf-
ta yer alan “Avrupa Birliği üyesi ülkelerde izlenen kamu idaresinde yerelleşme yöneliminin Türkiye’de de 2000’li 
yıllardan bu yana ağırlık kazandığını görüyoruz.” şeklindeki cümle metinden çıkarılmıştır. 

6- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci parag-
rafta yer alan “Türkiye’de 2000’li yılların başından bu yana kültür politikası alanındaki değişimi incelediğimizde 
yerelleşmenin de içinde yer aldığı üç temel gelişim görülür birincisi; ...” şeklinde başlayan cümlenin altı çizili bölü-
mü “Türkiye’de 2000’li yılların başından 2012’ye kadarki dönemde kültür politikasını incelediğimizde altı temel 
gelişim görülür birincisi; ...” şeklinde değiştirilmiştir.

7- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci pa-
ragrafta yer alan “... birincisi; kültür alanında merkezi yetkilerin yerele devredilerek ...” şeklindeki cümleye ek 
kelime yerleşmiş ve şu şekilde “... birincisi; kültür alanında merkezi yetkilerin bazılarının yerele devredilerek ...” 
değiştirilmiştir.

8- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci pa-
ragrafta yer alan “... üçüncüsü; kültür alanındaki özel sektör girişimlerinin teşviki için cömert ölçeklerde vergi 
indirimlerinin uygulamaya konulmasıdır.” şeklinde başlayan cümlenin altı çizili kelimesi “... önemli ...” şeklinde 
değiştirilmiştir.

9- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci paragraf-
ta yer alan “... üçüncüsü; kültür alanındaki özel sektör girişimlerinin teşviki için cömert ölçeklerde vergi indirim-
lerinin uygulamaya konulmasıdır.” şeklinde başlayan cümleden sonra aşağıdaki metin eklenmiştir.

 Dördüncüsü 2005 yılında çıkarılan 5366 sayılı kanun ile gündeme gelen yıpranmış tarihi miras alanlarının ‘yenilenmesine’ 
ilişkin yaklaşımdır. Beşinci olarak, kültürel miras alanlarının yönetimi konusunda önemli bir perspektif getiren 2007 yılında 
devreye girmiş olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planıdır.

10- Ünite 1, sayfa 10, “KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı altında, ikinci parag-
rafta yer alan “... Merkezi hükümetin kültür politikasında izlenen bu değişim kültürel miras yönetimine de yansı-
maktadır.” şeklinde başlayan cümlenin altı çizili bölümleri “... Merkezi hükümetin kültür politikasında izlenen bu 
değişimler kültürel miras yönetiminin nasıl olacağını belirlemektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

11- Ünite 1, sayfa 11 de yer alan “Dikkat” metinden çıkarılmıştır.

12- Ünite 1, sayfa 11, ikinci paragrafta yer alan “Kültür yönetimi alanındaki yerelleşme eğilimini 2004 yılında Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile yapılan eklemelerde görüyoruz.” şeklinde başlayan cümlesi-
ne ek kelimeler eklenmiş ve şu şekilde “Kültür mirası yönetimi alanındaki yerelleşme eğilimini 2004 yılında Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile yapılan eklemelerde de görüyoruz.” değiştirilmiştir.

13- Ünite 1, sayfa 11, ikinci paragrafta yer alan “... İl Özel İdaresince ve belediyelerce kültür varlıklarının korunması 
ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kullanılması sağlanmaktadır.” şeklindeki kısım 
çıkarılmış ve aşağıdaki ek metin eklenmiştir.

 5226 sayılı Kanun kapsamında getirilen ve yerelleşme bağlamında önemli olan bir başka değişiklik kültür varlıkları ile ilgili 
işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere Büyükşehir Belediyeleri, valilikler ve belediyeler bünyesinde sanat tarihi, mimarlık, 
şehir planlama, mühendsilik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı Koruma Uygulama ve Denetim 
Büroları’nın (KUDEB) kurulmasıdır.

