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Biz Adalılar,
Adalar’ın UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alması
ve böylece üstün evrensel
değerlere sahip olduğunun
tescillenmesini sağlamak
amacıyla bir girişim başlattık
ve Adalar’ın kültürel ve
doğal mirasının korunması
için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
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Adalar’ın
özgün miras değerlerini
ortaya çıkaracak,
neden ve nasıl korunacağına
karar verecek
ve bu değerleri
yaşatacak olan
.

DMA Arşivi

Adalılardır.
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PRENS ADALARI KENTSEL,
DOĞAL VE ARKEOLOJİK
DEĞERLERİNDEN DOLAYI
KORUMA ALTINDADIR.
Prens Adaları, Marmara Denizi’nin
İstanbul kıyısı yakınında dokuz adadan
oluşur. Bunların beşinde - Büyükada,
Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve
Sedef Adası - yerleşim vardır. Yassıada
ve daha önce yerleşim olmayan
Sivriada, 2011-2012 yılları arasında V
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu ve I Numaralı
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonu’nun kararlarıyla yapılan
SİT alanı değişiklikleri ve 2013 yılında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan plan değişiklikleri ile Turizm ve
Kültürel Tesis amaçlı yoğun yapılaşmaya
açılmıştır.
Geriye kalan iki küçük adada - Tavşan
Adası ve Kaşık Adası - yerleşim yoktur.
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09 Ekim 1976 ve 10 Kasım 1979
Tüm adalar Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun, 9461 ve 11572 numaralı kararları ile,
korunması gerekli doğal ve tarihi sit alanları olarak ilan
edilmiştir.

31 Mart 1984
Sahip oldukları tarihi ve kültürel mirasın kendine has
bir bütün oluşturması nedeniyle Büyükada, Heybeliada,
Burgazada, Kınalıada ve Sedefadası Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 234 sayılı kararı ile
sit alanları bütünü ilan edilmiştir.

09 Aralık 2009 ve 28 Şubat 2011
Sivriada ve Yassıada İstanbul V Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2201 ve
3110 sayılı kararları ile 3. derece arkeolojik sit olarak
tescillenmiştir.

Adalar genelinde kültür mirasının
korunması ve kullanılmasında 1983 tarih
ve 2863 Sayılı
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA KANUNU
hükümleri geçerlidir.
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‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri’
başlıklı Avrupa Konseyi çerçeve sözleşmesi
olan, 2005 yılında imzaya açılarak 2011
yılında yürürlüğe giren FARO SÖZLEŞMESİ
kültürel mirasın belirlenmesi, tanımlanması ve
yönetilmesi süreçlerine tüm çeşitliliği ile toplumu
oluşturan herkesin katılımının sağlanmasının
önemine işaret eder.
Dünya Mirası Adalar Girişimi
kültürel mirası anıtsallaştırarak neredeyse
‘mumyalaştıran’ bir korumacılığı değil,
miras değerlerinin araştırılması,
değerlendirilmesi, anlamlandırılması ve
yönetilmesi süreçlerine
toplumun tüm kesimlerinin katılımının
sağlandığı, miras değerlerinin Adalar
yaşamının bir parçası olmaya devam edecek
şekilde ele alındığı bir koruma yaklaşımını
benimsemektedir.
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Adalar Müzesi Arşivi
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PRENS ADALARI
MİRAS, KÜLTÜR VE ÇEVRE İLE
İLGİLİ GÜNCEL KONULARA,
KORUMA ODAKLI YENİLİKÇİ
YAKLAŞIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ
AÇISINDAN ÖZGÜN VE
ÖNEMLİ KATKILAR SUNMA
POTANSİYELİNE SAHİPTİR.
Tarih ve Miras:: Adalar’ın Bizans döneminden
Osmanlı yüzyıllarına ve ordan modern Türkiye
Cumhuriyeti’ne uzanan uzun tarihsel sürecinin
izleri bugün Adalar’da deneyimlenebilmekte,
hissedilmektedir. Adalar’ın zengin kültürel mirası
fiziki kalıntılar, yapılar ve kurumlar gibi hem elle
tutulur hem de tarihsel anlatılar, yaşam şekilleri,
nesiller arasında aktarılan bilgiler gibi elle
tutulamaz değerlerden oluşur.
Şehrin Konstantinopolis adıyla Bizans
İmparatorluğu’na başkentlik yaptığı dönemde
Adalar’da manastırlar ve kiliseler kurulur.
Anakaradan bir nebze uzak olmalarından
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dolayı Adalar, Bizans döneminde,
büyük ölçüde sürgüne yollanmışların
ve dünyadan elini eteğini çekmiş
dindarların mekanıydı. Bu tarihi
dönemin izlerini zindanlar, sarnıçlar
gibi arkeolojik hazinelerde ve bugün
de işlevini sürdüren manastırlar ve
kiliselerde buluyoruz. Adalar Osmanlı
döneminde Rum balıkçı köylerinden
ve Rum Ortodoks Patrikanesi’ne bağlı
manastırlar ve kiliselerden meydana
gelen bir dokuya sahiptir.
19. yüzyıl ortasından itibaren
Osmanlı’da başlayan modernleşme
süreci Adalar’a da yansır. Adalar
yeni üst sınıfların sayfiye merkezine
dönüşür. Sadece sayfiye merkezi
değil, Osmanlı’nın modernleşme
sürecinin parçası olarak Heybeliada
Bahriye Mektebi, Heybeliada Ruhban
Okulu, Rum Yetimhanesi, Ticaret
Okulu gibi yeni kurumlar da bu
dönemde Adalarda ortaya çıkar.
Adalar İstanbul’un önemli bir yeri
haline gelir. Kent tarihi açısından en

