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SUNUŞ / FOREWORD
Değerli Okurlar,

UCLG-MEWA, kültür sahasındaki yayınlarıyla kültürün farklı temalarına değinmeye 
devam etmekte. Bu yayınlarımızdan sonuncusu, A. Ege Yıldırım ve B. Nilgün Öz 
tarafından kaleme alınan Türkçe-İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü. Kültürel miras 
çalışmaları, doğası itibariyle ulusal sınırların ötesindedir ve uluslararası iş birliğini 
gerektirir. Bu çalışmalara dair özellikle UNESCO Dünya Mirası kapsamında küresel 
bir çerçeve de oluşturulmuştur. Çerçevenin doğru anlaşılması ve yerelin buna katkı 
sunabilmesi için de doğru ıstılah kullanımı önem arz etmektedir. 

Bir dilde ortaya çıkan kavramlar diğer dillere geçerken birden fazla karşılığa sahip 
olabilmekte ve bu da literatürde tutarlı bir dilin geliştirilmesini engelleyebilmektedir. 
Elinizde tuttuğunuz eser, kültürel miras çalışmalarında sıklıkla kullanılan tabirlerin 
Türkçe-İngilizce karşılıklarını derleyerek bu alandaki önemli bir eksikliği gidermeyi 
ve alanda ortak bir terminolojinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Başta 
yazarlarımız olmak üzere ön okumalarıyla ve tavsiyeleriyle sözlüğe katkıda bulunan 
tüm uzman ve akademisyenlere çabaları için şükranlarımı sunmak isterim.

Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Genel Sekreteri

Dear Readers,

UCLG-MEWA continues to emphasize different aspects of culture through its 
publications. The most recent one of these publications is the Turkish-English Cultural 
Heritage Glossary written by A. Ege Yıldırım and B. Nilgün Öz. Cultural heritage studies 
are inherently beyond national borders and require international cooperation. A global 
framework has also been created for cultural heritage, especially within the scope of 
UNESCO World Heritage. It is important to adopt the correct terminology in order to 
comprehend the framework correctly and contribute to it.

Concepts that originally belong to one language may have more than one equivalent 
when they are borrowed by other languages, and this may prevent the development of 
a consistent vocabulary in the relevant literature. This glossary aims to fill an important 
void in this field and to contribute to the development of a common terminology 
by compiling the Turkish-English equivalents of terms frequently used in cultural 
heritage studies. I would like to express my gratitude to all experts and academics who 
contributed to the glossary with their preliminary readings and recommendations, 
especially the authors.

Mehmet DUMAN
UCLG-MEWA Secretary General
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ÖN SÖZ / PREFACE

Türkçe-İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü, Türkiye’de kültürel miras alanında boşluğunu hissettiğimiz, 
kapsamlı ve pratik bir rehber işlevi görmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Halihazırdaki benzer yayınları 
incelediğimizde, gerek dilbilgisi kalitesi, gerekse konu yelpazesi ve güncel tartışmaları yakalama 
açısından doyurucu ve yetkin bir kaynağa ulaşamadığımız gözlenmiştir. Türk akademisyenlerin 
İngilizce olarak kaleme aldıkları tez ve makalelerde terminolojik aksaklıkların, bazen içeriğin doğru 
iletilmesini ve anlaşılmasını engelleyecek dereceye varması, kendi alanımız olan kültürel miras 
konusunda yol gösterici bir kaynağı yazmaya bizi teşvik eden bir diğer unsur olmuştur. 

Bu Sözlük, hem İngilizce okuyan ve yazan Türk araştırmacılar, uzmanlar ile yerel yönetim ve kamu 
görevlileri, hem de Türkiye’de çalışan veya Türkçe yazan yabancı araştırmacılar ve uzmanlar için 
kültürel miras koruma ve yönetimi terminolojileri konusunda öz ve yetkin bir kaynak olmayı 
amaçlamaktadır. Anadili İngilizce olmayanların İngilizce olarak kaleme alacakları akademik ve/veya 
mesleki yazılara yardımcı olmayı, bir yandan da kültürel miras terimleri çevirilerine ve Türkiye’deki 
kurumlarla uluslararası belgelerde yer alan tanımlara tutarlılık getirmeyi hedeflemiştir. Aynı 
zamanda, Türkiye’de kültürel miras ile ilgili ihalelerin kalitesini yükseltip evrensel kavramların yerel 
bağlama daha tutarlı bir şekilde uyarlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Teknik kavramlar, resmi kurumlar ve yasal düzenlemeler gibi kültürel mirasın korunması ve yönetimi 
ile ilgili kategorilerin yanı sıra, kültür ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya çıkan yeni kavramları 
da içeren Sözlük’ün altyapısı, yirmi yılı aşkın süredir biriktirdiğimiz akademik ve pratik deneyimler, 
sahip olduğumuz meslek ağları, ve Kaynakça bölümünde belirtilen ve mantık süzgecinden geçirerek 
kullandığımız beli başlı referanslardan oluşmaktadır.

Kişisel ve mesleki olarak uzun yıllardır her iki dili de günlük hayatımızda kullanan ve dili doğru 
kullanma konusunda titiz davranmayı önemseyen kültürel miras koruma uzmanları olarak, böyle 
bir sözlük yazmak bizim için heyecan verici olmuştur. Bu anlamda UCLG-MEWA Kültür ve Turizm 
Komitesi’ne bize bu çalışmayı yapma gerçekleştirme fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Başta Sn. 
Osman Çorumlu olmak üzere, Sn. Melis Şahin ve Sn. Salim Korkmaz’ın da dahil olduğu UCLG-MEWA 
ekibinin koordinasyonu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Sn. Mehmet Duman ile Kültür ve Turizm 
Komitesi Başkanı ve Girne Belediye Başkanı Sn. Nidai Güngördü’nün verdiği kurumsal destek ile bu 
proje hayata geçebilmiştir.

Sözlükteki terimlerin doğru karşılıklarının tespit edilmesi ve sözlüğe mutlaka dahil edilmesi 
gereken terimlerin belirlenmesi konularında bize yardımcı ve yönlendirici olan danışmanlarımızın 
ve meslektaşlarımızın katkıları çok değerli olmuştur. Özellikle arkeolojik miras konusunda Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan, mimari koruma konusunda Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, doğal miras konusunda 
Prof. Dr. Zeki Kaya, ve somut olmayan kültürel miras konusunda Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Doç. 
Dr. Özlem Karakul ve Dr. Tuna Yıldız, süreç boyunca bize değerli önerileri ile eşlik etmiştir. Ayrıca, 
sürecin daha ileri aşamalarında, kentsel koruma ve planlama konusunda Prof. Dr. Zeynep Enlil, 
Dünya Mirası konusunda Sn. Evrim Ulusan ve Sn. Aylin Akçabozan arkeoloji konusunda Sn. Yiğit 
Ozar ile Sn. Semih Çıkrıkçı ve müzik konusunda Sn. Şevket Akıncı çalışmaya çeşitli terimlerde katkı 
vermiş, Sn. Yunus Harani ise bazı kaynaklara lojistik olarak erişimde bize kolaylık sağlamıştır. Sözlük 
projesinin kurgulanmasında stratejik tavsiyeler veren Prof. Dr. İclal Dinçer’e de teşekkürü borç biliriz.

Son olarak değinmemiz gereken bir nokta, bu Sözlük çalışmasının faydalı ve tutarlı bir çalışma 
olduğuna inancımızın yanı sıra, iyileştirilmeye ve geliştirilmeye açık olduğunun bilincinde 
olduğumuzdur. Kapsamlı ve karmaşık bir konuda yazılacak sözlük ve benzeri her tür çalışmanın, 
sürekli güncellenerek canlı tutulmasının önemi, hızla değişen dünyamızda yadsınamaz. İmkanlarımız 
doğrultusunda nitelikli olmasına çalıştığımız bu Sözlük’ün ileride yeni baskılarla ve dijital, etkileşimli 
mecralardan da yararlanarak geliştirilmesini temenni ederiz. 
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The Turkish-English Cultural Heritage Glossary was written with the intention of creating a comprehensive 
and practical guide, which we feel was lacking in the field of cultural heritage in Turkey. While similar 
publications exist, their breadth of themes or contemporary issues is not competent or satisfactory. The 
fact that terminological flaws in English theses and articles authored by Turkish academics can at times 
prevent the content and meaning from being properly understood was another factor that encouraged us 
to write this guide in our field of cultural heritage.

This Glossary aims to be a concise and competent resource on cultural heritage conservation and 
management terminologies to Turkish academics, experts, and local government officials and civil 
servants reading and writing in English, as well as to foreign (non-Turkish) researchers and experts 
working in Turkey or writing in Turkish. The aim is also to aid those whose mother tongue is not English 
in writing academic and/or professional papers in English, while providing consistency to translations of 
cultural heritage terms, as well as official definitions of Turkish governmental agencies and international 
documents. The Glossary will also contribute to raising the quality of cultural heritage tenders and 
adapting universal terms to local contexts.

The Glossary, which comprises categories including technical concepts, official agencies and legislation, 
in addition to new terms regarding culture and sustainability, is based on over twenty years of academic 
and practical experience that we have accumulated, as well as our professional networks and various 
references cited in the Bibliography, which we have judiciously reviewed and selected for use.

As cultural heritage conservation experts using both languages daily in our personal and professional 
lives, and placing great importance on the proper use of language, we are thrilled to be authoring this 
Glossary. We would like to take this opportunity to thank UCLG-MEWA’s Committee on Culture and 
Tourism for enabling us to realize this publication. This project would not have been possible without the 
coordination and kind facilitation of Mr. Osman Çorumlu and his colleagues at the UCLG-MEWA team, Ms. 
Melis Şahin and Mr. Salim Korkmaz, as well as the institutional support of Mr. Mehmet Duman, Secretary 
General of UCLG-MEWA, and Mr. Nidai Güngördü, President of the Committee on Culture and Tourism and 
the Mayor of Kyrenia.

Our advisors and colleagues provided invaluable guidance in identifying the correct translations of the 
terms and selecting terms that most certainly needed to be included in the Glossary. We would like to 
extend our thanks to Prof. Mehmet Özdoğan (archaeological heritage), Prof. Zeynep Ahunbay (architectural 
conservation), Prof. Zeki Kaya (natural heritage), and Assoc. Prof. Evrim Ölçer Özünel, Assoc. Prof. Özlem 
Karakul and Dr. Tuna Yıldız (intangible cultural heritage) for their crucial suggestions. Further along the 
process, we benefited from the valuable contributions of Prof. Dr. Zeynep Enlil (urban conservation and 
planning), Ms. Evrim Ulusan and Ms. Aylin Akçabozan (World Heritage), Mr. Yiğit Ozar and Mr. Semih 
Çıkrıkçı (archaeology), and Şevket Akıncı (music), as well as logistical aid by Mr. Yunus Harani. We are 
particularly indebted to Prof. İclal Dinçer, who kindly provided strategic advice on how to structure the 
Glossary project.

One final issue we need to point out is that while we fully believe that this Glossary is a useful and 
coherent piece of work, we are aware that it is also open to improvement and further enhancement. 
The need to continually update research, including dictionaries, written on comprehensive and complex 
subjects is irrefutable, given our rapidly changing world. We wholeheartedly wish for this Glossary, which 
we have written with care and to the best of our ability, to have future editions, and be developed further, 
using digital and interactive media.

Dr. Ayşe Ege Yıldırım – Dr. Bilge Nilgün Öz
İstanbul / Lancaster

Ağustos / August 2021
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YAZIM YÖNTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR / NOTES ON WRITING METHODOLOGY 

Genel Yaklaşım

‘Türkçe-İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü’nü (kısaca Sözlüğü) yazarken, kültürel miras koruma 
alanında son yıllardaki kavramsal genişlemeleri, gerek kuramda, gerekse uygulamada ve tekniklerde 
görülen ilerlemeleri yansıtan, kapsayıcı bir eser yaratmak birinci önceliğimiz olmuştur. Bunun 
yanısıra, terminolojik ve dilbilimsel açıdan titiz, tutarlı ve her iki dilin kendi kullanım bağlamlarını ve 
kültürlerini gözeten bir ürün ortaya çıkması da önemsenmiştir.

Sözlüğün geniş bir okur yelpazesi için kullanışlı ve yol gösterici olması amacıyla, kültürel miras ile 
doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan çeşitli temalar dahil edilmiş, her tema altında bilinmesi 
önemli veya faydalı terimler yakalanmaya, terim sayısında ölçülü ve dengeli olacak biçimde bir sınır 
da çizilmeye çalışılmıştır. Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimari koruma, mimari tasarım, 
peyzaj mimarlığı, kentsel koruma gibi, kültürel miras alanında eskiden beri hakim olan ‘somut 
kültürel miras’ disiplinlerindeki temel terimler seçilmiş, bu disiplinlere özgü mevcut olan daha 
uzmanlaşmış kaynaklarda olduğu kadar çok sayıda terim dahil edilmemiştir. Aynı zamanda, kültürel 
mirasın toplumsal hayatın ve biyokültürel sistemler içindeki ayrılmaz konumu bağlamında öne 
çıkan, doğal miras, iklim eylemi, somut olmayan kültürel miras, kültür ekonomisi, kültürel haklar, 
sürdürülebilir kalkınma gibi, somut kültürel miras camiası için görece yeni çalışma alanlarından da 
temel terimlere de Sözlükte yer verilmiştir. 

Mevcut yazındaki bilgilerin bir kez daha tekrarlanmasından kaçınılırken, halihazırdaki yayınlarda 
tespit edilen eksikliklerin de bu Sözlükle doldurulması amaçlanmıştır. Her ne kadar arkeoloji, 
sanat ve mimari  gibi alanlarda çift dilli ve çok dilli sözlükler varsa da1, kültürel miras alanında, ilgili 
terminolojiyi ele alan çift dilli bir sözlük (Türkçe ve İngilizce) henüz yayınlanmamıştır. T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce olarak bazı kültürel miras terimlerinin  listesini 
hazırlamıştır2, ancak listede ele alınan kavramların tam anlamıyla derinlemesine veya sistematik bir 
araştırmayı yansıtmadığı ve bazı hatalı çevirileri içerdiği görülmektedir. 

Kültürel miras camiasına doyurucu bir sözlük hizmeti sunma amacıyla, yazım süreci boyunca 
Sözlüğü kimler, hangi hedef kitleler için yazdığımız sorusu akılda tutulmuştur. Geniş bir şekilde 
tanımladığımız hedef okur kitlesi arasında: 

o Türkiye’de kültürel miras koruma ve yönetimi ile ilgili proje yazan, proje uygulayan ve akademik 
araştırma yapan Türk ve yabancı uzmanlar, meslek üyeleri ve sivil toplum kuruluşları; 

o Türkiye’deki kültürel mirası etkileyen idari karar süreçlerinde yer alan yerel yönetim ve kamu 
kurum personeli temsilcileri;

o Türkiye’deki kültürel mirasın korunmasına yatırım yapmak ve bu yatırımlar için gerekli olacak idari 
karar süreçlerini bilmek isteyen yerli ve yabancı özel sektör kurumları;

o Türkiye’deki kültürel miras ile ilgili haber ve yayın yapan Türk ve yabancı gazeteci ve medya 
mensupları;

o Türkiye’deki kültürel miras alanlarında paydaş olan, bilgi edinmek veya uluslararası diyalog 
geliştirmek isteyen kişiler (örneğin ziyaretçiler ve turistler ile miras alanında ikamet eden sakinler, 
mülk sahipleri, esnaf, dernek yöneticileri ve üyeleri, ve öğrenciler); 

o Kültürel ve doğal miras disiplinlerinde çalışmayan, ancak mirasın etkileşim içinde olduğu, turizm, 
kent planlama, kamu yönetimi, sağlık, eğitim ve başka alanlarda çalışan ve miras konusuyla 
bağlantı kurmak isteyen kişi ve kurumların hepsi sayılabilir.

1Bkz. Çok Dilli Arkeoloji Terimleri Sözlüğü by Halet Çambel, Güven Arsebük, Sönmez Kantman (2005); Dictionary of Art Terms and 
Concepts / Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlüğü by Yıldıray Karakiya (2011); Dictionary of Architecture + Building in English-French-
Turkish by Doğan Hasol (1993).

 2 https://disiliskiler.ktb.gov.tr/TR-127499/kultur-ve-turizm-terminolojisi.html
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Temalar ve kategoriler

Sözlük aşağıda sıralanan kategoriler altında geniş bir tematik yelpazeye uzanmaktadır. Bu tematik 
kategorilere verilen kodlar, Sözlük maddelerinde terimlerin yanında da verilmektedir. 

Kültürel mirasın geleneksel disiplinlerine ve tipolojilerine karşılık gelen, arkeoloji, sanat tarihi, 
mimarlık tarihi, mimari koruma, kent ve çevre ölçeğinde miras, taşınır kültürel miras, müzecilik, ve 
somut olmayan kültürel miras konuları bu kapsamda yerlerini almıştır. Bu başlıklar altında, miras 
öğelerine, mirası tanımlama/ koruma/ planlama/ projelendirme/ yönetme eylemlerine ilişkin 
kavramlar işlenmiştir. Özel bir çalışma olarak, Türkiye coğrafyasında insanlık tarihinin en başından 
günümüze kadar yaşanmış olan tüm tarihi dönemler tanımlanarak, bir sonraki bölümde ayrıca 
verilen bir Anadolu Kültür Tarihi Zamandizini ortaya çıkarılmıştır.

Bunun ötesinde, günümüzde her çalışmanın kendini yenileyerek entegre etmesi gereken 
sürdürülebilirlik meselesi temel alınarak, sürdürülebilirliğin üç boyutu kabul edilen ‘çevresel boyut’ 
altında doğal miras, kültürel peyzaj, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi konular, ‘sosyal boyut’ 
altında kültürel haklar, kültürel çeşitlilik, katılım, eğitim, kapasite geliştirme, ve beşeri sermaye 
gibi konular, ‘ekonomik boyut’ altında ise kültür ekonomisi, turizm, kültürel ve yaratıcı endüstriler, 
gayrimenkul geliştirme gibi konulara da yer verilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi’nde de vurgulanan ‘Ortaklıklar’ temasını önemseyerek, miras yönetimi ve 
politikası, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal süreçler, örgütler ve belgelere de geniş yer verilmeye 
çalışılmıştır. 

Bölümler ve yazım stili

Sözlüğün yapısı, takdim içeren Önsöz ve Giriş bölümlerinin ardından, yazım yöntemi ve stiline 
ilişkin bu bölüm ile Anadolu zamandizinini veren açıklayıcı bölümleri içermekte, daha sonra Türkçe-
İngilizce ana bölüm (Türkçe terimlerin ve İngilizce karşılıklarının listesi) ve İngilizce-Türkçe ana bölüm 
(İngilizce terimlerin ve Türkçe karşılıklarının listesi) yer almaktadır. Her biri yaklaşık 1.700 terimden 
oluşan bu listelerde, yaklaşık 110 adet önemli kavramsal terim seçilerek bunların daha uzun 
açıklamaları da verilmektedir. Son olarak, terimlerin toplandığı ve süzüldüğü, Seçilmiş Kaynakça yer 
almaktadır. 

Yazım stili ile ilgili olarak, aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:

o Terimler listesindeki her madde, üç sütun halinde düzenlenmiştir: 1) ilk dildeki terim(ler), 2) 
ikinci dildeki terim(ler) ve varsa anlamını açıklayan daha uzun metin, 3) terimin hangi tematik 
kategoriyle ilişkili olduğuna dair kod (bkz. Tablo 1). 

o Listeler ‘teknik kavramlar’ ve ‘resmi kurum, program ve yasa isimleri’ olarak iki bölüme 
ayrılmıştır. İkinci bölüm ‘Kurumlar, örgütler ve programlar’ ile ‘Yasal belgeler ve süreçler’ tematik 
kategorilerini, birinci bölüm ise tüm diğer kategorileri içermektedir.

o Terimler, eş-anlamlı sözcükleri ile birlikte verilmiş, bunlar arasından en yaygın kullanımda olduğu 
gözlenen seçilip önce yazılmış, diğer eş-anlamlılar virgül ile ayrılarak alfabetik sıra ile takip 
etmiştir. Diğer eş anlamlıların bazıları için de ayrıca satır açılmış, ancak burada ilk eş-anlamlıya 
gönderme yapılmıştır (‘bkz:’). Bir terim ile ilgili olan ve bilinmesi tavsiye edilen başka bir terime 
gönderme yapmak için ise ‘ayrıca bkz:’ ifadesi kullanılmıştır.

o Sözlükte İngiliz İngilizcesi kullanılmış, Amerikan İngilizcesi’nde farklı bir terim kullanıldığında bu 
ayrıca verilmiştir. Buna bir istisna, ‘z/s’ arasında ‘z’ harfinin Amerikan tarzında yazımının tercih 
edilmesi olmuştur (ör. ‘civilization’).

o Anadolu Zamandizini’nde, beş veya daha fazla rakamlı tarihlerin yazımında, üç rakamlı grupları 
ayırmak için Türkçe üslubu uyarınca nokta kullanılmıştır.
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o Eski çağ coğrafi ve dönem adları ve yabancı akım adları, Türkçe fonetiğine göre yazılmış, bu 
yazılışların yaygın olmadığı durumlarda yanına daha yaygın olan Eski Yunanca yazılışı parantez 
içinde verilmiştir (ör. ‘Lidya (Lydia)’). İngilizce terimlerde Eski Yunanca ve/veya Latince yazılışları 
verilmiştir.

o Parantez içinde yapılan açıklamalar, kısaltma, hangi meslek dalında veya bağlamda kullanıldığı, 
birden fazla anlamı varsa kaçıncı anlam olduğu, ve ters anlamlısı bilinmesi tavsiye edildiğinde 
bunun ne olduğu amaçları içindir.

o Terim başlıklarının altında alt-terim listeleri sıralanması, sadece birkaç özel durumda yapılmıştır. 
Bunlar, ‘değer’ türleri; mevzuat ve politika/ doktrin belgeleri için ulusal düzey (‘T.C.:’) ve 
uluslararası düzeydeki başlıca kurumlar (ör. ‘BM:’, ‘UNESCO:’, ‘Avrupa Konseyi:’, ‘ICOMOS:’); 
ve resmi kurumların alt-birimleri (ör. ‘ICOMOS bilimsel komiteleri’, ‘T.C. Bakanlıkları’ altındaki 
müdürlükler) için olmuştur. 

o Büyük harf ile başlayan terimler, resmi belgelerde ve süreçlerdeki kullanımlarıyla tutarlı olmak 
amacıyla bu şekilde yazılmıştır.

o Bazı çeviriler ‘bire bir’ yapılmamış, daha ziyade her dildeki kullanım rahatlığı düşünülerek o 
dilin bağlamına uyarlanmıştır (ör. ‘TMMOB meslek odaları’ ve ‘T.C. bakanlıkları’ için ‘Turkish 
professional chambers’ ve ‘Turkish ministries’ kullanımı).

o Her terimin diğer dildeki karşılığı olan tüm terimler yazılmamış olabilir, ancak yaygınca kullanılan 
başlıca terimlerin dahil edilmesine çalışılmıştır. 

TEMATİK KATEGORİ THEMATIC CATEGORY KOD/ CODE

Arkeoloji, sanat tarihi ve mimarlık tarihi Archaeology, art history, and architectural history AT/AH

Miras yönetimi ve politikası Heritage management and policy MY/HM

Doğal miras Natural heritage DO/NH

Dünya Mirası World Heritage DM/WH

Ekonomi, turizm ve kültür endüstrileri Economics, tourism and cultural industries ET/ET

Genel General GE/GE

İklim değişikliği Climate change İD/CC

Kent ve çevre ölçeğinde kültürel miras Heritage of urban and environmental scale KÇ/UE

Kültürel haklar, çeşitlilik, katılım ve eğitim Cultural rights, diversity, participation and education KH/CR

Kurumlar, örgütler ve programlar Institutions, organizations and programmes KÖ/IO

Mimari miras Architectural heritage Mİ/AR

Müzecilik ve taşınır somut kültürel miras Museology and movable tangible heritage MZ/MS

Somut olmayan kültürel miras Intangible cultural heritage SO/IH

Sürdürülebilir kalkınma Sustainable development SK/SD

Yasal belgeler ve süreçler Legal documents and processes YS/LG

Tablo / Table 1: Sözlük’teki terimlerin kategorileri ve verilen kodlar / Categories of the terms 
and their respective codes used in the Glossary 
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General Approach

Our main priority while writing the ‘Turkish-English Cultural Heritage Glossary’ (‘the Glossary’ in short) has 
been to create a comprehensive piece of work that reflects the latest conceptual expansions in the field 
of cultural heritage, including both from the theoretical and the practical and technical perspectives. We 
endeavoured to produce a rigorous and terminologically and linguistically consistent glossary, which took 
into consideration the context and culture of use in each language.

For the Glossary to be useful and to provide guidance for a wide range of readers, the content includes 
a variety of themes directly or indirectly related with cultural heritage. Care has been given to include 
important or useful terms, while bringing a reasonable and balanced limit to the number of terms in 
each theme. As a result, the Glossary comprises fundamental terms in the ‘tangible cultural heritage’ 
disciplines of archaeology, art history, architectural history architectural conservation, architectural 
design, landscape architecture and urban conservation, which have long-standing dominance with 
cultural heritage; however, it does not contain as many terms as there are in existing publications on 
each of these disciplines. The Glossary also includes primary terms concerning relatively newer subject 
areas for the ‘tangible cultural heritage’ community, such as natural heritage, climate action, intangible 
cultural heritage, the cultural economy, cultural rights and sustainable development, all of which are 
relevant within the context of the inseparable place of cultural heritage within the life of communities 
and biocultural systems.

With this Glossary, we have aimed to fill the gaps that we identified in existing literature, while refraining 
from repeating information available in previous publications. Despite the presence of bilingual or 
multilingual dictionaries in the fields of archaeology, art and architecture (see footnote 1), a bilingual 
glossary (in Turkish and English) containing relevant terms in cultural heritage had not been published. The 
Ministry of Culture and Tourism of Turkey has previously prepared a list of various cultural heritage terms 
in English-Turkish and Turkish-English (see footnote 2), but this does not reflect thorough or systematic 
research and contains several erroneous translations.

We have kept in mind the question of for whom this Glossary is written and which groups it has targeted, 
in order to present a satisfying result to the cultural heritage community. The broadly defined target 
reader groups include:

o Turkish and foreign (non-Turkish) experts, professionals and non-governmental organizations writing, 
implementing projects and carrying out academic research on cultural heritage conservation and 
management in Turkey;

o Representatives of local authorities and public bodies who play an active role in the decision-making 
processes affecting cultural heritage;

o Local and foreign private sector actors who wish to know the decision-making processes relevant to 
investments in cultural heritage conservation;

o Turkish and foreign journalists and media members who write news reports or make broadcasts on the 
cultural heritage of Turkey;

o Stakeholders, and those who wish to inform themselves or develop international dialogue in cultural 
heritage sites in Turkey (for example visitors and tourists, as well as inhabitants of heritage sites, 
property owners, tradesmen, directors and members of associations, and students);

o People and institutions not directly engaged in cultural and natural heritage, but are active in fields 
relevant to heritage, such as tourism, urban planning, public administration, health, education and 
others, and wish to connect with the field of heritage.
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Themes and categories

The Glossary covers a wide thematic range under the categories listed in Table 1. The codes each thematic 
category has been given are also denoted next to each Glossary entry. 

The scope includes traditional disciplines and typologies that correspond to cultural heritage, such as 
archaeology, art history, architectural history heritage of urban and environmental scale, movable cultural 
heritage, museum studies, and intangible cultural heritage. Concepts relating to heritage components, 
as well as actions involving heritage identification/ conservation/ planning/ project preparation/ 
management were covered under these headings. A special part of the Glossary involves the names and 
their translations of all the historic periods from the beginning of mankind until the present, listed in the 
following section as Chronology of Anatolia’s Cultural History. 

In addition to those mentioned above, the Glossary contains themes based on sustainability, which, 
in today’s world, each field needs to engage with. The three dimensions of sustainability have been 
addressed, namely the ‘environmental ’ (which involves themes such as natural heritage, cultural 
landscapes and climate change), the ‘social ’ (which involves themes such as cultural rights, cultural 
diversity, participation, education, capacity building, and human capital), and the ‘economic’ (which 
involves themes such as the cultural economy, tourism, cultural and creative industries and real estate 
development). Embracing the theme ‘Partnerships’ emphasized in the United Nations (UN) 2030 Agenda 
for Sustainable Development, the Glossary also covers the themes of heritage management and policy, 
national and international legislation and processes, organisations and documents. 

Sections and writing style

The Glossary consists of a Foreword and Introduction, followed by sections on the writing methodology 
and style, and an Anatolian chronology. The main section contains a list of Turkish-English entries (Turkish 
terms followed by their English equivalents) and a list of English-Turkish entries (English terms followed 
by their Turkish equivalents). Each of these lists has approximately 1,700 terms, of which approximately 
110 have longer text explaining the term’s meaning, due to their significance. The Glossary ends with a 
Selected References section.

The following principles have been adopted in terms of writing style:

o Each entry in the lists of terms are laid out in three columns: 1) the term(s) in the first language, 2) the 
corresponding term(s) in the second language, with longer text explaining the meaning if applicable, 
and 3) the code(s) denoting which thematic category the term is associated with (see Table 1) 

o The lists have been divided into two sections, first for ‘technical concepts’ and then for ‘names of 
official organizations, programmes and legislation’. The latter covers the two thematic categories of  
‘Institutions, organizations and programmes’ and ‘Legal documents and processes’, while the former 
covers all the other categories.

o If applicable, terms are written with their synonyms, selecting the most common one first, followed by 
the others written alphabetically and separated with a comma. Some of the synonyms have separate 
entries, but are referenced back to the first synonym with (‘see:’). If the reader is referred to another 
relevant term, the statement (‘also see:’) is used.

o British English is used in principle; in cases where American English utilizes a different term, this is also 
noted. An exception to the use of British English has been adopted in the use of ‘z’ versus ‘s’, where the 
former is chosen, as per the American style (e.g. ‘civilization’).

o  In the Anatolian Chronology, dates with five or more numerals have been written with periods (full 
stops) as separators of three-digit groups, as per the Turkish style.
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o Ancient geographical and period names, as well as names of foreign movements, are written in Turkish 
phonetics, but include their ancient Greek spellings where this is more common (e.g. ‘Lidya (Lydia)’). 
English terms use ancient Greek and/or Latin spelling.

o Explanations made in parentheses are for the purposes of showing acronyms, professional or 
contextual use, the meaning number if the term has more than one meaning, and antonyms, if the 
readers are encouraged to know them.

o Lists of sub-terms are given only in several special cases. These include ‘value’ types; legislation and 
policy/doctrine documents at the national level (using the code ‘TR:’ for the legislations of the Republic 
of Turkey) and of primary international organizations (e.g. ‘UN:’, ‘UNESCO:’ ‘CoE’, ‘ICOMOS:’); and sub-
units of official agencies (e.g. ‘ICOMOS Scientific Committees’, and directorates under ‘TR Ministries’.

o Terms starting with capital letters are written as such to provide consistency with their use in official 
documents and processes.

o Some terms have been translated not directly, i.e. ‘word for word’, but rather adapted into the context 
of the language (e.g. ‘Turkish professional chambers’ and ‘Turkish ministries’ for ‘TMMOB meslek 
odaları’ and ‘T.C. bakanlıkları’).

o  Not every translation of a term may have been included, but the goal has been to include commonly 
used translations.
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ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ ZAMANDİZİNİ / CHRONOLOGY OF ANATOLIA’S CULTURAL HISTORY

Bu bölümde, günümüzde Türkiye sınırları içinde kalan topraklarda yaşamış kültürlerin kronolojik bir 
sıra ile sunulması amaçlanmıştır. Sözlüğün “Terimler” bölümlerinde de alfabetik olarak sıralanan 
bu isimlerin tarih içinde yer aldıkları dönemlerin de bilinmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle, adı 
geçen kültürler, her durum için en uygun ve yaygın bilinen şekliyle, uygarlık, dönem, veya yönetim 
şekli (ör. devlet, imparatorluk, cumhuriyet, vb) cinsinden yazılmıştır. Ayrıca yeryüzünde coğrafi 
karakter belirleyici dönemler de (ör. Buzul Çağı) kültürel gelişmelerle ilişkisi kurulması amacıyla 
dahil edilmiştir. 

Türkiye topraklarının, resmi olarak Anadolu ve Trakya bölgelerinden oluşması ile birlikte, ‘Anadolu’ 
teriminin sık sık ülkenin tüm kültürel coğrafyasını nitelemek için kullanılması nedeniyle, bu 
bölümün de Anadolu Kültür Tarihi Zamandizini olarak adlandırılması uygun bulunmuştur. Anadolu 
dışında, buradaki kültürlerin yakın ilişki içinde oldukları komşu uygarlıklar da dahil edilmiştir. 
Dönem ve uygarlık sıralamasında temel alınan tarihlerin, birçok durumda uzmanlar tarafından 
halen tartışılmakta ve kesin bir tarihleme yapılamamakta olması akılda tutulmalıdır. Bu Sözlük 
çalışmasının amaçları ve sınırları doğrultusunda, genel kabul gören veya yaygınca kullanılan 
tarihlemeler kullanılmış olup, sadece Anadolu’nun belli başlı kültür ve dönemlerinin eksiksiz olarak 
sıralanabilmeleri ve doğru olarak diğer dile çevirisinin yapılması amaçlanmıştır.

This section presents in a chronological order the names of cultures that have flourished in the lands now 
located within the boundaries of the Republic of Turkey. These names also appear alphabetically in the 
main text of the Glossary. It was considered useful to include the periods in which these cultures existed; 
therefore, each name appears with its most appropriate and common usage, referring to a civilization, 
period or form of government (e.g. state, empire, republic etc.). Periods defining the Earth’s geographic 
character (e.g. Ice Age) were also included in order to establish their links with cultural developments. 