14- Ünite 1, sayfa 11, Sıra Sizde 4 bölümünden önce aşağıdaki “Dikkat” eklenmiştir.

 Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) kuruluşu ve görevleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgi notunu şu 
linkden okuyunuz: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html
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15- Ünite 1, sayfa 11, Sıra Sizde 4 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 5226 sayılı kanun ile getirilen KUDEB düzenlemesini, bünyesinde KUDEB kurmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 
örnekleri inceleyerek, KUDEB’lerin yerel yönetimlerin kültür mirası değerlerinin yönetimi konusunda ne tür yeni imkanlar 
sağladığını anlatınız.

16- Ünite 1, sayfa 12, “YÖNETİM PLAN KAVRAMI” başlığından önceki paragraf “Sıra Sizde 4”ün altına alınmıştır.

17- Ünite 1, sayfa 11, Sıra Sizde 4’ten sonraki paragrafın ilk cümlesi “Kültür politikasında izlenen ikinci temel değişim 
şimdiye kadar tamamen kamu kaynakları ile işletilmekte olan müzeler, ören yerleri gibi kültür mirası alanlarının 
işletmesinin özel sermaye kurumlarına açılmasıdır. ” şeklindeki altı çizili kelimesi “... ihale edilmesidir.” şeklinde 
değiştirilmiştir.

18- Ünite 1, sayfa 11, Sıra Sizde 4’ten sonraki paragrafta yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2009 yılında açtığı 
müze ve ören yerlerinin satış noktalarını özelleştirme ihalesini, Bilkent Holding bünyesinde bulunan Bilintur 
şirketi kazanarak Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Noel Baba Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 
Hacıbektaş-ı Veli Müzesi, Mevlana Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Efes, Olympos, Aspendos, 
Kayaköy, Sedir Adası, Patara ve Ihlara Vadisi gibi ören yerlerinin de aralarında bulunduğu 56 miras alanlarındaki 
satış noktalarının işletmesi sekiz yıl süreyle özel sektöre verilmiştir.” şeklindeki cümlenin altı çizili bölümleri “Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın 2009 yılında açtığı müze ve ören yerlerinin satış noktalarını özelleştirme ihalesini özel 
bir şirket kazanarak Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Noel Baba Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 
Hacıbektaş-ı Veli Müzesi, Mevlana Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Efes, Olympos, Aspendos, Ka-
yaköy, Sedir Adası, Patara ve Ihlara Vadisi gibi ören yerlerinin de aralarında bulunduğu 56 miras alanlarındaki 
satış noktalarının işletmesini sekiz yıl boyunca gerçekleştirmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir.

19- Ünite 1, sayfa 12 yer alan ilk paragraf “... 2004 yılında sponsorluk yasası diye adlandırılan 5228 sayılı yasal 
düzenleme ile kültüre ve kültür altyapılarına yapılan bağış, yardım ve harcamaların gelir veya kurumlar ver-
gisinden düşülmesinin sağlanması kültüre özel yatırımı teşvik etmiş, bu bahsettiğimiz özelleşme sürecini 
hızlandırmış ve derinleştirmiştir.” şeklindeki cümlesinde altı çizili bölüm çıkarılmıştır ve cümle sonu  ‘etmiştir.’ 
şeklinde tamamlanmıştır.

20- Ünite 1, sayfa 12 yer alan ilk paragrafın sonuna ek olarak aşağıdaki metin eklenmiştir.