Büyükada
Pringhipo
Prinkiponissos
Megali Demonissos
Demonesca
Ada-i Kebir
Kızılada
Cesaretü’l Ümera
Bey Adası
Heybeliada
Demonisos
Demonese
Halki
Khalki
Khalkitis
Khalkis
Burgazada
Panormos
Antigone
Antigoni
Antigoneia
Antigonos
Antigonea
Antigonia
Pyrgos
Bergos
Burgazlu
Hisar Adası
Kınalıada
Akonae
Akoni
Akonitis
Tinaki
Prota
Proti
Protis
Sedefadası
Terevinthos
Terebinthos
Andircuithos
Andirovithos
Antirhoboto
Rhodusse II
L’ile de Coquilles
Midyekabuğu Adası
Yassıada
Plati
Platea
Sivriada
Okseia
Oksia
Oxeia
Oxia
Oxya
Kaşıkadası
Piti
Pitys Pitya
Pitta
Pita,
Pyta Pideadası
Tavşanadası
Neandros
Hyratros
RhodusseI
Rhobito
Balıkçı Adası
Küçük Ada
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önemli kurumlardan biri olan ilk modern belediye,
Beyoğlu’nun ardından, 1854 yılında Adalar’da
kurulur.
Sivil Kültür ve Kentsel Doku: 19. yüzyıl
ortalarından itibaren tarifeli vapur seferleri ile
birlikte Adalar hem şehirden hem de yabancı
ülkelerden gelenler için cazip bir ziyaret ve
sayfiye yeri haline gelir. Bu dönemde Prens
Adaları, yüzyıllardır Adalar’ı mesken tutmuş
yerel Rum Ortodoks nüfusunun yanısıra,
Osmanlı’nın yükselen gayrimüslim burjuva
sınıfının, Müslüman devlet ricalinin, paşaların,
beylerin ve Fransız, İngiliz başta olmak üzere
Levantenlerin, yabancı tüccar ve elçilerinin
özellikle yaz aylarında yaşadığı çokkültürlü bir
ada yerleşimine dönüşmüştür. Dönemin yeni
kültürel arayışlarını yansıtan dinlenme, eğlence,
kültür ve sanat ortamları Adalar’da oluşur,
oteller, eğlence mekanları, kafeler, gazinolar
açılır, festivaller yapılmaya başlanır. 19. yüzyıl
sonlarında Büyükada’da kurulan İngiliz Yat
Kulübü Cumhuriyet’le beraber Anadolu Kulübü’ne
dönüştürülerek milletvekilleri ve diplomatlar için
seçkin bir buluşma mekanı olur.
Bu dönemde, özellikle Rum, Yahudi, Ermeni ve
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Levanten aileler tarafından, dönemin bilinen
mimarlarına Adalarda muhteşem villalar, yalılar,
yazlık köşkler yaptırılır. Ortaya çıkan yapılar bir
çok yerel ve uluslararası mimari üslubu yaratıcı
bir şekilde buluşturan tarza sahiptir. Bu yapıları
ayırdeden bir özellik bahçelerden, sokaklardan ve
kamusal alanlardan meydana gelen bir peyzajın
parçası olarak tasarlanmış olmalarıdır.
Kozmopolit Yaşam: Adalara yeni gelenlerle
sosyal doku değişir. 19. Yüzyıl boyunca Adalar
çokkültürlü bir yer haline gelir. Farklı dinlerden,
kültürlerden ve dillerden gelen iş insanları,
tüccarlar, yatırımcılar, diplomatlar, sanatçılar
ve devlet erkanı Adalarda modern anlamda
kozmopolit bir toplumu ortaya çıkarır. Yeni gelen
elit tabakanın yanısıra esnaflardan, balıkçılardan
ve toprakta çalışanlardan oluşan yerel toplum
ağırlıkla Rum vatandaşlardan oluşur.
Ekolojik Çeşitlilik: Adalar, farklı oşinogrofik,
ekolojik ve jeomorfolojik yapısıyla çok özel bir
iç deniz olan Marmara Denizi’nde, Karadeniz
ve Akdeniz iklimlerinin buluşma noktasında,
jeolojik ve doğal özellikleri bakımından başka
örneği olmayan yan yana dizilmiş dokuz kara
parçasından meydana gelir.
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Adalar, İstanbul’un 11 Önemli Doğal
Alanı arasındadır. Göçmen kuşların
geçiş yolu üzerindeki en önemli
noktalardan biridir.