While the lands falling within the borders of the Turkish Republic consist of the Anatolian and Thracian 
regions, the term ‘Anatolia’ is frequently used to denote the entire cultural geography of the country. We 
therefore considered it appropriate to entitle this section the ‘Chronology of Anatolia’s Cultural History’. 
Neighbouring civilizations with close cultural relations with Anatolia were also included. It must be noted 
that the dates given in this list of periods and civilizations continue to be debated by experts and it is thus 
not possible to cite absolute dates. The Glossary contains generally accepted or commonly used dates as 
per the aims and constraints of the Glossary project. The aim was solely to provide a full list of Anatolia’s 
major cultures and periods, and to provide their correct translation into the other language.
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Tablo / Table 2: Dönemler ve uygarlıklar listesi / List of periods and civilizations 

Tarihler / Dates Dönem/Uygarlık Adı  Period/Civilization Name

MÖ 113.000-10.000 BCE Buzul Çağı Ice Age, Last Glacial Period

MÖ 3000’den öncesi / Prehistorya, tarih öncesi prehistory, before writing 
before 3000 BCE

MÖ 600.000-5500 BCE Taş Çağı Stone Age

MÖ 600.000-10.000 BCE Eski Taş Çağı, Paleolitik Dönem Paleolithic Period

MÖ 10.000 BCE-MS 1945 AD Holosen Çağı Holocene Age

MÖ 10.000-9000 BCE Orta Taş Çağı, Mezolitik Dönem Mesolithic Period

MÖ 9000-5500 BCE Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı, Neolitik Dönem Neolithic Period

MÖ 9000-7000 BCE Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Dönem Pre-Pottery Neolithic Period

MÖ 7000-5500 BCE Geç Neolitik Dönem Late Neolitihic Period

MÖ 5500-3000 BCE Maden-Taş Çağı, Bakır Çağı, Kalkolitik Dönem Chalcolithic Period, Stone-Bronze Age

MÖ 5500 BCE -MS 641 AD Eski Mısır Uygarlığı Ancient Egyptian Civilization

MÖ 4500-1900 BCE Sümer Uygarlığı Sumerian Civilization

MÖ 3500-1100 BCE Minos Uygarlığı Minoan Civilization

MÖ 3000-1200 BCE Tunç Çağı Bronze Age

MÖ 3000-2500 BCE Erken Tunç Çağı, İlk Tunç Çağı Early Bronze Age

MÖ 3000-2500 BCE Troya (Troia) I Dönemi, Troya (Troia) I Yerleşmesi Troy I Period, Troy I Settlement

MÖ 2500-2000 BCE Orta Tunç Çağı Middle Bronze Age

MÖ 2500-2000 BCE Troya (Troia) II Dönemi,  Troy II Period, Troy II Settlement 
 Troya (Troia) II Yerleşmesi 

MÖ 2000-1200 BCE Geç Tunç Çağı, Son Tunç Çağı Late Bronze Age

MÖ 5500-1200 BCE protohistorya, protohistory Protohistory

MÖ 2500-2000/1700 BCE Hatti Uygarlığı Hatti Civilization

MÖ 2100-1700 BCE Hatti-Hitit Beylikleri Dönemi Hatti-Hittite Principalities Period

MÖ 2250-2000 BCE Hurri Uygarlığı Hurri Civilization

MÖ 2234-2154 BCE Akat Uygarlığı Accadian Civilization

MÖ 2100-2000 BCE Hint-Avrupa Boylarının Anadolu’ya gelişi Arrival of Indo-European  
  Tribes in Anatolia

MÖ 2000-1800 BCE Troya (Troia) III-V Dönemi,  Troy III-IV Period, Troy III-IV  
 Troya (Troia) III-IV Yerleşmesi Settlement

MÖ 1900-1800 BCE Asur Ticaret Kolonileri Assyrian Trading Colonies

MÖ 1894-1700 BCE Eski Babil Uygarlığı Old Babylonean Civilization

MÖ 1800-1200 BCE Troya (Troia) VI Dönemi, Troya Troy VI Period, Troy VI Settlement 
  (Troia) VI Yerleşmesi 

MÖ 1750–1050 BCE Miken Uygarlığı Mycenaean Civilization
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MÖ 1660-650 BCE Hitit Uygarlığı, Hitit Dönemi Hittite Civilization, Hittite Period

MÖ 1660-1190 BCE Hitit Uygarlığı: Erken Hitit Dönemi,  Hittite Civilization: Early  
 İlk Hitit Dönemi Hittite Period

MÖ 1660-1460 BCE Hitit Uygarlığı: Eski Krallık Dönemi Hittite Civilization:  
  Old Kingdom Period

MÖ 1500-1200 BCE Mitanni Uygarlığı Mitanni Civilization

MÖ 1460-1190 BCE Hitit Uygarlığı:  Hittite Civilization:  
 Yeni Krallık Dönemi,  New Kingdom Period,  
 Büyük Krallık Dönemi,  Great Kingdom Period,  
 Hitit İmparatorluk Dönemi Hittite Empire Period

MÖ 1200-750 BCE Demir Çağı Iron Age

MÖ 1200-1100 BCE Troya (Troia) VII-IX Dönemi,  Troy VII-IX Period,  
 Troya (Troia) VII-IX Yerleşmesi  Troy VII-IX Settlement

MÖ 1200-800 BCE Aka Uygarlığı, Akhaia Uygarlığı  Achaean Civilization

MÖ 1200-333 BCE Fenike Uygarlığı Phoenician Civilization

MÖ 1200-650 BCE Hitit Uygarlığı: Geç Hitit Dönemi,  Hittite Civilization: Late Hittite 
 Son Hitit Dönemi Period

MÖ 1100-700 BCE Aram Uygarlığı Aramean Civilization

MÖ 1050-750 BCE Helen (Hellen, Eski Yunan, Grek) Uygarlığı’nın  Spread of Hellenic (Ancient Greek)  
 yayılış evresi (Ege Göçleri) Civilization (Aegean Migrations)

MÖ 860-580 BCE Urartu Uygarlığı Urartian Civilization

MÖ 750 BCE-MS 622 AD Antik Dönem Antiquity

MÖ 750 BCE-MS 284 AD Klasik Antik Dönem Classical Antiquity

MÖ 750-300 BCE Frigya Uygarlığı Phrygian Civilization

MÖ 750-700 BCE Homeros Çağı Age of Homer

MÖ 750 BCE-  Dorik düzen Doric order

MÖ 700-133 BCE Karya (Karia) Uygarlığı Carian Civilization

MÖ 700-300 BCE Likya (Lykia) Uygarlığı Lycian Civilization

MÖ 680-546 BCE Lidya (Lydia) Uygarlığı Lydian Civilization

MÖ 609-539 BCE Yeni Babil Uygarlığı New Babylonean Civilization

MÖ 600-545 BCE İyonya (İonia) Uygarlığı Ionian Civilization

MÖ 650-470 BCE Arkaik Dönem Archaic Period

MÖ 650-600 BCE Erken Arkaik Dönem, İlk Arkaik Dönem Early Archaic Period

MÖ 600-545 BCE Orta Arkaik Dönem Middle Archaic Period

MÖ 550 BCE- İyon düzeni Ionian order

MÖ 546-330 BCE Pers Uygarlığı, Ahameniş Uygarlığı Persian Civilization,  
  Achaemenid Civilization

MÖ 545-470 BCE Geç Arkaik Dönem, Son Arkaik Dönem Late Archaic Period

MÖ 470-333 BCE Klasik Dönem Classical Period
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MÖ 450 BCE Korinth düzeni Corinthian order

MÖ 333-30 BCE Helenistik (Hellenistik) Dönem Hellenistic Period

MÖ 323-63 BCE Selevkos (Seleukos) Dönemi Seleucid Period

MÖ 277-64 BCE Galat Uygarlığı, Kelt Uygarlığı Galatian Civilization,  
  Celtic Civilization

MÖ 23 BCE-MS 395 AD Roma Uygarlığı, Roma Dönemi Roman Civilization, Roman Period

MÖ 509-27 BCE Roma Cumhuriyeti Roman Republic

MÖ 163 BCE-MS 72 AD Kommagene Krallığı Kingdom of Commagene

MÖ 27 BCE-MS 476 AD Roma İmparatorluğu Roman Empire

MS 224-651 AD Sasani İmparatorluğu Sassanid Empire

MS 284-622 AD Geç Antik Dönem Late Antiquity

MS 395-1453 AD Orta Çağ Middle Ages, Medieval Period

MS 395-476 AD Batı Roma İmparatorluğu Western Roman Empire

MS 395–1453 AD Doğu Roma İmparatorluğu,  Eastern Roman Empire, Byzantine 
 Bizans İmparatorluğu, Bizans Dönemi Empire, Byzantine Period

MS 697-1797 AD Venedik Cumhuriyeti Venetian Republic, Republic of  
  Venice

MS 629-740 AD Arap-Bizans Savaşları Arab–Byzantine Wars

MS 1005-1797 AD Ceneviz Cumhuriyeti Genoan Republic, Republic of Genoa

MS 1037-1308 AD Selçuklu Dönemi Seljukid Period

MS 1037-1157 AD Büyük Selçuklu İmparatorluğu Great Seljuk Empire, Great  
  Seljukid Empire

MS 1077-1308 AD Anadolu Selçuklu Devleti Anatolian Seljuk State, Anatolian  
  Seljukid State, Seljukid Sultanate  
  of Rum

MS 1080-1198 AD Kilikya Ermeni Krallığı Armenian Kingdom of Cilicia

MS 1081-1608 AD Anadolu Beylikleri Dönemi Anatolian Principalities Period

MS 1096-1272 AD Haçlı Seferleri Crusades

MS 1243-1343 AD Moğol İmparatorluğu Mongolian Empire

MS 1256-1336 AD İlhanlı İmparatorluğu Ilkhanid Empire

MS 1204-1261 AD Konstantinopolis Latin İmparatorluğu Latin Empire of Constantinople

MS 1204-1261 AD İznik İmparatorluğu Nicene Empire, Empire of Nicaea

MS 1204-1461 AD Trabzon İmparatorluğu Empire of Trebizond

MS 1299-1922 AD Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Dönemi Ottoman Empire, Ottoman Period

MS 1299-1453 AD Osmanlı İmparatorluğu: Kuruluş Dönemi Ottoman Empire: Establishment  
  Period

MS 1300-1600 AD Rönesans Renaissance

MS 1402-1413 AD Osmanlı İmparatorluğu: Fetret Dönemi Ottoman Empire: Interregnum  
  Period
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MS 1453 AD- Modern Çağ Modern Period

MS 1453-1789 AD Yeni Çağ, Erken Modern Çağ Early Modern Period

MS 1453 AD Konstantinopolis’in Fethi Conquest of Constantinople

MS 1453-1683 AD Osmanlı İmparatorluğu:  Ottoman Empire: Expansion Period,  
 Genişleme Dönemi, Yükselme Dönemi  Ascension Period

MS 1584-1740 AD Barok üslubu Baroque style

MS 1683-1827 AD Osmanlı İmparatorluğu: Duraklama Dönemi Ottoman Empire: Stagnation Period

MS 1715-1789 AD Uyanış Çağı Age of Enlightenment

MS 1717-1730 AD Osmanlı İmparatorluğu: Lale Devri Ottoman Empire: Tulip Era

MS 1750 AD- neoklasisizm neoclassicism

MS 1760-1840 AD Sanayi Devrimi Industrial Revolution

MS 1789 AD Fransız Devrimi, Fransız İhtilali French Revolution

MS 1828-1908 AD Osmanlı İmparatorluğu: Reform Dönemi Ottoman Empire: Reform Period

MS 1850-1900 AD Yeni Grek, neo-Grek üslup Neo-Greek style

MS 1850-1980 AD Modern mimarlık, modernist mimarlık Modern architecture, modernist  
  architecture, Modern Movement 
  architecture

MS 1908-1922 AD Osmanlı İmparatorluğu: Dağılma Dönemi Ottoman Empire:  
  Dissolution Period

MS 1919-1922 AD Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi Turkish War of Independence

MS 1923 AD- Türkiye Cumhuriyeti Turkish Republic

MS 1923-1945 AD Türkiye Cumhuriyeti: Tek Partili Dönem,  Turkish Republic: Single-party 
 Erken Cumhuriyet Dönemi  Period, Early Republican Period

MS 1908-1940 AD Birinci Ulusal Mimarlık Akımı,  First National Architectural 
 Milli Mimari Rönesansı, Neoklasik  Movement, Turkish Neoclassical 
 Türk Üslubu Architecture

MS 1945 AD - Türkiye Cumhuriyeti: Çok Partili Dönem Turkish Republic: Multi-party Period

MS 1940-1960 AD İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Second National Architectural  
  Movement

MS 1945 AD - Antroposen Çağ Anthropocene Age

MS 1960-2000 AD Post-modern mimarlık Post-modern architecture





TÜRKÇE-İNGİLİZCE TERİMLER /  
TURKISH-ENGLISH TERMS
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1./ 2. grup (yapı) Grade I/ II (listed building)  
  Mİ/AR

1./ 2./ 3. derece (sit alanı) Grade I/ II/ III 
(conservation area)            GE/GE

3 boyutlu arkeoloji 3D archaeology  AT/AH

3 boyutlu baskı 3D printing               GE/GE

acil koruma önlemleri  emergency 
conservation measures        Mİ/AR

acil yardım emergency assistance    DM/WH

açık hava müzesi open-air museum   MZ/MS

açık ihale open tender   YS/LG

adalet, hakçalık equity                       KH/CR

adaptasyon (2), uyarlama adaptation (2)  
  Mİ/AR
Changing a place to suit the existing or 
proposed use, which respects the cultural 
significance of a place. Such a use involves no, 
or minimal, impact on cultural significance. 

adaylık nomination             DM/WH

adaylık başvurusunun ilave bilgi için Taraf 
Devlete iadesi  referral of nomination DM/WH

adaylık başvurusunun daha kapsamlı 
çalışılmak üzere Taraf Devlete iadesi  deferral 
of nomination                              DM/WH

adaylık dosyası nomination file      DM/WH

adaylık formu nomination form  DM/WH

afet riski azaltımı disaster risk reduction   
  (DRR) SK/SD
The concept and practice of reducing disaster 
risks through systematic efforts to analyse 
and manage the causal factors of disasters, 
including through reduced exposure to 
hazards, lessened vulnerability of people and 
property, wise management of land and the 
environment, and improved preparedness for 
adverse events. 

ağaç kabuğu bark  DO/NH

ağaç topluluğu group of trees DO/NH

ağaçsızlaştırma deforestation DO/NH

agora agora  AT/AH

agroturizm agrotourism DO/NH

ahşap  timber (1)  Mİ/AR

ahşap çatkı, ahşap karkas  timber frame  
  Mİ/AR

Aka Uygarlığı, Akhaia Uygarlığı  
Achaean Civilization  AT/AH

akademi academy  MY/HM

akademisyen academic MY/HM

akarsu stream  DO/NH

akarsu boyu riparian DO/NH

Akat Uygarlığı Accadian Civilization AT/AH

akçaağaç, isfendan çınarı maple DO/NH

akropol acropolis  AT/AH

aktarım transmission SO/IH

alan araştırması field research AT/AH

alan araştırması teknikleri field research 
techniques   AT/AH

alan araştırması yöntemleri field research 
methods  AT/AH

alan başkanı site manager KÖ/IO

alan başkanlığı site management directorate 
  KÖ/IO

alan yönetim planı. ayrıca bkz: alan yönetimi, 
miras yönetimi, kültürel kaynak yönetimi  
site management plan. also see: site 
management, heritage management, cultural 
resource management            

A roadmap that defines, together with relevant 
stakeholders, how the values of a place will 
be safeguarded. A management plan is a 
strategic plan that ensures that a cultural or 
natural property is protected with a rational, 
sustainable and holistic approach, in accordance 
with its original characteristics, together with all 
its stakeholders, that the values of the property 
are preserved along with its development and 
vitality, that a balance is established between 
them and that it is passed on to future 

Bölüm / Section 1: Teknik Kavramlar / Technical Concepts
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generations. In line with a vision adopted by the 
stakeholders, it includes action plans designed 
within the framework of the objectives 
determined together with the stakeholders, 
under headings such as protection-restoration, 
visitors-tourism, education-awareness, 
transportation-access. In Turkish conservation 
legislation, it is defined as “a plan reviewed 
every five years, drafted with a view to ensuring 
the protection, revitalization and valorization 
of the management area, also indicating 
the annual and five-yearly implementation 
phases and budget for the conservation and 
development project prepared by taking into 
account the operational project, excavation plan 
and landscaping project or conservation plan”.

alan yönetimi: danışma kurulu site 
management: advisory board

alan yönetimi: eşgüdüm ve denetleme 
kurulu site management: coordination and 
supervision board

alan yönetimi. ayrıca bkz: alan yönetim planı, 
miras yönetimi, kültürel kaynak yönetimi site 
management. also see: heritage management, 
cultural resource management

alan yorumu ve sunumu site interpretation 
and presentation

Interpretation refers to the full range of 
potential activities intended to heighten public 
awareness and enhance understanding of 
cultural heritage sites. These can include print 
and electronic publications, public lectures, on-
site and directly related off-site installations, 
educational programmes, community 
activities, and ongoing research, training, and 
evaluation of the interpretation process itself.

Presentation more specifically denotes 
the carefully planned communication of 
interpretive content through the arrangement 
of interpretive information, physical access, 
and interpretive infrastructure at a cultural 
heritage site. It can be conveyed through a 
variety of technical means, including, yet not 
requiring, such elements as informational 
panels, museum-type displays, formalized 
walking tours, lectures and guided tours, and 
multimedia applications and websites.

alaturka kiremit traditional Turkish roof tile  
  Mİ/AR

alınlık pediment  AT/AH

altyapı infrastructure GE/GE

amfitiyatro amphitheatre AT/AH

ana yol main artery, main road KÇ/UE

Anadolu  Anatolia  AT/AH

Anadolu Beylikleri Dönemi  
Anatolian Principalities Period AT/AH

Anadolu Selçuklu Devleti Anatolian Seljuk 
State, Anatolian Seljukid State, Seljukid 
Sultanate of Rum  AT/AH

anahtar performans göstergesi, temel 
performans göstergesi key performance 
indicator (KPI)  SK/SD

A critical (key) indicator of progress toward 
an intended result. KPIs provides a focus for 
strategic and operational improvement, create 
an analytical basis for decision making and help 
focus attention on what matters most.  

anastilosis anastylosis AT/AH

Bringing together the original parts of collapsed 
buildings that have survived but are scattered. 
In this process, it is recommended to use the 
least amount of new material possible and to 
visually distinguish the new parts from the 
original material.

anfora amphora  AT/AH

anı mekanı memorial GE/GE

anıt ağaç. ayrıca bkz: ulu ağaç monumental 
tree, tree with a TPO (Tree Preservation Order) 
(United Kingdom). also see: holy tree  
  DO/NH

anıt eser kurulu monument council KÖ/IO

anıt mezar mausoleum AT/AH

anıt, abide monument Mİ/AR

anıtsal mimari monumental architecture Mİ/AR

anket survey, questionnaire KH/CR

anlam meaning  SO/IH

antik antique, ancient AT/AH
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Antik Dönem Antiquity AT/AH

Antikacılık akımı Antiquarianism AT/AH

Antroposen Çağ Anthropocene Age AT/AH

apsis apse  Mİ/AR

Aram Uygarlığı Aramean Civilization AT/AH

Arap-Bizans Savaşları Arab–Byzantine Wars  
AT/AH

arasta arasta bazaar Mİ/AR

araştırma izni research permit AT/AH

arazi çalışması field work AT/AH

Arkaik Dönem Archaic Period AT/AH

arkeolog archaeologist AT/AH

arkeolojik eser archaeological object AT/AH

arkeolojik kazı izni archaeological excavation 
permit  AT/AH

arkeolojik kazı türleri: bilimsel araştırma 
kazısı  excavation supervised by an academic 
institution

These archaeological excavations can be run 
either by Turkish or by foreign (non-Turkish) 
scholars affiliated with academic institutions 
through annually granted permits. 

arkeolojik kazı türleri: kurtarma kazısı rescue 
excavation, rescue dig, salvage excavation 
     AT/AH

Excavations conducted prior to new road, 
dam or similar infrastructure and construction 
projects, aimed to document cultural assets 
and move them to a safe place when 
possible. 

arkeolojik kazı türleri: müze kazısı  excavation 
under museum supervision AT/AH

arkeolojik kazı, arkeolojik hafriyat 
archaeological excavation, archaeological dig, 
excavation  AT/AH

arkeolojik keşif (1) archaeological 
reconnaissance  AT/AH

arkeolojik keşif (2) archaeological discovery  
  AT/AH

arkeolojik miras archaeological heritage AT/AH

arkeolojik sit alanı. ayrıca bkz: sit alanı 
archaeological conservation area, 
archaeological site  AT/AH

arkeometri archaeometry, archaeological 
science  AT/AH

Use of science and technology to analyze 
and interpret cultural assets, particularly 
archaeological remains. 

arnavut kaldırımı cobblestone pavement       
  Mİ/AR

arşiv archive  GE/GE

arşivleme archiving  GE/GE

aşınma, abrasyon abrasion Mİ/AR

Asur Ticaret Kolonileri Assyrian Trading 
Colonies  AT/AH

avan proje preliminary project Mİ/AR

avlu court, courtyard Mİ/AR

ayni yardım in-kind aid YS/LG

ayrıştırılmış veri disaggregated data SK/SD

azaltım mitigation  İD/CC

Taking action in the timeframe before a 
disaster to lessen post-event damage to 
lives and property. In risk management, 
many hazards such as earthquakes cannot 
be reduced, but the risk from that hazard 
can be reduced or mitigated, for example by 
constructing earthquake-resistant buildings, or 
shelves that prevent objects from sliding. In the 
case of climate change, mitigation measures 
can include those that reduce emissions or 
enhance the sinks of greenhouse gases. 

aziz, azize saint  AT/AH

azınlık minority  KH/CR

badana whitewash  Mİ/AR

bağdadi lathwork  Mİ/AR

bağış donation  Mİ/AR

bağışçı  donor  ET/ET

bağlam (mekansal) context, setting (spatial)  
  GE/GE

The immediate and extended environment 
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of a place that is part of, or contributes to, its 
significance and distinctive character. 

bağlamsızlaştırma decontextualization GE/GE

bağlantı noktası connection point MY/HM

bağlantılı kültürel peyzaj associative cultural 
landscape  DM/WH

Bakanlık temsilcisi, kazı temsilcisi  ministerial 
representative  AT/AH

bakım maintenance GE/GE

The continuous protective care of a place, 
involving regular and routine work necessary 
to keep the fabric and setting of a place in 
good order. Maintenance is to be distinguished 
from repair, which involves restoration or 
reconstruction. 

bakım - onarım maintenance and repair Mİ/AR

bakırcı coppersmith Mİ/AR

balıksırtı herringbone Mİ/AR

bambu bamboo  Mİ/AR

baraj bölgesi kazısı dam reservoir excavation  
  AT/AH

barınak shelter (1)  Mİ/AR

Barok üslubu Baroque style AT/AH

basit onarım simple repair Mİ/AR

Repair of the deteriorated architectural 
elements of cultural assets in keeping with 
their original form, using the same materials 
and details. 

basık kemer depressed arch Mİ/AR

basık tonoz drop vault Mİ/AR

bataklık alan swamp area DO/NH

Batı Roma İmparatorluğu Western Roman 
Empire  AT/AH

bazilika basilica  AT/AH

bedesten bedesten  Mİ/AR

belde small town that has a municipal 
administration but is not a district centre 
     KÇ/UE

belediye municipality KÖ/IO

belediye başkanı mayor KÖ/IO

belediye encümeni municipal board KÖ/IO

belediye meclis üyesi City Councillor KÖ/IO

belediye meclisi City Council, Municipal 
Council  KÖ/IO

belgeleme. ayrıca bkz: rölöve documentation, 
recording, surveying GE/GE

belli istekliler arasında ihale restricted tender 
  YS/LG

beşeri sermaye human capital KH/CR

beşik çatı gable roof Mİ/AR

beşik tonoz barrel vault Mİ/AR

beton  concrete  Mİ/AR

betonarme  reinforced concrete Mİ/AR

bezeme. bkz: dekorasyon AT/AH, Mİ/AR

biçim (1) form  Mİ/AR

biçim (2), düzen, kalıp, örüntü  
pattern (2)  Mİ/AR

bildirge declaration  YS/LG

bilgi yönetimi information management        
  MY/HM

bilirkişi expert  YS/LG

bina. bkz: yapı  Mİ/AR

bindirme corbelling  Mİ/AR

birey individual  KH/CR

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, Neoklasik Türk 
Üslubu First National Architectural Movement, 
Turkish Neoclassical Architecture AT/AH

bitki örtüsü vegetation DO/NH

bitkiler, bitey flora  DO/NH

biyoçeşitlilik sıcak noktası biodiversity hot 
spot  DO/NH

biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik biodiversity  
  DO/NH

The variability among living organisms from all 
sources including, terrestrial, marine, aquatic 
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and other ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part; this includes 
diversity within species, between species and 
of ecosystems. 

biyosfer alanı biosphere site DO/NH

Bizans. bkz: Doğu Roma İmparatorluğu AT/AH

bölge planlama regional planning KÇ/UE

bölgeselcilik. bkz: yöreselcilik GE/GE

bostan vegetable garden KÇ/UE

bozulma deterioration, decay Mİ/AR

bozulmamış alüvyon ormanı undisturbed 
alluvial forest   DO/NH

bronz, tunç bronze  Mİ/AR

bulunma durumunun belgelemesi as-found 
record  Mİ/AR

buluntu find  AT/AH

buluntu topluluğu assemblage AT/AH

buluntuların bölüşülmesi division of finds   
  MZ/MS

buluntuların kaynak ülke dışına çıkarılması 
export of finds  MZ/MS

buluntuların kaynak ülkeye geri getirilmesi 
repatriation of finds, restitution (1) of finds   
  MZ/MS

büst bust  Mİ/AR

bütüncül planlama, bütünsel planlama 
holistic planning  KÇ/UE

bütünleme reintegration Mİ/AR

bütünleşik koruma integrated conservation  
  KÇ/UE

The approach to rehabilitate and revitalize 
cultural heritage together with its natural and 
urban environment  

bütünleşme. bkz: toplumsal bütünleşme  
  SK/SD

bütünlük integrity  DM/WH

A measure of the wholeness and intactness 
of the natural and/or cultural heritage and 
its attributes, examining the extent to which 

the property includes all elements necessary 
to express its Outstanding Universal Value, 
is of adequate size to ensure the complete 
representation of the features and processes 
which convey the property’s significance, and 
suffers from adverse effects of development 
and/or neglect.  

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Great Seljuk 
Empire, Great Seljukid Empire AT/AH

büyükşehir belediyesi  
metropolitan municipality KÖ/IO

Buzul Çağı Ice Age, Glacial Period AT/AH

buzul gölü glacier lake DO/NH

buzul vadisi glacial valley DO/NH

cam glass  Mİ/AR

cami mosque  Mİ/AR

cami-i kebir, ulu cami grand mosque,  
Friday mosque  Mİ/AR

Ceneviz Cumhuriyeti  Genoan Republic, 
Republic of Genoa  AT/AH

cephe façade  Mİ/AR

cephe düzenlemesi façade composition Mİ/AR

ceviz ağacı walnut tree DO/NH

cihannüma belvedere Mİ/AR

cumba bay window, jetty Mİ/AR

çalı shrub, bush  DO/NH

çam ağacı pine tree  DO/NH

çan kulesi bell tower, belfry Mİ/AR

çanak çömlek pottery AT/AH

Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Dönem 
Pre-Pottery Neolithic Period AT/AH

çardak pergola  Mİ/AR

çatışma sonrası iyileşme post-conflict 
recovery  GE/GE

çatlak crack  Mİ/AR

çeşme fountain  Mİ/AR

çevre düzenleme projesi landscape design 
project  KÇ/UE
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çevresel bağlam setting GE/GE

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED). ayrıca 
bkz: miras etki değerlendirmesi 
Environmental Impact Assessment (EIA) KÇ/UE

çimento cement  Mİ/AR

çini glazed tile  AT/AH

çıkar grubu interest group MY/HM

çıkma projection  Mİ/AR

çınar ağacı plane tree DO/NH

çok katmanlı multi-layered GE/GE

Daha İyi Yeniden İnşa Etmek  
Building Back Better (BBB) SK/SD

A movement that advocates for the restoration 
of communities and assets in a manner that 
strengthens their resilience against disasters, 
by preventing the creation of, and reducing 
existing, disaster risk.  

damga mühür. ayrıca bkz: mühür   
stamp seal. also see: seal AT/AH

Danışma Organı  Advisory Body DM/WH

Danışma Organı değerlendirmesi  
Advisory Body evaluation DM/WH

danışma, kamuoyu görüşü alınması 
consultation, public consultation KH/CR

danışman, müşavir   
consultant, advisor  GE/GE

darphane mint  Mİ/AR

dayanıklılık durability Mİ/AR

define treasure, hoard AT/AH

definecilik treasure hunting, hoard  
hunting  AT/AH

defne ağacı bay laurel DO/NH

deformasyon, bozulma deformation GE/GE

değer. ayrıca bkz: önem value, significance  
  GE/GE

Value can be defined as a set of positive 
characteristics, qualities, meanings, 
perceptions, or associations attributed to 
heritage places and objects by legislation, 

governing authorities, and/or other 
stakeholders. Values are not fixed, but 
subjective and situational. Values are what 
make a site significant, and they are often 
the reason why society and authorities are 
interested in a specific cultural site or object. In 
general, groups within society expect benefits 
from the value they attribute to the resource.  

değer: arkeolojik değer archaeological value  
  GE/GE

değer: belge değeri documentary value GE/GE

değer: bilimsel değer scientific value GE/GE

değer: dini değer religious, spiritual value  
  GE/GE

değer: doğal değer natural value GE/GE

A set of values justifying the protection of 
natural areas, including types of value such 
as natural beauty, biodiversity, documentary 
value for geological history, and ecological 
value. 

değer: eğitim değeri educational value GE/GE

değer: ekonomik değer economic value GE/GE

değer: estetik değer  aesthetic value GE/GE

değer: grup değeri group value GE/GE

değer: hizmet değeri amenity value GE/GE

değer: kullanım değeri (tersi: kullanım dışı 
değer) use value (antonym: non-use value)  
  GE/GE

Value arising from the raw materials necessary 
for the continuation of economic activities, 
as well as aesthetic and recreational use 
beautifying human life, which are provided 
by environmental assets. Value from 
environmental services consumed directly by 
firms and people, which may be both extractive 
and non-extractive services. 

değer: kullanım-dışı değer, pasif kullanım 
değeri (tersi: kullanım değeri) non-use value, 
passive use value (antonym: use value) GE/GE

The existence value that comes from knowing 
an environmental feature will continue to exist 
in the future irrespective of any expectation of 
actual use. Benefits and services that cannot be 
directly observed and priced in. It also includes 
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services vital to the life cycle and continuity on 
Earth. 

değer: kültürel değer  cultural value, cultural 
significance  GE/GE

Aesthetic, historical, archaeological, architectural,  
economic,  scientific, technological, environmental, 
social, linguistic and/or spiritual value for 
past, present or future generations. Cultural 
significance is embodied in the place itself, its 
attributes, its setting, fabric, use, associations, 
meanings, records, related places and related 
objects. Heritage places may have a range of 
significance for different individuals or groups. 
Cultural significance may change over time 
and with use. Our understanding of cultural 
significance may change as a result of new 
information. 

değer: sağlık değeri health value GE/GE

değer: sanatsal değer artistic value GE/GE

değer: sosyal değer social value GE/GE

değer: tarihi değer historical value GE/GE

değer biçme valuation GE/GE

değer temelli koruma, değer odaklı koruma 
values-based conservation GE/GE

Conservation that focuses on the value that 
diverse stakeholders in society place on 
heritage. 

değerlendirme (miras, genel) valorisation, 
evaluation  GE/GE

değişiklik alteration, modification Mİ/AR

değişim yönetimi change management MY/HM

dekorasyon, bezeme, süsleme decoration  
  AT/AH, Mİ/AR

demir iron  Mİ/AR

Demir Çağı Iron Age AT/AH

demirbaş inventory stock MZ/MS

demirci blacksmith, ironmonger Mİ/AR

dendan crenellation AT/AH

dendrokronoloji, ağaç tarihlendirme 
dendrochronology  GE/GE

denetim regulation (1), control, audit, 
supervision  GE/GE

deneysel arkeoloji experimental archaeology  
  AT/AH

deniz feneri lighthouse Mİ/AR

deniz koruma alanı marine protected  
area (MPA)  DO/NH

deniz turizmi maritime tourism ET/ET

deniz yüzeyi yükselmesi sea level  
rise (SLR)  İD/CC

depo storage  MZ/MS

depo tanzimi storage organizing MZ/MS

derece. bkz: 1./ 2./ 3. derece (sit alanı) GE/GE

dernek society (2), association KÖ/IO

derz joint, pointing  Mİ/AR

desen pattern (3)  Mİ/AR

dokuma ve seramik gibi el sanat ürünlerinin 
bezenmesinde motiflerle oluşturulan 
kompozisyon düzeni. 

destinasyon destination ET/ET

detay çizimi detail drawing Mİ/AR

devir (1), nakil transfer YS/LG

devir (2), dönem, çağ period, age AT/AH

devşirme malzeme spolia, reused material  
  Mİ/AR

dijital arkeoloji digital archaeology AT/AH

dijital koruma, sayısal koruma  
digital conservation  GE/GE

Preservation of cultural and natural heritage 
with the help of digital technologies. 

dijital miras, sayısal miras digital heritage 
  GE/GE

Computer-based materials of enduring value 
that should be kept for future generations. 
Not all digital materials are of enduring value, 
but those that are require active preservation 
approaches if continuity of digital heritage is to 
be maintained. 
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dijitalleştime, sayısallaştırma digitalization  
  GE/GE

dikit stalagmite  DO/NH

dirençlilik resilience GE/GE

The capacity of social, economic, and 
environmental systems to cope with a 
hazardous event, trend or disturbance, 
responding or reorganizing in ways that 
maintain their essential function, identity and 
structure while also maintaining the ability of 
those systems for adaptation, learning and 
transformation. Within the context of climate 
change and disaster risk reduction, it is used 
to refer to ‘the ability of a system, community 
or society exposed to hazards to resist, absorb, 
accommodate to and recover from the effects 
of a hazard in a timely and efficient manner’. 

direy, hayvanlar fauna DO/NH

dış kaynak kullanımı. bkz: taşeron YS/LG

doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar 
knowledge and practices concerning nature 
and the universe  SO/IH

doğal miras natural heritage DO/NH

Natural heritage is defined in ICOMOS doctrine 
as “land, water, landscapes, geological and 
physio-geographical formations, biological 
diversity, biological processes, and ecosystem-
provided environmental services that are 
valued and have significance”. also see: 
heritage, intangible cultural heritage and 
tangible cultural heritage. 

doğal sit alanı. ayrıca bkz: sit alanı  
natural conservation area DO/NH

doğal varlık, doğal miras alanı  
natural property, natural site DM/WH

doğrudan temin direct supply YS/LG

Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans 
İmparatorluğu, Bizans Dönemi  
Eastern Roman Empire, Byzantine Empire, 
Byzantine Period  AT/AH

dökme demir cast iron Mİ/AR

doku fabric  GE/GE

All the physical material of the place including 
elements, fixtures, contents and objects, and 

natural elements. Fabric includes building 
interiors and sub-surface remains, as well as 
excavated material. 

dokümantasyon merkezi, belgeleme merkezi 
documentation centre SO/IH

dolgu (1) (kentsel) infill (urban) KÇ/UE

dolgu (2), tamamlama (mimari)  
infill (architectural)  Mİ/AR

dolgu malzemesi infill material Mİ/AR

Dorik düzen Doric order AT/AH

dövme demir wrought iron Mİ/AR

dülger. bkz: marangoz Mİ/AR

Dünya Miras Alanı, Dünya Mirası Alanı  
World Heritage Site  DM/WH

A cultural and/or natural heritage site that is 
defined, as per the UNESCO World Heritage 
Convention, to be of outstanding interest and 
therefore need to be preserved as part of the 
heritage of humankind as a whole. 

Dünya Miras Listesi'nden çıkarılma delisting, 
deletion from the World Heritage List DM/WH

Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmek 
inscription (2)  DM/WH

Dünya Mirası World Heritage DM/WH

durum incelemesi condition survey Mİ/AR

durum raporu condition report Mİ/AR

durum tespiti condition assessment   
  MY/HM

duvar resmi wall painting, fresco Mİ/AR

düzenleme (çevre). bkz: çevre düzenleme 
projesi  GE/GE

düzenleme (yasal) legislative act, legislation  
  GE/GE

ebru marbling, marbled paper SO/IH

efsane legend  SO/IH

Ege Göçleri Aegean Migrations AT/AH

egzotik (tür) exotic, non-native (species)  
  DO/NH
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ekoloji ecology  DO/NH

ekosistem ecosystem DO/NH

A functional unit consisting of living 
organisms, their non-living environment 
and the interactions within and between 
them. Ecosystems are nested within other 
ecosystems and their scale can range from very 
small to the entire biosphere. In the current era, 
most ecosystems either contain people as key 
organisms, or are influenced by the effects of 
human activities in their environment. 

ekosistem hizmetleri ve faydaları ecosystem 
services and benefits DO/NH

The benefits people obtain from ecosystems. 
These include provisioning services such as 
food and water; regulating services such as 
flood and disease control; cultural services 
such as spiritual, recreational, and cultural 
benefits; and supporting services, such as 
nutrient cycling, that maintain the conditions 
for life on Earth. 

ekoturizm ecotourism ET/ET

Responsible travel to natural areas that 
conserves the environment, sustains the 
well-being of the local people, and involves 
interpretation and education. 

ekspertiz (gayrimenkul) appraisal, valuation 
(real estate)  ET/ET

el işçiliği craftsmanship, handiwork SO/IH

el yazması manuscript AT/AH

eli böğründe, eli belinde (motif)  hands on hips 
(motif)  SO/IH

elle ölçüm hand survey, survey with traditional 
techniques  Mİ/AR

emlak real estate  ET/ET

emlak vergisi real estate tax ET/ET

emprenye etmek impregnate Mİ/AR

en az müdahale minimum intervention Mİ/AR

endemik (tür) endemic, native (species) DO/NH

Plants or animals whose distribution or 
natural habitat is geographically confined to a 
particular region. 

endüstri arkeolojisi industrial archaeology 
  AT/AH

endüstri mirası industrial heritage GE/GE

enstalasyon installation GE/GE

enstrümantal müzik, aletli müzik, sazlı müzik 
(Türk Sanat Müziği) instrumental music SO/IH

envanter inventory  GE/GE

envanter defteri inventory logbook AT/AH

envanterleme inventorization, inventorying  
AT/AH

envanterlik eser artefact to be inventoried  
  MZ/MS

erişilebilirlik accessibility GE/GE

Erken Arkaik Dönem, İlk Arkaik Dönem  
Early Archaic Period  AT/AH

Erken Tunç Çağı, İlk Tunç Çağı  
Early Bronze Age  AT/AH

erozyon erosion  İD/CC

esaslı onarım. bkz: restorasyon (3) Mİ/AR

eser bağışlama donation of artefacts MZ/MS

eşgüdüm, koordinasyon coordination MY/HM

Eski Babil Uygarlığı Old Babylonean 
Civilization  AT/AH

eski eser ancient monument GE/GE

Eski Mısır Uygarlığı Ancient Egyptian 
Civilization  AT/AH

Eski Taş Çağı, Paleolitik Dönem Paleolithic 
Period  AT/AH

eski yazı bilimi paleography AT/AH

eskiz sketch, diagram Mİ/AR

etkileme geçiş alanı. bkz: etkileşim-geçiş 
sahası  KÇ/UE

etkileşim-geçiş sahası interaction-transition 
zone, buffer zone, transition zone KÇ/UE

According to Turkish conservation legislation, 
"areas which directly affect cultural properties 
and conservation areas that need to be 
protected, which form an integral whole with 
these protected areas, which may previously 
be within these protected areas but later 
removed, or which may contain streets, 
squares, building groups and similar elements 
that need to be protected but are located 
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outside the conservation areas, which are 
located between protected areas, and which 
should be considered during the preparation of 
conservation plans".

