
     
 

 

31 Ağustos 2021  
Sayın Ziyaretçimiz; 
Başvuru paydaşları ve araştırma ekibi olarak Avrupa Birliği STÖ-Akademi Destek Programı 

kapsamında yürüttüğümüz “MÜZELERDE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI  başlıklı Avrupa Birliği 
Projemizin çıktısı, Türkçe “MÜZELERDE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI KILAVUZU, 2020” nin dijital 
yayın ve basılmış kitapçık halini size sunmaktan büyük onur duyuyoruz. İngilizce tercümesi de bilginiz için 
sunulmaktadır.   

Bu kılavuz öncelikle müze çalışanlarımızı, ziyaretçilerini,  ardından müze binalarımızı, salonlarımızı, 
sergilenen ve depolanan eserlerimizi…vb olası bir afete hazır hale getirecek planlamanın ve uygulamanın 
temel prensiplerini içermektedir. 

Bu kılavuzun öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
Temmuz 2019 da yayınladığı On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023), ilgili maddelerinde (Madde 630, 
666,724.3) yer alan “Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımızın, afet riskini dikkate alacak şekilde 
korunması ve İstanbul’da yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi 
sağlanacaktır” hedefine ulaşma yolundaki planlamaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  

Bu kılavuz meydana gelecek olası afet sonrası, afetten olumsuz etkilenen müze çalışanlarını, 
ziyaretçilerini, müze binasını ve eserleri korumak, kurtarmak için Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması 
ve Restorasyonu Çalışma Merkezi - İtalya (ICCROM) ve “Prens Claus Kültür ve Kalkınma Fonu - 
Hollanda”nın yayınladığı (2018) ve Türkçe’ye tercüme ettiği “KRİZ ZAMANLARINDA KÜLTÜREL MİRAS 
İÇİN İLK YARDIM 1. El Kitabı ” ve “KRİZ ZAMANLARINDA KÜLTÜREL MİRAS İÇİN İLK YARDIM 2. 
Uygulama Kiti”nde önerilen uygulamaların gerçekleştirilmesinde müzecilerimize, idarecilerine ve ilişkili diğer 
görevli ve sorumlulara büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Sayın ziyaretçimiz; son olarak şöyle bir sorunuz olabilir. Türkiye'deki ulusal sivil toplum 
kuruluşlarından biri olarak KUMID neden kültürel varlıkları korumak için afet riskinin azaltılması konusunda 
çalışıyor. ? Bu sorunun cevabı Birleşmiş Milletler, (BM)  Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi 2015-
2030’da yer almaktadır.  

Bilindiği üzere 2015-2030 dönemi için BM Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi kabul edildi 
(Sendai Çerçevesi, 2015, 1-37).Sendai Çerçevesi aynı zamanda "kültür ve miras" çerçevelerinin 
korunmasına da bir referans sağlamakta ve bu bağlamda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar) oynadığı / 
oynayacağı önemli rolü vurgulamaktadır. (Sendai Çerçevesi 2015, Madde  24 d. 24 o ). 

Sonuç olarak derneğimiz; yürüttüğü faaliyetlerle yukarıda belirtilen ulusal ve uluslararası temel 
belgelerin STK’lara yüklediği görevi yerine getirmeye çalışmaktadır.    

Hüzünle hatırladığımız gibi, 30 Ekim 2020 de İzmir’in Seferihisar İlçesinde meydana gelen deprem 
ve Tsunami sonrası dünyada doğa kaynaklı afetler, 2021 yılında giderek arttı. Lütfen Türkiye’deki, 
Avrupa’daki, Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan gibi  büyük, ölümcül seller, orman yangınlarını hatırlayalım. 
Kayıplarımızı saygı ile analım. Dünyanın muhtelif bölgelerindeki süregelen silahlı çatışmalar özellikle 
Afganistan’da Ağustos 2021’de meydana gelen politik gelişmeler sonrası ortaya çıkabilecek  olası terörizm, 
iç savaş, yasa dışı ticaret gibi insan kaynaklı afetler kültür varlıklarının tahribatı konusundaki endişelerimizi 
çoğalmaktadır.     

  Dileriz ki sivil toplum kuruluşlarının, arama-kurtarma kuruluşlarının ve üniversitelerin de yer aldığı 
uluslararası ve ulusal düzeyde geniş katılımlı projelerle kültürel mirasın korunmasında farklı disiplinler için 
afet risklerinin azaltılmasına yönelik benzer kılavuzlar geliştirilir ve kullanıcılarına sunulur. 

Yorum ve katkılarınızı almayı dileriz. Onlar gelecekteki çalışmalarda, belki de yeni iş birlikleri 
oluşturmak amacıyla birlikte yürüyeceğimiz yolumuzu aydınlatacak fenerlerimiz olacaktır. 

 
E-Posta: info@kumid.net, serhatyilmaz@aydin.edu.tr, aydinm135@gmail.com, 
 
Saygılarımızla, 

Saadet GÜNER , Başkan,  
Kültürel Mirasın Dostları Derneği-KUMID,  İstanbul-Türkiye   

(Friends of Cultural Heritage-FOCUH)  
 

Bu yayın, Avrupa Birliği desteği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Akademi İşbirliği Destek Programı” kapsamında başvurulan “Müzelerde Afet Risklerinin Azaltılması 
Projesi” çalışmaları doğrultusunda hazırlanmıştır.. İçerik, tamamıyla paydaşlar Başvuru Sahibi Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID), Akademik Ortak İstanbul Aydın Üniversitesi - Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ve 
Akademisyen Ortak Doç. Dr. Mahmut AYDIN (Batman Üniversitesi)’ın sorumluluğundadır, Avrupa Birliği’nin görüşünü ve sorumluluğunu yansıtmamaktadır”.   
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