
 

UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ POLİTİKA BELGESİ 

 

1. GİRİŞ 

Kültür ve Turizm Komitesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA), yerel sorunları küresel gündemler ışığında ele alıp çözümler 
üretmek amacıyla tasarlanmış altı komitesinden biridir. Komite, UCLG-MEWA’nın Temmuz 
2019’da Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen Kongresinde, iki ayrı komite olan 
Kültür ve Turizm komitelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu yolla, birbiriyle 
oldukça paralel olan ve eşgüdümlü ilerlemesi gereken bu alanların tam koordinasyonu 
sağlanmış, komite kapsamında geliştirilecek plan ve projelerin etkinliği arttırılmıştır. 
Hâlihazırda Kültür ve Turizm Komitesi’nin 62 üyesi vardır. Amman’daki Kongre’de 
belirlenen başkanlık divanına göre de komitenin başkanlığını 2019-2022 dönemi için Girne 
Belediyesi üstlenmekte; eş başkanlık görevini ise Türkiye’den Balıkesir, Nevşehir, Silivri, 
Şanlıurfa belediyeleri; İran’dan Tebriz Belediyesi ve Filistin’den Beit Jala Belediyesi 
paylaşmaktadır. 

MEWA bölgesinde kültür ve turizmin mevcut durumu ile iki alan arasındaki bağlantı, 
uluslararası bağlam, kültür ve turizme dair vizyon ve yol haritası 3 yıllık faaliyet planının 
ana hatlarını oluşturmaktadır. 

 

2. KÜLTÜR VE TURİZM: MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

MEWA bölgesi, kültür ve turizm sahalarında eşsiz bir zenginlik ve henüz tam olarak 
kullanılamamış büyük bir potansiyele sahiptir. İnsanlık tarihinin merkezi konumundaki bu 
bölge; ilk insan yerleşimlerine, ekonomik faaliyetlerine ve inanç hareketlerine sahne 
olmuştur. Milattan önce 10 bin yılına uzandığı tahmin edilen Göbeklitepe tapınak 
merkezinin (Şanlıurfa, Türkiye) 1994 yılında keşfiyle beraber bilinen tarih değişmiş ve 
bölgenin, insanlık tarihindeki başat rolü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Orta Doğu ve Batı 
Asya’nın kadim geçmişi ve merkezî konumu, tarih-öncesi dönemlere kadar uzanmakta ve 
sonrasında da antikiteden yakın çağa kadar gelmektedir. Tarihin başlangıcı olarak kabul 
edilen yazının icadı bu bölgede gerçekleşmiş; ilk şehirler, devletler, inanç havzaları ve 
medeniyetler bu coğrafyada gelişmiştir. Doğal olarak bölge, somut ve somut olmayan 
kültürel miras bakımından dünyanın en zengin coğrafyasıdır. Hâlihazırda da MEWA bölgesi, 
dini ve etnik çoğulculuk kaynaklı, eşine az rastlanır bir kültürel zenginliğe sahiptir. Geçmişi 
ve bugünüyle bölge adeta ‘yaşayan miras’ özelliği göstermektedir. Ancak aynı zamanda, 
bölgede sık sık karşılaşılan savaş halleri ve etnik-dini gerilimler somut ve somut olmayan 
kültürel mirası tehdit etmektedir. 

Hem yukarıda özetlenen zengin kültürel arka plan hem de doğal güzellikleriyle bölge aynı 
zamanda dünyanın önde gelen bir turizm kavşağıdır. Uzun Akdeniz sahil şeridi, güneşli 
gün sayısının fazlalığı ve tesisleşmenin yaygınlığı kıyı turizmini; akarsu ve dağ gibi doğal 
zenginlikler doğa ve spor turizmini; sağlık sektöründeki ilerlemeler sağlık turizmini; tarihi 
sit alanları ve müzeler kültür turizmini; üç büyük dinin önemli merkezlerinin bu bölgede 
oluşu ise dini turizmi beslemekte ve bunlar turizmin MEWA bölgesindeki ana kategorilerini 
oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam turizm hareketliliğinin yaklaşık %9’una (World Bank) 
ev sahipliği yapan bölge, ciddi ilerlemeler kaydetse de potansiyelini tam olarak 
kullanamamaktadır.  

Kültür ve Turizm, kesişim kümesi büyük ve koordinasyonu sağlanması gereken iki alandır. 
Özellikle kültürün turizm kapsamındaki rolünün genişletilmesi hem sürdürülebilirlik hem de 
niteliksel kalkınma açısından çok önemlidir. 20. yüzyılın ortalarında Akdeniz sahillerinde 
tesisleşme büyük bir hız kazanmış ve tatil paketleriyle Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve 
Güney Avrupa kıyıları büyük bir dönüşüm geçirmiş ve endüstriyel kıyı turizminin merkez 
üsleri olmuştur.  