Note: This has a similar meaning to the term 
'etkileme geçiş alanı', which was used in the 
years before the definition of 'interaction-
transition area' was introduced with the 
amendment made in 2011 in the Law No. 
2863, and is still included in the Ministry's 
Resolutions. 

etnoarkeoloji ethnoarchaeology AT/AH

etnoğrafik peyzaj ethnographic landscape  
  SO/IH

etnoğrafya ethnography SO/IH

etütlük eser artefact to be studied MZ/MS

ev, konut, yuva dwelling, house, home Mİ/AR

farkındalığı artırma, bilinçlendirme 
awareness raising  KH/CR

fen işleri müdürlüğü directorate of public 
works  KÖ/IO

Fenike Uygarlığı Phoenician Civilization AT/
AH

figür figure  AT/AH

folklor. bkz: halk bilimi SO/IH

folklorik araştırma, folklor araştırması 
folklore research  SO/IH

folklorik tıp folk medicine SO/IH

folklorizasyon folklorization SO/IH

fotogrametri photogrammetry Mİ/AR

Technique for producing scaled drawings from 
footage shot with special cameras. 

Fransız Devrimi, Fransız İhtilali French 
Revolution  AT/AH

fresk fresco  AT/AH

frijidaryum. ayrıca bkz: soğukluk frigidarium  
  AT/AH

Frigya Uygarlığı Phrygian Civilization AT/AH

friz frieze  AT/AH

fümigasyon fumigation Mİ/AR

Galat Uygarlığı, Kelt Uygarlığı Galatian 
Civilization, Celtic Civilization AT/AH

gastroturizm gastrotourism ET/ET

gayrimenkul, taşınmaz  real estate,  
immovable property ET/ET

Geç Antik Dönem Late Antiquity AT/AH

Geç Arkaik Dönem Late Archaic Period AT/AH

Geç Neolitik Dönem Late Neolitihic Period  
  AT/AH

Geç Tunç Çağı, Son Tunç Çağı 
Late Bronze Age  AT/AH

gecekondu squatter KÇ/UE

geçici kabul provisional acceptance YS/LG

Geçici Liste Tentative List DM/WH

Geçici Listelerin uyumlulaştırılması 
harmonization of Tentative Lists DM/WH

geçici müdahale temporary intervention  
  Mİ/AR

geçici teminat provisional guarantee YS/LG

geçiş dönemi transition period KÇ/UE

geçme (ahşapta) dovetail Mİ/AR

gelenek, görenek tradition, custom SO/IH

geleneksel traditional GE/GE

Following or belonging to customs, beliefs or 
approaches that have been established for a 
long time, transmitted through generations, 
evolving and constantly recreated. 

geleneksel bilgi traditional knowledge  
  SO/IH

Knowledge, know-how, skills and practices 
that are developed, sustained, and passed 
on from generation to generation within a 
community, often forming part of its cultural or 
spiritual identity. 

geleneksel çocuk oyunları traditional 
children's plays  SO/IH

geleneksel el sanatı ustası traditional master 
craftsman  SO/IH
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geleneksel el sanatkarı  traditional 
craftsperson, artisan SO/IH

geleneksel el sanatları traditional handicrafts 
  SO/IH

geleneksel giyim-kuşam traditional folk 
costume  SO/IH

geleneksel konut traditional dwelling SO/IH

geleneksel kurumlar traditional institutions 
  SO/IH

geleneksel sohbet toplantıları  
traditional sohbet meetings SO/IH

geleneksel yapı malzemesi  
traditional construction material Mİ/AR

geleneksel zanaatlar  
traditional craftsmanship SO/IH

genelge circular, communiqué YS/LG

gerekçelendirme justification DM/WH

geri doldurma. bkz: yeniden gömme AT/AH

geri döndürülebilirlik, geri alınabilirlik 
reversibility  GE/GE

geri döndürülemez, geri alınamaz irreversible 
  Mİ/AR

geri dönüşüm recycling SK/SD

gezgin, seyyah traveller AT/AH

gimnazyum gymnasion (Greek), gymnasium 
(Latin)  AT/AH

giyotin pencere sash window Mİ/AR

gliptik, mühür kazıcılığı glyptics AT/AH

göbek (tavan) ceiling rose Mİ/AR

göbektaşı central marble platform in the hot 
section of a Turkish bath Mİ/AR

göçmen (tür) migratory (species) DO/NH

gomalak shellac  Mİ/AR

gömme dolap built-in closet Mİ/AR

gömü hoard  AT/AH

gömülü enerji embodied energy SK/SD

The total expenditure of energy involved in the 
creation of both a building and its constituent 
materials. 

gömüt burial  AT/AH

göreli tarihleme relative dating AT/AH

görsel bütünlük visual integrity GE/GE

gösterge, endikatör indicator SK/SD

gösteri sanatları, sahne sanatları  
performing arts  SO/IH

götürü iş lump sum work YS/LG

gözcü kulesi watch tower Mİ/AR

gözetim, idare stewardship GE/GE

gözyaşı şişesi unguentarium AT/AH

graffito, duvar yazısı graffito AT/AH

granit granite  Mİ/AR

gravür engraving  AT/AH

güçlendirme, yetkilendirme (sosyalbilim) 
empowerment  SK/SD

The process of increasing the confidence, 
rights and status of a group perceived to be 
disadvantaged. 

gül ağacı rose tree  DO/NH

güneş saati sundial  AT/AH

günübirlik day-long ET/ET

günübirlik gezi day trip ET/ET

gusulhane, yunak bathing cubicle Mİ/AR

Göze süreci Upstream Process  DM/WH

A voluntary evaluation process undertaken in 
the earliest stages of a UNESCO World Heritage 
nomination process, preferably at the time of 
preparation or revision of the States Parties’ 
Tentative Lists, and prior to a Preliminary 
Assessment, to inform the feasibility of a 
nomination.

güzel sanatlar fine arts AT/AH

güzergah, rota itinerary, route  GE/GE

GZFT analizi SWOT analysis  MY/HM
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A method of investigation based on identifying 
the strengths and weaknesses of a place and 
the opportunities and threats arising from its 
current state. 

haç cross  AT/AH

Haçlı Seferleri Crusades AT/AH

hafriyat. bkz: arkeolojik kazı archaeological 
excavation, archaeological dig, excavation  
  AT/AH

hak sahipleri ve görev sahipleri  rights holders 
and duty bearers  KH/CR

hak temelli yaklaşımlar rights-based 
approaches, human rights-based approaches  
  KH/CR

The mainstreaming of human rights, so 
that human rights standards contained in, 
and principles derived from, the Universal 
Declaration of Human Rights and other 
international human rights instruments, 
guide all development cooperation and 
programming in all sectors and in all phases of 
the programming process, and development 
cooperation contributes to building the 
capacities of ‘duty-bearers’ to meet their 
obligations and/or of ‘rights-holders’ to claim 
their rights. 

halihazır harita site map KÇ/UE

halk bilimi, halkbilim, folklor folklore SO/IH

halk botaniği folk botany SO/IH

halk edebiyatı folk literature SO/IH

halk eğlenceleri folk entertainment SO/IH

halk kültürü folk culture SO/IH

halk oyunları folk dances SO/IH

halk sporları folk sports SO/IH

halk tiyatrosu  folk theatre SO/IH

halk(lar) people(s)  KH/CR

halvetgah alcove  AT/AH

hamam  hammam, bath Mİ/AR

han  khan  Mİ/AR

hane household  Mİ/AR

harabe. bkz: yıkıntı  GE/GE

harap derelict, ruinous GE/GE

harç mortar  Mİ/AR

harç onarımı repointing Mİ/AR

harem harem  AT/AH

haremlik. ayrıca bkz: selamlık harem quarter 
(part of a domestic building reserved for 
women). also see: selamlik quarter Mİ/AR

harita map  GE/GE

harita mühendisi geomatic engineer, survey 
engineer  KÇ/UE

haritalama mapping Mİ/AR

harpuşta capstone  Mİ/AR

hasar riski risk of damage GE/GE

hat calligraphy  AT/AH

Hatti Uygarlığı Hatti Civilization AT/AH

Hatti-Hitit Beylikleri Dönemi Hatti-Hittite 
Principalities Period  AT/AH

hava fotoğrafı aerial photograph GE/GE

hayat hayat, open hall Mİ/AR

Hazine arazisi State Treasury land ET/ET

hazire open air grave AT/AH

Helen Uygarlığı, Eski Yunan Uygarlığı, Grek 
Uygarlığı Hellenic Civilization, Ancient Greek 
Civilization  AT/AH

Helenistik Dönem Hellenistic Period AT/AH

her şey dahil turizmi all-inclusive tourism  
  ET/ET

heykel sculpture  AT/AH

heykelcik figurine  AT/AH

heykelsütun caryatid (female figure), telamon 
(male figure)  AT/AH

Hicri takvim Hegira calendar, Islamic calendar  
  AT/AH

hidroelektrik santral hydroelectric plant  
  DO/NH
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hidrolik kireç hydrolic lime Mİ/AR

Hint-Ari Indo-Aryan AT/AH

Hint-Avrupa Boyları Indo-European Tribes 
  AT/AH

Hint-Avrupalı Indo-European AT/AH

hipodrom hippodrome AT/AH

hisar fort, stronghold, citadel AT/AH

Hitit Uygarlığı, Hitit Dönemi  
Hittite Civilization, Hittite Period AT/AH

Hitit Uygarlığı: Erken Hitit Dönemi, İlk Hitit 
Dönemi Hittite Civilization: Early Period, Early 
Hittite Period  AT/AH

Hitit Uygarlığı: Geç Hitit Dönemi, Son Hitit 
Dönemi Hittite Civilization: Late Hittite Period 
  AT/AH

Hitit Uygarlığı: Hitit Eski Krallık Dönemi 
Hittite Civilization: Old Kingdom Period AT/AH

Hitit Uygarlığı: Hitit Yeni Krallık Dönemi, Hitit 
Büyük Krallık Dönemi, Hitit İmparatorluk 
Dönemi Hittite Civilization: Hittite New 
Kingdom Period, Hittite Great Kingdom Period, 
Hittite Empire Period AT/AH

hiyeroglif, çivi yazısı hieroglyph AT/AH

hizmet service  YS/LG

hizmet alımı service procurement YS/LG

hımış half-timbered wall Mİ/AR

hızar large saw (for wood) Mİ/AR

Holosen Çağı Holocene Age AT/AH

Homeros Çağı Age of Homer AT/AH

Horasan harcı Khorasan mortar Mİ/AR

A durable traditional mortar made of bricks of 
various sizes and a mixture of lime and sand, 
frequently used in the Roman and Ottoman 
periods. 

höyük mound, settlement mound AT/AH

Hristiyan sanatı Christian art AT/AH

hünkar kasrı sultan's pavillion Mİ/AR

hünkar mahfili royal box, royal prayer lodge (in 
a mosque)  Mİ/AR

Hurri Uygarlığı Hurri Civilization AT/AH

huş ağacı birch tree  DO/NH

ıhlamur ağacı linden tree DO/NH

ılıca, kaplıca hot spring, thermal spring DO/NH

ılıklık, tepidaryum tepidarium AT/AH

ırmak river  Mİ/AR

iç mimar interior architect Mİ/AR

içkale inner citadel  AT/AH

idare, yönetim (2) administration MY/HM

ifraz (tersi: tevhid) (parsel) division (of lots)  
  YS/LG

ihale tender  YS/LG

ihale belgesi tender document YS/LG

ihale komisyonu tender commission YS/LG

ihale usülü tendering procedure YS/LG

ihale yetkilisi tendering official YS/LG

ikame, başkasıyla değiştirme replacement, 
substitution  Mİ/AR

ikamet residence  YS/LG

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Second National 
Architectural Movement AT/AH

iklim değişikliği climate change İD/CC

A change of climate which is attributed directly 
or indirectly to human activity that alters the 
composition of the global atmosphere and 
which is in addition to natural climate variability 
observed over comparable time periods 

iklim eylemi climate action İD/CC

İklim Kırılganlık Endeksi Climate Vulnerability 
Index (CVI)  İD/CC

iklimlendirme, klimatizasyon air conditioning, 
climatization  GE/GE

ikon icon  AT/AH

ikon kırıcı, ikonoklast iconoclast AT/AH

ikonografi iconography AT/AH

iksa shoring  Mİ/AR
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il province  KÇ/UE

ilçe district  KÇ/UE

ilgi (atfedilen değer). ayrıca bkz: değer 
interest (value attributed) GE/GE

İlhanlı İmparatorluğu Ilkhanid Empire AT/AH

ilke kararı resolution YS/LG

imar hakkı transferi transfer of development 
rights  YS/LG

imar izni development permit, building permit  
  KÇ/UE

imar mevzuatı building regulations, 
development legislation KÇ/UE

imar, bayındırlık development (2) KÇ/UE

Works undertaken on a place to develop it and 
make its living conditions suitable, including 
construction, infastructure, landscaping and 
maintenance. 

imaret   
imaret, soup kitchen,  almshouse Mİ/AR

in situ, yerinde in situ AT/AH

inceleme analysis  Mİ/AR

incinebilir gruplar, kırılgan gruplar vulnerable 
groups  KH/CR

incinebilirlik, kırılganlık vulnerability GE/GE

inşa etmek to build  Mİ/AR

inşaat construction  Mİ/AR

inşaat mühendisi civil engineer Mİ/AR

insan hakları human rights KH/CR

insan ölçeği human scale GE/GE

İnsan ve Biyosfer (MAB) alanı Man and the 
Biosphere (MAB) site DO/NH

intifa hakkı right of usufruct KÇ/UE

İpek Yolu Silk Road  AT/AH

irtifak hakkı right of easement KÇ/UE

iskele scaffolding  Mİ/AR

İslam sanatı Islamic art AT/AH

işleme engraving, embroidery GE/GE

işletme management, business, business 
administration  MY/HM

işlev, fonksiyon, kullanım use, function GE/GE

istekli bidder  YS/LG

istilacı (tür) invasive (species) DO/NH

istilacı olmayan (tür) non-invasive (species)  
  DO/NH

istinat duvarı retaining wall Mİ/AR

iyi uygulamalar best practices GE/GE

iyileşme recovery  GE/GE

İyon (İon) Ionian  AT/AH

İyon (İon) düzeni Ionian order AT/AH

İyonik (İonik) Düzen Ionic order AT/AH

İyonya (İonia) Uygarlığı Ionian Civilization  
  AT/AH

iz, kalıntı (2) vestige, relic, remains, trace  
  GE/GE

izleme monitoring  GE/GE

İznik İmparatorluğu Nicene Empire, Empire of 
Nicaea  AT/AH

jeodezi geodesy  KÇ/UE

jeopark geopark  DO/NH

kabartma, rölyef relief AT/AH

kabile tribe  AT/AH

kabristan. bkz: mezarlık Mİ/AR

kaburgalı tonoz ribbed vault Mİ/AR

kaçak kazı illicit excavation, illicit digging AT/AH

kadastral harita cadastral map GE/GE

kadastro cadastre, land survey GE/GE

kafes lattice  Mİ/AR

kagir stone or brickwork Mİ/AR

kaide base, pedestal AT/AH

kalas plank  Mİ/AR

kaldaryum, sıcaklık caldarium AT/AH

kaldera caldera  DO/NH
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kale castle, citadel, fortress AT/AH

kale burcu tower  AT/AH

kale hendeği moat  AT/AH

kale kapısı castle gate, citadel gate AT/AH

kaleiçi inner castle, citadel AT/AH

kalıba dökmek cast  AT/AH

kalıp mould  Mİ/AR

kalkınma, gelişme development (1) SK/SD

Improvements to the well-being of people, in 
terms of their income and their capabilities 
and freedoms, in the distribution of these 
improvements within society, and in the 
capacity of economic, political, and social 
systems to provide the circumstances for that 
well-being on a sustainable, long-term basis. 

kamu public (1), all of society MY/HM

kamu kaynağı public good, commons MY/HM

kamu kurumu public agency, public  
institution, public body MY/HM

kamu yararı public good MY/HM

kamu-özel ortaklığı 
public-private partnership (PPP) MY/HM

kamulaştırma expropriation ET/ET

kamulaştırmasız el atma  de facto 
expropriation  ET/ET

kamuoyu public opinion MY/HM

kamusal public (2), belonging to all people  
  MY/HM

kamusal katılım, halk katılımı public 
participation  KH/CR

Any process that directly engages the public in 
decision-making and gives full consideration 
to public input in making that decision. The 
core values developed by the International 
Association of Public Participation include the 
belief that those who are affected by a decision 
have a right to be involved in the decision-
making process; the promise that the public's 
contribution will influence the decision; that 
participation promotes sustainable decisions by 
recognizing and communicating the needs and 

interests of all participants, including decision 
makers; the involvement of those potentially 
affected by or interested in a decision; that 
input should be sought from participants in 
designing how they participate; participants 
should be provided with the information they 
need to participate in a meaningful way; and it 
should be communicated to participants how 
their input affected the decision. 

kanun hükmünde kararname (KHK)  
decree law  YS/LG

kanun, yasa law, act YS/LG

kapalı ihale sealed tender YS/LG

kapalıçarşı covered bazaar AT/AH

kapasite geliştirme capacity building KH/CR

kaplama coat, coating Mİ/AR

kaplıca. bkz: ılıca  DO/NH

kapsayıcı ekonomik gelişme   
inclusive economic development ET/ET

kar ortaklığı profit partnership YS/LG

karaağaç elm tree  DO/NH

karaçam black pine  DO/NH

kararname decree  YS/LG

karbon ayakizi carbon footprint İD/CC

karkas frame  Mİ/AR

karma varlık, karma miras alanı mixed 
property, mixed site  DM/WH

karşılaştırmalı analiz comparative analysis  
  DM/WH

karta. ayrıca bkz: tüzük (2) charter YS/LG

kartografi cartography GE/GE

kartonpiyer papier-maché  Mİ/AR

Karya (Karia) Uygarlığı Carian Civilization  
  AT/AH

kasaba town  KÇ/UE

kasır summer palace Mİ/AR

katakomp catacomb AT/AH

katedral cathedral  AT/AH
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katılımcı planlama participatory planning  
  KH/CR

katılımlı envanter participatory inventory  
  SO/IH

kavak ağacı poplar tree DO/NH

Kavisli cumba Bow window  Mİ/AR

kaya kilisesi rock-carved church, rock-cut 
church  AT/AH

kaya mezarı rock-carved tomb AT/AH

kaya oyma rock-carved (adj.), rock-carving 
(noun)  GE/GE

kaya oyma resim petroglyph AT/AH

kayın ağacı beech tree DO/NH

kayıp ve hasar loss and damage İD/CC

kaynak ülke country of origin AT/AH

kaynaklama (demir) welding (iron) Mİ/AR

kaynarca hot spring Mİ/AR

kazı excavation, dig  AT/AH

kazı başkanı excavation director AT/AH

kemer arch  Mİ/AR

kemer sırtı extrados Mİ/AR

kendiliğinden evrilmiş kültürel peyzaj 
organically evolved landscape DM/WH

A type of cultural landscape, as defined by 
the UNESCO World Heritage Convention 
Operational Guidelines, that results from an 
initial social, economic, administrative, and/
or religious imperative and has developed 
its present form by association with and in 
response to its natural environment. Such 
landscapes reflect that process of evolution in 
their form and component features. 

kent arkeolojisi. bkz: kentsel arkeoloji AT/AH

kent bahçesi urban garden KÇ/UE

kent konseyi citizens' assembly KÖ/IO

kent mobilyası street furniture, urban 
furniture  KÇ/UE

kent ormanı urban forest DO/NH

kent plancısı. bkz: şehir plancısı KÇ/UE

kent, şehir city, town KÇ/UE

kentbilim. bkz: şehircilik KÇ/UE

kentbilimsel urbanistic KÇ/UE

kentsel arkeoloji, kent arkeolojisi  
urban archaeology  GE/GE

kentsel arkeolojik sit alanı. ayrıca bkz: sit 
alanı urban archaeological conservation area 
  GE/GE

kentsel canlandırma urban revitalization KÇ/UE

kentsel doku urban fabric KÇ/UE

kentsel dönüşüm urban regeneration KÇ/UE

kentsel gelişim. ayrıca bkz: imar urban 
development  KÇ/UE

kentsel iyileştirme urban improvement KÇ/UE

kentsel koruma urban conservation KÇ/UE

Works undertaken to safeguard historic urban 
areas, which reflect the social and economic 
life and cultural values of societies, and which 
may face the threat of extinction by losing 
their attractiveness, and to integrate them into 
urban contemporary life and reintroduce them 
to urban residents. 

kentsel peyzaj urban landscape, cityscape  
  KÇ/UE

kentsel sağlıklaştırma urban rehabilitation  
  KÇ/UE

kentsel sit alanı. ayrıca bkz: sit alanı urban 
conservation area, historic district (American)  
  KÇ/UE

kentsel yapı toplulukları urban ensembles  
  KÇ/UE

kentsel yeniden geliştirme  
urban redevelopment KÇ/UE

kentsel yenileme urban renewal KÇ/UE

kereste timber (2), log Mİ/AR

kerpiç adobe, mudbrick Mİ/AR

kervansaray caravanserai Mİ/AR

keşif cost estimate  YS/LG
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kesin kabul final acceptance YS/LG

kesin proje detailed design project Mİ/AR

kesin teminat performance guarantee YS/LG

kesit section  Mİ/AR

kesme taş ashlar stone Mİ/AR

kestane ağacı chestnut tree DO/NH

kil clay  Mİ/AR

Kilikya Ermeni Krallığı Armenian Kingdom of 
Cilicia   AT/AH

kilise church  AT/AH

kilit taşı keystone  Mİ/AR

kimlik identity  GE/GE

kimlik duygusu sense of identity SO/IH

Kimseyi Geride Bırakma   
Leave No One Behind KH/CR

Slogan used within the context of the United 
Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development, expressing social inclusion. 

kireç lime  Mİ/AR

kireç harç lime-mortar Mİ/AR

kiremit aktarma, çatı aktarma retiling, roof 
repair  Mİ/AR

kitle mass  Mİ/AR

kitle turizmi mass tourism ET/ET

kitlesel fonlama, kitle kaynak kullanımı 
crowdfunding  GE/GE

kitlesel haritalama crowdmapping GE/GE

kitlesel kaynaklama crowdsourcing GE/GE

kır. ayrıca bkz: taşra countryside, rural area   
  KÇ/UE

kırma çatı hipped roof Mİ/AR

kırsal rural, provincial KÇ/UE

kısmi kültür girişimi belgesi partial cultural 
initiative certificate  ET/ET

kısmi rökonstrüksiyon, kısmi yeniden yapım 
partial reconstruction Mİ/AR

kıtık sıva fibered plaster  Mİ/AR

kıyı çizgisi (yasal) shoreline (legal) GE/GE

kıyı kenar çizgisi (yasal)  shore border line 
(legal)  GE/GE

kıyı, sahil coast, shore GE/GE

kızılağaç red alder  DO/NH

kızılçam Turkish red pine DO/NH

Klasik Antik Dönem Classical Antiquity AT/AH

Klasik Dönem Classical Period AT/AH

klasik mimarlık classical architecture AT/AH

koçbaşı battering ram AT/AH

kökboya, kökboyası madder SO/IH

köknar ağacı fir tree DO/NH

koleksiyon izin belgesi collection permit AT/AH

kollektif bellek, toplumsal hafıza collective 
memory  SO/IH

Kommagene Krallığı Kingdom of Commagene 
  AT/AH

konak mansion  Mİ/AR

konaklama accommodation ET/ET

konservasyon conservation (2) (material 
sciences)  GE/GE

Direct interventions on the physical fabric of a 
cultural property to stabilize its condition and 
prevent further deterioration. 

konservatör conservator GE/GE

konsol console  Mİ/AR

Konstantinopolis Latin İmparatorluğu Latin 
Empire of Constantinople AT/AH

Konstantinopolis'in Fethi Conquest of 
Constantinople  AT/AH

kooperatif cooperative YS/LG

Korinth düzeni Corinthian order AT/AH

korniş cornice  Mİ/AR

korozyon corrosion  Mİ/AR

koru, koruluk arazı wood, woodland DO/NH



41

Turkish-English Cultural Heritage Glossary

korugan, üst örtü shelter (2)  AT/AH

koruma (kültürel ve doğal miras, tarihi çevre) 
conservation (1), preservation (American), 
historic preservation (American), safeguarding, 
protection  GE/GE

All of the processes of looking after, repair and 
management of a heritage place so as to retain 
its cultural or natural heritage significance. All 
actions designed to understand a heritage 
element, know, reflect upon and communicate 
its history and meaning, facilitate its 
safeguarding, and manage change in ways that 
will best sustain its heritage values for present 
and future generations. 

koruma amaçlı imar planı conservation plan, 
conservation and development plan KÇ/UE

koruma beyanı conservation statement GE/GE

koruma etiği conservation ethics GE/GE

koruma mimarı, koruma onarım uzmanı 
mimar conservation architect Mİ/AR

koruma stratejisi conservation strategy MY/HM

koruma uygulama ve denetim bürosu 
(KUDEB) conservation implementation and 
supervision bureau  KÖ/IO

koruma-kullanma dengesi conservation-use 
balance  GE/GE

koruma-onarım projesi, koruma projesi 
(mimari) conservation project (architecture) 
  Mİ/AR

korunma alanı conservation zone GE/GE

According to Turkish conservation legislation, 
"an area to be protected and which is effective 
in the conservation of an immovable cultural 
and natural asset or their protection within 
the historical environment". This area, which 
is determined during the registration decision, 
generally covers the immediate surroundings 
of the registered cultural or natural property 
and acts as a buffer zone at parcel scale. 

Korunmuşluk Durumu State of Conservation  
  DM/WH

koruyucu (1) (sosyalbilim) custodian SO/IH

koruyucu (2) (ahşap için) wood preserver  
  Mİ/AR

köşe pahı bevelled edge Mİ/AR

köşe taşı quoin  Mİ/AR

köşk kiosk  Mİ/AR

köşker cobbler  SO/IH

kötüleşmeyi önleyici koruma remedial 
conservation   Mİ/AR

köy village  KÇ/UE

köy monografisi village monography SO/IH

köy seyirlik oyunları village plays, village 
theatre  SO/IH

kriterler, koşullar (Dünya Mirası) criteria (pl) 
(singular: criterion) (World Heritage) DM/WH

A list of characteristics, as defined by the 
UNESCO World Heritage Convention, developed 
to evaluate the Outstanding Universal Value 
of properties that justifies their inscription on 
the World Heritage List and to guide States 
Parties in the protection and management of 
World Heritage properties. This list includes 
six criteria for cultural properties and four 
criteria for natural properties, which are used in 
combination for mixed sites. 

kroki sketch  GE/GE

kronoloji, zamandizin chronology AT/AH

kubbe dome  Mİ/AR

kullandırma allowance of use ET/ET

Allowance of use of a registered cultural 
property by a legal person as permitted by the 
state. 

kullanıcı user  KH/CR

kurşun lead  Mİ/AR

kurt yeniği vermiculation Mİ/AR

kurtarma kazısı. bkz: arkeolojik kazı türleri  
  AT/AH

Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi  
Turkish War of Independence AT/AH

kurum içi in-house  GE/GE

kurumsal sosyal sorumluluk corporate social 
responsibility (CSR)  ET/ET
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The responsibility of enterprises for their 
impact on society. Companies can become 
socially responsible, beyond following the law, 
by integrating social, environmental, ethical, 
consumer, and human rights concerns into 
their business strategy and operations. 

kuş cenneti, kuş sığınağı bird sanctuary  
  DO/NH

kuş evi bird cote  Mİ/AR

kuşaklama collar beam Mİ/AR

kuşaktan kuşağa aktarım intergenerational 
transmission  SO/IH

kutlama celebration SO/IH

kutsal alan sanctuary Mİ/AR

kutsal emanet, emanat-ı şerife, aziz bedeni 
kalıntısı relic  AT/AH

kutsal sunu kabı rhyton AT/AH

kutsal toprak holy land, sacred topography  
  AT/AH

kuzukapı wicket gate Mİ/AR

kuzuluk lamb door, smaller door within a large 
door  Mİ/AR

Küçük Asya Asia Minor AT/AH

külah spire  Mİ/AR

külhan stokehole  Mİ/AR

külliye complex  Mİ/AR

kültür envanteri cultural inventory GE/GE

kültür girişimi cultural initiative ET/ET

kültür girişimi belgesi cultural initiative 
certificate  ET/ET

kültür mirası, kültürel miras cultural heritage  
  GE/GE

Cultural heritage is defined in ICOMOS doctrine 
as ‘all the tangible and intangible expressions 
of ways of living, developed by a community 
and passed on from generation to generation, 
including customs, practices, places, objects, 
artistic expression and values’ and furthermore 
as ‘the entire capital of knowledge derived from 
the development and experience of human 

practices, and from the spatial, social and 
cultural constructions linked to it, which may be 
encapsulated in the word, ‘memory’. Also see: 
heritage, intangible cultural heritage, natural 
heritage and tangible cultural heritage. 

kültür politikası cultural policy MY/HM

kültür sektörü culture sector ET/ET

kültür turizmi cultural tourism ET/ET

kültür varlığı cultural property; cultural asset  
  GE/GE

As defined by Turkish conservation legislation, 
"all movable and immovable assets having 
authentic value in scientific and cultural 
terms located above ground, underground or 
underwater, which are related to the science, 
culture, religion and fine arts of prehistoric 
and historical periods, or which have been the 
subject of social life in prehistoric or historical 
periods". 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
Culture and Tourism Conservation and 
Development Area  ET/ET

kültür yatırımı cultural investment ET/ET

kültür yatırımı belgesi cultural investment 
certificate  ET/ET

kültür, ekin culture  GE/GE

The whole complex of distinctive spiritual, 
material, intellectual and emotional features 
that characterise a community, society or social 
group. It includes not only arts and literature, 
but also modes of life, the fundamental rights 
of the human being, value systems, traditions 
and beliefs. Culture encompasses the living or 
contemporary characteristics and values of a 
community as well as those that have survived 
from the past. 

kültürel anlatı cultural narrative SO/IH

kültürel çeşitlilik cultural diversity KH/CR

The full range of variability of forms that culture 
takes across time and space. Cultural diversity 
is embodied in the uniqueness and plurality 
of the identities of the groups and societies 
making up humankind. It is as necessary for 
humankind as biodiversity is for nature. As a 
source of exchange, innovation and creativity, 
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it is the common heritage of humanity, and 
a means to achieve a more satisfactory 
intellectual, emotional, moral and spiritual 
existence. 

kültürel endüstriler cultural industries ET/ET

kültürel haklar cultural rights KH/CR

The rights of each person, individually and in 
community with others, as well as of groups of 
people, to develop and express their humanity, 
their world view and the meanings they give 
to their existence and their development, 
through, values, beliefs, convictions, languages, 
knowledge and the arts, institutions and ways 
of life, as well as the right to access to cultural 
heritage and the resources that allow such 
identification and development processes to 
take place. 

kültürel ifadeler, kültürel anlatımlar cultural 
expressions  KH/CR

Those expressions that result from the 
creativity of individuals, groups and societies, 
and that have cultural content. 

kültürel kaynak cultural resource GE/GE

kültürel kaynak yönetimi. ayrıca bkz: 
alan yönetimi, miras yönetimi cultural 
resource management (CRM). see: heritage 
management, site management MY/HM

kültürel mekan cultural space SO/IH

kültürel miras. bkz: kültür mirası GE/GE

kültürel önem cultural significance GE/GE

kültürel peyzaj cultural landscape DM/WH

Cultural properties, as defined by the UNESCO 
World Heritage Convention Operational 
Guidelines, that represent the combined works 
of nature and of humans, illustrative of the 
evolution of human society and settlement 
over time, under the influence of the physical 
constraints and/or opportunities presented by 
their natural environment and of successive 
social, economic and cultural forces, both 
external and internal. 

kültürel pratik cultural practice SO/IH

kültürel topluluk cultural community SO/IH

kültürel varlık, kültürel miras alanı cultural 
property, cultural site DM/WH

kültürel ve yaratıcı endüstriler (KYE) cultural 
and creative industries (CCI) ET/ET

Those industries which have their origin in 
individual creativity, skill and talent and which 
have a potential for job and wealth creation 
through the generation and exploitation of 
intellectual property. 

kum sand  Mİ/AR

kündekari tongue-and-groove woodwork, 
marquetry  SO/IH

küratör curator  Mİ/AR

küratoryal curatorial Mİ/AR

kütle mass  Mİ/AR

ladin ağacı spruce tree DO/NH

lahit sarcophagus  AT/AH

Lidya (Lydia) Uygarlığı  
Lydian Civilization  AT/AH

Likya (Lykia) Uygarlığı  
Lycian Civilization  AT/AH

liman harbour  GE/GE

litografya lithography AT/AH

maar formasyonu maar formation DO/NH

maar gölü maar lake DO/NH

mabed. bkz:. tapınak Mİ/AR

Maden-Taş Çağı, Bakır Çağı,  
Kalkolitik Dönem Chalcolithic Period,  
Stone-Bronze Age  AT/AH

madeni metal  Mİ/AR

mağara resmi cave painting AT/AH

mağara sanatı cave art AT/AH

mağara, in cave  DO/NH

mahalle district, neighbourhood KÇ/UE

mahya (1) (genel mimari) roof ridge AT/AH

mahya (2) (dini mimari) devotional message  
of lights strung between minarets AT/AH

mahzen cellar  Mİ/AR

mail-i inhidam danger of collapse Mİ/AR
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mal goods  YS/LG

mal alımı purchase of goods YS/LG

malik, mülk sahibi property owner ET/ET

malzeme analizi material analysis Mİ/AR

malzeme kaybı, doku kaybı  
material loss, loss of fabric Mİ/AR

malzeme koruma fabric conservation, 
conservation of building materials Mİ/AR

malzeme koruma uzmanı, konservatör 
conservator  Mİ/AR

manastır monastery AT/AH

mansart çatı mansard roof Mİ/AR

marangoz, dülger carpenter Mİ/AR

Marsilya kiremit Marseille roof tile Mİ/AR

masal fable  SO/IH

master plan master plan KÇ/UE

meclis assembly  Mİ/AR

medrese madrassah Mİ/AR

mekan duygusu sense of place GE/GE

mekansal özellik spatial feature Mİ/AR

melez çamı hybrid pine DO/NH

menderes meander AT/AH

merkez teşkilatı central organization KÖ/IO

merkezi yönetim central government MY/HM

mermer marble  Mİ/AR

mermer benzetmesi, yalancı mermer  
faux marbling  Mİ/AR

mermer ocağı marble quarry Mİ/AR

mescit masjid  Mİ/AR

meşe ağacı oak tree DO/NH

meskun inhabited  KÇ/UE

meslek odası professional chamber KÖ/IO

meslek okulu vocational school KH/CR

mesleki eğitim vocational training GE/GE

metraj bill of quantities YS/LG

mevzuat legislation  YS/LG

meydan square  KÇ/UE

meydan muharebesi pitched battle AT/AH

mezar tomb, burial, grave AT/AH

mezar taşı tombstone AT/AH

mezarlık, kabristan cemetery, graveyard  
  Mİ/AR

Mezopotamya Mesopotamia AT/AH

mihrap mihrab, prayer niche (in a mosque)  
  AT/AH

Miken Uygarlığı  
Mycenaean Civilization AT/AH

miladi takvim Gregorian calendar,  
Christian calendar  AT/AH

milattan önce (MÖ) 
Before Christ (BC), Before Current Era,  
Before Christian Era (BC) AT/AH

milattan sonra (MS)  
Anno Domini (AD), Common Era (CE) AT/AH

milli park national park DO/NH

mimar architect  Mİ/AR

mimari çizim architectural drawing Mİ/AR

mimari değer architectural value GE/GE

mimari ek, müştemilat building annex Mİ/AR

mimari koruma, restorasyon (3) architectural 
conservation GE/GE  The conservation 
of tangible immovable cultural properties 
using scientific methods. A series of physical 
interventions at building scale, informed by 
an assessment of the significance and values 
of the cultural property and the problems 
and possibilities it exhibits, undertaken in 
line with international conservation theories 
and approaches, but also compatible with 
the national and local context. The common 
purpose of all interventions which fall under 
the umbrella of the concept of architectural 
conservation, but which may include a variety of 
methods including maintenance, consolidation, 
rehabilitation, simple repair, major repair 
(restoration), reconstruction (reconstruction), 
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and reuse, is to preserve historic buildings with 
their cultural values intact and transfer them to 
future generations, and to make them resistant 
to damage caused by nature and humans.