Adaların denizaltı yaşamı ve faunası önemli bir
biyoçeşitlilik kaynağıdır, yerel balık ve kabuklu
türlerine olduğu kadar, dipte tutunarak yaşayan
Mercanlar, Gorgonlar gibi çok önemli deniz canlılarına
evsahipliği yapar.
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Adalarda 615 hektar orman alanı
bulunmaktadır. Bu alan Adaların
yüzölçümünün yarısından fazladır ve
biyoçeşitlilik açısından çok zengindir.

Adalar Müzesi Arşivi
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Dünya Mirası Adalar
Girişimi,
bu başlıkların birbirleriyle
ilişkili ve bir bütün olarak
ele alınmasının önemine
işaret etmektedir. Mirasın
korunması, sosyal eşitlik,
ekonomik gelişim, ekolojik
çeşitliliğin korunması
gibi başlıklar ayrı ayrı
değil bir bütün olarak
değerlendirilmelidir. Her
bir başlık, Prens Adaları’nın
tarihsel gelişiminin sosyal,
kültürel ve mekansal
boyutlarını ve Adalar’a
özgün özelliklerini açmakta.
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ADALAR’IN KÜLTÜREL VE DOĞAL
MİRASI ZEDELENMİŞ DURUMDA VE
SÜREKLİ TEHDİT ALTINDA.
Adalar yasal açıdan koruma altındadır fakat doğal
ve kentsel sit alanları için bugüne kadar uygulanan
koruma-odaklı planlama politikalarının birbirinden
kopuk olması sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunları
karşılayacak ve üstesinden gelecek stratejik vizyon
mevcut değildir.

Bütüncül ve
katılımcı planlama
yapılmamakta

Adalar’a yönelen günübirlik kitle
turizminin yönetilememesi ve imar
çalışmalarının Adalılar’ın ve tüm
paydaşların katılımını sağlayacak şekilde yapılamaması,
Adalar’ın ulaşımından ekolojisine ve bioçeşitliliğine, atık
yönetiminden hayvan bakımına kadar tüm sorunlarının
bir bütünlük içinde ele alındığı planlama çalışmalarının
yapılmaması doğal ve kültürel mirasın korunamamasını
getirmiştir.
Adaların sorunlarının tümünü birbirleriyle ilişkiselliği
içinde ele alan koruma amaçlı planların Adalıların ve
tüm paydaşların katılımına açılarak tamamlanması
sürecinin gecikmesi Adaları karşı karşıya olduğu rant
baskısı altında daha da güçsüz hale getirmektedir.
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Ahşap yapılara yönelik koruma
politikaları yetersiz kalmakta