Beraberinde hem çeşitli imkânlar hem de sorunlar getiren bu dönüşüm aynı zamanda 
modern “turist” kimliğini büyük ölçüde şekillendirmiştir. Geçmişin kültür-odaklı “seyyah” 
ve “gezgin”lerinin yerini, ekonomik fırsatlarla bu kıyı hatlarına çekilen tüketim odaklı 
turistler almıştır. Bu, turizmi ciddi bir sanayi kolu haline getirmekle beraber ele alacağımız 
birçok sorunu da doğurmaktadır. Dolayısıyla başta kültür turizmi olmak üzere alternatif 
turizm kategorileri, “nitelikli turist ve turizm” felsefesiyle teşvik edilmeli ve 
benimsenmelidir. Kültür ve turizm etkileşiminde kültür, iki açıdan etkilenmektedir: kültür 
varlıklarının, turist akışında, dolayısıyla da ekonomik kalkınmada, önemli bir etken olması 
yerel ve ulusal yönetimleri bu konuda koruyucu ve teşvik edici adımlar atmaya itmektedir, 
öte yandan bu turist akışı yerel kültür ve değerlere karşı zarar verici ve asimile edici bir 
nitelik de taşıyabilmektedir. 

 

3. ULUSLARARASI BAĞLAM VE PAYDAŞLAR 

“Gelecek nesilleri, kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisinden mahrum bırakmadan bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayan ilerleme” anlamına gelen sürdürülebilir kalkınma 21. yüzyıla 
yaklaşırken tüm uluslararası gündemlerin temeli haline gelmeye başladı. 1992’de Rio 
Dünya Zirvesi’nde BM üyelerince kabul edilen Gündem 21, 21. yüzyıl için sürdürülebilir 
kalkınma vizyonunu açık biçimde ortaya koydu. Gündem 21’nin 28. bölümü olan Yerel 
Gündem 21’le ise yerel yöntemler ve ilgili paydaşları sürdürülebilir kalkınma konusunda 
mobilize etmek amaçlandı. Ancak sürdürülebilir kalkınmanın üç sacayağı çevre, sosyal 
içerme ve ekonomi olarak görülmekteydi. Bu üç alanın yanına kültürün eklenmesi için bir 
kültürel yönetişim programı olan Kültür için Gündem 21 UCLG tarafından hazırlanıp 
2004’te kabul edildi. Kültürü sürdürülebilir kalkınma programları içinde merkezi bir noktaya 
yerleştiren ve kültür politikalarına dair ciddi bir yol haritası sunan Kültür için Gündem 21, 
2015’de Bilbao’daki UCLG toplantısında kabul edilen Kültür 21: Eylemler ile 
perçinlenmiştir. Kültür için Gündem 21 yalnız kültür sahasında değil, kültürün turizmle 
kesişme alanlarında da prensipler getirmektedir (Madde 44). Dünya Turizm Örgütü’nün 
(UNWTO) 1999 yılında kabul ettiği Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi ise 
sürdürülebilir turizme dair etik çerçeveyi çizmektedir. Bildirgenin dördüncü bölümü 
“Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm”dir, bu açıdan turizmin 
kültürle kesişim kümesini de ele almaktadır.  UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi olarak 
faaliyetlerimizi bu uluslararası gündemler, ilkeler ve faaliyetler ekseninde yürütmekteyiz. 

Komitemizin kültür ve turizm sahalarındaki yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
paydaşları: 

• Yerel yönetimler ve ilgili birimleri 

• UNESCO ve UNESCO Milli Komisyonları 

• Müzeler  

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• Üniversiteler 

• Kültür ve Turizm Bakanlıkları  

• UNWTO 

• Turizm birlikleri 

 

 

 

 

 



4. ÖNCELİKLER 

 Tüm somut olmayan kültürel miraslar ve bunları yaşatan insan topluluklarının tespiti 
ve korunması 
 

 Somut kültürel mirasların çatışma, doğal afetler, kasıtlı saldırılar ve benzeri 
etkenlere karşı korunması ve tehdit altındaki öncelikli bölgelerin belirlenmesi 
 

 Kültürel mirasa dair yerel farkındalığın ve sahiplenmenin arttırılması 
 

 Çoğunlukla göz ardı edilen sualtı kültürel mirasına yönelik inisiyatif alınması 
 

 Kültürel çeşitlilik ve kültürel haklar konularının üzerinde sorumluluk bilinciyle 
durulması 
 

 Geleneksel turizm anlayışı yerine sürdürülebilir ve alternatif turizm modellerinin 
teşviki  
 

 Yerelin değerlerine ve kaynaklarına saygılı bir turizm anlayışının yerleştirilmesi 

 

 

5. SONUÇ 

Bu politika belgesi, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi’nin amaçlarını, önceliklerini ve 
genel politikasını ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Faaliyet alanında resmi olarak 15 ülke 
bulunan ve işbirlikleriyle dünyanın her yerindeki yerel yönetimlerle ağ kurmaya açık olan 
UCLG-MEWA’nın Kültür ve Turizm Komitesi küresel bağlamda Kültür için Gündem 21 ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde savunuculuk yapmaktadır. Yerelde kültür 
bilincini arttırmak, kültürel mirasın korunması için faaliyetlerde bulunmak ve 
sürdürülebilir/alternatif turizmi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi, bölgesindeki yerel yönetimlerin ve kentlerin kültür 
ve turizm konusundaki ihtiyaçlarını gözeterek söz konusu şehirlerin uluslararası arenada 
görünürlüğünü arttırmayı, sorunları küresel anlamda analiz ederek üyeleri arasında proje 
geliştirmeyi, iletişim ağı kurarak deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmeyi ve karşılıklı 
öğrenmeyi hedeflemektedir. 

 