Note 1: The word 'restorasyon' has become 
a common expression of the discipline of 
architectural conservation among the public in 
Turkey. 

Note 2: This concept may be used in different 
ways in different countries, such as the term 
'conservation', which is commonly used rather 
than 'restoration' in the United Kingdom.

Note 3: In Turkish conservation legislation, 
'conservation' is defined for immovable and 
movable cultural properties, and in the case 
of movable cultural properties, includes 
'safeguarding, maintenance, repair and 
restoration' works. 

minare minaret  Mİ/AR

minber minbar, pulpit Mİ/AR

Minos Uygarlığı Minoan Civilization AT/AH

minyatür miniature  AT/AH

miras heritage   GE/GE

The whole spectrum of sites, landscapes, 
traditions and knowledge, encompassing 
cultural, natural, tangible and intangible 
aspects, and reflecting the identity and values 
of a society passed on from generation to 
generation. 

miras alanı heritage site GE/GE

Miras Etki Değerlendirmesi Heritage Impact 
Assessment (HIA)  GE/GE

miras mekanı heritage place  GE/GE

miras rotası heritage route DM/WH

miras yönetimi heritage management MY/HM

Mitanni Uygarlığı Mitanni Civilization AT/AH

mitoloji mythology  AT/AH

modelleme modeling GE/GE

Modern Çağ Modern Period AT/AH

modern mimari, modern mimarlık  
modern architecture Mİ/AR

Modern mimarlık, modernist mimarlık 
Modern architecture, modernist architecture, 
Modern Movement architecture AT/AH

modern miras modern heritage Mİ/AR

Moğol İmparatorluğu Mongolian Empire  
  AT/AH

moloz debris  AT/AH

moloz taş rubble stone Mİ/AR

motif motif  AT/AH

mozaik mosaic  Mİ/AR

müdahale intervention Mİ/AR

Any action, other than demolition or 
destruction, that results in a physical change to 
an element of a historic place. 

müdahaleci olmayan, zedeleyici olmayan 
non-intrusive  Mİ/AR

müdahaleci, zedeleyici intrusive Mİ/AR

müellif author  YS/LG

muharebe battle  AT/AH

muhdes yapı inappropriate accretion Mİ/AR

Additions to a building made later, which are 
not in harmony with the original character of 
the building. 

mühendislik engineering GE/GE

muhtar local headman KÖ/IO

mühür, sal. ayrıca bkz: gliptik seal. also see: 
glyptics  AT/AH

mukarnas muqarnas AT/AH

mülkiyet ownership ET/ET

mülkiyet hakları property rights ET/ET

müştemilat. ayrıca bkz: mimari ek  
building annex  Mİ/AR

müteahhit contractor Mİ/AR

mutfak kültürü culinary culture SO/IH

mutlak tarihleme absolute dating AT/AH

müzayede auction  Mİ/AR
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müze museum  MZ/MS

müze kazısı. bkz: arkeolojik kazı türleri: müze 
kazısı  AT/AH

müzebilim museology MZ/MS

nahiye district (Ottoman) AT/AH

nakdi yardım financial aid YS/LG

nakil. bkz: devir (1)  YS/LG

nalbur ironmonger  SO/IH

naos naos  AT/AH

narteks narthex  AT/AH

nazım imar planı master plan KÇ/UE

nef nave, aisle  Mİ/AR

nekropol necropolis AT/AH

neoklasisizm neoclassicism AT/AH

nimfeyum, çeşme binası nymphaeum AT/AH

niş niche, alcove  Mİ/AR

nüfusbilim, demografi demography GE/GE

obelisk obelisque  AT/AH

ocak hearth  Mİ/AR

oda room, chamber  Mİ/AR

odeon odeon  AT/AH

oditoryum auditorium AT/AH

onarım (mimari) repair (architectural) Mİ/AR

All of the operations, including intervention 
techniques such as consolidation, restoration 
and reconstruction, carried out in order to 
remedy the damage and disruptions that 
occur in historical buildings due to causes such 
as dilapidation, natural disasters and faulty 
interventions. 

onarım ön izin belgesi preliminary repair 
permit  Mİ/AR

onarım uygunluk belgesi repair certificate  
  Mİ/AR

onay belgesi approval document YS/LG

opus sectile opus sectile AT/AH

Orta Arkaik Dönem Middle Archaic Period  
  AT/AH

Orta Çağ Middle Ages, Medieval Period AT/AH

Orta Taş Çağı, Mezolitik Dönem Mesolithic 
Period  AT/AH

Orta Tunç Çağı Middle Bronze Age AT/AH

ortak adaylık joint nomination DM/WH

ortak miras common heritage GE/GE

ortaklaşa tasarlama, birlikte tasarlama 
co-design  GE/GE

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Dönemi 
Ottoman Empire, Ottoman Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Dağılma Dönemi 
Ottoman Empire: Dissolution Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Duraklama Dönemi 
Ottoman Empire: Stagnation Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Fetret Dönemi 
Ottoman Empire: Interregnum Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Genişleme Dönemi, 
Yükselme Dönemi Ottoman Empire: Expansion 
Period, Ascension Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Kuruluş Dönemi 
Ottoman Empire: Establishment Period AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Lale Devri  
Ottoman Empire: Tulip Era AT/AH

Osmanlı İmparatorluğu: Reform Dönemi 
Ottoman Empire: Reform Period AT/AH

otlak pasture  DO/NH

ödenek allowance  YS/LG

öğrence edutainment KH/CR

okunabilirlik legibility GE/GE

ölçek scale  GE/GE

ölçekli çizim measured drawing Mİ/AR

Ön değerlendirme Preliminary Assessment  
  DM/WH

A mandatory desk-based process of evaluation 
that must be completed at least one year 
before the submission of a UNESCO World 
Heritage Site nomination file, to provide 
information related to the Outstanding 
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Universal Value potential of a property and the 
feasibility of its nomination.

ön tahsis preliminary allocation ET/ET

önem (kültürel, doğal). ayrıca bkz: değer 
significance (cultural, natural). also see: value 
  GE/GE

Significance can be defined, both for natural 
and cultural significance, as the sum of 
important values and characteristics of 
places and objects, forming the basis of their 
protection. 

önem beyanı, değer beyanı statement of 
significance  GE/GE

önem değerlendirmesi significance assessment 
  GE/GE

önleme prevention  GE/GE

önleyici koruma preventive conservation  
  GE/GE

All measures and actions aimed at avoiding and 
minimizing future deterioration or loss, which 
are indirect, i.e. they do not interfere with the 
materials and structures of heritage assets. 

ören yeri archaeological site managed by the 
state  AT/AH

örnek, model pattern (1) Mİ/AR

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Special 
Environmental Protection Area DO/NH

Land, water and sea scapes of national and 
universal ecological importance that are 
sensitive to environmental pollution and 
disruption, and whose protection is necessary 
to ensure the protection of natural and cultural 
resources and biodiversity, and provide 
sustainability. 

özel sektör private sector MY/HM

özelleştirme privatization YS/LG

özellik feature  Mİ/AR

özgün, orijinal original, authentic Mİ/AR

özgünlük (1) (Dünya Mirası) authenticity  
  DM/WH

The essential qualifying factor concerning 
values, in which conservation of cultural 

heritage is rooted. Depending on their type and 
cultural context, properties may be understood 
to meet the conditions of authenticity if their 
cultural values are truthfully and credibly 
expressed through a variety of attributes 
including: form and design; materials and 
substance; use and function; traditions, 
techniques and management systems; 
location and setting; language, and other forms 
of intangible heritage; spirit and feeling; and 
other internal and external factors. 

özgünlük (2) (mimari) authenticity Mİ/AR

An expression of the distinctive features of a 
cultural property, which have data value and 
reflect the original construction or repairs 
made during its life. 

öznitelik attribute  DM/WH

pafta sheet  GE/GE

pandantif pendantive Mİ/AR

parça fragment  AT/AH

patina patina  Mİ/AR

The change that occurs over time on the 
surface of historic buildings. A usually green 
layer of film formed naturally on copper and 
bronze by long exposure or artificially (as by 
acids) and often valued aesthetically. 

payanda buttress  Mİ/AR

paydaş stakeholder  MY/HM

A person, group, or organization who has a 
particular interest in heritage on the basis of 
special associations, meanings, and/or legal 
and economic interests, and who can affect, or 
be affected, by decisions regarding heritage. 

pazarlık usülü ihale negotiated tender YS/LG

pergola pergola  Mİ/AR

peristil peristyle  AT/AH

periyodik bakım, dönemsel bakım periodic 
maintenance  GE/GE

Periyodik Raporlama Periodic Reporting  
  DM/WH

A self-reporting process, led mainly by the 
States Parties, and conducted every six 
years by each region, serving to provide an 
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assessment of the application of the World 
Heritage Convention and of whether the 
Outstanding Universal Value of the properties 
inscribed on the World Heritage List is being 
maintained over time, to provide updates 
on changing circumstances and state of 
conservation of the properties, and to provide 
a mechanism for regional cooperation and 
exchange of information and experiences 
between States Parties. 

Pers Uygarlığı, Ahameniş Uygarlığı, 
Akamenid Uygarlığı Persian Civilization, 
Achaemenid Civilization AT/AH

peyzaj landscape  KÇ/UE

peyzaj mimarı landscape architect KÇ/UE

pişmiş toprak terracotta Mİ/AR

piyasa araştırması market study YS/LG

politik ekoloji political ecology DO/NH

politika (1), siyasa policy MY/HM

A definite course or method of action selected 
from among alternatives and in light of given 
conditions to guide and determine present 
and future decisions; a high-level overall plan 
embracing the general goals and acceptable 
procedures, adopted by an organization, in 
particular a governmental body. 

politika (2), siyaset politics MY/HM

The whole of the principles of organizing and 
realizing the activities of the state, in terms of 
purpose, method and content; the entirety of 
interaction dynamics between relevant actors 
in the process of realizing these activities. 

popüler kültür popular culture SO/IH

post-modern mimarlık Post-modern 
architecture  AT/AH

prefabrike prefabricated Mİ/AR

prehistorya, tarih öncesi prehistory AT/AH

protohistorya, öntarih protohistory AT/AH

puzolan pozzolana  Mİ/AR

Volcano ash with hydraulic properties (high 
water vapor permeability, cement-free) used in 
mortars. 

puzolanlı çimento pozzolana cement Mİ/AR

Ramsar sulak alanı Ramsar wetland DO/NH

Wetland in need of protection included in the 
Ramsar List in accordance with the convention 
ratified in Ramsar, Iran. 

raspa scraping  Mİ/AR

reçine resin   Mİ/AR

rehabilitasyon. bkz: sağlıklaştırma GE/GE

rehber, kılavuz guidelines YS/LG

rektifiye edilmiş fotoğraf rectified 
photography  Mİ/AR

renovasyon, yenileme renovation Mİ/AR

Renewal of a building or building element for 
conservation purposes. 

replika replica  GE/GE

The identical copy of an original structure 
or object produced for display in its original 
location or elsewhere. 

resim painting  AT/AH

resim yazı pictograph AT/AH

restitüsyon, dönemleme historical phasing  
  Mİ/AR

Presentation of the earlier phases of 
construction of a historic building, using media 
such as plan, section and perspective drawings 
and models, and based on information 
obtained from sources including physical 
traces, old drawings and photographs, and old 
survey drawings of the building. 

restorasyon (1) (mimari), esaslı onarım. 
ayrıca bkz: mimari koruma restoration (1) 
(architecture), comprehensive repair, major 
repair  Mİ/AR

Repair of the deteriorated, damaged or 
destroyed parts or elements of a historical 
building with minimal intervention and 
using original materials and traditional 
craftsmanship, in order to return it to a 
known earlier state. It is desirable that the 
original construction technique, structure and 
materials of the building be preserved as much 
as possible. 
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restorasyon (2) (doğa) restoration (2) (nature) 
  GE/GE

An activity to recover the natural environment 
of areas where it has been damaged or 
destroyed. 

restorasyon projesi restoration project, 
conservation project Mİ/AR

restorasyon uzmanı, koruma-onarım uzmanı 
restoration specialist, conservation specialist  
  Mİ/AR

restore et-işlet-devret modeli restore-
operate-transfer model YS/LG

restore etmek restore Mİ/AR

retrofit retrofit  Mİ/AR

Strengthening old systems by adding new 
technologies. 

revize proje revised project, project revision  
  Mİ/AR

risk risk  GE/GE

Natural or man-made hazards (earthquake, 
flood, fire, conflict, etc.) that have the potential 
to harm. 

risk azaltma risk mitigation, risk reduction  
  GE/GE

risk değerlendirmesi risk assessment GE/GE

Identification and analysis of risks that may 
damage cultural and natural heritage. 

risk yönetimi risk management GE/GE

riske hazırlıklı olma risk preparedness GE/GE

riskten kaçınma risk avoidance GE/GE

ritüel ritual  SO/IH

rökonstrüksiyon, rekonstrüksiyon, yeniden 
inşa, yeniden yapım reconstruction (1) Mİ/AR

The rebuilding of a demolished structure in 
order to return it to a known earlier state. 
It is distinguished from restoration by the 
introduction of new material. It is recommended 
that reconstruction works are carried out only 
in very exceptional cases, and that the practice 
is based on sound knowledge (old photographs 
and drawings, traces of foundations, preserved 

fragments, testimonies of witnesses, etc.). 
Buildings destroyed as a result of natural 
disasters, armed conflicts or accidents are 
often justified for reconstruction. 

rölöve-restitüsyon-restorasyon (RRR) projesi 
documentation-historical phasing-restoration 
project  Mİ/AR

rölöve, mimari belgeleme architectural 
documentation, building survey Mİ/AR

Drawings prepared by laser scanning or 
photogrammetrical methods, analyses, 
photographs taken, reports produced during 
the preparation of a conservation project. 

rölyef. bkz: kabartma  AT/AH

Roma çimentosu Roman cement Mİ/AR

Roma Cumhuriyeti Roman Republic AT/AH

Roma İmparatorluğu Roman Empire AT/AH

Roma Uygarlığı, Roma Dönemi Roman 
Civilization, Roman Period AT/AH

Rönesans Renaissance AT/AH

Rumi takvim Julian calendar AT/AH

rüstik rustic  Mİ/AR

rutubet, nem dampness, humidity Mİ/AR

saat kulesi clock tower Mİ/AR

saçak eave   Mİ/AR

sağlamlaştırma, konsolidasyon  
consolidation, stabilization Mİ/AR

Actions taken to halt the increase in 
deterioration in the load-bearing system, 
weakened parts, damaged building elements 
and materials in a structure and increase its 
durability. 

sağlıklaştırma, iyileştirme, rehabilitasyon, 
sağlıklandırma, sağlıklılaştırma rehabilitation 
  GE/GE

The act or process of making possible a use 
compatible with current circumstances for a 
cultural property, through repair, alterations, 
and additions, while preserving those portions 
or features which convey its historical, 
cultural, or architectural values. This also 
refers to the activity of returning to good 
condition deteriorated objects, structures, 
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neighbourhoods, or public facilities; and 
may involve repair, renovation, conversion, 
expansion, remodelling, or reconstruction. 

sahanlık landing  Mİ/AR

sahne (1) (genel) stage Mİ/AR

sahne (2) (antik tiyatro) scaenae frons Mİ/AR

sahne sanatları: bkz: gösteri sanatları SO/IH

sahtecilik forgery  AT/AH

sanat art  AT/AH

sanat eseri work of art, artwork GE/GE

sanat tarihçisi art historian AT/AH

sanat yapıtı work of art AT/AH

Sanayi Devrimi, Endüstri Devrimi  
Industrial Revolution AT/AH

saray palace  Mİ/AR

sarıçam ağacı scots pine tree DO/NH

sarkıt stalactite  DO/NH

sarnıç cistern, water reservoir AT/AH

Sasani İmparatorluğu Sassanid Empire AT/AH

satın alma purchase, acquisition YS/LG

satın alma komisyonu purchasing commission  
  YS/LG

savunuculuk, lobicilik advocacy, lobbying  
  GE/GE

sedef mother of pearl SO/IH

sedir ağacı cedar tree DO/NH

selamlık. ayrıca bkz: haremlik selamlik 
quarter (part of a domestic building reserved 
for men). also see: harem quarter Mİ/AR

Selçuklu Dönemi Seljukid Period AT/AH

Selevkos Dönemi Seleucid Period AT/AH

sembol, simge symbol SO/IH

sera gazı greenhouse gas (GHG) İD/CC

serbest el çizimi freehand drawing / sketch  
  GE/GE

sergi, sergileme exhibition, exposition GE/GE

seri adaylık serial nomination  DM/WH

seri varlık serial property DM/WH

servi ağacı cypress tree DO/NH

seyyah. bkz: gezgin traveller AT/AH

sikke coin  MZ/MS

sikke bilim, nümizmatik numismatics MZ/MS

silindir mühür. ayrıca bkz: mühür cylinder 
seal. also see: seal  AT/AH

silme moulding  Mİ/AR

sinagog synagogue  AT/AH

sit, sit alanı conservation area GE/GE

The word 'sit' was adapted into Turkish from the 
French word 'site'. The term 'site', as spelled in 
English and French, is one of the three types of 
cultural heritage defined in the UNESCO World 
Heritage Convention, namely 'monuments', 
'groups of buildings' and 'sites'. The definition 
of 'sites' is defined in the Convention as "works 
of man or the combined works of nature and 
man, and areas including archaeological sites 
which are of outstanding universal value 
from the historical, aesthetic, ethnological 
or anthropological point of view". The term is 
also included in the name of the 'International 
Council of Monuments and Sites' (ICOMOS), 
the official advisory body for cultural sites in 
the implementation of the World Heritage 
Convention. In Turkish conservation legislation, 
the definition of 'sit' (or 'sit alanı') ('conservation 
area') is "cities and remains of cities that 
are the product of various civilizations from 
prehistoric times to the present day that 
reflecting the social, economic, architectural 
and similar characteristics of their eras, areas 
which have been the stage of social life or 
important historical events and which have 
a high concentration of cultural properties, 
and areas of which the natural characteristics 
have been documented to require protection". 
Accordingly, five different types of sites 
are defined: archaeological, urban, urban-
archaeological, natural and historical. While 
'cultural property' and 'natural property' are 
defined in the legislation at the scale of a 
single cadastral parcel, the 'conservation area' 
may contain more than one parcel and is thus 
defined at the urban and environmental scale. 
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sivil mimari residential architecture, civilian 
architecture  Mİ/AR

sivil toplum civil society MY/HM

sivil toplum kuruluşu (STK), hükümet dışı 
kuruluş, sivil toplum örgütü (STÖ) civil 
society organization (CSO), non-governmental 
organization (NGO)  KÖ/IO

sivri kemer pointed arch Mİ/AR

sıhhi tesisat plumbing Mİ/AR

sınır aşırı varlık transboundary property DM/WH

A World Heritage property falling within the 
territories of different States Parties having 
adjacent borders. 

sınırtaşı border stone, boundary marker Mİ/AR

sır glaze  SO/IH

sıva plaster  Mİ/AR

sofa sofa, central hall Mİ/AR

soğankubbe onion dome Mİ/AR

soğukluk. ayrıca bkz: frijidaryum frigidarium  
  AT/AH

sokak sağlıklaştırma street rehabilition GE/GE

somut kültürel miras tangible cultural 
heritage  GE/GE

Tangible cultural heritage is defined in ICOMOS 
doctrine as the vast body of "created works 
of humankind, including places of human 
habitation, villages, towns and cities, buildings, 
structures, art works, documents, handicrafts, 
musical instruments, furniture, clothing and 
items of personal decoration, religious, ritual, 
and funerary objects, tools, machinery and 
equipment, and industrial systems". also see: 
heritage, intangible cultural heritage, natural 
heritage and tangible cultural heritage. 

somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) 
intangible cultural heritage  SO/IH

The practices, representations, expressions, 
knowledge, skills—as well as the instruments, 
objects, artefacts and cultural spaces 
associated therewith—that communities, 
groups and, in some cases, individuals 
recognize as part of their cultural heritage. 

Transmitted from generation to generation, it 
is constantly recreated by communities and 
groups in response to their environment, their 
interaction with nature and their history, and 
provides them with a sense of identity and 
continuity, thus promoting respect for cultural 
diversity and human creativity. also see: 
heritage, tangible cultural heritage and natural 
heritage. 

somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları 
intangible cultural heritage bearers SO/IH

son cemaat yeri portico, space mainly for 
worshippers to pray at the entrance of a 
mosque outside the main door Mİ/AR

sondaj sounding, coring (archaeology); drilling 
(nature)  AT/AH

sosyal fayda, hizmet amenity GE/GE

sosyal haklar social rights KH/CR

sosyal kapsayıcılık social inclusion KH/CR

sosyal pratik, toplumsal uygulama social 
practice  SO/IH

soylulaşma, mutenalaşma gentrification  
  KÇ/UE

söğüt ağacı willow tree DO/NH

sözleşme (1) contract YS/LG

sözleşme (2) convention YS/LG

sözlü gelenek oral tradition SO/IH

sözlü ifade oral expression SO/IH

sözlü tarih (çalışması) oral history (study, 
research)  SO/IH

sponsorluk sponsorship ET/ET

stadyum stadium (Latin), stadion (Greek)  
  AT/AH

stil. bkz: üslup style  AT/AH

stilize stylized  AT/AH

Stratejik Hedefler (UNESCO Dünya Mirası) 
(5C) Strategic Objectives (UNESCO World 
Heritage) (5Cs)  DM/WH

Stratejik Hedefler: Güvenilirlik  
Strategic Objectives: Credibility DM/WH
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Stratejik Hedefler: İletişim  
Strategic Objectives: Communication DM/WH

Stratejik Hedefler: Kapasite Geliştirme 
Strategic Objectives: Capacity Building DM/WH

Stratejik Hedefler: Koruma  
Strategic Objectives: Conservation DM/WH

Stratejik Hedefler: Topluluklar  
Strategic Objectives: Communities DM/WH

stratejik plan strategic plan GE/GE

strüktürel, yapısal structural Mİ/AR

su kemeri aquaduct AT/AH

su mirası water heritage DO/NH

su terazisi (1) spirit level Mİ/AR

su terazisi (2) water tower Mİ/AR

subasar orman, longoz ormanı floodplain 
forest  DO/NH

sulak alan wetland  DO/NH

Sümer Uygarlığı Sumerian Civilization AT/AH

sunak altar  AT/AH

sur dışı extramural  AT/AH

sur içi intramural  AT/AH

sur(lar) city walls, fortification(s) AT/AH

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)  
Sustainable Development Goals (SDGs) SK/SD

The set of 17 Global Goals adopted by the 
United Nations in 2015, in conjunction with the 
2030 Agenda for Sustainable Development, 
which are accompanied by 169 Targets and 
associated Indicators. The themes of the 
Goals consist of SDG 1: No Poverty; SDG 2: 
Zero Hunger; SDG 3: Good Health and Well-
being; SDG 4: Quality Education; SDG 5: Gender 
Equality; SDG 6: Clean Water and Sanitation; 
SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 8: 
Decent Work and Economic Growth; SDG 9: 
Industry, Innovation and Infrastructure; SDG 
10: Reduced Inequalities; SDG 11: Sustainable 
Cities and Communities; SDG 12: Responsible 
Consumption and Production; SDG 13: Climate 
Action; SDG 14: Life below Water; SDG 15: Life 
on Land; SDG 16: Peace, Justice and Strong 
Institutions; and SDG 17: Partnerships for the 
Goals. 

sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir 
gelişme sustainable development SK/SD

Development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs. 
Sustainability in development embraces the 
principles of living within the limits of planetary 
resources, balance and interconnections 
among economy, society, and environment 
and the equitable distribution of resources and 
opportunities. 

sürdürülebilir turizm sustainable tourism  
  ET/ET

Tourism that takes full account of its current 
and future economic, social and environmental 
impacts, addressing the long-term needs of 
visitors, the industry, the environment, and 
host communities. 

sürdürülebilirlik sustainability SK/SD

süreç process  SO/IH

süregelen kullanım continued use GE/GE

süsleme. bkz: dekorasyon  Mİ/AR

sütun column  AT/AH

sütun başlığı column capital AT/AH

sütun kaidesi column base AT/AH

sütun yivleri column flutes AT/AH

şantiye construction site Mİ/AR

şapkalama, harpuşta capping Mİ/AR

şartlı bağış conditional donation YS/LG

şartname Terms of Reference YS/LG

  

şehir merkezi city centre, town centre KÇ/UE

şehir plancısı, kent plancısı city planner, urban 
planner  KÇ/UE

şehir. bkz: kent city, town KÇ/UE

şehircilik, kentbilim urbanism, urban studies  
  KÇ/UE

şenlik, şölen feast, festival, festive event  
  SO/IH

şifahane hospital  Mİ/AR
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tabaka, katman layer GE/GE

tabakhane tannery  Mİ/AR

taban, zemin floor  Mİ/AR

tabiat anıtı nature monument DO/NH

tabiat varlığı natural property, natural asset  
  DO/NH

According to Turkish conservation legislation 
"places dating from geological, prehistoric 
and historic periods, located above ground, 
underground or under water, having values 
that need to be protected due to their rarity, 
special features or beauty". 

tabiatı koruma alanı nature conservation area 
  DO/NH

taç kapı portal  Mİ/AR

taçkemer archivault Mİ/AR

tahsis (taşınmaz mal) allocation (of real 
estate)  ET/ET

taht throne  AT/AH

tahta wood  Mİ/AR

tak. bkz: zafer takı  Mİ/AR

takas exchange  KÇ/UE

tampon bölge buffer zone DM/WH

An area surrounding a World Heritage property, 
which has complementary legal and/or 
customary restrictions placed on its use and 
development in order to give an added layer 
of protection to the property. This should 
include the immediate setting of the property, 
important views and other areas or attributes 
that are functionally important as a support to 
the property and its protection. 

tanıklık testimony  GE/GE

tanıtım promotion  GE/GE

tapınak, mabed temple, cult building AT/AH

Taraf Devlet State Party KÖ/IO

tarihçi historian  AT/AH

tarihi çevre historic environment GE/GE

tarihi kent historic town GE/GE

Tarihi Kentsel Peyzaj  
Historic Urban Landscape (HUL) KÇ/UE

The urban area understood as the result of a 
historic layering of cultural and natural values 
and attributes, extending beyond the notion 
of “historic centre” or “ensemble” to include 
the broader urban context and its geographical 
setting. This wider context includes notably 
the site’s topography, geomorphology, 
hydrology and natural features, its built 
environment, both historic and contemporary, 
its infrastructures above and below ground, its 
open spaces and gardens, its land use patterns 
and spatial organization, perceptions and visual 
relationships, as well as all other elements of 
the urban structure. It also includes social 
and cultural practices and values, economic 
processes and the intangible dimensions of 
heritage as related to diversity and identity. 

tarihi sit alanı. ayrıca bkz: sit alanı historical 
conservation area, historical site GE/GE

tarihleme dating  AT/AH

tarihsel araştırma historical research Mİ/AR

tarım agriculture  DO/NH

tarımsal ormancılık agroforestry DO/NH

tasarım design  GE/GE

tasarımcı designer  GE/GE

tasarlanmış kültürel peyzaj designed cultural 
landscape  DM/WH

A type of cultural landscape, as defined by 
the UNESCO World Heritage Convention 
Operational Guidelines, which covers garden 
and parkland landscapes constructed for 
aesthetic reasons which are often associated 
with religious or other monumental buildings 
and ensembles. 

tasvir description  AT/AH

taşçı işareti mason's mark GE/GE

taşeron, dış kaynak kullanımı out-sourcing, 
out-sourced service provider YS/LG

taşıma kapasitesi carrying capacity GE/GE

taşınabilir kültür mirası movable cultural 
heritage  MZ/MS

taşınabilir sanat eseri movable artefact  
  MZ/MS
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taşınmaz kültür varlığı, kültürel miras 
immovable cultural heritage, immovable 
cultural property, immovable cultural asset  
  GE/GE

taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 
katkı payı real estate contribution fee for the 
conservation of immovable cultural property  
  ET/ET

taşınmaz, gayrimenkul, taşınmaz mülk 
immovable property ET/ET

taşıt yolu vehicular road KÇ/UE

taşıyıcı bearer  SO/IH

taşıyıcı duvar load-bearing wall Mİ/AR

taşlık paved entrance, paved courtyard Mİ/AR

taşra. ayrıca bkz: kır countryside, rural 
provinces  KÇ/UE

taşra teşkilatı provincial organization KÖ/IO

taş stone  Mİ/AR

Taş Çağı Stone Age  AT/AH

taş ocağı stone quarry GE/GE

taş ustası stonemason SO/IH

tavsiye recommendation YS/LG

tebliğ communiqué, notification YS/LG

tehlike hazard, threat GE/GE

teklif mektubu letter of tender YS/LG

teknik şartname technical specifications YS/LG

teknolojik değer technological value GE/GE

telkari filigree  SO/IH

temas kişisi, temas noktası, odak noktası 
focal point  SK/SD

temsil representation SO/IH

Temsilci, Dengeli ve Güvenilir bir Dünya 
Mirası Listesine Yönelik Küresel Strateji 
Global Strategy for a Representative, Balanced 
and Credible World Heritage List DM/WH

The Strategy launced in 1994 by the World 
Heritage Committee, based on the results of 
the Expert Meeting on the "Global Strategy" 

and thematic studies for a representative 
World Heritage List, to ensure that the List 
reflects the world's cultural and natural 
diversity of outstanding universal value. It was 
designed to identify and fill the major gaps in 
the List, maintaining a reasonable balance 
between the representation of cultural and 
natural heritage and among the geographical 
areas of the world. 

tepidaryum, ılıklık tepidarium AT/AH

Tepkisel İzleme, Reaktif İzleme Reactive 
Monitoring  DM/WH

teras ev terraced house (Britain), Terrace 
House (Ephesus)  AT/AH

terrazzo, dökme mozaik terrazzo Mİ/AR

tersane shipyard  Mİ/AR

tescil (kültür varlığı olarak yasal tescil)
designation, listing, registration (legal 
registration as cultural property) GE/GE

tescilli eski eser listed historic building, 
designated historic building, registered 
monument, listed ancient monument Mİ/AR

teşhir tanzim projesi exhibition design project 
  MZ/MS

teşhis diagnosis  GE/GE

tespit identification  GE/GE

teşvikler incentives  YS/LG

tevhid (tersi: ifraz) (parsel) unification (of lots) 
  YS/LG

tiyatro theatre  AT/AH

tomruk log, lumber, timber DO/NH

tonoz vault  Mİ/AR

tophane cannon factory Mİ/AR

topluluk (1) community KH/CR

Any group sharing cultural or social 
characteristics, interests, and perceived 
continuity through time, and which 
distinguishes itself in some respect from other 
groups. Some of distinctive characteristics 
of communities are directly linked to their 
heritage. The concept is complex and it is 
important to consider it in the wider framework 
of 'communities, groups and individuals', as 
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defined in the UNESCO Intangible Heritage 
Convention. 

topluluk (2), grup group KH/CR

topluluk-temelli community-based KH/CR

toplum, cemiyet society (1) KH/CR

toplumsal bütünleşme social cohesion SK/SD

toplumsal cinsiyet gender  KH/CR

Socially constructed roles, behaviours, 
activities and attributes - not biological 
differences - that a given society considers 
appropriate for women and men, as well as 
for individuals whose gender is outside of the 
male/female binary. 

toplumsal farkındalık public awareness  
  KH/CR

toplumsal uygulamalar social practices SO/IH

toplutaşım public transport KÇ/UE

topoğrafik harita topographical map GE/GE

topoğrafya topography GE/GE

toprakaltı subterranean Mİ/AR

tören, merasim, ritüel, seremoni ritual, 
ceremony  AT/AH

Trabzon İmparatorluğu Empire of Trebizond  
  AT/AH

Trakya Thrace  AT/AH

transept transept  AT/AH

traverten travertine DO/NH

triptik triptych  AT/AH

Troya (Troia) I Dönemi, Troya (Troia) I 
Yerleşmesi Troy I Period, Troy I Settlement  
  AT/AH

Troya (Troia) II Dönemi, Troya (Troia) II 
Yerleşmesi Troy II Period, Troy II Settlement  
  AT/AH

Troya (Troia) III-V Dönemi, Troya (Troia) III-
IV Yerleşmesi Troy III-IV Period, Troy III-IV 
Settlement  AT/AH

Troya (Troia) VI Dönemi, Troya (Troia) VI 
Yerleşmesi Troy VI Period, Troy VI Settlement 
  AT/AH

Troya (Troia) VII-IX Dönemi, Troya (Troia) VII-
IX Yerleşmesi Troy VII-IX Period, Troy VII-IX 
Settlement  AT/AH

tuğla brick  Mİ/AR

tümülüs tumulus  AT/AH

Tunç Çağı Bronze Age AT/AH

tunç. bkz: bronz   Mİ/AR

tünel tunnel  Mİ/AR

tur operatörü tour operator ET/ET

tur rehberi tour guide ET/ET

türbe mausoleum, tomb AT/AH

turist tourist  ET/ET

turizm alanı tourism area ET/ET

turizm bölgesi tourism region ET/ET

turizm işletmesi tourism business ET/ET

turizm merkezi tourism centre ET/ET

Türkiye Cumhuriyeti Turkish Republic, Republic 
of Turkey  AT/AH

Türkiye Cumhuriyeti: Çok Partili Dönem 
Turkish Republic: Multi-party Period AT/AH

Türkiye Cumhuriyeti: Tek Partili Dönem, 
Erken Cumhuriyet Dönemi Turkish Republic: 
Single-party Period, Early Republican Period 
  AT/AH

Türkmen Turcoman  AT/AH

tüzük (1) by-law  YS/LG

tüzük (2), karta charter YS/LG

ulu ağaç. ayrıca bkz: anıt ağaç holy tree. also 
see: monumental tree DO/NH

ulus aşırı varlık transnational property DM/WH

A World Heritage serial property falling within 
the territories of different States Parties, which 
need not be contiguous. 

ulusal komite, milli komite national 
committee  KÖ/IO

uluslararası yardım international assistance 
  DM/WH

unsur kaydı inscription of element SO/IH
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unsur tespiti identification of element SO/IH

Urartu Uygarlığı Urartian Civilization AT/AH

Uyanış Çağı Age of Enlightenment AT/AH

uyarlamalı yeniden kullanım, yeniden 
işlevlendirme, kullanım dönüşümü adaptive 
reuse  Mİ/AR

The conversion of outmoded or unused 
structures, such as buildings and objects 
of historic value, to have new uses in new 
contexts, taking into account the values they 
may contain that should be preserved. 

uygarlık civilization  AT/AH

uygulama (1) (malzeme koruma) treatment, 
application (material conservation) GE/GE

uygulama (2) (mimarlık, şehircilik) 
implementation, construction GE/GE

uygulama imar planı implementation plan, 
regulatory plan, development plan KÇ/UE

uygulama işleri construction works, 
implementation works Mİ/AR

uygulama projesi construction drawing Mİ/AR

uygulama sorumluluğu supervision 
responsibility  Mİ/AR

uygulamanın denetlenmesi, kontrolluk 
supervision  Mİ/AR

uygulanmış halinin belgelemesi as-built 
record  Mİ/AR

uygulanmış proje, uygulama sonrası proje, 
nihai proje as-built project Mİ/AR

uygulayıcı practitioner SO/IH

uygun olmayan müdahale inappropriate 
intervention  Mİ/AR

uyum, adaptasyon (1) adaptation (1) İD/CC

In the context of climate change, the process 
of adjustment to the actual or expected climate 
and its effects, in order to moderate harm or 
exploit beneficial opportunities. 

uyumlu kullanım compatible use GE/GE

A use which respects the cultural significance 
of a place, and which involves no, or minimal, 
impact on cultural significance. 

uyumsuz incompatible GE/GE

uzlaşma komisyonu reconciliation commission 
  KÖ/IO

uzman komite expert committee KÖ/IO

üçgen alınlık pediment AT/AH

üçtaşlı (dolmen) cromlech Mİ/AR

üfleme cam blow glass Mİ/AR

üslup, stil style   AT/AH

Üstün Evrensel Değer (ÜED), İstisnai Evrensel 
Değer, Olağanüstü Evrensel Değer 
Outstanding Universal Value (OUV) DM/WH

Cultural and/or natural significance found in a 
heritage property, which is so exceptional as 
to transcend national boundaries and to be of 
common importance for present and future 
generations of all humanity. The permanent 
protection of this heritage is of the highest 
importance to the international community as 
a whole. At the time of inscription of a property 
on the World Heritage List, the Committee 
adopts a Statement of OUV, which will be the 
key reference for the future effective protection 
and management of the property. 