Adalar’ın zengin
ahşap mimari
mirasını koruyacak önlemler ve teşvik mekanizmaları
mevcut değildir. Bugün son izleri artık ağırlıkla
Adalar’da bulunabilecek olan ahşap bina bilgisi hızla
yok olmaktadır. Bu eşsiz yapıların bakımı ve korunması
tamamen sahiplerinin kişisel bilgi ve öz kaynaklarına
bırakılmıştır. Bir dönemin koruma mevzuatının, ahşap
köşkleri yıkarak yerine betonarme üzerine ahşap
kaplanan çok daireli yapılara verdiği izinler Adalar’ın
çok önemli bir değeri olan ahşap binalarının büyük
bir bölümünün yokolmasına neden olmuştur. Halen
birçok yapı çürümeye terk edilmiş ve çökme tehlikesine
girmiştir.

Modern mimarlık eserlerinin
kültürel miras değerine
önem verilmiyor

Dünyadaki mimarlık
eğilimlerini
yakından takip eden
mimarların eserleri olan benzersiz modern dönem
binaları, tescil edilmediği ve korunması gerekli oldukları
düşünülmediği için yıkım tehlikesi ile karşı karşıyalar.
Geçici yapılaşma koşullarına dayanarak yapılan
uygulamalar Adalar mimari mirasını tehdit etmektedir.
Büyükada Motola ve Burgaz İlya Ventura evleri’nin
yakın zamanda yıkılmış olması bu tehdidin ne kadar
yıkıcı sonuçlar yaratabileceğini gösteren örneklerdir.
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Büyükada Rum Yetimhanesi
Kültürel hafızayı
gibi biricik tarihi yapılar,
koruyacak teşvikler yok
Heybeliada Sanatoryumu
gibi Cumhuriyetle yaşıt
sembol yapılar, yüzyıllardır hizmet veren manastırlar,
Troçki Evi gibi, tarihsel şahsiyetlerin Adalar’daki varlığını
anlatan hafıza mekanları bakımsızlıktan hızla çöküşe
doğru gitmekteler. Bu tür binaları ayağa kaldıracak
koruma ve kullanma yaklaşımları geliştirilmemekte ve
Adalarda yaşanmış hayatların kaydını
Üretim yerine
derleyerek yorumlamaya açacak
tüketim odaklı
girişimler yeterli destek görmemekte,
büyüme
sonuç olarak Adalar’ın kültürel
hafızası kaybedilmektedir.
Adalar’da önemli bir kültür
ve bilgi birikimi oluşturan
çiçekçilik, balıkçılık, bağcılık,
bostancılık gibi üretim
faaliyetleri artık yürütülemez
durumdadır. Adalar’ın
kimliğinin bir parçası olan
faytonculuk mesleği de
kitle turizminin baskısı
altında ezilmekte, gerek
atların gerekse çalışanların
Adalar Müzesi Arşivi
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koşullarının düzenlenememiş olması bu geleneksel
faaliyetin sonunu hazırlamaktadır.
Adalar’da gündelik
hayat, günübirlik turizm
baskısı altındadır. Adalar
yönetilemeyen turizmin tükettiği bir yer haline
dönüşmüştür. Adalar’ın kıyılarının dolgu alanları olarak
kullanılması ve bu alanların tamamen turizme yönelik
ticari şekilde kullanılması denizlerle çevrili olan
Adalar’ın denize ulaşımını engellemekte, günübirlik
turizm özellikle yaz aylarında orman yangını riskini
arttırmakta ve turizm baskısı ekolojik dengenin
bozulmasına sebep olmaktadır.