 Kültürel miras alanlarına ilişkin merkezi hükümet politikasında yine yeni ve önemli bir uygulama 2005 yılında yürürlüğe giren 
5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki 
Kanun”dur. 5366 sayılı bu kanun yerel yönetimlere kentlerin tarihi miras alanları üzerinde kentsel dönüşüm projeleri ger-
çekleştirmelerine yönelik büyük yetkiler vermektedir. 5366 sayılı kanun kapsamında 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 
‘yenileme alanı’ ilan edilen ilk yerler Beyoğlu Belediyesi içindeki Tarlabaşı ve Fatih Belediyesi’ndeki Sulukule bölgesidir. 5366 
sayılı bu kanun ve uygulamaları ile birlikte tarihi kültür mirası alanlarının mutenalaştırılması sorunsalı gündeme gelmiştir. 
Kültürel miras alanlarının yönetimine ilişkin bir diğer önemli kültür politikası yönelimi Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem 
Planı ile ortaya çıkmıştır. Bu Eylem Planında ‘marka şehirler’ kavramı kullanılmış ve ‘zengin kültürel ve doğal değerlere sahip 
kentlerimizin markalaştırılarak turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi’ hedefi konulmuştur. Bu Eylem Planı yaklaşı-
mıyla kültür mirası yönetiminde turizm faktörü gündeme getirilmiştir. 

21- Ünite 1, sayfa 15, Dikkat bölümü “Hükümetlerarası Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Komitesi’nin (Intergo-
vernmental Committee for the Protection of The World Cultural and Natural Heritage) son olarak Ocak 2008 ta-
rihinde kabul ettiği ‘Dünya Miras Sözleşmesinin Uygulama Yönergesi Rehberi’ni (Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention)  tüm paydaşların alan yönetim sürecine katılması açısından 
önemlidir.” şeklindeki cümlenin altı çizili kısmı “ ... değerlendiriniz.” şeklinde değişmiştir.

22- Ünite 1, sayfa 23, Özet bölümü ikinci paragraf yer alan “Bu bakımdan, kültür mirası yönetim alanının 1990’lara 
gelindiğinde artık sadece devletlerin yönetim alanı olmaktan çıktığını ve hem yukardan uluslararası kurumlar-
dan hem aşağıdan çeşitlenen paydaşlardan yaşanan baskılarla açılmaya başladığını görürüz.” son cümlesinde-
ki altı çizili kısmı “... aşağıdan, yerelde çeşitlenen paydaşlardan kaynaklanan dinamiklerle katılıma ...” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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23- Ünite 1, sayfa 24, Kendimizi Sınayalım, 6. soru yanıtları b, c, d, e  aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 b. Vakıflar

 c. Özel şirketler

 d. TÜRSAB

 e. Üniversiteler

24- Ünite 1, sayfa 26, Sıra Sizde Yanıt Anahtarı, “Sıra Sizde 4” yanıtındaki metin aşağıdaki gibi tamamen değişti-
rilmiştir.

 İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere koruma, uygulama ve denetim 
büroları (KUDEB) kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koruma Yasası’nda değişiklik yapan 5226 sayılı 
yasanın 13. maddesinde hükme bağlanmıştır. KUDEB’in çalışma konularına bakıldığında kültür miras değerleri ile bire bir 
çalışmaların merkezde olduğu görülür. KUDEB’ler: Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları onarımlarına ilişkin inceleme yapmak; 
onarım ve tadilatları denetlemek, taşınmaz kültür ve tabiat varlığına çevresi ile birlikte bütüncül yaklaşmak, rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, tescilli kültür varlıklarının çöküntü haline gelmeleri durumunda 
koruma bölge kurulu müdürlüğünü harekete geçirmek, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımının gerçekleşti-
remeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali ve teknik yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, 
belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 
mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri 
yürütmek, gibi görevlerle yükümlüdür. Bütün bu görevler kültür mirası değerlerinin özgün, tekil ve yerel bağlamdan kaynakla-
nan tüm özelliklerini dikkate alan, uygulama odaklı yaklaşım gerektirir. KUDEB’lerin bu çalışmaları ile yerel yönetimler idare 
alanlarındaki kültür miras değerlerini çok daha etkin bir şekilde koruyabilme imkanına kavuşmaktadır. 

25- Ünite 1, sayfa 28, İnternet Kaynakları bölümüne aşağıdaki kaynaklar ek olarak verilmiştir.

 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44966/koruma-uygulama-ve-denetim-burolari-kudeb.html

 http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0