Üstün Evrensel Değer Beyannamesi 
Statement of Outstanding Universal Value  
  DM/WH

vaftizhane baptistery AT/AH

vakıf foundation, endowment, waqf KÖ/IO

vandalizm, insan eliyle tahribat, yağmalama 
vandalism, looting  GE/GE

varak (altın, gümüş) foil, leaf (gold leaf, silver 
leaf)  AT/AH

varlığın belirlenmesi identification of the 
property  DM/WH

vaziyet planı site plan GE/GE

Venedik Cumhuriyeti Venetian Republic, 
Republic of Venice  AT/AH

veranda veranda, porch Mİ/AR

vernik varnish  Mİ/AR

vitray stained glass  Mİ/AR

vokal müzik, sözlü müzik   
vocal music  SO/IH
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volkanik volcanic  DO/NH

yağlıboya oil paint  AT/AH

Yakındoğu arkeolojisi, Ön Asya arkeolojisi 
Near Eastern archaeology AT/AH

yaklaşık maliyet approximate cost YS/LG

yakma resim pyrography SO/IH

yalak trough  Mİ/AR

yaldız gild  AT/AH

yalı yalı, waterside mansion Mİ/AR

yalıtım insulation  Mİ/AR

yap-işlet-devret modeli 
build-operate-transfer model YS/LG

yapay artificial  GE/GE

yapı, bina structure, building Mİ/AR

yapı arkeolojisi building archaeology Mİ/AR

yapı grubu group of buildings Mİ/AR

yapı kültürü culture of building, building 
culture  SO/IH

yapı malzemesi building material Mİ/AR

yapı ustası master builder SO/IH

yapılaşma yasağı construction ban, 
moratorium  KÇ/UE

yapılı çevre built environment GE/GE

Human-made (versus natural) resources and 
infrastructure designed to support human 
activity, such as buildings, roads, parks, and 
other amenities. 

yapım. bkz: inşaat  Mİ/AR

yapım tekniği, konstrüksiyon construction 
technique  Mİ/AR

yapısal durum structural condition GE/GE

yapısal müdahale structural intervention  
  Mİ/AR

yapıt, eser work  GE/GE

yapsatçı builder-and-seller ET/ET

Speculative building contractor. An entrepreneur 
who builds a house, sells it as flat-dwelling and 
makes a living from it. 

yaratıcı creator  SO/IH

yaratıcı endüstriler creative industries ET/ET

yaratıcılık creativity SO/IH

yarı-özerk hükümet dışı kuruluş (QUANGO) 
quasi-non-governmental organization(QUANGO) 
  KÖ/IO

yarılmış ağaç splitted tree DO/NH

yasak prohibition, ban YS/LG

yaşam alanı, habitat habitat GE/GE

yaşam kalitesi quality of life SK/SD

yaşam tarzı lifestyle SO/IH

yaşama kültürü culture of living SO/IH

yaşayan kültür living culture SO/IH

yaşayan miras living heritage SO/IH

yaşlı orman old growth forest DO/NH

yatır entombed saint AT/AH

yatırım investment  ET/ET

yavaş gelişen olay slow onset event İD/CC

yaya bölgesi pedestrian zone KÇ/UE

yaya yolu pedestrian path KÇ/UE

yayalaştırma pedestrianization KÇ/UE

yayla high meadows, highland GE/GE

yazıt inscription  AT/AH

yazıt, kitabe inscription (1) Mİ/AR

yeldeğirmeni windmill Mİ/AR

Yeni Babil Uygarlığı Old Babylonean 
Civilization  AT/AH

Yeni Çağ, Erken Modern Çağ Early Modern 
Period  AT/AH

Yeni Grek, neo-Grek stil Neo-Greek style  
  AT/AH

Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı, Neolitik Dönem 
Neolitihic Period  AT/AH

yeniden aday gösterme renomination DM/WH

yeniden canlandırma regeneration, 
revitalization  GE/GE
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Actions intended to bring something or 
someone into renewed existence; rebirth or 
restoration of a person, thing, or geographical 
area. Works carried out to equip an under-
used building or piece of urban fabric with 
appropriate infrastructure to adapt it to 
contemporary living conditions and make it 
functional again. 

yeniden gömme reburial, backfilling AT/AH

yeniden kullanım. ayrıca bkz: uyarlamalı 
yeniden kullanım reuse. also see: adaptive 
reuse  Mİ/AR

yeniden yazılmış parşömen palimpsest MZ/MS

yenileme alanı renewal area KÇ/UE

yenilenebilir renewable SK/SD

yenilenemez non-renewable GE/GE

yenilik, yenilikçilik, inovasyon innovation  
  ET/ET

yer place  GE/GE

yer teslimi site handover YS/LG

yeraltı underground GE/GE

yeraltı galerisi underground gallery, 
subterranean gallery AT/AH

yeraltı radarı ground penetrating radar (GPR)  
  AT/AH

yerel local  GE/GE

yerel giysi, yerel kıyafet local costume, local 
dress  SO/IH

yerel topluluk local community KH/CR

yerel yönetim local government KÖ/IO

yerin ruhu spirit of place, genius loci GE/GE

yerleşik tür, yerli tür resident species DO/NH

yerleşim arkeolojisi settlement archaeology  
  AT/AH

Yerli halk bilgisi Indigenous knowledge KH/CR

Yerli Halklar ve Yerel Topluluklar Indigenous 
Peoples and Local Communities (IPLCs) KH/CR

Yerli halklar, aborijinler Indigenous Peoples 
  KH/CR

Yerli halkların mirası Indigenous heritage  
  KH/CR

Tangible and intangible expressions of culture 
that link generations of Indigenous people over 
time. Indigenous people often express their 
cultural heritage through ‘the person’, their 
relationships with country, people, beliefs, 
knowledge, law, language, symbols, ways 
of living, sea, land and objects all of which 
arise from Indigenous spirituality. Indigenous 
Cultural Heritage is essentially defined and 
expressed by the Traditional Custodians of that 
heritage and is dynamic. 

yeşil büyüme green growth SK/SD

yetkili authorized, authority YS/LG

yevmiye per diem, daily wage ET/ET

yığın veri aggregate data SK/SD

yığma taş stone masonry Mİ/AR

yığma yapı masonry building Mİ/AR

A building made by placing pieces of wood, 
adobe, brick or stone material on top of each 
other. Many cultural properties in Anatolia are 
masonry structures; the thickness of the walls 
and the care taken in their inner construction, 
and their being supported with wooden beams 
enhance the safety of the masonry structures 
and their seismic resistance. 

yıkıntı, harabe, kalıntı (1) ruin GE/GE

yıpranma deterioration GE/GE

yönerge directive  YS/LG

yönetim (1) management MY/HM

yönetim (2). bkz: idare  MY/HM

yönetim (3), hükümet government MY/HM

yönetim alanı sınırı site management boundary 
  MY/HM

yönetim planı. bkz: alan yönetim planı  
  MY/HM

yönetişim governance MY/HM

yönetmelik regulation(s) (2) YS/LG

yönlendirme, kılavuzluk, rehberlik guidance  
  YS/LG
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yöre locality, region  GE/GE

yöresel vernacular  GE/GE

yöresel mimari, vernaküler mimari vernacular 
architecture  GE/GE

Groups of buildings and urban fabric that, while 
not having high artistic value, reflect the local 
culture of a region and are worth preserving 
with their typological features. 

yöreselcilik, bölgeselcilik regionalism GE/GE

yorulma fatigue  Mİ/AR

yorumlama interpretation GE/GE

yüklenici. bkz: müteahhit YS/LG

yüklük storage room, storage cabinet (in 
Ottoman houses)  
  Mİ/AR

yükselen nem rising damp Mİ/AR

yunak. bkz: gusulhane Mİ/AR

yurt yurt, nomadic tent Mİ/AR

yurttaş citizen  KH/CR

yüz ölçümü surface area GE/GE

yüzey araştırması archaeological survey, 
surface survey  AT/AH

yüzey temizleme surface cleaning MZ/MS

zafer takı triumphal arch AT/AH

zamandizin. bkz: kronoloji AT/AH

zanaat, el sanatları crafts SO/IH

zemin etüdü ground survey, soil analysis  
  GE/GE

zeytin ağacı olive tree DO/NH

zimmet charge  MZ/MS

zindan dungeon  Mİ/AR

ziyaretçi visitor  ET/ET

zoralım confiscation YS/LG
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AB: Ufuk 2020 EU: Horizon 2020

Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına ve 
Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol (Barselona 
Sözleşmesi protokollerinden) (1995)  Protocol 
concerning Specially Protected Areas and 
Biological Diversity in the Mediterranean (one 
of the protocols of the Barcelona Convention) 
(1995)

Alman Arkeoloji Enstitüsü German 
Archaeological Institute (DAI)

Amerikan İlmi Araştırmaları Enstitüsü 
American Research Institute in Turkey (ARIT)

Ankara İngiliz Enstitüsü British Institute at 
Ankara (BIAA)

Arkeologlar Derneği Turkish Archaeologists 
Association

Asar-ı Atika ve Müzeler Müdürlüğü 
Directorate of Antiquities and Museums

Atina Kartası (1933) Athens Charter (1933)

Avrupa Birliği (AB) European Union (EU)

Avrupa Komisyonu European Commission (EC)

Avrupa Komisyonu: Avrupa Yeşil Antlaşması 
(2019) EC: European Green Deal (2019)

Avrupa Konservasyon-Restorasyon Eğitimi 
Ağı European Network for Conservation-
Restoration Education

Avrupa Konservatör-Restoratör Örgütleri 
Konfederasyonu European Confederation 
of Conservator-Restorers' Organisations 
(E.C.C.O.)

Avrupa Konseyi Council of Europe (CoE)

Avrupa Konseyi: Arkeolojik Mirasın 
Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
(gözden geçirilmiş) (Valetta Sözleşmesi) 
(1992) CoE: Convention for the Protection of 
the Archaeological Heritage of Europe (revised) 
(Valetta Convention) (1992)

Avrupa Konseyi: Avrupa Mimari Mirası 
Sözleşmesi (Amsterdam Bildirgesi) (1975) 
CoE: European Charter of the Architectural 
Heritage (Amsterdam Declaration) (1975)

Avrupa Konseyi: Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesi (Granada, 1985) 
CoE: Convention for the Protection of the 
Architectural Heritage of Europe (Granada, 
1985)

Avrupa Konseyi: Avrupa'nın Yaban Hayatı 
ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması 
Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) (1979) CoE: 
Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) 
(1979)

Avrupa Konseyi: Toplum için Kültürel 
Mirasın Değerine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi 
(Faro Sözleşmesi) (2005) CoE: Framework 
Convention on the Value of Cultural Heritage 
for Society (Faro Convention) (2005)

Avrupa Miras İttifakı European Heritage 
Alliance

Avrupa Zirvesi European Council A collegiate 
body of the European Union comprising the 
heads of state or government of member 
states.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Austrian 
Archaeological Institute (OeAI)

Bakanlar Kurulu Cabinet of Ministers

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 
United Cities and Local Governments (UCLG)

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler: Kültür 
Komitesi (Kültür için Gündem 21) United Cities 
and Local Governments: Culture Committee 
(Agenda 21 for Culture)

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler: Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-
MEWA) United Cities and Local Governments: 
Middle East and West Asia Section (UCLG-
MEWA)

Birleşmiş Milletler (BM) United Nations (UN)

Bizim Avrupa Europa Nostra

Bizim Dünya Mirasımız Our World Heritage 
(OWH)

BM Çevre Programı (BMÇP) UN Environment 
Programme (UNEP)

Bölüm / Section 2: Resmi Mevzuat, Kurum ve Program İsimleri /  
Names of Official Organizations, Programmes and Legislation
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BM Dünya Gıda Örgütü (FAO) UN Food and 
Agriculture Organization (FAO)

BM Dünya Gıda Örgütü: Küresel Öneme Sahip 
Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) UN Food 
and Agriculture Organization (FAO): Globally 
Important Agricultural Heritage Systems 
(GIAHS)

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
UN Education, Science and Culture Organization 
(UNESCO)

BM: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
(2015) UN: 2030 Agenda for Sustainable 
Development (2015)

BM: İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(1992) UN: Framework Convention on Climate 
Change (1992)

BM: Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan 
ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme (1973) UN: Convention on the 
International Trade in Endangered Species of 
Wild Flora and Fauna (CITES) (1973)

BMÇP: Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı 
Korunmasına Ait Sözleşme (Barselona 
Sözleşmesi) (1976) (1995'te değiştirilmiş ve 
'Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin 
Korunması Sözleşmesi' olarak yeniden 
adlandırılmış) UNEP: Convention for the 
Protection of the Mediterranean Sea Against 
Pollution (Barcelona Convention) (1976) 
(amended and renamed in 1995 as the 
'Convention for the Protection of the Marine 
Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean')

BMÇP: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1993) 
UNEP: Convention on Biological Diversity 
(1993)

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı) Foundation for the Protection 
and Promotion of the Environment and Cultural 
Heritage

Dünya Anıtlar Fonu (WMF) World Monuments 
Fund (WMF)

Dünya Anıtlarını İzleme (Listesi) World 
Monuments Watch (List)

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma 
Birliği (Dünya Doğa Koruma Birliği) (IUCN) 
International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) (aka World 
Conservation Union)

Dünya Miras Şehirleri Örgütü (OWHC) 
Organization of World Heritage Cities (OWHC)

Dünya Mirası Gençler Forumu World Heritage 
Youth Forum

Dünya Mirası İzleme Örgütü World Heritage 
Watch

Endüstri Mirasının Korunması Uluslararası 
Komitesi (TICCIH) International Committee for 
the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH)

Eski Binaları Koruma Derneği (SPAB) Society 
for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)

Europa Nostra: European Cultural Heritage 
Green Paper (2021) Europa Nostra: Avrupa 
Kültürel Miras Yeşil Belgesi (2021)

Fransız Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) French 
Institute of Anatolian Studies

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu (GEEAYK) Supreme Council for 
Immovable Antiquities and Monuments

Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) (daha 
önce Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü) 
Netherlands Institute in Turkey (NIT) (previously 
Netherlands Historical - Archaeological 
Institute)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: 20. Yüzyıl 
Mirası Uluslararası Komitesi (ISC20C) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on 20th Century Heritage (ISC20C)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Arkeolojik Miras 
Yönetimi Uluslararası Komitesi (ICAHM) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Archaeological Heritage 
Management (ICAHM)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Dinsel ve 
Törensel Mekanlar Uluslararası Komitesi 
(PRERICO) ICOMOS Scientific Committees: 
International Committee on Places of Religion 
and Ritual (PRERICO)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Endüstri 
Mirası Uluslararası Komitesi (ISCIH) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Industrial Heritage (ISCIH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Uluslararası Komitesi 
(ISCES) ICOMOS Scientific Committees: 
International Committee on Energy and 
sustainability (ISCES)



62

Türkçe-İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Koruma 
Ekonomisi Uluslararası Komitesi (ISCEC)  
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Economics of Conservation 
(ISCEC)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Koruma ve 
Restorasyon Kuramı ve Felsefesi Uluslararası 
Komitesi (Theophilos) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Theory and Philosophy of Conservation and 
Restoration (Theophilos)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültür Turizmi 
Uluslararası Komitesi (ICTC) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Cultural Tourism (ICTC)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültürel Miras 
Alanlarının Yorumlanması ve Sunumu 
Uluslararası Komitesi (ICIP) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Interpretation and Presentation of Cultural 
Heritage Sites (ICIP)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültürel Peyzaj 
Uluslararası Komitesi ICOMOS-IFLA (ISCCL) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-
IFLA (ISCCL)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültürel Rotalar 
Uluslararası Komitesi (CIIC) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Cultural Routes (CIIC)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Mimari 
Miras Yapılarının Analizi ve Restorasyonu 
Uluslararası Komitesi (ISCARSAH) ICOMOS 
Scientific Committees: International 
Committee on Analysis and Restoration 
of Structures of Architectural Heritage 
(ISCARSAH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Miras 
Belgeleri Uluslararası Komitesi (CIPA) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Heritage Documentation (CIPA)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Paylaşılan 
Yapılı Miras Uluslararası Komitesi (ISCSBH) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Shared Built Heritage (ISCSBH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Riske Hazırlık 
Uluslararası Komitesi (ICORP ICOMOS 
Scientific Committees: International 
Committee on Risk Preparedness (ICORP)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Somut Olmayan 
Kültürel Miras Uluslararası Komitesi (ICICH) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Intangible Cultural Heritage 
(ICICH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Sualtı Kültür 
Mirası Uluslararası Komitesi (ICUCH) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Underwater Cultural Heritage 
(ICUCH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Tahkimatlar ve 
Askeri Miras Uluslararası Komitesi (IcoFort) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Fortifications and Military 
Heritage (IcoFort)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Tarihi Kentler, 
Kasabalar ve Köyler Uluslararası Komitesi 
(CIVVIH) ICOMOS Scientific Committees: 
International Committee on Historic Cities, 
Towns and Villages (CIVVIH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Toprak Mimari 
Mirası Uluslararası Komitesi (ISCEAH) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Earthen Architectural Heritage 
(ISCEAH)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası 
Ahşap Komitesi (IWC) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Wood (IIWC)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası 
Eğitim Komitesi (CIF) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Training (CIF)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası 
Kaya Sanatı Komitesi (CAR) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on Rock 
Art (CAR)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası 
Kutupsal Miras Komitesi (IPHC) ICOMOS 
Scientific Committees: International Polar 
Heritage Committee (IPHC)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası Taş 
Komitesi (ISCS) ICOMOS Scientific Committees: 
International Committee on Stone (ISCS)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Uluslararası 
Vitray Komitesi (ISCV) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Stained Glass  (ISCV)
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ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Yasal, İdari ve 
Mali Sorunlar Uluslararası Komitesi (ICLAFI) 
ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Legal, Administrative and 
Financial Issues (ICLAFI)

ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Yerel Mimari 
Uluslararası Komitesi (CIAV) ICOMOS Scientific 
Committees: International Committee on 
Vernacular Architecture (CIAV)

ICOMOS: Miras olarak Kırsal Peyzajları 
Hakkında ICOMOS-IFLA İlkeleri (2017) 
ICOMOS: ICOMOS-IFLA Principles Concerning 
Rural Landscapes as Heritage (2017)

ICOMOS: Ahşap Mimari Mirasın Korunması 
için İlkeler (2017) ICOMOS: Principles for the 
Conservation of Wooden Built Heritage (2017)

ICOMOS: Arkeolojik Mirasın Korunması ve 
Yönetimi Tüzüğü (1990) ICOMOS: Charter 
for the Protection and Management of the 
Archaeological Heritage (1990)

ICOMOS: Burra Tüzüğü (1979-2013) ICOMOS: 
Burra Charter (1979-2013)

ICOMOS: Duvar Resimlerinin (Fresk) 
Korunması ve Konservasyonu için İlkeler 
(2003) ICOMOS: ICOMOS Principles for the 
Preservation and Conservation-Restoration of 
Wall Paintings (2003)

ICOMOS: Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, 
Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin 
ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri (2011) ICOMOS: 
Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the 
Conservation of Industrial Heritage Sites, 
Structures, Areas and Landscapes (2011)

ICOMOS: Geçmişlerimizin Geleceği: Kültürel 
Mirası İklim Eylemiyle Buluşturmak (2019) 
ICOMOS: The Future of Our Pasts: Engaging 
Cultural Heritage in Climate Action (2019)

ICOMOS: Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü 
(1999) ICOMOS: Charter on the Built Vernacular 
Heritage (1999)

ICOMOS: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 
70. Yıldönümü Hakkında Buenos Aires 
Bildirgesi (2018) ICOMOS: Buenos Aires 
Declaration marking the 70th anniversary of 
the Universal Declaration of Human Rights 
(2018)

ICOMOS: İnsani Değer Olarak Miras ve 
Peyzaj Hakkında Floransa Bildirgesi (2014) 

ICOMOS: Florence Declaration on Heritage and 
Landscape as Human Values (2014)

ICOMOS: Kalkınmanın İtici Gücü olarak Miras 
Hakkında Paris Bildirgesi (2011) ICOMOS: 
Paris Declaration on Heritage as a Driver of 
Development (2011)

ICOMOS: Kamusal Arkeolojik Alanların 
Yönetimi Hakkında Salalah Rehber İlkeleri 
(2017) ICOMOS: Salalah Guidelines for the 
Management of Public Archaeological Sites 
(2017)

ICOMOS: Kültürel Miras Alanların 
Yorumlanması ve Sunumu Tüzüğü (2008) 
ICOMOS: Charter on the Interpretation and 
Presentation of Cultural Heritage Sites (2008)

ICOMOS: Kültürel Miras, BM SKA'ları ve Yeni 
Kentsel Gündem Hakkında Kavramsal Not 
(2016) ICOMOS: Concept Note on Cultural 
Heritage, the UN SDGs and the New Urban 
Agenda (2016)

ICOMOS: Kültürel Mirasa İnsan-Merkezli 
Yaklaşımlar Hakkında İlke Kararı (2020) 
ICOMOS: Resolution on People-Centred 
Approaches to Cultural Heritage (2020)

ICOMOS: Kültürel Rotalar Tüzüğü (2008)
ICOMOS: Charter on Cultural Routes (2008)

ICOMOS: Mekanın Ruhunun Korunması 
Hakkında Quebec Bildirgesi (2008) ICOMOS: 
Quebec Declaration on the Preservation of the 
Spirit of the Place (2008)

ICOMOS: Mimari Mirasın Analizi, Korunması 
ve Strüktürel Restorasyonu için İlkeler 
(2003) ICOMOS: Principles for the Analysis, 
Conservation and Structural Restoration of 
Architectural Heritage (2003)

ICOMOS: Miras ve Demokrasi Hakkında Delhi 
Bildirgesi (2017) ICOMOS: Delhi Declaration 
on Heritage and Democracy (2017)

ICOMOS: Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları: Kalkınma Aktörleri için Politika 
Rehberi (2021) ICOMOS: Heritage and the 
Sustainable Development Goals: Policy 
Guidance for Heritage and Development Actors 
(2021)

ICOMOS: Miras Yapılarının ve Alanlarının 
Çevresel Bağlamının Korunması Hakkında 
Xi'an Bildirgesi (2005) ICOMOS: Xi'an 
Declaration on the Conservation of the Setting 
of Heritage Structures, Sites and Areas (2005)
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ICOMOS: Nara Özgünlük Belgesi (1994)
ICOMOS: Nara Document on Authenticity 
(1994)

ICOMOS: Sualtı Kültür Mirasının Korunması 
ve Yönetimi Tüzüğü (1996) ICOMOS: Charter 
on the Protection and Management of the 
Underwater Cultural Heritage (1996)

ICOMOS: Tarihi Kent ve Kentsel Alanların 
Korunması ve Yönetimi için Valetta İlkeleri 
(2011) ICOMOS: Valletta Principles for the 
Safeguarding and Management of Historic 
Cities, Towns and Urban Areas (2011)

ICOMOS: Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların 
Korunması Tüzüğü (Washington Tüzüğü) 
(1987) ICOMOS: Charter for the Conservation 
of Historic Towns and Urban Areas (The 
Washington Charter) (1987)

ICOMOS: Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü: 
Kültürel Miras Değerine Sahip Alanlarda 
Turizmin Yönetimi (1999) International 
Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at 
Places of Heritage Significance (1999)

ICOMOS: Venedik Tüzüğü (1964) ICOMOS: 
Venice Charter (1964)

ICOMOS Türkiye: Mimari Mirası Koruma 
Bildirgesi (2013) ICOMOS Turkey: Resolution 
on the Conservation of the Architectural 
Heritage (2013)

İklim Miras Ağı Climate Heritage Network

İsveç Araştırma Enstitüsü Swedish Research 
Institute

İtalyan Kültür Merkezi  Italian Culture Institute

IUCN: Milli Parklar ve Korunan Alanlar 
Komisyonu (CNPPA) IUCN: Commission on 
National Parks and Protected Areas (CNPPA)

Koç Üniversitesi: Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (ANAMED) Koç University: 
Research Center for Anatolian Civilizations 
(ANAMED)

Koç Üniversitesi: Suna & İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) 
Koç University: Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations (AKMED)

Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı  Register of 
Good Safeguarding Practices

Kültür 2030 Hedefi Kampanyası: Kültür ve 
COVID-19 Bildirgesi: ‘COVID-19 Pandemisi 
ile Mücadelede Kültürün Potansiyelini 
Gerçekleştirmesini Sağlamak’ Culture 2030 
Goal Campaign: Statement on Culture and the 
COVID-19: ‘Ensuring culture fulfills its potential 
in responding to the COVID-19 pandemic’

Küresel Miras Fonu (GHF) Global Heritage 
Fund (GHF)

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası 
Sözleşme (Paris, 1950) International 
Convention for the Protection of Birds (Paris, 
1950) Mavi Kalkan (önceki adı Uluslararası 
Mavi Kalkan Örgütü) Blue Shield (formerly the 
International Committee of the Blue Shield)

Modern Mimarlık Ürünlerinin Belgelenmesi 
ve Korunması için Uluslararası Çalışma Grubu 
(Docomomo) International Committee for 
Documentation and Conservation of Buildings, 
Sites and Neighbourhoods of the Modern 
Movement (Docomomo)

Osmanlı: Asar-ı Atika Nizamnameleri  
Ottoman: Ancient Monuments By-laws

Resmi Gazete (R.G.) Official Gazette (O.G.)

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal 
Envanteri National Inventory of the Intangible 
Heritage (of Turkey)

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Hükümetlerarası Komitesi Intergovernmental 
Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage

T.C: Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 
11.11.2005/ 25990) TR: Regulation on the 
Establishment and Duties of the National 
Museum Chairmanship (O.G. 11.11.2005/ 
25990)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Republic 
of Turkey, Ministry of Environment and 
Urbanization

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü: Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları 
Turkish Ministry of the Environment and 
Urbanization: General Directorate for 
Protection of Natural Assets: Regional 
Commissions for Protection of Natural Assets
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Turkish Ministry 
of the Environment and Urbanization: General 
Directorate of Land Registry and Cadastre

T.C. Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği (AB) 
Başkanlığı Turkish Ministry of Foreign Affairs: 
Directorate of European Union (EU) Affairs

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Republic of 
Turkey, Ministry of Treasury and Finance

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Republic of 
Turkey, Ministry of Culture and Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü: 
Kazılar Dairesi Turkish Ministry of Culture 
and Tourism: General Directorate of Cultural 
Properties and Museums: Excavations 
Department

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel 
Müdürlüğü: Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri 
Turkish Ministry of Culture and Tourism, 
Directorate General of Promotion: Offices of 
Culture and Promotion

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 
(DÖSİMM) Turkish Ministry of Culture and 
Tourism: Central Directorate for Revolving Fund 
Operations (DÖSİMM)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: İl Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri  Ministry of Culture and 
Tourism: Provincial Directorates of Culture and 
Tourism

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Cultural Properties and 
Museums

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Turkish 
Ministry of Culture and Tourism: Regional 
Council for the Conservation of Cultural 
Properties

Not: Kısaca 'koruma kurulu', veya özellikle halk 
arasında yürürlükten kalkmış olan GEEAYK'a 
gönderme yapılarak 'Anıtlar Kurulu' olarak da 
ifade edilir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Turkish Ministry of Culture and Tourism: 

Directorate of Regional Council for the 
Conservation of Cultural Properties

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Turkish 
Ministry of Culture and Tourism: Supreme 
Council for the Conservation of Cultural 
Properties

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  Ministry of 
Culture and Tourism: Supreme Council for the 
Conservation of Cultural Properties (Superior 
Council, Higher Council are also used)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Regional Council for the Conservation of 
Cultural and Natural Properties

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Supreme Council for the Conservation of 
Cultural and Natural Properties (Superior 
Council, Higher Council are also used)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlükleri Turkish Ministry of Culture and 
Tourism: Regional Laboratories for Restoration 
and Conservation

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Restorasyon 
ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı 
Turkish Ministry of Culture and Tourism: Central 
Laboratory for Restoration and Conservation

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlükleri Turkish Ministry of 
Culture and Tourism: Survey and Monuments 
Directorates

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tanıtma 
Genel Müdürlüğü Turkish Ministry of Culture 
and Tourism: General Directorate of Promotion

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Turkish Ministry of Culture and 
Tourism: General Directorate of Foundations

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü Turkish Ministry 
of Culture and Tourism: General Directorate of 
Investments and Enterprises

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlükleri Turkish Ministry of 
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Education: Directorates of the Centres for 
Public Education

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı: Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Turkish 
Ministry of Agriculture and Forestry: General 
Directorate of Nature Conservation and 
National Parks

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 
Karayolları Genel Müdürlüğü Turkish Ministry 
of Transport and Infratructure: General 
Directorate of Highways

T.C.: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (R.G. 
04.04.1971/ 13799) Law no. 1380 on 
Fisheries (O.G. 04.04.1971/ 13799)

T.C.: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (R.G.: 
06.01.1961/ 10700) Law no.193 on Income 
Tax (O.G.: 06.01.1961/ 10700)

T.C.: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
(R.G. 16.03.1982/ 17635) (değişiklik: 
2003- 4957 sayılı Kanun) Law no. 2634 on 
Tourism Incentives (O.G. 16.03.1982/ 17635) 
(amendment: 2003- Law no. 4957)

T.C.: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu (R.G. 23.07.1983/ 18113) 
(değişiklik: 2004- 5226 sayılı Kanun) Law 
no. 2863 on the Conservation of Cultural and 
Natural Properties (O.G. 23.07.1983/ 18113) 
(amendment: 2004- Law no. 5226)

T.C.: 2872 Sayılı Çevre Kanunu (R.G. 
11.08.1983/ 18132) TR: Law no. 2872 on the 
Environment (O.G. 11.08.1983/ 18132)

T.C.: 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (R.G. 
11.08.1983/ 18132) TR: Law no. 2873 on 
National Parks (O.G. 11.08.1983/ 18132)

T.C.: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (R.G. 
08.11.1983/ 18215) TR: Law no. 2942 on 
Expropriation (O.G. 08.11.1983/ 18215)

T.C.: 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu (R.G. 
18.11.1983/ 18229) TR: Law no. 2960 on the 
Bosphorus (O.G. 18.11.1983/ 18229)

T.C.: 3194 Sayılı İmar Kanunu (R.G. 9.5.1985/ 
18749) TR: Law no. 3194 on Zoning (O.G. 
09.05.1985/ 18749)

T.C.: 3621 Sayılı Kıyı Kanunu (R.G. 
17.04.1990/ 20495) TR: Law no. 3621 on 
Shores (O.G. 17.04.1990/ 20495)

T.C.: 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (R.G. 
29.04.2003/ 25093) TR: Law no. 4848 on the 
Establishment and Duties of the Ministry of 
Culture and Tourism (O.G. 29.04.2003/ 25093)

T.C.: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (R.G. 
11.07.2003/ 25165) TR: Law no. 4915 on 
Land Hunting (O.G. 11.07.2003/ 25165)

T.C.: 4957 sayılı Kanun. bkz: 2634 sayılı 
Kanun TR: Law no. 4957. see: Law no. 2634

T.C.: 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 02.01.2004/ 
25334) TR: Law no. 5035 on Amendments to 
Some Laws (O.G. 02.01.2004/ 25334)

T.C.: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu (R.G. 23.07.2004/ 25531) TR: Law 
no. 5216 on Metropolitan Municipalities (O.G. 
23.07.2004/ 25531)

T.C.: 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel 
Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 
23.07.2004/ 25531) TR: Law no. 5217 on 
Amendments to Some Laws and Decrees on 
the Provision of Private Incomes and Private 
Funds (O.G.23.07.2004/ 25531)

T.C.: 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını 
ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (R.G. 
21.07.2004/ 25529) TR: Law no. 5225 on the 
Encouragement of Cultural Investments and 
Initiatives (O.G. 21.07.2004/ 25529)

T.C.: 5226 sayılı Kanun. bkz: 2863 sayılı 
Kanun TR: Law no. 5226. see: Law no. 2863

T.C.: 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 31.07.2004/ 
25539) TR: Law no. 5228 on Amendments 
to Some Laws and Decree Law no. 178 (O.G. 
31.07.2004/ 25539)

T.C.: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (R.G. 
04.03.2005/ 25745) TR: Law no. 5302 
on Special Provincial Administrations (O.G. 
04.03.2005/ 25745)

T.C.: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
(R.G. 05.07.2005/ 25866) TR: Law no. 5366 
on Conservation by Renovation and Use by 
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Revitalization of the Deteriorated Historical 
and Cultural Immovable Property (O.G. 
05.07.2005/ 25866)

T.C.: 5393 sayılı Belediye Kanunu (R.G. 
13.07.2005/ 25874) TR: Law no. 5393 on 
Municipalities (O.G. 13.07.2005/ 25874)

T.C.: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu (R.G. 13.12.1951/7981) (değişiklik: 
2008- 5728 sayılı Kanun) TR: Law no. 
5846 on Intellectual and Artistic Works (O.G. 
13.12.1951/7981) (amendment: 2008- Law 
no. 5728)

T.C.: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (R.G. 
31.05.2012/ 28309) TR: Law No. 6306 on 
Regeneration of Areas under Disaster Risk 
(O.G. 31.05.2012/ 28309)