Adalar’da turizm
yönetilememekte

Adalar’ın
kültürel peyzajı
bozulmakta

İmar odaklı koruma mevzuatı Adalar
kültürünün önemli bir parçası
olan bahçe, sokak ve kamusal
alan ilişkisinin etkin bir şekilde
Fotoğraf DMA Arşivi
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Yassıada ve Sivriada’daki
yeni yapılaşma alanları
sadece kara parçasını
değil, Adalar’daki denizaltı
yaşamını da yoketmiştir.

.

korunmasını engellemektedir. Adalar’ın günümüze
kadar gelen ve özgün kimliğinin en önemli unsuru
olan yapılı alan, kamusal alan, yeşil alan, silüet, bahçe,
bitki örtüsü arasındaki dengeler tehdit altındadır. Bu
dengelerin oluşturduğu Adalar kültürel peyzajının
bozulmaması için planlama ve koruma uygulamalarının
bu unsurları hassasiyet ile ele alması gerekir.
Adalar ekolojisini
Adalar’ın sürdürülebilirliği
korumaya ve sürdürmeye
tehlike altındadır.
yönelik politikalar mevcut
değil. Adalar enerjisini,
suyunu, tüm tüketim ürünlerini dışardan alan ve bunları
tamamen tüketip bir çöp olarak çıktılarını anakaraya
yollayan sürdürülemez bir sisteme sahiptir. Adalar’daki
evlerin karakteristiği olan su sarnıçları betonla
kapatılmakta, at dışkıları ve bahçe budamaları çöp kabul
edilerek yakılmakta veya anakaraya gönderilmektedir.
Son 5 yılda Marmara’nın önemli sualtı zenginlikleri,
özellikle Marmara mercanları Yassıada ve Sivriada’da
yapılan inşaatlar ve İstanbul’daki dere ıslahları
sonucu oluşan atıkların Adalar yakınlarına dökülmesi
ve endüstriyel balıkçılık nedeniyle tahrip olmuştur.
Birleşmiş Milletler’ce belirlenen sürdürülebilir gelişme
hedeflerini takip eden bir yönetim vizyonu mevcut
değildir.
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Büyükada ve Kınalıada
Biyoçeşitlilik Haritası
Hazırlayanlar:
Sera Tolgay ve Daniel
Marshall,
Adaların Sesleri Sergisi
Kataloğu, Kasım 2019.
Kaynak:
Adalar Savunması
Biyolojik Çeşitlilik
Envanter Çalışması.
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ADALAR’IN EN KIRILGAN MİRAS
DEĞERLERİ VE ATILMASI GEREKEN
ADIMLAR

1

özgün ahşap
Çökme noktasındaki özgün
mimarlık eserleri
ahşap mimari eserlerin acil
restorasyon kapsamına
alınması için kamu destekleri geliştirilmelidir.
Büyükada Yetimhanesi
eşsiz anıt
gibi Adalar’ın tarihinin
ve değerlerinin
yapılar ve hikayeleri
anlaşılmasına muazzam
katkı sağlayabilecek eşsiz hafıza mekanları olan
yapıların korunması ve hafızalaştırılmaya yönelik kültür
programları ile ele alınabilmesi için kamu destekleri
tanımlanmalı ve sivil toplumun kullanımına açılmalıdır.

2

Bir zamanlar Adalar’ın
modern
dünyadaki sanat ve mimarlık
mimarlık eserleri
ağları ile ilişkide olduğunu
belgeleyen eşsiz modern
mimarlık mirası yapılar acilen tescillenmeli ve koruma
hassasiyeti ile ele alınmalıdır.

3

Adalar’ın
modern kimliği

4

Adalar’ın modernleşmede
oynadığı rolün sembolü olan
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Heybeliada Sanatoryumu, Ticaret Mektebi gibi eğitim,
kültür, sanat ve sağlık kurumlarının yeniden bu tür
işlevler kazandırılarak Adalar ve İstanbul hayatına
kazandırılması gerekmektedir.
Adalar’ın
çokkültürlü hafızasının
kayda alınmasını teşvik
edecek, Adalar’ın
önemli şahsiyetlerinin eserleri ve geride bıraktıkları
taşınabilir miras değerlerini Adalar kültür hayatının
bir parçası olacak şekilde erişime açacak yaklaşımlar
geliştirilmelidir.