T.C.: 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına dair Kanun (R.G. 
06.12.2012/ 28489) TR: Law no. 6360 on the 
Establishment of Metropolitan Municipalities 
in Thirteen Provinces and the Establishment 
of Twenty-Six Districts and Amendments to 
Some Laws and Decrees (O.G. 06.12.2012/ 
28489)

T.C.: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 
04.07.2011/ 27984) TR: Decree Law no. 
644 on the Establishment and Duties of the 
Ministry of Environment and Urbanization (O.G. 
04.07.2011/ 27984)

T.C.: 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 (R.G. 17.08.2011/ 28028) TR: 
Decree no. 648 on Amendments to the Decree 
on the Establishment and Duties of the 
Ministry of Environment and Urbanization and 
to Some Laws and Decrees (O.G. 17.08.2011/ 
28028)

T.C.: 660 sayılı İlke Kararı: Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve 
Onarımları (05.11.1999) TR: Resolution no. 
660: Classification, Maintenance and Repair 
of Immovable Cultural Properties (05.11.1999)

T.C.: 6831 sayılı Orman Kanunu (R.G. 
08.09.1956/ 9402) TR: Law no. 6831 on 
Forests (O.G. 08.09.1956/ 9402)

T.C.: Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun 
Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanı’nın 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik (R.G. 27.11.2005/ 
26006) TR: Regulation on the Procedures 
and Principles regarding Site Management, 
the Establishment and Duties of Monument 
Councils and the Identification of Management 
Areas (O.G. 27.11.2005/ 26006)

T.C.: Arkeolojik Kazılarda ve Kazı Alanlarında 
Yapılacak Düzenleme, Restorasyon ve 
Konservasyon Proje ve Uygulamalarında 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge 
(R.G. 27.06.2005/ 89406)  TR: Directive on the 
Procedures and Principles regarding Designs, 
Restorations and Conservation Projects and 
Applications in Archaeological Excavation and 
Excavation Areas (O.G. 27.06.2005/ 89406)

T.C.: Askeri Müzeler Yönetmeliği (R.G: 
30.09.1984/ 18531) TR: Regulation on 
Military Museums (O.G. 30.09.1984/ 18531)

T.C.: Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği (R.G. 25.11.2014/ 29186) 
TR: Regulation on Environmental Impact 
Assessment (O.G. 25.11.2014/ 29186)

T.C.: Define Arama Yönetmeliği (R.G. 
27.01.1984/ 18294) TR: Regulation on 
Treasure Hunting (O.G. 27.01.1984/ 18294)

T.C.: Deniz Turizmi Yönetmeliği (R.G. 
24.07.2009/ 27298) TR: Regulation on Marine 
Tourism (O.G. 24.07.2009/ 27298)

T.C.: Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür 
Varlıkları Hakkında Yönetmelik (03.05.1988/ 
19803) TR: Regulation on Movable Cultural 
Property of Ethnographic Quality (03.05.1988/ 
19803)

T.C.: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait 
Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları 
Hakkında Tüzük (R.G. 16.10.1986/ 19253) 
TR: By-Law on the Procedures and Principles 
of the Use of Works of Art Belonging to Public 
Institutions (O.G. 16.10.1986/ 19253)

T.C.: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, 
Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin 
Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına dair 
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Yönetmelik (R.G. 27.11.2005/ 25842) TR: 
Regulation on the Procedures and Principles of 
the Establishment and Duties of Conservation 
Implementation and Regulation Bureaus, 
Project Bureaus and Training Units (O.G. 
27.11.2005/ 25842)

T.C.: Korunan Alanların Tespit, Tescil and 
Onayına İlişkin Usul and Esaslara Dair 
Yönetmeliği (R.G. 19.07.2012/ 28358) TR: 
Regulation on the Procedures and Principles 
regarding Identification, Registration and 
Approval of Protected Areas (O.G. 19.07.2012/ 
28358)

T.C.: Korunması Gerekli Taşınır Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu 
ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (R.G. 
23.03.2010/ 27530) TR: Regulation on 
Collecting of Movable Cultural and Natural 
Properties and Its Audit (O.G. 23.03.2010/ 
27530)

T.C.: Korunması Gerekli Taşınır Kültür 
ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve 
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
(R.G. 20.04.2009/ 27206) TR: Regulation on 
the Classification, Registration and Admission 
to Museums of the Movable Cultural and 
Natural Assets Requiring Preservation (O.G. 
20.04.2009/ 27206)

T.C.: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 10.12.1987/ 19660) 
TR: Regulation on the Identification and 
Registration of Immovable Cultural Property To 
Be Protected (O.G. 10.12.1987/ 19660)

T.C.: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine 
dair Yönetmelik (R.G. 11.06.2005/ 25842) 
(değişiklik: 07.12.2014/ 29198) TR: 
Regulation on the Principles and Supervision 
of Building Works in Immovable Cultural 
Properties To Be Protected (O.G. 11.06.2005/ 
25842) (amendment: 07.12.2014/ 29198)

T.C.: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve 
Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik (R.G. 
16.12.1984/ 18314) TR: Regulation on Taking 
Movable Cultural and Natural Property To Be 
Protected out of and into the Country (O.G. 
16.12.1984/ 18314)

T.C.: Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 
(R.G. 25.07.2013/ 28718) TR: Regulation on 
Tenders for Cultural Property (O.G. 25.07.2013/ 
28718)

T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının 
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, 
Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme 
Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve 
Kazı Çalışmalarına ilişkin Mal ve Hizmet 
Alımlarına dair Yönetmelik (ihaleler) (R.G. 
18.06.2005/ 25849) TR: Regulation on the 
Procurement of Goods and Services for the 
Surveys, Restoration, Restitution Projects, 
Street Rehabilitation and Landscaping Projects 
for the Cultural Assets Covered by the Law on 
Conservation of Cultural Natural Property As 
Well As for Implementation and Assessment 
Thereof Including Storage, Transport Works 
and Excavation Works Associated Therewith 
(O.G. 18.06.2005/ 25849)

T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları 
Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna 
Yapılacak İtirazlara dair Yönetmelik (R.G. 
12.01.2005/ 25698) TR: Regulation on 
the Work of the Supreme Council for the 
Conservation of Cultural and Natural Property 
and Regional Conservation Councils and 
Objections Brought Before the Superior Council 
of Conservation (O.G. 12.01.2005/ 25698)

T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak 
Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar 
Hakkında Yönetmelik (R.G. 10.08.1984/ 
18485) TR: Regulation on Research, Soundings 
and Excavations Related to Cultural and Natural 
Assets/Properties (O.G. 10.08.1984/ 18485)

T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili 
Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve 
Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında 
Yönerge (14.01.2020/ E.39797) TR: Directive 
on Surveys, Soundings and Excavations carried 
out on cultural and natural assets/properties 
(14.01.2020/ E.39797)

T.C.: Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze 
ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel Kişiler 
Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin 
Yönerge (461/ 20.07.1988) TR: Directive 
on Donations to be Made by Real and Legal 
Entities in Museums and Archaeological Sites 
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under the Jurisdiction of the Ministry of Culture 
and Tourism (461/ 20.07.1988)

T.C.: Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir 
Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı 
ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği 
Uygulamasına Dair Yönetmelik (R.G. 
14.07.2006/ 26228) TR: Regulation on the 
Application of Deductions from the Income 
Tax Withholding, Insurance Premium Employer 
Share and Water Supply Rates and Energy 
Support for Cultural Investments and Initiatives 
(O.G. 14.07.2006/ 26228)

T.C.: Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz 
Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 
20.10.2005/ 25972) TR: Regulation on 
Allowing the Use of the Immovable by Cultural 
Investments and Initiatives (O.G. 20.10.2005/ 
25972)

T.C.: Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin 
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik (R.G. 24.04.2009/ 27209) 
TR: Regulation on the Certification and 
Qualifications of Cultural Investments and 
Initiatives (O.G. 24.04.2009/ 27209)

T.C.: Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) 
Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında 
Genelge (2005/13) TR: Communiqué on the 
Promotion of Activities in the Field of Support 
(Sponsorship) in the Cultural Field (2005/13)

T.C.: Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde 
ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının 
Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj 
ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 26.01.1984/ 18293) TR: 
Regulation on Taking Videos and Photos, 
Making Impressions and Copies of Cultural 
Property in Museums and Units Affiliated to 
Museums and in Archaeological Sites (O.G. 
26.01.1984/ 18293)

T.C.: Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 22.01.1984/ 18289) 
(değişiklik: R.G: 2006/ 26356) TR: Regulation 
on Private Museums and Their Supervision 
(O.G. 22.01.1984/ 18289) (amendment: O.G. 
24.11.2006/ 26356)

T.C.: Somut Olmayan Kültürel Miras 
Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri 
Hakkında Yönerge (24.04.2014/ 80021) 
(değişiklik: 15.03.2020 (E.231892)  
TR: Directive on the Identification and 

Recording of Intangible Cultural Heritage 
Bearers (24.04.2014/ 80021) (amendment: 
15.03.2020 (E.231892)

T.C.: Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu 
Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi 
Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.01.1984/ 
18278) TR: Regulation on the Trade of Movable 
Cultural Property and the Audit of Workplaces 
and Warehouses Pertaining to Such Trade (O.G. 
11.01.1984/ 18278)

T.C.: Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan 
Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye ile 
İlgili Yönetmelik (R.G. 11.08.1984/ 18486) 
TR: Regulation on the Prize To Be Granted 
to Persons Who Have Found and Reported 
Movable Cultural and Natural Property and 
Public Officials Who Have Intercepted These 
(O.G 11.08.1984/ 18486)

T.C.: Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına ait Katkı Payına dair Yönetmelik 
(R.G. 13.04.2005/ 25785) TR: Regulation on 
the Contribution Fee for the Conservation of 
Immovable Cultural Property (O.G. 13.04.2005/ 
25785)

T.C.: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına 
Yardım Sağlanmasına dair Yönetmelik (R.G. 
15.07.2005/ 25876) TR: Regulation on Aid for 
the Repair of Immovable Cultural Property (O.G. 
15.07.2005/ 25876)

T.C.: Türk Karasularında Sportif Amaçlarla 
Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik 
(R.G. 03.03.1990/ 20450) TR: Regulation on 
Diving with Equipment as a Sport in Turkish 
Territorial Waters (O.G. 03.03.1990/ 20450)

T.C.: Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 
Uygulama Yönetmeliği (R.G. 14.12.2005/ 
26023) TR: Regulation on the Implementation 
of the Law on Conservation by Renovation 
and Use by Revitalization of the Deteriorated 
Historical and Cultural Immovable Property 
(O.G. 14.12.2005/ 26023)

Tarihi Kentler Birliği (TKB)  
Turkish Union of Historic Towns

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Turkish Chamber of Computer Engineers
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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Environmental Engineers

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Physics Engineers

TMMOB Gemi Mühendislari Odası  
Turkish Chamber of Marine Engineers

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Food Engineers

TMMOB İçmimarlar Odası   
Turkish Chamber of Interior Architects

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Geophysical Engineers

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Geological Engineers

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Metallurgical Engineers

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 
Turkish Chamber of Meteorological Engineers

TMMOB Mimarlar Odası  
Turkish Chamber of Architects

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Petroleum Engineers

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası  
Turkish Chamber of Landscape Architects

TMMOB Şehir Plancıları Odası  
Turkish Chamber of City Planners

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası  
Turkish Chamber of Textile Engineers

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 
(TMMOB) Union of Chambers of Turkish 
Engineers and Architects (UCTEA)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  
Turkish Academy of Sciences

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Scientific and Technological 
Research Council in Turkey

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
Turkish Federation of Folk Dance

Türkiye İş Kurumu Turkey Labour Agency

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) Turkish Cooperation and 
Coordination Agency (TİKA)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Association of Turkish Travel Agencies 
(TÜRSAB)

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) International Council on Monuments 
and Sites (ICOMOS)

Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumu International Excavation, Survey 
and Archaeometry Symposium

Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Restorasyon Çalışmaları Merkezi) 
(Roma Merkezi olarak da bilinir) (ICCROM) 
International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural 
Property (the Rome Centre) (ICCROM)

Uluslararası Mavi Kalkan Komitesi. bkz: Mavi 
Kalkan 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) 
International Council of Museums (ICOM)

Uluslararası Tarihi ve Sanatsal Eserlerin 
Korunması Enstitüsü International Institute 
For Conservation of Historic and Artistic Works 
(IIC)

UNESCO: Acil Koruma Gerektiren Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi UNESCO: 
List of Intangible Cultural Heritage in Need of 
Urgent Safeguarding

UNESCO: Dünya Belleği Programı UNESCO: 
Memory of the World Programme

UNESCO: Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı 
UNESCO: World Network of Biosphere 
Reserves

UNESCO: Dünya Miras Fonu UNESCO: World 
Heritage Fund

UNESCO: Dünya Miras Komitesi UNESCO: 
World Heritage Committee

UNESCO: Dünya Miras Listesi, Dünya Mirası 
Listesi UNESCO: World Heritage List

UNESCO: Dünya Miras Merkezi UNESCO: 
World Heritage Centre (WHC)

UNESCO: İnsan ve Biyosfer (MAB) Programı 
UNESCO: Man and the Biosphere (MAB) 
Programme

UNESCO: İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Miras Temsili Listesi UNESCO: Representative 
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List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity

UNESCO: İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan 
Kültürel Mirasının Başyapıtları UNESCO: 
Masterpieces of the Oral and Intangible 
Cultural Heritage of Humanity

UNESCO: Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 
(2001) UNESCO: Universal Declaration on 
Cultural Diversity (2001)

UNESCO: Küresel Jeopark Ağı UNESCO: Global 
Geopark Network

UNESCO: List of World Heritage in Danger 
UNESCO: Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi

UNESCO: Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) 
Turkish National Commission for UNESCO:

UNESCO: Uluslararası Yerbilimleri ve 
Jeoparklar Programı (IGGP) UNESCO: 
International Geoscience and Geoparks 
programme (IGGP)

UNESCO: Arkeolojik Kazılarda Uygulanması 
Önerilen Uluslararası İlkeler (1956) UNESCO: 
Recommendation on International Principles 
Applicable to Archaeological Excavations 
(1956)

UNESCO: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması Sözleşmesi (1972) (Dünya Miras 
Sözleşmesi) UNESCO: Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage (1972), (World Heritage Convention)

UNESCO: Dünya Mirası Sözleşmesi'nin 
Yürütülmesine İlişkin Uygulama Rehberi 
(1977-2021) UNESCO: Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage 
Convention (1977-2021)

UNESCO: Evrensel Telif Hakkı Sözleşmesi 
(1952) (değişiklik: 1971) UNESCO: Universal 
Copyright Convention (1952) (amendment: 
1971)

UNESCO: Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili 
Sözleşme (1970) UNESCO: Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 
Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property (1970)

UNESCO: Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi 

(2005) UNESCO: Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions (2005)

UNESCO: Kültürü Sürdürülebilir Kalkınma 
Politikalarının Merkezine Koymak Hakkında 
Hangzhou Bildirgesi (2013) UNESCO: 
Declarations: Hangzhou Declaration on 
Placing Culture at the Heart of Sustainable 
Development Policies (2013)

UNESCO: RAMSAR Sözleşmesi (Özellikle Su 
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 
Sözleşme) (1971) (değişiklik: 1982, 1987) 
UNESCO: Ramsar Convention on Wetlands 
of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat (1971) (amendments: 1982, 
1987)

UNESCO: Sayısal Mirasın Korunması Tüzüğü 
(2003) UNESCO: Charter on the Preservation 
of Digital Heritage (2003)

UNESCO: Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür 
Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 1954 
(Lahey Sözleşmesi) UNESCO: Convention 
for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict (1954) (the Hague 
Convention)

UNESCO: Somut olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi (2003) UNESCO: 
Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage (2003)

UNESCO: Su Altındaki Kültürel Mirasın 
Korunmasına Dair Sözleşme (2001) UNESCO: 
Convention on the Protection of Underwater 
Cultural Heritage (2001)

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Vehbi Koç Foundation

Yaratıcı Avrupa Creative Europe

Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal 
Envanteri National Inventory of Living Human 
Treasures of Turkey





ENGLISH-TURKISH TERMS /  
İNGİLİZCE-TÜRKÇE TERİMLER
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Section 1 / Bölüm: Technical Concepts / Teknik Kavramlar

3D archaeology 3 boyutlu arkeoloji MY/HM

3D printing 3 boyutlu baskı GE/GE

abrasion aşınma, abrasyon Mİ/AR

absolute dating mutlak tarihleme AT/AH

academic akademisyen MY/HM

academy akademi  MY/HM

Accadian Civilization Akat Uygarlığı AT/AH

accessibility erişilebilirlik GE/GE

accommodation konaklama ET/ET

Achaean Civilization Aka Uygarlığı, Akhaia 
Uygarlığı  AT/AH

acropolis akropol AT/AH

adaptation (1) uyum, adaptasyon (1) İD/CC

İklim değişikliği bağlamında, zararı azaltmak 
veya faydalı fırsatlardan yararlanmak için 
mevcut veya beklenen iklime ve etkilerine 
uyum sürecidir 

adaptation (2) adaptasyon (2), uyarlama Mİ/AR

Bir yerin kültürel önemine saygı duyarak, bir yeri 
mevcut veya önerilen kullanıma uyacak şekilde 
değiştirmek. Böyle bir kullanım, kültürel önem 
üzerinde hiçbir etkiyi içermez veya minimum 
düzeyde etkiler. 

adaptive reuse uyarlamalı yeniden kullanım, 
yeniden işlevlendirme, kullanım dönüşümü  
  Mİ/AR

Tarihi değeri olan binalar ve nesneler gibi 
günün şartlarına uymayan veya kullanılmayan 
yapıların, içerdikleri korunması gerekli 
değerler de gözetilerek, yeni bağlamlarda yeni 
kullanımlarla dönüştürülmesi. 

administration idare, yönetim (2) MY/HM

adobe, mudbrick kerpiç Mİ/AR

Advisory Body Danışma Organı DM/WH

Advisory Body evaluation Danışma Organı 
değerlendirmesi  DM/WH

advocacy, lobbying savunuculuk, lobicilik GE/GE

Aegean Migrations Ege Göçleri AT/AH

aerial photograph hava fotoğrafı GE/GE

Age of Enlightenment Uyanış Çağı AT/AH

Age of Home Homeros Çağı  AT/AH

aggregate data yığın veri SK/SD

agora agora  AT/AH

agriculture tarım  DO/NH

agroforestry tarımsal ormancılık DO/NH

agrotourism agroturizm DO/NH

air conditioning, climatization iklimlendirme, 
klimatizasyon  GE/GE

alcove girinti, niş, halvetgah AT/AH

all-inclusive tourism her şey dahil turizmi  
  ET/ET

allocation (of real estate) tahsis (taşınmaz 
mal)  ET/ET

allowance ödenek  YS/LG

allowance of use kullandırma ET/ET

Tescilli kültür varlıklarının devlet eliyle tüzel 
kişilere kullandırılması. 

altar sunak  AT/AH

alteration, modification değişiklik Mİ/AR

amenity sosyal fayda, hizmet GE/GE

amphitheatre amfitiyatro AT/AH

amphora anfora  AT/AH

analysis inceleme  Mİ/AR

anastylosis anastilosis AT/AH

Yıkılmış yapıların, günümüze ulaşmış ancak 
dağılmış olan özgün parçalarının bir araya 
getirilmesi. Bu süreçte mümkün olan en az 
miktarda yeni malzeme kullanılması ve yeni 
kısımların özgün malzemeden görsel olarak 
ayırt edilmesi önerilmektedir. 

Anatolia Anadolu  AT/AH
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Anatolian Principalities Period Anadolu 
Beylikleri Dönemi  AT/AH

Anatolian Seljuk State, Anatolian Seljukid 
State, Seljukid Sultanate of Rum Anadolu 
Selçuklu Devleti  AT/AH

Ancient Egyptian Civilization Eski Mısır 
Uygarlığı  AT/AH

ancient monument eski eser GE/GE

Anno Domini (AD), Common Era (CE) milattan 
sonra (MS)  AT/AH

Anthropocene Age Antroposen Çağ AT/AH

Antiquarianism Antikacılık akımı AT/AH

antique, ancient antik AT/AH

Antiquity Antik Dönem AT/AH

appraisal, valuation (real estate) ekspertiz 
(gayrimenkul)  ET/ET

approval document onay belgesi YS/LG

approximate cost yaklaşık maliyet YS/LG

apse apsis  Mİ/AR

aquaduct su kemeri AT/AH

Arab-Byzantine Wars Arap-Bizans Savaşları  
  AT/AH

Aramean Civilization Aram Uygarlığı AT/AH

arasta bazaar arasta Mİ/AR

arch kemer  Mİ/AR

archaeological conservation area,  
archaeological site arkeolojik sit alanı. ayrıca 
bkz: sit alanı  AT/AH

archaeological discovery arkeolojik keşif (2)  
  AT/AH

archaeological excavation permit arkeolojik 
kazı izni  AT/AH

archaeological excavation, archaeological 
dig, excavation arkeolojik kazı, arkeolojik 
hafriyat  AT/AH

archaeological heritage arkeolojik miras  
  AT/AH

archaeological object arkeolojik eser AT/AH

archaeological reconnaissance arkeolojik keşif (1) 
  AT/AH

archaeological site managed by the State 
ören yeri  AT/AH

archaeological survey, surface survey yüzey 
araştırması  AT/AH

archaeologist arkeolog AT/AH

archaeometry, archaeological science 
arkeometri  AT/AH

Bilim ve teknoloji yardımıyla kültürel varlıkların, 
özellikle arkeolojik kalıntıların, incelenmesi 
ve yorumlanması. İngilizce'de 'arkeometri' 
terimi yerine 'arkeolojik bilim' olarak 
çevrilebilecek 'archaeological science' terimi 
kullanılmaktadır. 

Archaic Period Arkaik Dönem AT/AH

architect mimar  Mİ/AR

architectural conservation mimari koruma, 
restorasyon (3)  GE/GE

Somut taşınmaz kültür varlıklarının bilimsel 
yöntemlerle korunması ve onarılması. Kültür 
varlıklarının içerdiği önem ve değerlerin, 
sergilediği sorunların ve taşıdığı olanakların 
incelenmesi sonucunda, uluslararası koruma 
kuram ve yaklaşımlarına uygun, ancak ulusal 
ve yerel koşullarla da uyumlu olarak yapılan, 
yapı ölçeğindeki fiziksel müdahaleler dizgesi. 
Mimari koruma kavramı çatısı altında, bakım, 
sağlamlaştırma, sağlıklaştırma, basit onarım, 
esaslı onarım (restorasyon), yeniden yapım 
(rökonstrüksiyon), yeniden işlevlendirme 
gibi çeşitli yöntemleri içerebilecek olan 
müdahalelerin tümündeki ortak amaç, 
tarihi yapıların taşıdıkları kültürel değerlerle 
korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, 
doğanın ve insanların neden olduğu hasarlara 
karşı dayanıklı kılınmasıdır.

Not 1: 'Restorasyon' sözcüğü Türkiye'de mimari 
koruma disiplininin halk arasındaki yaygın 
ifadesi olmuştur. 

Not 2: Bu kavram farklı ülkelerde farklı şekillerde 
kullanılabilmekte, örneğin Birleşik Krallık'ta 
'restorasyon' yerine daha çok 'conservation' 
terimi kullanılmaktadır.

Not 3: Türk koruma mevzuatında 'koruma', 
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taşınmaz ve taşınır kültür varlıkları için 
tanımlanmış, taşınır kültür varlıkları söz konusu 
olduğunda "muhafaza, bakım, onarım ve 
restorasyon" işlerini içermektedir. 

architectural documentation, building survey 
rölöve, mimari belgeleme Mİ/AR

Korumaya yönelik proje hazırlığı aşamasında 
günümüzde daha çok lazer taramayla veya 
fotoğrametrik yöntemlerle yapılan çizimler, 
analizler, çekilen fotoğraflar, hazırlanan 
raporlar. 

architectural drawing mimari çizim Mİ/AR

archivault taçkemer Mİ/AR

archive arşiv  GE/GE

archiving arşivleme  GE/GE

Armenian Kingdom of Cilicia Kilikya Ermeni 
Krallığı  AT/AH

art sanat  AT/AH

art historian sanat tarihçisi AT/AH

artefact to be inventoried envanterlik eser  
  MZ/MS

artefact to be studied etütlük eser MZ/MS

artificial yapay  GE/GE

as-built project uygulanmış proje,  
uygulama sonrası proje, nihai proje Mİ/AR

as-built record uygulanmış halinin belgelemesi 
  Mİ/AR

as-found record bulunma durumunun 
belgelemesi  Mİ/AR

ashlar stone kesme taş Mİ/AR

Asia Minor Küçük Asya AT/AH

assemblage buluntu topluluğu AT/AH

assembly meclis  Mİ/AR

associative cultural landscape bağlantılı 
kültürel peyzaj  DM/WH

Assyrian Trading Colonies Asur Ticaret 
Kolonileri  AT/AH

attribute öznitelik  DM/WH

auction müzayede  Mİ/AR

auditorium oditoryum AT/AH

authenticity (1) (World Heritage)  
özgünlük (1)  DM/WH

Kültürel mirasın korunmasının temelinde yatan 
değerleri niteleyen esas unsurdur. Kültürel 
varlıkların türüne ve kültürel bağlamına bağlı 
olarak, varlıkların özgünlük koşullarını karşılamış 
kabul edilmesi için, kültürel değerlerinin form 
ve tasarım; malzeme ve madde; kullanım ve 
fonksiyon; gelenekler, teknikler ve yönetim 
sistemleri; konum ve mekan; dil ve diğer somut 
olmayan miras biçimleri; ruh ve duygu; ve diğer 
iç ve dış faktörlerden oluşan çeşitli öznitelikleri 
vasıtasıyla tam ve güvenilir bir şekilde ifade 
edilmesi gerekir. 

authenticity (2) (architecture) özgünlük (2)  
  Mİ/AR

Bir kültür varlığının ilk yapımına veya yaşamı 
boyunca yapılan onarımlara ait, veri değeri 
taşıyan, ayırtedici niteliklerinin ifadesi. 

author müellif  YS/LG

authorized, authority yetkili YS/LG

awareness raising farkındalığı artırma, 
bilinçlendirme   KH/CR

backfilling. also see reburial geri doldurma, 
geri dolgu, yeniden gömme   AT/AH

bamboo bambu  Mİ/AR

baptistery vaftizhane AT/AH

bark ağaç kabuğu  DO/NH

Baroque style Barok üslubu AT/AH

barrel vault beşik tonoz Mİ/AR

base, pedestal kaide AT/AH

basilica  bazilika  AT/AH

bathing cubicle gusulhane, yunak Mİ/AR

battering ram koçbaşı AT/AH

battle muharebe  AT/AH

bay laurel defne ağacı DO/NH

bay window, jetty cumba Mİ/AR
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bearer taşıyıcı  SO/IH

bedesten bedesten  Mİ/AR

beech tree kayın ağacı DO/NH

Before Christ (BC), Before Current Era, Before 
Christian Era (BC) milattan önce (MÖ) AT/AH

bell tower, belfry çan kulesi Mİ/AR

belvedere cihannüma Mİ/AR

best practices iyi uygulamalar GE/GE

bevelled edge köşe pahı Mİ/AR

bidder istekli  YS/LG

bill of quantities metraj YS/LG

biodiversity biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik  
  DO/NH

Kara, deniz, su ve diğer ekosistemleri ve 
bunların parçası oldukları ekolojik kompleksler 
de dahil olmak üzere tüm kaynaklarda bulunan 
canlı organizmalar arasındaki değişkenlik; 
bu, türler arasındaki, türler arasındaki ve 
ekosistemlerdeki çeşitliliği içerir. 

biodiversity hot spot biyoçeşitlilik sıcak 
noktası  DO/NH

biosphere site biyosfer alanı DO/NH

birch tree huş ağacı  DO/NH

bird cote kuş evi  Mİ/AR

bird sanctuary kuş cenneti, kuş sığınağı DO/NH

black pine karaçam  DO/NH

blacksmith, ironmonger demirci Mİ/AR

blow glass üfleme cam Mİ/AR

border stone, boundary marker sınırtaşı  
  Mİ/AR

Bow window kavisli cumba Mİ/AR

brick tuğla  Mİ/AR

bronze bronz, tunç  Mİ/AR

bronze tunç. bkz: bronz Mİ/AR

Bronze Age Tunç Çağı AT/AH

buffer zone tampon bölge DM/WH

Bir Dünya Miras Alanı'nın etkin korunması 
amacına yönelik olarak, varlığı çevreleyen ve 
korunmasına ilave bir katman oluşturmak 
üzere kullanımı ve geliştirilmesine uygulanan 
tamamlayıcı yasal ve/veya geleneksel 
kısıtlamaların olduğu bir alandır. Bu alan, 
varlığın yakın çevresini, önemli manzaraları ve 
varlığa ve onun korunmasına bir destek olarak 
fonksiyonel öneme sahip diğer alanları veya 
öznitelikleri kapsamalıdır. 

build-operate-transfer model yap-işlet-devret 
modeli  YS/LG

builder-and-seller yapsatçı ET/ET

Konut yapıp, kat-konut olarak satan ve geçimini 
bundan sağlayan girişimci. 

building yapı, bina  Mİ/AR

building annex mimari ek, müştemilat Mİ/AR

building archaeology yapı arkeolojisi Mİ/AR

Building Back Better (BBB) Daha İyi Yeniden 
İnşa Etmek  SK/SD

Afet riskinin oluşmasını önleyerek ve mevcut 
afet riskini azaltarak, insan topluluklarını ve 
varlıkları, afetlere karşı daha dirençli kılarak 
onarmayı ve iyileştirmeyi savunan bir hareket. 

building material yapı malzemesi Mİ/AR

building regulations, development legislation 
imar mevzuatı  KÇ/UE

built environment yapılı çevre GE/GE

Binalar, yollar, parklar ve diğer tesisler 
dahil, insan faaliyetlerini desteklemek için 
tasarlanmış insan yapımı (doğal olmayan) 
kaynaklar ve altyapı.

built-in closet gömme dolap Mİ/AR

burial gömüt  AT/AH

bust büst  Mİ/AR

buttress payanda  Mİ/AR

by-law tüzük (1)  YS/LG

Byzantine. see: Eastern Roman Empire  AT/AH

cadastral map kadastral harita GE/GE
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cadastre, land survey kadastro GE/GE

caldarium kaldaryum AT/AH

caldera kaldera  DO/NH

calligraphy hat  AT/AH

cannon factory tophane Mİ/AR

capacity building kapasite geliştirme KH/CR

capping şapkalama, harpuşta Mİ/AR

capstone harpuşta  Mİ/AR

caravanserai kervansaray Mİ/AR

carbon footprint karbon ayakizi İD/CC

Carian Civilization Karya (Karia) Uygarlığı AT/AH

carpenter marangoz, dülger Mİ/AR

carrying capacity taşıma kapasitesi GE/GE

cartography kartografi GE/GE

caryatid (female figure), telamon (male 
figure) heykelsütun  AT/AH

cast kalıba dökmek  AT/AH

cast iron dökme demir Mİ/AR

castle gate, citadel gate kale kapısı AT/AH

castle, citadel, fortress kale AT/AH

catacomb katakomp AT/AH

cathedral katedral  AT/AH

cave mağara, in  DO/NH

cave art mağara sanatı AT/AH

cave painting mağara resmi AT/AH

cedar tree sedir ağacı DO/NH

ceiling rose göbek (tavan) Mİ/AR

celebration kutlama SO/IH

cellar mahzen  Mİ/AR

cement çimento  Mİ/AR

cemetery, graveyard mezarlık, kabristan Mİ/AR

central government merkezi yönetim MY/HM

central organization merkez teşkilatı KÖ/IO

Chalcolithic Period, Stone-Bronze Age 
Maden-Taş Çağı, Bakır Çağı, Kalkolitik Dönem 
  AT/AH

change management değişim yönetimi MY/HM

charge zimmet  MZ/MS

charter karta, tüzük (2) YS/LG

chestnut tree kestane ağacı DO/NH

Christian art Hristiyan sanatı AT/AH

chronology kronoloji, zamandizin AT/AH

church kilise  AT/AH

circular, communiqué genelge YS/LG

cistern, water reservoir sarnıç AT/AH

citizen yurttaş  KH/CR

citizens' assembly kent konseyi KÖ/IO

city centre, town centre şehir merkezi KÇ/UE

City Council, Municipal Council belediye 
meclisi  KÖ/IO

City Councillor belediye meclis üyesi KÖ/IO

city planner, urban planner şehir plancısı, kent 
plancısı  KÇ/UE

city walls, fortification(s) sur(lar) AT/AH

city, town kent, şehir KÇ/UE

civil engineer inşaat mühendisi Mİ/AR

civil society sivil toplum MY/HM

civil society organization (CSO), non-
governmental organization (NGO) sivil toplum 
kuruluşu (STK), hükümet dışı kuruluş, sivil 
toplum örgütü (STÖ) KÖ/IO

civilization uygarlık  AT/AH

Classical Antiquity Klasik Antik Dönem AT/AH

classical architecture klasik mimarlık AT/AH

Classical Period Klasik Dönem AT/AH

clay kil  Mİ/AR

climate action iklim eylemi İD/CC
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climate change iklim değişikliği İD/CC

Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde 
gözlemlenen doğal iklim değişkenliğine ek 
olarak, küresel atmosferin bileşimini değiştiren 
insan faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı 
olarak atfedilen iklim değişikliği. 