Adalar’da
çokkültürlü yaşam

kültürel
peyzaj dokusu

5

6

Günümüze kadar gelen ve
Adalar’ın özgün kimliğini
bizlere sunan yapılı alan,
yeşil alan, silüet, bahçe, bitki örtüsü gibi kentsel
ögelerin arasındaki dengenin korunması ve kültürel
peyzajın bozulmaması için gereken planlama ve koruma
ilkelerinin uygulamalarda hassasiyet ile ele alınması
gerekir.

7

yerel
Adalar yerel ekonomisinin
küçük üretim
kitlesel turizme bağımlılıktan
çıkarılması, faytonculuk, ahşap
ve demir ustalığı, bahçe ve çiçekcilik gibi Adalar’a
özgü zanaatleri destekleyecek önlemlerin alınması ve
böylelikle yerli küçük üretimin yeniden canlandırılması
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gerekmektedir.
Adalar’ın kıyılarının daha
fazla tahrip olmaması için
Adalar’ın kıyıları
Marta Koyu, Çam Limanı
gibi yıllarca halka açık
kalabilen kıyılar özel işletmelerin ticari amaçlarına
terkedilmemeli, kamusal yönetimleri sağlanarak
kamusal plajlar olarak korunmaları hedeflenmelidir.

8

Adalar’ın sualtı yaşamında
Adalar’da
izlenen tahribatı durdurmak
için acil iyileştirme çalışmaları
sualtı yaşamı
yapılmalı, Adalar’ın çevresi
tümüyle “denizel ve kıyısal koruma alanı” olarak ilan
edilmeli, Adalar’ın sualtı zenginliklerinin bilinirliği ve
korunması için çalışmalar desteklenmelidir.

9

Adalıların atlara bakımdan, bitki örtüsünün, ormanlarının
bakımına, su kaynaklarının kullanımına, bir çok konudaki
bilgisinin Adalar’ın ekolojik sisteminin iyileştirilmesi
ve Adalar’ın sürdürülebilirliği
için kullanılabilmesinin teşvik
Adalılar’ın
edilmesi gerekir.
bilgisi
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ybeliada
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B urgazadas

Burgaz ve Heybeliada Biyoçeşitlilik Haritası
Hazırlayanlar: Sera Tolgay ve Daniel Marshall, Adaların Sesleri
Sergisi Kataloğu, Kasım 2019.
Kaynak: Adalar Savunması Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması.
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DÜNYA MİRASI ADALAR GİRİŞİMİ,
ADALARIN DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE
GİRMESİ İÇİN NELER YAPIYOR?
Adaylık çalışmaları, Adalar’ın miras değerlerinin
bilinmesi, korunması ve günümüzle ilişki kurabilecek
şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Geçici Liste
Başvuru Dosyası, Adalar İlçe Belediyesi ve Dünya
Mirası Adalar Girişimi ortaklığında, Adalar Vakfı
taşıyıcılığında hazırlanarak Mart 2019 tarihinde Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur. Adalar’ın üstün
evrensel değerlerinin
Üstün evrensel
neler olduğu, nerelerde
ve ne durumda bulunduğu
değer çalışması
gibi konuların tespiti için
çalıştaylar, sergiler ve arama toplantıları yapılmış, farklı
katılımcılarla ‘üstün evrensel değer arama toplantıları’
düzenlenmiştir. Bu toplantılarda konunun uzmanları ile
biraraya gelinerek Adalar’ın doğal, kültürel, arkeolojik
özellikleri tartışmaya açılmıştır.
Dünya Mirası Listesi
çalışmaları Adalılar’a ve
Toplantılar,
tüm paydaşlara sunumlarla
Sergiler, Etkinlikler
anlatılmakta, bilgi aktarımı
toplantıları ve etkinlikler yapılmaktadır. Dünya Mirası
Adalar Radyo programının Adalar ekolojisiyle ilgili
söyleşilerinden yola çıkan ve 16. İstanbul Bienali
paralel etkinliği olan ‘Adalar’ın Sesleri’ sergisi ve canlı
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yayın etkinliğI, Studyo Ossidiana ve Açık
Radyo işbirliği ile, 1-10 Kasım 2019’da
gerçekleştirildi.
Açık Radyo Dünya
Radyo programı
Mirası Adalar
ve arşivleme
Programı, Adalar
konusunda bilen, yaşayan, düşünen ve
Adalar’ın sorunlarına çözümler arayan
konukları ile ilgililere ulaşıyor ve Adalar
hakkında bir arşiv oluşturuyor. Program,
94.9 FM ya da internet üzerinden her Salı
saat 14:00- 14:30 arası dinlenebilir. Tüm
yayınların kayıtlarına Dünya Mirası Adalar
girişiminin facebook, instagram ve web
sayfalarından erişilebilir.
Dünya Mirası adaylık sürecinin
Envanter
önemli bir aşaması Adalar için
ve Yönetim
yönetim planı yapılmasıdır.
Planları
Bu yönetim planı aşağıdaki
aşamalardan geçerek oluşturulacaktır:
1- Miras değerlerini belirleyerek üstün evrensel değeri
anlatmak;
2-Özgünlük, bütünlük ve korunmuşluk durumunu
açıklayan envanterlemeyi yapmak;
3-Miras alanının sınırlarını belirlemek;
4-Üstün evrensel değerlerin korunmasını sağlayacak
alan yönetim planını yapmak;
5-Alan yönetim planını hayata geçirecek mekanizmaları
oluşturmak.
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Dünya Mirası Adalar
Girişimi tarafından
yapılan çalışmalardan
fotoğraflar (DMA Arşivi)
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DÜNYA MİRASI ADALAR GİRİŞİMİ
Adalar’ın kültürel ve doğal mirasını korumak ve bu mirasın
bir dünya değeri olduğunu anlatmak için bir araya gelen
sivil bir girişimdir. Amacımız Adalar’ın ekonomik, sosyal ve
kültürel hayatının, doğal değerlerinin, kültürel mirasının
korunmasına inanan insanların sesi olmaktır. Kuşaklardır
Adalar’da yaşayanlar ve yeni adalılar olarak bizler doğal
ve kültürel değerlerimizi araştırmak, öğrenmek ve en iyi
şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için sorumluluk almamız
gerektiğine inanıyoruz. Amacımız Adalar’ın genci, yaşlısı,
çocuğu ve ziyaretçisinin, canlı ve cansız varlıklarının hepsinin
birbirlerinin değerini bildiği ve kolladığı, ekonomisi, sosyal ve
kültürel yaşamı ile, ekolojik değerleri ile sürdürülebilir, barışçıl,
çokkültürlü ve dünyaya açık, yerel değerlerini bilen ve koruyan
bir yer haline gelmesidir. Adalar’ın Dünya Mirası yolculuğu bu
hedefe ulaşılabilmesi için bulunmaz bir fırsat sunmaktadır.
UNESCO Dünya Mirası Listesine giriş çalışmalarının tümünde
temel ilke
TÜM ADALILARIN VE PAYDAŞLARIN
aktif katılımının sağlanmasıdır.
Açık yapılı sivil bir girişim olan Dünya Mirası Adalar Girişimi
olarak bu süreçte sorumluluk almak ve katkı sağlamak isteyen

ADALILARI BEKLİYORUZ.
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Dünya Mirası Adalar Girişimi
www.dunyamirasiadalar.com
dunyamirasi.adalar@gmail.com

Aralık 2019
Bu broşür Dünya Mirası Adalar Girişimi
tarafından hazırlanmıştır.
Geçici Liste Başvuru Dosyası, Adalar İlçe Belediyesi ve
Dünya Mirası Adalar Girişimi ortaklığında, Adalar Vakfı
taşıyıcılığında hazırlanmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
sunulmuştur.

Geçici Liste Başvuru Dosyası Danışmanı
Yaşagül Ekinci
Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi
UNESCO Dünya Mirası
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı
yasagulekinci@trakya.edu.tr
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AVRUPA BİRLİĞİ

Bu broşür Dünya Mirası Adalar Girişimi tarafından
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği
desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla
Dünya Mirası Adalar Girişimine aittir ve AB’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.

www.dunyamirasiadalar.com

dunyamirasi.adalar@gmail.com

Aralık 2019