Climate Vulnerability Index (CVI) İklim 
Kırılganlık Endeksi  İD/CC

clock tower saat kulesi Mİ/AR

co-design ortaklaşa tasarlama, birlikte 
tasarlama  GE/GE

coast, shore kıyı, sahil GE/GE

coat, coating kaplama Mİ/AR

cobbler köşker  SO/IH

cobblestone pavement arnavut kaldırımı  
  Mİ/AR

cohesion. see: social cohesion bütünleşme. 
bkz: toplumsal bütünleşme SK/SD

coin sikke  MZ/MS

collar beam kuşaklama Mİ/AR

collection permit koleksiyon izin belgesi AT/AH

collective memory kollektif bellek,  
toplumsal hafıza  SO/IH

column sütun  AT/AH

column base sütun kaidesi AT/AH

column capital sütun başlığı AT/AH

column flutes sütun yivleri AT/AH

common heritage ortak miras GE/GE

communiqué, notification tebliğ YS/LG

community topluluk (1) KH/CR

Kültürel veya sosyal özellikleri, ilgi alanlarını 
ve zaman içinde algılanan sürekliliği paylaşan 
ve kendisini bazı açılardan diğer gruplardan 
ayıran herhangi bir grup. Toplulukların bazı 
ayırt edici özellikleri doğrudan miraslarıyla 
bağlantılıdır. Kavram karmaşıktır ve UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'nde 
tanımlandığı gibi daha geniş 'topluluklar, gruplar 
ve bireyler' çerçevesinde düşünmek önemlidir. 

community-based topluluk-temelli KH/CR

comparative analysis karşılaştırmalı analiz  
  DM/WH

compatible use uyumlu kullanım GE/GE

Bir yerin kültürel değerlerini gözeten, bu 
değerlere en az etki eden veya hiç etki etmeyen 
kullanım. 

complex külliye  Mİ/AR

concrete beton  Mİ/AR

condition assessment durum tespiti MY/HM

condition report durum raporu Mİ/AR

condition survey durum incelemesi Mİ/AR

conditional donation şartlı bağış YS/LG

confiscation zoralım YS/LG

connection point bağlantı noktası MY/HM

Conquest of Constantinople 
Konstantinopolis'in Fethi AT/AH

conservation (1), preservation (American), 
historic preservation (American), 
safeguarding, protection koruma (kültürel ve 
doğal miras, tarihi çevre) GE/GE

Bir miras yerinin kültürel veya doğal değerini 
korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya 
yönelik bakım, gözetim, onarım ve yönetim 
süreçlerinin tümü. Bir miras öğesini anlamak, 
tarihini ve anlamını bilmek, yansıtmak ve 
iletmek, korunmasını kolaylaştırmak ve mevcut 
ve gelecek kuşaklar için miras değerlerini en iyi 
şekilde yaşatacak şekilde değişimi yönetmek 
için tasarlanan tüm eylemler. 

conservation (2) (material sciences) 
konservasyon  GE/GE

Bir kültürel varlığın durumunu dengede tutmak 
ve bozulmanın artmasını engellemek amacıyla 
fiziksel dokusuna yapılan doğrudan müdahale. 

conservation architect koruma mimarı, 
koruma onarım uzmanı mimar Mİ/AR

conservation ethics koruma etiği GE/GE

conservation implementation and 
supervision bureau koruma uygulama ve 
denetim bürosu (KUDEB) KÖ/IO
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conservation plan, conservation and 
development plan koruma amaçlı imar planı 
  KÇ/UE

conservation project (architecture) koruma-
onarım projesi, koruma projesi (mimari) Mİ/AR

conservation statement koruma beyanı GE/GE

conservation strategy  koruma stratejisi  
  MY/HM

conservation zone korunma alanı GE/GE

Türk koruma mevzuatına göre, "taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi 
çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan 
korunması zorunlu olan alan" olarak tanımlıdır. 
Tescil kararı alınırken belirlenen bu alan, 
genellikle tescilli kültür veya tabiat varlığının 
yakın çevresini kapsar ve tek parsel ölçeğinde 
bir tampon bölge işlevi görür. 

conservation-use balance koruma-kullanma 
dengesi  GE/GE

conservator malzeme koruma uzmanı, 
konservatör  Mİ/AR

console konsol  Mİ/AR

consolidation, stabilization sağlamlaştırma, 
konsolidasyon  Mİ/AR

Bir yapıdaki taşıyıcı sistemde, zayıflamış 
bölgelerinde, hasarlı yapı öğelerinde ve 
malzemelerinde oluşan bozulmanın artışını 
durdurmaya ve yapının dayanıklılığını artırmaya 
yönelik yapılan eylemler. 

construction inşaat, yapım Mİ/AR

construction ban, moratorium yapılaşma 
yasağı  KÇ/UE

construction drawing uygulama projesi 
  Mİ/AR

construction site şantiye Mİ/AR

construction technique yapım tekniği, 
konstrüksiyon  Mİ/AR

construction works, implementation works 
uygulama işleri  Mİ/AR

consultant, advisor danışman, müşavir GE/GE

consultation, public consultation danışma, 
kamuoyu görüşü alınması KH/CR

context, setting (spatial) bağlam (mekansal)  
  GE/GE

Bir mekanın önem ve değerinin ve ayırt edici 
karakterinin bir parçası olan veya ona katkıda 
bulunan yakın ve geniş çevresi. 

continued use süregelen kullanım GE/GE

contract sözleşme (1) YS/LG

contractor müteahhit, yüklenici Mİ/AR

convention sözleşme (2) YS/LG

cooperative kooperatif YS/LG

coordination eşgüdüm, koordinasyon MY/HM

coppersmith bakırcı Mİ/AR

corbelling bindirme  Mİ/AR

Corinthian order Korinth düzeni AT/AH

cornice korniş  Mİ/AR

corporate social responsibility (CSR) kurumsal 
sosyal sorumluluk  ET/ET

İşletmelerin toplum üzerindeki etkilerinden 
dolayı taşıdığı sorumluluk. Şirketler, yasalara 
uymak ötesinde, sosyal, çevresel, etik, tüketici 
ve insan hakları konularını iş stratejilerine 
ve operasyonlarına entegre ederek sosyal 
sorumluluklarını yerine getirebilirler. 

corrosion korozyon  Mİ/AR

cost estimate keşif  YS/LG

country of origin kaynak ülke AT/AH

countryside, rural area, provinces kır. ayrıca 
bkz: taşra  KÇ/UE

court, courtyard avlu Mİ/AR

covered bazaar kapalıçarşı AT/AH

crack çatlak  Mİ/AR

crafts zanaat, el sanatları SO/IH

craftsmanship, handiwork el işçiliği SO/IH

creative industries yaratıcı endüstriler ET/ET

creativity yaratıcılık  SO/IH

creator yaratıcı  SO/IH

crenellation dendan AT/AH
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criteria (pl) (singular: criterion) (World 
Heritage) kriterler, koşullar (Dünya Mirası)  
  DM/WH

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi uyarınca, 
varlıkların Dünya Mirası Listesine kaydedilme 
kriterleri, varlıkların Dünya Miras Listesi'ne 
kaydedilmesini gerekçelendiren Üstün Evrensel 
Değerini değerlendirmek ve Dünya Mirası 
varlıklarının korunması ve yönetimi konusunda 
Taraf Devletlere rehberlik etmek için 
geliştirilmiş olan özelliklerin listesidir. Bu listede 
kültürel varlıklar için altı kriter ve doğal alanlar 
için dört kriter bulunmakta, karma varlıklar için 
iki tür kriter birlikte kullanılmaktadır. 

cromlech üçtaşlı (dolmen) Mİ/AR

cross haç  AT/AH

crowdfunding kitlesel fonlama, kitle kaynak 
kullanımı  GE/GE

crowdmapping kitlesel haritalama GE/GE

crowdsourcing kitlesel kaynaklama GE/GE

Crusades Haçlı Seferleri AT/AH

culinary culture mutfak kültürü SO/IH

cultural and creative industries (CCI) kültürel 
ve yaratıcı endüstriler (KYE) ET/ET

Özünde bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneğin 
olduğu, fikri mülkiyetin oluşturulması ve 
kullanılması yoluyla servet ve istihdam yaratma 
potansiyeli olan endüstriler. 

cultural community kültürel topluluk SO/IH

cultural diversity kültürel çeşitlilik KH/CR

Kültürün zaman ve mekan içinde aldığı 
biçimlerdeki değişkenliğin tüm yelpazesi. 
Biyolojik çeşitlilik doğa için ne kadar gerekliyse, 
kültürel çeşililik de insanlık için o kadar 
gereklidir. Değişim, yenilik ve yaratıcılık kaynağı 
olarak insanlığın ortak mirasıdır ve daha tatmin 
edici bir entelektüel, duygusal, ahlaki ve manevi 
varlığa ulaşmanın bir yoludur. 

cultural expressions kültürel ifadeler, kültürel 
anlatımlar  KH/CR

Bireylerin, grupların ve toplumların 
yaratıcılığından kaynaklanan ve kültürel içerik 
barındıran ifadeler. 

cultural heritage kültür mirası, kültürel 
miras  GE/GE

Kültürel miras, ICOMOS doktrininde “bir 
topluluk tarafından geliştirilen ve nesilden 
nesile aktarılan, gelenekler, uygulamalar, 
yerler, nesneler, sanatsal ifadeler ve değerler 
de dahil olmak üzere, yaşam biçimlerinin 
tüm somut ve soyut ifadeleri”, ayrıca insan 
pratiklerinin gelişimi ve deneyiminden ve 
buna bağlı mekansal, sosyal ve kültürel 
yapılardan türetilen ve 'hafıza' kelimesiyle 
ifade edilebilecek tüm bilgi sermayesi olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca bkz: miras, somut 
olmayan kültürel miras, doğal miras ve somut 
kültürel miras. 

cultural industries kültürel endüstriler ET/ET

cultural initiative kültür girişimi ET/ET

cultural initiative certificate kültür girişimi 
belgesi   ET/ET

cultural inventory kültür envanteri GE/GE

cultural investment kültür yatırımı ET/ET

cultural investment certificate kültür yatırımı 
belgesi  ET/ET

cultural landscape kültürel peyzaj  DM/WH

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama 
Rehberi uyarınca, “doğa ve insanın ortak 
eserlerini” temsil eden kültürel varlıklardır. 
Hem iç hem de dış ardışık sosyal, ekonomik ve 
kültürel güçlerin etkileri ve doğal çevrelerinin 
ortaya koyduğu fiziksel kısıtlamalar ve/veya 
fırsatların etkisi altında zaman içinde insan 
toplumlarının ve yerleşimlerinin evriminin 
örnekleridir. 

cultural narrative kültürel anlatı SO/IH

cultural policy kültür politikası MY/HM

cultural practice kültürel pratik SO/IH

cultural property (1), cultural site (World 
Heritage) kültürel varlık, kültürel miras alanı 
  DM/WH

cultural property (2), cultural asset kültür 
varlığı  GE/GE

Türk koruma mevzuatına göre, "tarih öncesi 
ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel 
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da 
tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş 
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bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan 
yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün 
taşınır ve taşınmaz varlıklar" 

cultural resource kültürel kaynak GE/GE

cultural resource management (CRM). see: 
heritage management, site management 
kültürel kaynak yönetimi. bkz: alan yönetimi, 
miras yönetimi  MY/HM

cultural rights kültürel haklar KH/CR

Her insanın, bireysel olarak ve topluluk içinde, 
ve ayrıca her insan grubunun, değerleri, inanç 
ve kanaatleri, dilleri, bilgi ve sanatı, kurumları 
ve yaşam biçimlerinin aracılığıyla, insanlığını, 
dünya görüşünü ve varlığına ve gelişimine 
yüklediği anlamları geliştirme ve ifade etme 
hakkı, ve aynı zamanda kültürel mirasa ve 
bu tür tanımlama ve geliştirme süreçlerinin 
gerçekleşmesine izin veren kaynaklara erişim 
hakkıdır. 

cultural significance kültürel önem GE/GE

cultural space kültürel mekan SO/IH

cultural tourism kültür turizmi ET/ET

Geçmiş, şimdiki veya gelecek nesiller için 
estetik, tarihi, arkeolojik, mimari, ekonomik, 
bilimsel, teknolojik, çevresel, sosyal, dilsel 
ve/veya manevi değer. Kültürel değer, 
mekanın kendisinde, niteliklerinde, düzeninde, 
dokusunda, kullanımında, çağrışımlarında, 
anlamlarında, kayıtlarında, ilgili yerlerinde ve 
ilgili nesnelerde vücut bulur. Miras mekanları, 
farklı bireyler veya gruplar için bir dizi öneme 
sahip olabilir. Kültürel değer zamanla ve 
kullanıma göre değişebilir. Kültürel değer 
anlayışımız, yeni bilgilerin bir sonucu olarak 
değişebilir. 

culture kültür, ekin  GE/GE

Bir topluluğu, toplumu veya toplumsal grubu 
karakterize eden ayırt edici manevi, maddi, 
entelektüel ve duygusal özelliklerin bütünü. 
Sadece sanat ve edebiyatı değil, aynı zamanda 
yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, 
değer sistemlerini, gelenekleri ve inançları da 
içerir. Kültür, bir topluluğun hem geçmişten 
günümüze kalan, hem de yaşayan veya çağdaş 
özelliklerini ve değerlerini kapsar. 

Culture and Tourism Conservation and 
Development Area Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesi  ET/ET

culture of building, building culture yapı 
kültürü  SO/IH

culture of living yaşama kültürü SO/IH

culture sector kültür sektörü ET/ET

curator küratör  Mİ/AR

curatorial küratoryal Mİ/AR

custodian koruyucu  SO/IH

cylinder seal. also see: seal silindir mühür. 
ayrıca bkz: mühür  AT/AH

cypress tree servi ağacı DO/NH

dam reservoir excavation baraj bölgesi kazısı  
  AT/AH

dampness, humidity rutubet, nem Mİ/AR

danger of collapse mail-i inhidam Mİ/AR

dating tarihleme  AT/AH

day trip günübirlik gezi ET/ET

day-long günübirlik  ET/ET

de facto expropriation kamulaştırmasız el 
atma  ET/ET

debris moloz  AT/AH

declaration bildirge  YS/LG

decontextualization bağlamsızlaştırma GE/GE

decoration dekorasyon, bezeme, süsleme  
  GE/GE

decree kararname  YS/LG

decree law kanun hükmünde kararname  
(KHK)  YS/LG

deferral of nomination adaylık başvurusunun 
daha kapsamlı çalışılmak üzere Taraf Devlete 
iadesi  DM/WH

deforestation ağaçsızlaştırma DO/NH

deformation deformasyon, bozulma GE/GE

Grade (1st/2nd/3rd degree conservation 
area/ listed historic building) derece (1./2./3. 
derece sit alanı/ tescilli kültür varlığı) GE/GE

delisting, deletion from the World Heritage 
List Dünya Miras Listesi'nden çıkarılma  
  DM/WH



83

English-Turkish Cultural Heritage Glossary

demography nüfusbilim, demografi GE/GE

dendrochronology dendrokronoloji, ağaç 
tarihlendirme  GE/GE

depressed arch basık kemer Mİ/AR

derelict, ruinous harap GE/GE

description tasvir  AT/AH

design tasarım  GE/GE

designation, listing, registration (legal 
registration as cultural property) tescil (kültür 
varlığı olarak yasal tescil) GE/GE

designed cultural landscape tasarlanmış 
kültürel peyzaj  DM/WH

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama 
Rehberi uyarınca, estetik nedenlerle inşa 
edilmiş olan, çoğu zaman dini veya anıtsal 
yapı ve yapı gruplarıyla ilişkisi bulunan bahçe 
ve park alanlarına karşılık gelen kültürel peyzaj 
türüdür. 

designer tasarımcı  GE/GE

destination destinasyon ET/ET

detail drawing detay çizimi Mİ/AR

detailed design project kesin proje Mİ/AR

deterioration yıpranma GE/GE

deterioration, decay bozulma Mİ/AR

development (1) kalkınma, gelişme SK/SD

İnsanların gelir, yetenek ve özgürlükler 
açısından refahında iyileşme, bu iyileşmelerin 
toplum içindeki dağılımında iyileşme ve 
ekonomik, politik ve sosyal sistemlerin bu refah 
koşullarını sürdürülebilir ve uzun vadeli bir 
temelde sağlama kapasitesinde iyileşmeler. 

development (2) imar, bayındırlık KÇ/UE

Bir yerin gelişmesi, hayat şartlarının uygun 
duruma getirilmesi için üzerinde yapılan 
yapılaşma, altyapı, çevre düzenleme, bakım gibi 
çalışmalar. 

development permit, building permit imar 
izni  KÇ/UE

devotional message of lights strung between 
minarets mahya (2) (dini mimari) AT/AH

diagnosis teşhis  GE/GE

digital archaeology  dijital arkeoloji AT/AH

digital conservation dijital koruma, sayısal 
koruma  GE/GE

Kültürel ve doğal mirasın dijital teknolojiler 
yardımıyla korunması. 

digital heritage dijital miras, sayısal miras  
  GE/GE

Gelecek nesiller için saklanması gereken, kalıcı 
değere sahip bilgisayar tabanlı materyaller. Tüm 
dijital materyaller kalıcı değere sahip değildir, 
ancak sahip olanların sürekliliği sağlanacaksa 
bu aktif koruma yaklaşımları gerektirmektedir.

digitalization dijitalleştime, sayısallaştırma  
  GE/GE

direct supply doğrudan temin YS/LG

directive yönerge  YS/LG

directorate of public works fen işleri 
müdürlüğü  KÖ/IO

disaggregated data ayrıştırılmış veri SK/SD

disaster risk reduction (DRR) afet riski 
azaltımı  SK/SD

Tehlikelere maruz kalmanın azaltılması, 
insanların ve mülkün kırılganlığının azaltılması, 
arazi ve çevrenin akıllıca yönetilmesi ve olumsuz 
olaylara karşı daha iyi hazırlık yapılması dahil 
olmak üzere, afetlerin nedensel faktörlerini 
analiz etmeye ve yönetmeye yönelik sistematik 
çabalar yoluyla afet risklerini azaltma kavramı 
ve uygulaması. 

district ilçe  KÇ/UE

district (Ottoman) nahiye AT/AH

district / neighbourhood mahalle KÇ/UE

division (of lots) ifraz (tersi: tevhid) (parsel)  
  YS/LG

division of finds buluntuların bölüşülmesi  
  MZ/MS

drilling. also see: sounding sondaj DO/NH

documentation centre dökümantasyon 
merkezi  SO/IH



84

İngilizce-Türkçe Kültürel Miras Sözlüğü

documentation-historical phasing-
restoration project rölöve-restitüsyon-
restorasyon (RRR) projesi Mİ/AR

documentation, recording, surveying 
belgeleme. ayrıca bkz: rölöve GE/GE

dome kubbe  Mİ/AR

donation bağış  Mİ/AR

donation of artefacts eser bağışlama AT/AH

donor bağışçı  ET/ET

Doric order Dorik düzen AT/AH

dovetail geçme (ahşapta) Mİ/AR

drop vault basık tonoz Mİ/AR

dungeon zindan  Mİ/AR

durability dayanıklılık Mİ/AR

dwelling ev, konut, yuva Mİ/AR

Early Archaic Period Erken Arkaik Dönem, İlk 
Arkaik Dönem  AT/AH

Early Bronze Age Erken Tunç Çağı, İlk Tunç 
Çağı  AT/AH

Early Modern Period Yeni Çağ, Erken Modern 
Çağ  AT/AH

Eastern Roman Empire, Byzantine Empire, 
Byzantine Period Doğu Roma İmparatorluğu, 
Bizans İmparatorluğu, Bizans Dönemi AT/AH

eave saçak  Mİ/AR

ecology ekoloji  DO/NH

ecosystem ekosistem DO/NH

Canlı organizmaların, onların cansız çevrelerinin 
ve aralarındaki etkileşimlerin oluşturduğu 
işlevsel bir birim. Ekosistemler, başka 
ekosistemler içinde yuvalanmıştır ve ölçekleri 
çok küçükten tüm biyosfere kadar değişebilir. 
Mevcut çağda, çoğu ekosistem ya insanları kilit 
organizmalar olarak içerir ya da çevrelerindeki 
insan faaliyetinden etkilenir. 

ecosystem services and benefits ekosistem 
hizmetleri ve faydaları DO/NH

İnsanların ekosistemlerden elde ettiği 
faydalar. Bunlar arasında yiyecek ve su gibi 

tedarik hizmetleri; sel ve hastalık kontrolü 
gibi düzenleyici hizmetler; manevi, eğlence 
ve kültürel faydalar gibi kültürel hizmetler; ve 
dünyadaki yaşam koşullarını koruyan besin 
döngüsü gibi destekleyici hizmetler sayılabilir. 

ecotourism ekoturizm ET/ET

Doğal alanlara yapılan, belli bir sorumluluk 
anlayışıyla gerçekleştirilen ve çevreyi koruyan, 
yerel halkın refahını gözeten, yorum ve eğitim 
içeren seyahat türü. 

educational value değer: eğitim değeri GE/GE

edutainment öğrence KH/CR

elm tree karaağaç  DO/NH

embodied energy gömülü enerji SK/SD

Hem binanın hem de onu oluşturan 
malzemelerin yaratılmasın sürecinde harcanan 
toplam enerji. 

emergency assistance acil yardım DM/WH

emergency conservation measures acil 
koruma önlemleri  Mİ/AR

Empire of Trebizond Trabzon İmparatorluğu  
  AT/AH

empowerment güçlendirme (sosyalbilim), 
yetkilendirme  SK/SD

Dezavantajlı olarak algılanan bir grubun 
güvenini, haklarını ve statüsünü artırma 
süreci. 

endemic, native (species) endemik (tür) DO/NH

Dağılımı veya doğal yaşam alanı coğrafi olarak 
belirli bir bölge ile sınırlı olan bitkiler veya 
hayvanlar. 

engineering mühendislik GE/GE

engraving gravür  AT/AH

engraving, embroidery işleme GE/GE

entombed saint yatır AT/AH

Environmental Impact Assessment (EIA) 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED). ayrıca bkz: 
miras etki değerlendirmesi  KÇ/UE

equity adalet, hakçalık KH/CR
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erosion erozyon  İD/CC

ethnoarchaeology etnoarkeoloji AT/AH

ethnographic landscape etnografik peyzaj  
  SO/IH

ethnography etnoğrafya SO/IH

excavation director kazı başkanı AT/AH

excavation supervised by an academic 
institution arkeolojik kazı türleri: bilimsel 
araştırma kazısı  

Bu arkeolojik kazılar, akademik kurumlara bağlı 
olarak çalışan Türk veya yabancı akademisyenler 
tarafından, her yıl alınması gereken kazı izni 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

excavation under museum supervision 
arkeolojik kazı türleri: müze kazısı AT/AH

excavation under museum supervision müze 
kazısı. bkz: arkeolojik kazı türleri AT/AH

excavation, dig kazı AT/AH

exchange takas  KÇ/UE

exhibition design project teşhir tanzim projesi 
  MZ/MS

exhibition, exposition sergi, sergileme GE/GE

exotic, non-native (species) egzotik (tür)  
  DO/NH

experimental archaeology deneysel arkeoloji  
  AT/AH

expert bilirkişi  YS/LG

expert committee uzman komite KÖ/IO

export of finds buluntuların kaynak ülke dışına 
çıkarılması  MZ/MS

expropriation kamulaştırma ET/ET

extrados kemer sırtı Mİ/AR

extramural sur dışı  AT/AH

fable masal  SO/IH

fabric doku  GE/GE

Bir mekanın, öğeleri, demirbaşları, içerdiği 
nesneler ve doğal öğeleri dahil olmak üzere 
tüm fiziksel malzemesi. Bina içleri ve yüzey altı 
kalıntıları ve ayrıca kazılan malzeme de buna 
dahildir. 

fabric conservation, conservation of building 
materials malzeme koruma Mİ/AR

façade cephe  Mİ/AR

façade composition cephe düzenlemesi Mİ/AR

fatigue yorulma  Mİ/AR

fauna direy  DO/NH

faux marbling mermer benzetmesi,  
yalancı mermer  Mİ/AR

feast, festival, festive event şenlik, şölen  
  SO/IH

feature özellik  Mİ/AR

fibered plaster kıtık sıva Mİ/AR

field research alan araştırması AT/AH

field research methods alan araştırması 
yöntemleri  AT/AH

field research techniques alan araştırması 
teknikleri  AT/AH

field work arazi çalışması AT/AH

figure figür  AT/AH

figurine heykelcik  AT/AH

filigree telkari  SO/IH

final acceptance kesin kabul YS/LG

financial aid nakdi yardım YS/LG

find  buluntu  AT/AH

fine arts güzel sanatlar AT/AH

fir köknar  DO/NH

First National Architectural Movement, 
Turkish Neoclassical Architecture Birinci 
Ulusal Mimarlık Akımı, Neoklasik Türk Üslubu 
  AT/AH

floodplain forest subasar orman, longoz 
ormanı  DO/NH

floor taban, zemin  Mİ/AR

flora bitkiler  DO/NH

focal point temas kişisi, temas noktası, odak 
noktası  SK/SD
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foil, leaf (gold leaf, silver leaf) varak (altın, 
gümüş)   AT/AH

folk botany halk botaniği SO/IH

folk culture halk kültürü SO/IH

folk dances halk oyunları SO/IH

folk entertainment halk eğlenceleri SO/IH

folk literature halk edebiyatı SO/IH

folk medicine folklorik tıp SO/IH

folk sports halk sporları SO/IH

folk theatre halk tiyatrosu SO/IH

folklore folklor. bkz: halk bilimi SO/IH

folklore halk bilimi, halkbilim, folklor SO/IH

folklore research folklorik araştırma, folklor 
araştırması  SO/IH

folklorization folklorizasyon SO/IH

forgery sahtecilik  AT/AH

form biçim  Mİ/AR

fort, stronghold, citadel hisar AT/AH

foundation, endowment, waqf vakıf KÖ/IO

fountain çeşme  Mİ/AR

fragment parça  AT/AH

frame karkas  Mİ/AR

freehand drawing / sketch serbest el çizimi  
  GE/GE

French Revolution Fransız Devrimi, Fransız 
İhtilali  AT/AH

fresco fresk  AT/AH

frieze friz  AT/AH

frigidarium firijidaryum, soğukluk AT/AH

fumigation fümigasyon Mİ/AR

function, use işlev, kullanım. bkz: fonksiyon  
  GE/GE

gable roof beşik çatı Mİ/AR

Galatian Civilization, Celtic Civilization Galat 
Uygarlığı, Kelt Uygarlığı AT/AH

gastrotourism gastroturizm ET/ET

gender toplumsal cinsiyet KH/CR

Belirli bir toplumun kadınlar ve erkekler 
ile cinsiyeti erkek/kadın ikilisinin dışında 
olan bireyler için uygun gördüğü - biyolojik 
farklılıklardan bağımsız - sosyal olarak inşa 
edilmiş roller, davranışlar, faaliyetler ve 
nitelikler. 

Genoan Republic, Republic of Genoa Ceneviz 
Cumhuriyeti  AT/AH

gentrification soylulaşma, mutenalaşma KÇ/UE

geodesy jeodezi  KÇ/UE

geomatic engineer, survey engineer harita 
mühendisi  KÇ/UE

geopark jeopark  DO/NH

gild yaldız  AT/AH

glacial valley buzul vadisi DO/NH

glacier lake buzul gölü DO/NH

glass cam  Mİ/AR

glaze sır  SO/IH

glazed tile çini  AT/AH

Global Strategy for a Representative, 
Balanced and Credible World Heritage List 
Temsilci, Dengeli ve Güvenilir bir Dünya Mirası 
Listesine Yönelik Küresel Strateji DM/WH

Dünya Miras Komitesi tarafından, "Küresel 
Strateji" ile ilgili Uzman Toplantısı Raporu ve 
temsilci bir Dünya Mirası Listesi için tematik 
çalışmalara istinaden, Liste'nin dünyanın 
kültürel ve doğal çeşitliliğini yansıtmasını 
güvenceye almak amacıyla 1994 yılında 
lanse edilen stratejidir. Dünya Mirası 
Listesindeki başlıca boşlukları belirlemek ve 
doldurmak, gerek kültürel ve doğal mirasın, 
gerekse dünyanın coğrafi bölgelerinin temsili 
arasında makul bir dengeyi gözetmek için 
tasarlanmıştır. 

glyptics gliptik, mühür kazıcılığı AT/AH

goods mal  YS/LG

governance yönetişim MY/HM
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Grade I/ II (listed building) 1./ 2. grup (yapı)  
  Mİ/AR

Grade I/ II/ III (conservation area) 1./ 2./ 3. 
derece (sit alanı)  GE/GE

graffito graffito, duvar yazısı AT/AH

grand mosque, Friday mosque  
cami-i kebir, ulu cami Mİ/AR

granite granit  Mİ/AR

Great Seljuk Empire, Great Seljukid Empire 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu AT/AH

green growth yeşil büyüme SK/SD

greenhouse gas (GHG) sera gazı İD/CC

Gregorian calendar, Christian calendar  
Miladi takvim  AT/AH

ground penetrating radar (GPR) yeraltı radarı  
  AT/AH

ground survey, soil analysis zemin etüdü  
  GE/GE

group topluluk (2), grup KH/CR

group of buildings yapı grubu Mİ/AR

group of trees ağaç topluluğu DO/NH

guidance yönlendirme, kılavuzluk, rehberlik  
  YS/LG

guidelines rehber, kılavuz YS/LG

gymnasion (Greek), gymnasium  
(Latin) gimnazyum  AT/AH

habitat yaşam alanı, habitat GE/GE

half-timbered wall hımış Mİ/AR

hammam, bath hamam Mİ/AR

hand survey, survey with traditional 
techniques elle ölçüm Mİ/AR

hands on hips (motif) eli böğründe, eli belinde 
(motif)  SO/IH

harbour liman  GE/GE

harem harem  AT/AH

harem quarter (part of a domestic building 
reserved for women). also see: selamlik 

quarter haremlik. ayrıca bkz: selamlık Mİ/AR

harmonization of Tentative Lists Geçici 
Listelerin uyumlulaştırılması DM/WH

Hatti Civilization Hatti Uygarlığı AT/AH

Hatti-Hittite Principalities Period Hatti-Hitit 
Beylikleri Dönemi  AT/AH

hayat, open hall hayat Mİ/AR

hazard, threat tehlike GE/GE

hearth ocak  Mİ/AR

Hegira calendar, Islamic calendar Hicri takvim 
  AT/AH

Hellenic Civilization, Ancient Greek 
Civilization Helen Uygarlığı, Eski Yunan 
Uygarlığı, Grek Uygarlığı AT/AH

Hellenistic Period Helenistik Dönem AT/AH

heritage miras  GE/GE

Kültürel, doğal, somut ve soyut yönleri 
kapsayan, nesilden nesile aktarılan, bir 
toplumun kimliğini ve değerlerini yansıtan 
sitler, peyzajlar, gelenekler ve bilgi yelpazesinin 
tamamı. 

Heritage Impact Assessment (HIA) Miras Etki 
Değerlendirmesi  GE/GE

heritage management miras yönetimi MY/HM

heritage place miras mekanı GE/GE

heritage route miras rotası DM/WH

heritage site  miras alanı GE/GE

herringbone balıksırtı Mİ/AR

hieroglyph hiyeroglif, çivi yazısı AT/AH

highland, high meadows yayla GE/GE

hipped roof kırma çatı Mİ/AR

hippodrome hipodrom AT/AH

historian tarihçi  AT/AH

historic environment tarihi çevre GE/GE

historic town tarihi kent DM/WH
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Historic Urban Landscape (HUL)  Tarihi Kentsel 
Peyzaj  KÇ/UE

'Tarihi merkez' veya 'topluluk' kavramının 
ötesine geçerek, daha geniş kentsel bağlamı ve 
onun coğrafi ortamını içerecek şekilde kültürel 
ve doğal değerlerin ve niteliklerin tarihsel 
katmanlaşmasının bir sonucu olarak anlaşılan 
kentsel alan. Bu daha geniş bağlam, özellikle 
mekanın topografyasını, jeomorfolojisini, 
hidrolojisini ve doğal özelliklerini, hem tarihi 
hem de çağdaş yapılı çevresini, yerin üstündeki 
ve altındaki altyapılarını, açık alanlarını ve 
bahçelerini, arazi kullanım kalıplarını ve 
mekansal organizasyonunu, algılarını ve 
görsel ilişkilerini, ve kentsel yapının diğer 
tüm unsurlarını içerir. Aynı zamanda, çeşitlilik 
ve kimlikle ilgili olarak sosyal ve kültürel 
uygulamaları ve değerleri, ekonomik süreçleri 
ve mirasın somut olmayan boyutlarını da 
kapsar. 

historical conservation area, historical site. 
also see: conservation area tarihi sit alanı. 
ayrıca bkz: sit alanı  GE/GE

historical phasing restitüsyon, dönemleme  
  Mİ/AR

Tarihi bir yapının geçirmiş olduğu eski yapım 
evrelerinin, yapıdaki izler, eski çizim ve 
fotoğraflar ve eski rölöveler gibi kaynaklardan 
sağlanan bilgilere dayanarak, plan, kesit ve 
perspektif çizimleri, maket gibi yöntemlerle 
gösterilmesi. 

historical research tarihsel araştırma Mİ/AR

  

Hittite Civilization Hitit Uygarlığı, Hitit Dönemi 
  AT/AH

Hittite Civilization: Early Period, Early Hittite 
Period Hitit Uygarlığı: Erken Hitit Dönemi, İlk 
Hitit Dönemi  AT/AH

Hittite Civilization: Hittite New Kingdom 
Period, Hittite Great Kingdom Period, Hittite 
Empire Period Hitit Uygarlığı: Hitit Yeni Krallık 
Dönemi, Hitit Büyük Krallık Dönemi, Hitit 
İmparatorluk Dönemi AT/AH

Hittite Civilization: Late Hittite Period Hitit 
Uygarlığı: Geç Hitit Dönemi, Son Hitit Dönemi 
  AT/AH

Hittite Civilization: Old Kingdom Period Hitit 
Uygarlığı: Hitit Eski Krallık Dönemi AT/AH

hoard gömü  AT/AH

holistic planning bütüncül, bütünsel planlama  
  KÇ/UE

Holocene Age Holosen Çağı AT/AH

holy land, sacred topography kutsal toprak  
  AT/AH

holy tree. also see: monumental tree ulu ağaç. 
ayrıca bkz: anıt ağaç DO/NH

hospital şifahane  Mİ/AR

hot spring kaynarca Mİ/AR

hot spring, thermal spring ılıca, kaplıca  
  DO/NH

hot spring, thermal spring kaplıca. bkz: ılıca  
  DO/NH

household hane  Mİ/AR

hükümet yönetim (3) MY/HM

human capital beşeri sermaye KH/CR

human rights insan hakları KH/CR

human scale insan ölçeği GE/GE

Hurri Civilization Hurri Uygarlığı AT/AH

hybrid pine melez çamı DO/NH

hydroelectric plant hidroelektrik santral  
  DO/NH

hydrolic lime  hidrolik kireç Mİ/AR

Ice Age, Glacial Period Buzul Çağı AT/AH

icon ikon  AT/AH

iconoclast ikon kırıcı, ikonoklast AT/AH

iconography ikonografi AT/AH

identification tespit  GE/GE

identification of element unsur tespiti SO/IH

identification of the property varlığın 
belirlenmesi  DM/WH

identity kimlik  GE/GE
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İlkhanid Empire İlhanlı İmparatorluğu  AT/AH

illicit excavation, illicit digging kaçak kazı  
  AT/AH

imaret, soup kitchen, almshouse imaret  
  Mİ/AR

immovable cultural heritage, immovable 
cultural property, immovable cultural asset 
taşınmaz kültür varlığı, kültürel miras GE/GE

immovable property taşınmaz, taşınmaz mülk 
  ET/ET

implementation plan, regulatory plan, 
development plan uygulama imar planı KÇ/UE

implementation, construction uygulama (2) 
(mimarlık, şehircilik)  GE/GE

impregnate emprenye etmek Mİ/AR

in situ in situ, yerinde AT/AH

in-house kurum içi  GE/GE

in-kind aid ayni yardım YS/LG

inappropriate accretion muhdes yapı Mİ/AR

Yapının özgün biçimlerine uygun olmayan 
sonradan yapılmış, niteliksiz bölümler. 

inappropriate intervention uygun olmayan 
müdahale  Mİ/AR

incentives teşvikler  YS/LG

inclusive economic development kapsayıcı 
ekonomik gelişme  ET/ET

incompatible uyumsuz GE/GE

indicator gösterge, endikatör SK/SD

Indigenous heritage Yerli halkların mirası  
  KH/CR

Yerli halkların nesillerini zaman içinde birbirine 
bağlayan somut ve soyut kültür ifadeleridir. 
Yerli insanlar genellikle kültürel miraslarını 
'kişiden' ve ülke, insanlar, inançlar, bilgi, hukuk, 
dil, semboller, yaşam biçimleri, deniz, kara 
ve hepsi Yerli maneviyatından kaynaklanan 
nesnelerle olan ilişkileri aracılığıyla ifade 
eder. Yerli halkların mirası, esasen o mirasın 
Geleneksel Koruyucuları tarafından tanımlanır 
ve ifade edilir ve dinamiktir. 

Indigenous knowledge Yerli halk bilgisi KH/CR

Indigenous Peoples Yerli halklar, aborijinler  
  KH/CR

Indigenous Peoples and Local Communities 
(IPLCs) Yerli Halklar ve Yerel Topluluklar KH/CR

individual birey  KH/CR

Indo-Aryan Hint-Ari AT/AH

Indo-European Hint-Avrupalı AT/AH

Indo-European Tribes Hint-Avrupa Boyları  
  AT/AH

industrial archaeology endüstri arkeolojisi  
  AT/AH

industrial heritage endüstri mirası GE/GE

Industrial Revolution Sanayi Devrimi AT/AH

infill (architectural) dolgu (2), tamamlama 
(mimari)  Mİ/AR

infill (urban) dolgu (1) (kentsel) KÇ/UE

infill material dolgu malzemesi Mİ/AR

information management bilgi yönetimi  
  MY/HM

infrastructure altyapı GE/GE

inhabited meskun  KÇ/UE

inner castle, citadel  kaleiçi AT/AH

inner citadel içkale  AT/AH

innovation yenilik, yenilikçilik, inovasyon ET/ET

inscription (1) yazıt, kitabe Mİ/AR

inscription (2) Dünya Miras Listesi'ne 
kaydedilmek  DM/WH

inscription of element unsur kaydı SO/IH

installation enstalasyon GE/GE

instrumental music enstrümental müzik,  
aletli müzik, sazlı müzik  SO/IH

insulation yalıtım  Mİ/AR

intangible cultural heritage somut olmayan 
kültürel miras (SOKÜM) SO/IH
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Toplulukların, grupların ve bazı durumlarda 
bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak 
kabul ettiği uygulamalar, temsiller, ifadeler, bilgi, 
beceriler ve bunlarla ilişkili araçlar, nesneler, 
eserler ve kültürel alanlar. Kuşaktan kuşağa 
aktarılarak, topluluklar ve gruplar tarafından 
çevrelerine, doğayla ve tarihleriyle etkileşimleri 
sonucunda sürekli olarak yeniden yaratılır ve 
onlara bir kimlik ve süreklilik duygusu sağlar, 
böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına 
saygıyı teşvik eder. 

Not: Türkçe'de 'soyut kültürel miras' deyişi 
yerleşmemiş olup, 'somut olmayan kültürel 
miras' yaygın olarak kullanılmaktadır. 

intangible cultural heritage bearers somut 
olmayan kültürel miras taşıyıcıları SO/IH

integrated conservation bütünleşik koruma  
  KÇ/UE

Kültür mirasının içinde bulunduğu doğal ve 
kentsel çevre ile birlikte sağlıklılaştırılarak 
canlandırılması yönündeki yaklaşım 

integrity bütünlük  DM/WH

Doğal ve/veya kültürel varlığın ve 
özniteliklerinin bütünlük ve eksiksizliğinin bir 
ölçütü olup, varlığın Üstün Evrensel Değerini 
ifade etmek için gerekli tüm unsurları ne 
kadar kapsadığını, varlığın önemini gösteren 
özelliklerin ve süreçlerin tam temsil edilmesini 
sağlayacak yeterli büyüklükte olup olmadığını, 
imar ve/veya ihmalin olumsuz etkilerinden ne 
ölçüde etkilendiğini inceler. 

interaction-transition zone, buffer zone, 
transition zone etkileşim-geçiş sahası KÇ/UE

Türk koruma mevzuatına göre, "korunması 
gerekli kültür varlıklarını ve sit alanlarını 
doğrudan etkileyen, sit bölgeleriyle bütünlük 
gösteren, daha önceden sit sınırları içindeyken 
sit sınırları dışına çıkarılmış veya sit sınırları 
dışında tutulmuş korunacak sokak, meydan, 
yapı grupları ve benzerlerinin yer aldığı, sit 
bölgeleri arasında kalmış, sitleri doğrudan 
etkileyen veya koruma amaçlı imar planlarının 
hazırlanma aşamasında gözönünde 
bulundurulması gereken alanlardır."

Not: 2863 sayılı Kanun'da 2011 yılında yapılan 
değişiklikle 'etkileşim-geçiş sahası' tanımının 
getirilmesinden önceki yıllarda kullanılan ve 

halen İlke Kararları'nda yer alan 'etkileme geçiş 
alanı' terimi ile benzer anlamdadır. 

interest (value attributed). also see: value ilgi 
(atfedilen değer)  GE/GE

interest group çıkar grubu MY/HM

intergenerational transmission kuşaktan 
kuşağa aktarım  SO/IH

interior architect iç mimar Mİ/AR

international assistance uluslararası yardım  
  DM/WH

interpretation yorumlama GE/GE

intervention müdahale Mİ/AR

Tarihi bir mekanın herhangi bir unsurunda 
fiziksel bir değişiklikle sonuçlanan, yıkım veya 
yıkım dışındaki herhangi bir eylem. 

intramural sur içi  AT/AH

intrusive müdahaleci, zedeleyici Mİ/AR

invasive (species) istilacı (tür) GE/GE

inventorization, inventorying envanterleme  
  AT/AH

inventory envanter  GE/GE

inventory logbook envanter defteri AT/AH

inventory stock demirbaş MZ/MS

investment yatırım  ET/ET

Ionian İyon (İon)  AT/AH

Ionian Civilization İyonya (İonia) Uygarlığı AT/AH

Ionian order İyon (İon) düzeni AT/AH

Ionic order İyonik (İonik) Düzen AT/AH

iron demir  Mİ/AR

Iron Age Demir Çağı AT/AH

ironmonger nalbur  SO/IH

irreversible geri döndürülemez, geri alınamaz  
  Mİ/AR

Islamic Art İslam sanatı AT/AH

itinerary, route güzergah, rota GE/GE
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joint nomination ortak adaylık DM/WH

joint, pointing derz  Mİ/AR

Julian calendar Rumi takvim AT/AH

justification gerekçelendirme DM/WH

key performance indicator (KPI) anahtar 
performans göstergesi, temel performans 
göstergesi  SK/SD

Amaçlanan bir sonuca doğru ilerlemenin 
kritik (anahtar) göstergesi. TPA'lar, stratejik 
ve operasyonel iyileştirme için bir odak sağlar, 
karar vermek için analitik bir temel oluşturur 
ve dikkatin en önemli olana odaklanmasına 
yardımcı olur. 

keystone kilit taşı  Mİ/AR

khan han  Mİ/AR

Khorasan mortar Horasan harcı Mİ/AR

Değişik boyutlarda tuğla kırığı ile kireç ve 
kum karışımından oluşan, Roma ve Osmanlı 
dönemlerinde sıkça kullanılan dayanıklı bir 
geleneksel harç. 

Kingdom of Commagene Kommagene Krallığı  
  AT/AH

kiosk köşk  Mİ/AR

knowledge and practices concerning nature 
and the universe doğa ve evrenle ilgili bilgi ve 
uygulamalar  SO/IH

lamb door, smaller door within a large door 
kuzuluk  Mİ/AR

landing sahanlık  Mİ/AR

landscape peyzaj  KÇ/UE

landscape architect peyzaj mimarı KÇ/UE

landscape design project çevre düzenleme 
projesi  KÇ/UE

landscape design project düzenleme (çevre). 
bkz: çevre düzenleme projesi GE/GE

large saw (for wood) hızar Mİ/AR

Late Antiquity Geç Antik Dönem AT/AH

Late Archaic Period Geç Arkaik Dönem AT/AH

Late Bronze Age Geç Tunç Çağı, Son Tunç Çağı  
  AT/AH

Late Neolitihic Period Geç Neolitik Dönem  
  AT/AH

lathwork bağdadi  Mİ/AR

Latin Empire of Constantinople 
Konstantinopolis Latin İmparatorluğu AT/AH

lattice kafes  Mİ/AR law, act kanun, 
yasa YS/LG

layer tabaka, katman GE/GE

lead kurşun  Mİ/AR

Leave No One Behind Kimseyi Geride Bırakma 
  KH/CR

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma 
için 2030 Gündemi kapsamında kullanılan, 
sosyal kapsayıcılığı ifade eden slogan. 

legend efsane  SO/IH

legibility okunabilirlik GE/GE

legislation mevzuat YS/LG

legislative act, legislation düzenleme (yasal)  
  GE/GE

letter of tender teklif mektubu YS/LG

lifestyle yaşam tarzı SO/IH

lighthouse deniz feneri Mİ/AR

lime kireç Mİ/AR

lime-mortar kireç harç Mİ/AR

linden tree ıhlamur ağacı DO/NH

  

listed historic building, designated historic 
building, registered monument, listed 
ancient monument tescilli eski eser, tescilli 
kültür varlığı  Mİ/AR

lithography litografya AT/AH

living culture yaşayan kültür SO/IH

living heritage yaşayan miras SO/IH

load-bearing wall taşıyıcı duvar Mİ/AR
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local yerel  GE/GE

local community yerel topluluk KH/CR

local costume, local dress yerel giysi, yerel 
kıyafet  SO/IH

local government yerel yönetim KÖ/IO

local headman muhtar KÖ/IO

locality, region yöre GE/GE

log, lumber, timber tomruk DO/NH

loss and damage kayıp ve hasar İD/CC

lump sum work götürü iş YS/LG

Lycian Civilization Likya (Lykia) Uygarlığı AT/AH

Lydian Civilization Lidya (Lydia) Uygarlığı AT/AH

maar formation maar formasyonu DO/NH

maar lake maar gölü DO/NH

madder kökboya, kökboyası SO/IH

madrassah medrese Mİ/AR

main artery, main road ana yol KÇ/UE

maintenance bakım GE/GE

Bir yerin dokusunu ve çevresel bağlamını iyi 
durumda tutmak için gerekli olan, düzenli 
ve rutin çalışmaları içeren, sürekli koruyucu 
bakımı. Bakım, 'restorasyon' veya 'yeniden 
yapımı' içeren 'onarım'dan ayırt edilmelidir. 

maintenance and repair bakım - onarım Mİ/AR

Man and the Biosphere (MAB) site İnsan ve 
Biyosfer (MAB) alanı DO/NH

management yönetim (1) MY/HM

management, business, business 
administration işletme MY/HM

mansard roof mansart çatı Mİ/AR

mansion konak  Mİ/AR

manuscript el yazması AT/AH

map harita  GE/GE

maple akçaağaç, isfendan çınarı DO/NH

mapping haritalama Mİ/AR

marble mermer  Mİ/AR

marble quarry mermer ocağı Mİ/AR

marbling, marbled paper ebru SO/IH

marine protected area (MPA) deniz koruma 
alanı  DO/NH

maritime tourism deniz turizmi ET/ET

market study piyasa araştırması YS/LG

Marseille roof tile Marsilya kiremit Mİ/AR

masjid mescit  Mİ/AR

mason's mark taşçı işareti GE/GE

masonry building yığma yapı Mİ/AR

Ahşap, kerpiç, tuğla veya taş malzemenin üst 
üste konulmasıyla yapılmış bina. Anadolu'da 
birçok kültür varlığı yığma yapı niteliğindedir; 
duvarların kalınlığı ve iç örgülerinin özenli 
olması, ahşap hatıllarla desteklenmesi, yığma 
yapının sağlamlığını ve depremlere karşı 
güvenliğini etkiler. 

mass kitle, kütle  Mİ/AR

mass tourism kitle turizmi ET/ET

master builder yapı ustası SO/IH

master plan (1) master planı KÇ/UE

master plan (2) nazım imar planı KÇ/UE

material analysis malzeme analizi Mİ/AR

material loss, loss of fabric malzeme kaybı, 
doku kaybı  Mİ/AR

mausoleum anıt mezar AT/AH

mausoleum, tomb türbe  AT/AH

mayor belediye başkanı KÖ/IO

meander menderes  AT/AH

meaning anlam  SO/IH

measured drawing ölçekli çizim Mİ/AR

memorial anı mekanı GE/GE

Mesolithic Period Orta Taş Çağı, Mezolitik 
Dönem  AT/AH
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Mesopotamia Mezopotamya AT/AH

metal madeni  Mİ/AR

metropolitan municipality büyükşehir 
belediyesi  KÖ/IO

Middle Ages, Medieval Period Orta Çağ 
  AT/AH

Middle Archaic Period Orta Arkaik Dönem  
  AT/AH

Middle Bronze Age Orta Tunç Çağı AT/AH

migratory (species) göçmen (tür) DO/NH

mihrab mihrap  AT/AH

mihrab, prayer niche (in a mosque) mihrap  
  Mİ/AR

minaret minare  Mİ/AR

minbar, pulpit minber Mİ/AR

miniature minyatür  AT/AH

minimum intervention en az müdahale Mİ/AR

ministerial representative Bakanlık temsilcisi, 
kazı temsilcisi  AT/AH

Minoan Civilization  Minos Uygarlığı AT/AH

minority azınlık  KH/CR

mint darphane  Mİ/AR

Mitanni Civilization Mitanni Uygarlığı AT/AH

mitigation azaltım  İD/CC

Afet sonrası can ve mal hasarını azaltmak için 
afet öncesi zaman diliminde harekete geçmek. 
Risk yönetiminde, deprem gibi birçok tehlike 
azaltılamaz, ancak bu tehlikeden kaynaklanan 
risk, örneğin depreme dayanıklı binalar veya 
nesnelerin kaymasını önleyen raflar inşa 
ederek azaltılabilir veya hafifletilebilir. İklim 
değişikliği bağlamında, hafifletme önlemleri, 
emisyonları azaltan veya sera gazı yutaklarını 
artıran önlemleri içerebilir. 

mixed property, mixed site karma varlık, 
karma miras alanı  DM/WH

moat kale hendeği  AT/AH

modeling modelleme GE/GE

modern architecture modern mimari, modern 
mimarlık  Mİ/AR

Modern architecture, modernist architecture, 
Modern Movement architecture Modern 
mimarlık, modernist mimarlık AT/AH

modern heritage modern miras Mİ/AR

Modern Period Modern Çağ AT/AH

monastery manastır AT/AH

Mongolian Empire Moğol İmparatorluğu  
  AT/AH

monitoring izleme  GE/GE

monument anıt, abide Mİ/AR

monument council anıt eser kurulu KÖ/IO

monumental architecture anıtsal mimari  
  Mİ/AR

monumental tree, tree with a TPO (Tree 
Preservation Order) (United Kingdom). also 
see: holy tree anıt ağaç. ayrıca bkz: ulu ağaç 
  DO/NH

mortar harç  Mİ/AR

mosaic mozaik  Mİ/AR

mosque cami  Mİ/AR

mother of pearl sedef SO/IH

motif motif  AT/AH

mould kalıp  AT/AH

moulding silme  Mİ/AR

mound, settlement mound höyük AT/AH

movable artefact taşınabilir sanat eseri  
  MZ/MS

movable cultural heritage taşınabilir kültür 
mirası  MZ/MS

multi-layered çok katmanlı GE/GE

municipal board belediye encümeni KÖ/IO

municipality belediye KÖ/IO

muqarnas mukarnas AT/AH

museology müzebilim MZ/MS
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museum müze  MZ/MS

Mycenaean Civilization Miken Uygarlığı AT/AH

mythology mitoloji  AT/AH

naos naos  AT/AH

narthex narteks  AT/AH

national committee ulusal komite, milli 
komite  KÖ/IO

National Inventory of Living Human 
Treasures of Turkey Yaşayan İnsan Hazineleri 
Türkiye Ulusal Envanteri SO/IH

national park milli park DO/NH

natural conservation area doğal sit alanı. 
ayrıca bkz: sit alanı  DO/NH

natural heritage doğal miras DO/NH

Doğal miras, ICOMOS doktrininde “değer 
verilen ve önemi olan toprak, su, peyzaj, 
jeolojik ve fizyocoğrafik oluşumlar, biyolojik 
çeşitlilik, biyolojik süreçler ve ekosistem 
tarafından sağlanan çevresel hizmetler” olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca bkz: miras, somut 
olmayan kültürel miras ve somut kültürel 
miras. 

natural property, natural asset tabiat varlığı 
DO/NH

Türk koruma mevzuatına göre "jeolojik 
devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup 
ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri 
bakımından korunması gerekli değerler içeren, 
yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan 
değerler". 

natural property, natural site doğal varlık, 
doğal miras alanı  DM/WH

nature conservation area tabiatı koruma alanı 
  DO/NH

nature monument tabiat anıtı DO/NH

nave, aisle nef  Mİ/AR

Near Eastern archaeology Yakındoğu 
arkeolojisi, Ön Asya arkeolojisi  AT/AH

necropolis nekropol AT/AH

negotiated tender pazarlık usülü ihale YS/LG

Neo-Greek style Yeni Grek, neo-Grek stil 
  AT/AH

neoclassicism neoklasisizm AT/AH

Neolitihic Period Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı, 
Neolitik Dönem  AT/AH

New Babylonean Civilization Eski Babil 
Uygarlığı  AT/AH

Nicene Empire, Empire of Nicaea İznik 
İmparatorluğu  AT/AH

niche, alcove niş  Mİ/AR

nomination adaylık  DM/WH

nomination file adaylık dosyası DM/WH

nomination form adaylık formu DM/WH

non-governmental organization (NGO). see: 
civil society organization (CSO) KÖ/IO

non-intrusive müdahaleci olmayan, zedeleyici 
olmayan  Mİ/AR

non-invasive (species) istilacı olmayan (tür)  
  DO/NH

non-renewable yenilenemez GE/GE

numismatics sikke bilim, nümizmatik MZ/MS

nymphaeum nimfeyum, çeşme binası AT/AH

oak tree meşe ağacı DO/NH

obelisque obelisk  AT/AH

odeon odeon  AT/AH

oil paint yağlıboya  AT/AH

Old Babylonean Civilization Yeni Babil 
Uygarlığı  AT/AH

old growth forest yaşlı orman DO/NH

olive tree zeytin ağacı  DO/NH

onion dome soğankubbe Mİ/AR

open air grave hazire AT/AH

open tender açık ihale YS/LG

open-air museum açık hava müzesi Mİ/AR

opus sectile opus sectile AT/AH
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oral expression sözlü ifade SO/IH

oral history (study, research) sözlü tarih 
(çalışması)  SO/IH

oral tradition sözlü gelenek SO/IH

organically evolved landscape kendiliğinden 
evrilmiş kültürel peyzaj DM/WH

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi Uygulama 
Rehberi uyarınca, başlangıçta sosyal, 
ekonomik, idari, ve/veya dini bir zorunluluktan 
doğan ve bugünkü şekline doğal çevresi ile 
ilişki kurarak and ona tepki vererek ulaşmış 
olan, kültürel peyzaj türüdür. Böyle peyzajlar, 
biçim ve bileşenleri itibariyle bu evrim sürecini 
yansıtmaktadır. 

original, authentic özgün, orijinal Mİ/AR

Ottoman Empire, Ottoman Period  
Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Dissolution Period  
Osmanlı İmparatorluğu: Dağılma Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Establishment Period 
Osmanlı İmparatorluğu: Kuruluş Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Expansion Period, 
Ascension Period Osmanlı İmparatorluğu: 
Genişleme Dönemi, Yükselme Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Interregnum Period 
Osmanlı İmparatorluğu: Fetret Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Reform Period  
Osmanlı İmparatorluğu: Reform Dönemi AT/AH

Ottoman Empire: Stagnation Period  
Osmanlı İmparatorluğu: Duraklama Dönemi  
AT/AH

Ottoman Empire: Tulip Era Osmanlı 
İmparatorluğu: Lale Devri AT/AH

out-sourced service provider taşeron, dış 
kaynak kullanımı  YS/LG

out-sourcing dış kaynak kullanımı. bkz: 
taşeron  YS/LG

Outstanding Universal Value (OUV) Üstün 
Evrensel Değer (ÜED), İstisnai Evrensel Değer, 
Olağanüstü Evrensel Değer DM/WH

Bir miras alanında, ulusal sınırları aşan ve 
tüm insanlığın bugünkü ve gelecek nesilleri 

için ortak öneme haiz istisnai bir kültürel ve/
veya doğal önemi ifade etmektedir. Bu mirasın 
sürekli olarak korunması, bütün uluslararası 
toplum için büyük öneme sahiptir. Bir varlığın 
Dünya Miras Listesine kaydedilmesi sırasında, 
Komite, varlığın gelecekteki etkin korunması ve 
yönetimi için anahtar bir başvuru kaynağı olacak 
olan ÜED Beyannamesi kabul etmektedir. 

ownership mülkiyet ET/ET

painting resim  AT/AH

palace saray  Mİ/AR

paleography eski yazı bilimi AT/AH

Paleolithic Period Eski Taş Çağı, Paleolitik 
Dönem  AT/AH

palimpsest yeniden yazılmış parşömen MZ/MS

papier-maché kartonpiyer Mİ/AR

partial cultural initiative certificate kısmi 
kültür girişimi belgesi ET/ET

partial reconstruction kısmi rökonstrüksiyon, 
kısmi yeniden yapım Mİ/AR

participatory inventory katılımlı envanter  
  SO/IH

participatory planning katılımcı planlama  
  KH/CR

pasture otlak  DO/NH

patina patina  Mİ/AR

Tarihi yapıların yüzeyinde zamanla oluşan 
değişim. Özellikle bakır ve bronz yüzeyler 
üzerinde uzun süre doğal elementlere maruz 
kalmasıyla veya yapay olarak (asitlerle olduğu 
gibi) oluşturulan ve estetik değer verilen film 
tabakası. 

pattern (1) örnek, model Mİ/AR

pattern (2) biçim, düzen, kalıp, örüntü Mİ/AR

pattern (3) desen, dokuma ve seramik gibi el 
sanat ürünlerinin bezenmesinde motiflerle 
oluşturulan kompozisyon düzeni Mİ/AR

paved entrance, paved courtyard taşlık Mİ/AR

pedestrian path yaya yolu KÇ/UE

pedestrian zone yaya bölgesi KÇ/UE
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pedestrianization yayalaştırma  KÇ/UE

pediment alınlık  AT/AH

pediment üçgen alınlık  AT/AH

pendantive pandantif AT/AH

people(s) halk(lar)  KH/CR

per diem, daily wage yevmiye ET/ET

performance guarantee kesin teminat YS/LG

performing arts gösteri sanatları. bkz: sahne 
sanatları  SO/IH

performing arts sahne sanatları: bkz: gösteri 
sanatları  SO/IH

pergola çardak  Mİ/AR

pergola pergola  Mİ/AR

period, age devir (2), dönem, çağ AT/AH

periodic maintenance periyodik bakım, 
dönemsel bakım  GE/GE

Periodic Reporting Periyodik Raporlama  
  DM/WH

Esasen Taraf Devletler tarafından yürütülen, 
her bölge için altı yılda bir yapılan bir 
kendini raporlama süreci olup, Dünya Mirası 
Sözleşmesinin uygulanmasının ve Liste'ye 
kaydedilen varlıkların Üstün Evrensel Değerinin 
zaman içinde sürdürülüp sürdürülmediğini 
değerlendirme, değişen koşulları ve varlıkların 
korunma durumu hakkında güncel bilgi 
sağlama ve Taraf Devletler arasında bölgesel 
işbirliğine yönelik bilgi ve tecrübe alışverişi için 
bir mekanizma sağlama amaçlarına hizmet 
eder. 

peristyle peristil  AT/AH

Persian Civilization, Achaemenid Civilization 
Pers Uygarlığı, Ahameniş Uygarlığı AT/AH

petroglyph kaya oyma resim AT/AH

Phoenician Civilization Fenike Uygarlığı  
  AT/AH

photogrammetry fotogrametri Mİ/AR

Özel kameralarla yapılan çekimlerin 
görüntülerinden ölçekli çizimler üretilmesi 
tekniği. 

Phrygian Civilization Frigya Uygarlığı AT/AH

pictograph resim yazı AT/AH

pine tree çam ağacı  DO/NH

pitched battle meydan muharebesi AT/AH

place yer  GE/GE

plane tree çınar ağacı DO/NH

plank kalas  Mİ/AR

plaster sıva  Mİ/AR

plumbing sıhhi tesisat Mİ/AR

pointed arch sivri kemer Mİ/AR

policy politika (1), siyasa MY/HM

Mevcut ve gelecekteki kararları yönlendirmek 
ve belirlemek için alternatifler arasından ve 
verilen koşullar ışığında seçilen belirli bir yol 
veya eylem yöntemi; bir kurumun, özellikle bir 
hükümet organının, genel hedeflerini ve kabul 
edilebilir prosedürlerini kapsayan üst düzey bir 
genel plan. 

political ecology politik ekoloji DO/NH

politics politika (2), siyaset MY/HM

Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik 
olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının 
bütünü, bu etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde 
ilgili aktörler arasında gerçekleşen etkileşim 
dinamiklerinin bütünü. 

poplar tree kavak ağacı DO/NH

popular culture popüler kültür SO/IH

portal taç kapı  Mİ/AR

portico, space mainly for worshippers to pray 
at the entrance of a mosque outside the main 
door son cemaat yeri Mİ/AR

post-conflict recovery çatışma sonrası 
iyileşme  GE/GE

Post-modern architecture Post-modern 
mimarlık  AT/AH

pottery çanak çömlek AT/AH

pozzolana puzolan  Mİ/AR

Harçlarda kullanılan, hidrolik özelliklere 
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sahip (su buharı geçirgenliği yüksek, çimento 
içermeyen) volkan külü. 

pozzolana cement puzolanlı çimento Mİ/AR

practitioner uygulayıcı SO/IH

Pre-Pottery Neolithic Period Çanak Çömlek 
Öncesi Neolitik Dönem AT/AH

prefabricated prefabrike Mİ/AR

prehistory Prehistorya, tarih öncesi AT/AH

Preliminary Assessment Ön Değerlendirme 
  DM/WH

Bir UNESCO Dünya Miras Alanı adaylık 
dosyasının tesliminden bir yıl önce 
sonuçlanması gereken, bir varlığın Üstün 
Evrensel Değer potansiyeline ve adaylığın 
fizibilitesine ilişkin bilgi sağlayan zorunlu 
masaüstü değerlendirmesi.

preliminary allocation ön tahsis ET/ET

preliminary project  avan proje  Mİ/AR

preliminary repair permit onarım ön izin 
belgesi  Mİ/AR

prevention önleme  GE/GE

preventive conservation önleyici koruma  
  GE/GE

Miras varlıklarında gelecekte olabilecek 
bozulma veya kayıpları önlemeyi ve en aza 
indirmeyi amaçlayan, malzemelerine ve 
yapılarına müdahale etmeden onları dolaylı 
olarak koruyan tüm önlemler ve eylemler. 

private sector özel sektör MY/HM

privatization özelleştirme YS/LG

process süreç  SO/IH

professional chamber meslek odası KÖ/IO

profit partnership kar ortaklığı YS/LG

prohibition, ban yasak YS/LG

projection çıkma  Mİ/AR

promotion tanıtım  GE/GE

property owner malik, mülk sahibi ET/ET

property rights mülkiyet hakları ET/ET

Protohistory Protohistorya, öntarih AT/AH

province il  KÇ/UE

provincial organization taşra teşkilatı KÖ/IO

provisional acceptance geçici kabul YS/LG

provisional guarantee geçici teminat YS/LG

public (1), all of society kamu MY/HM

public (2), belonging to all people kamusal  
  MY/HM

public agency kamu kurumu MY/HM

public agency, public institution, public body 
kamu kurumu  KÖ/IO

public awareness toplumsal farkındalık KH/CR

public good kamu yararı MY/HM

public good, commons kamu kaynağı MY/HM

public opinion kamuoyu MY/HM

public participation kamusal katılım, halk 
katılımı  KH/CR

Halkı karar verme sürecine doğrudan dahil 
eden ve bu kararın alınmasında kamunun 
katkısını tam olarak dikkate alan herhangi bir 
süreç. Uluslararası Kamusal Katılım Derneği 
tarafından geliştirilen temel değerler arasında, 
bir karardan etkilenenler karar alma sürecine 
katılma hakkına sahip olduğu; halkın katkısının 
kararı etkileyeceği vaad edilmesi; katılımın, 
karar vericiler de dahil olmak üzere tüm 
katılımcıların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını tanıyarak 
ve ileterek sürdürülebilir kararları desteklediği; 
bir karardan etkilenme olasılığı olan veya bir 
kararla ilgilenenlerin katılımı; katılımcılardan 
nasıl katılacaklarını tasarlamak için girdi 
aranması; katılımcılara anlamlı bir şekilde 
katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgilerin 
sağlanması; ve girdilerinin kararı nasıl etkilediği 
katılımcılara iletilmesi bulunmaktadır. 

public transport toplutaşım KÇ/UE

public-private partnership (PPP) kamu-özel 
ortaklığı  MY/HM

purchase of goods mal alımı YS/LG

purchase, acquisition satın alma YS/LG
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purchasing commission satın alma komisyonu  
  YS/LG

pyrography yakma resim SO/IH

quality of life yaşam kalitesi SK/SD

quasi-non-governmental organization 
(QUANGO) Yarı-özerk hükümet dışı kuruluş 
(QUANGO)  KÖ/IO

quoin köşe taşı  Mİ/AR

Ramsar wetland Ramsar sulak alanı DO/NH

İran'ın Ramsar kentinde imzalanan sözleşme 
uyarınca Ramsar Listesi'ne dahil edilen 
korunması gerekli sulak alan. 

Reactive Monitoring Tepkisel İzleme, Reaktif 
İzleme  DM/WH

real estate emlak  ET/ET

real estate contribution fee for the 
conservation of immovable cultural property 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı 
payı  ET/ET

real estate tax emlak vergisi  ET/ET

real estate, immovable property  gayrimenkul, 
taşınmaz  ET/ET

reburial. also see: backfilling geri doldurma, 
geri dolgu.  AT/AH

recommendation tavsiye YS/LG

reconciliation commission uzlaşma komisyonu 
  KÖ/IO

reconstruction (1) rekonstrüksiyon, yeniden 
inşa, yeniden yapım  Mİ/AR

Yıkılmış bir yapının bilinen daha önceki bir 
durumuna döndürülmek üzere yeniden inşa 
edilmesi. Restorasyon müdahalesinden farklı 
olarak, yeni malzeme kullanılarak yapılır. 
Yeniden yapım çalışmalarının ancak çok istisnai 
durumlarda gerçekleştirilmesi önerilmekte 
ve uygulamanın sağlam bilgilere dayanması 
(eski fotoğraf ve çizimler, temel izleri, 
korunmuş parçaları, tanıkların anlatımı v.b.) 
beklenmektedir. Doğal afetler, silahlı çatışmalar 
sonucunda veya kaza neticesinde yıkılan 
yapıların yeniden yapılması genellikle meşru 
kabul edilir. 

recovery iyileşme  GE/GE

rectified photography rektifiye edilmiş 
fotoğraf  Mİ/AR

recycling geri dönüşüm SK/SD

red alder kızılağaç  DO/NH

referral of nomination adaylık başvurusunun 
düzeltilmek üzere iadesi DM/WH

regeneration, revitalization yeniden 
canlandırma  GE/GE

Bir şeyi veya kişiyi yenilenmiş bir varoluşa 
kavuşturmayı amaçlayan eylemler; bir kişinin, 
şeyin veya coğrafi alanın yeniden doğuşu veya 
restorasyonu. Kullanılmayan bir yapının, kentsel 
dokunun çağdaş yaşam koşullarına uyarlanmak 
üzere uyguna altyapıyla donatılması ve 
yeniden işler duruma getirilmesi için yapılan 
çalışmalar. 

regional planning bölge planlama KÇ/UE

regionalism bölgeselcilik, yöreselcilik  GE/GE

Register of Good Safeguarding Practices 
Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı SO/IH

regulation (1), control, audit, supervision 
denetim  MY/HM

regulation(s) (2) yönetmelik YS/LG

rehabilitation sağlıklaştırma, iyileştirme, 
rehabilitasyon, sağlıklandırma, sağlıklılaştırma 
  GE/GE

Bir kültür varlığının tarihsel, kültürel veya 
mimari değerlerini taşıyan kısımlarını veya 
özelliklerini korurken, onarım, değişiklik ve 
eklemeler yoluyla güncel koşullarla uyumlu 
kullanımını mümkün kılma eylem veya süreci. 
Bu aynı zamanda bozulmuş nesneler, yapılar, 
mahalleler veya kamu tesislerinin iyi duruma 
getirilmesi faaliyetini de ifade eder; ve onarım, 
yenileme, dönüştürme, genişletme, yeniden 
modelleme veya yeniden yapılandırmayı 
içerebilir. 

Not: 'sağlıklaştırma' terimi, Türkçe dilbilgisi 
açısından mantıklı olmamasına karşın, sağlıklı 
hale getirme kavramını daha doğru olarak 
ifade eden 'sağlıklılaştırma' ve 'sağlıklandırma' 
terimlerine göre daha yaygın bir kullanıma 
sahiptir. 
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reinforced concrete betonarme Mİ/AR

reintegration bütünleme Mİ/AR

relative dating göreli tarihleme AT/AH

relic kutsal emanet, emanat-ı şerife, aziz 
bedeni kalıntısı  AT/AH

relief kabartma, rölyef AT/AH

remedial conservation kötüleşmeyi önleyici 
koruma  Mİ/AR

Renaissance Rönesans AT/AH

renewable yenilenebilir SK/SD

renewal area yenileme alanı KÇ/UE

renomination yeniden aday gösterme DM/WH

renovation renovasyon, yenileme Mİ/AR

Bir yapının veya yapı öğesinin koruma amaçlı 
yenilenmesi. 

repair (architectural) onarım (mimari) Mİ/AR

Tarihi yapılarda eskime, doğal afetler, hatalı 
müdahaleler gibi nedenlerle oluşan hasar ve 
aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan, 
sağlamlaştırma, restorasyon ve yeniden yapım 
gibi müdahale tekniklerinli içeren işlemlerin 
tümü. 

repair certificate onarım uygunluk belgesi  
  Mİ/AR

repatriation of finds, restitution (1) of finds 
buluntuların kaynak ülkeye geri getirilmesi  
  MZ/MS

replacement, substitution ikame, başkasıyla 
değiştirme  Mİ/AR

replica replika  GE/GE

Özgün bir yapının veya nesnenin özgün yerinde 
veya başka bir yerde sergilenmek üzere yapılan 
tamamen aynı olan kopyası. 

repointing harç onarımı Mİ/AR

representation temsil SO/IH

rescue excavation, rescue dig, salvage 
excavation arkeolojik kazı türleri: kurtarma 
kazısı  AT/AH

Yeni yol, baraj ve benzeri altyapı ve inşaat 
projeleri öncesinde yürütülen, kültür varlıklarını 
belgelemeye ve yerinden taşınabilecekleri 
güvenli bir yere taşımaya yönelik kazı. 

rescue excavation, rescue dig, salvage 
excavation kurtarma kazısı. bkz: arkeolojik kazı 
türleri  AT/AH

research permit araştırma izni AT/AH

residence ikamet  YS/LG

resident species yerleşik tür, yerli tür DO/NH

residential architecture, civilian architecture 
sivil mimari  Mİ/AR

resilience dirençlilik  SO/IH

Sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin 
tehlikeli bir olay, eğilim veya rahatsızlıkla başa 
çıkma, temel işlevlerini, kimliklerini ve yapılarını 
sürdürecek şekilde yanıt verme veya yeniden 
düzenleme ve aynı zamanda bu sistemlerin 
adaptasyon, öğrenme ve dönüşüm kabiliyetini 
sürdürme kapasitesi. İklim değişikliği ve afet 
riskinin azaltılması bağlamında, tehlikelere 
maruz kalan bir sistem, topluluk veya toplumun 
bir tehlikenin etkilerine zamanında ve etkin 
olarak direnme, absorbe etme, uyum sağlama 
ve bunlardan kurtulma kabiliyetine atıfta 
bulunmak için kullanılır. 

resin reçine  Mİ/AR

resolution ilke kararı YS/LG

restoration (1) (architecture) restorasyon (1) 
(mimari), esaslı onarım GE/GE

Tarihi bir yapının bozulmuş, hasar görmüş, 
yıkılmış bölüm veya öğelerinin, en az müdahale 
ile ve aslında sadık kalınarak, özgün malzeme 
ve geleneksel işçilikle onarılarak bilinen daha 
önceki bir durumuna getirilmesidir. Arzu edilen, 
yapının özgün yapım tekniğinin, strüktürünün 
ve malzemelerinin olabildiğince değiştirilmeden 
korunmasıdır. 

restoration (2) (nature) restorasyon (2) (doğa) 
  GE/GE

Doğal ortamı hasar görmüş veya yok edilmiş 
alanların doğal ortamını iyileştirme faaliyeti. 

restoration project, conservation project 
restorasyon projesi  Mİ/AR
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restoration specialist, conservation specialist 
restorasyon uzmanı, koruma-onarım uzmanı  
  Mİ/AR

restore restore etmek Mİ/AR

restore-operate-transfer model restore et-
işlet-devret modeli  YS/LG

restricted tender belli istekliler arasında ihale  
  YS/LG

retaining wall istinat duvarı Mİ/AR

retiling, roof repair kiremit aktarma, çatı 
aktarma  Mİ/AR

retrofit retrofit  Mİ/AR

Eski sistemleri yeni teknolojiler ekleyerek 
güçlendirme. 

reuse. also see: adaptive reuse yeniden 
kullanım. ayrıca bkz: uyarlamalı yeniden 
kullanım  Mİ/AR

reversibility geri döndürülebilirlik, geri 
alınabilirlik  GE/GE

revised project, project revision revize proje  
  Mİ/AR

rhyton kutsal sunu kabı AT/AH

ribbed vault kaburgalı tonoz Mİ/AR

right of easement irtifak hakkı KÇ/UE

right of usufruct intifa hakkı KÇ/UE

rights holders and duty bearers hak sahipleri 
ve görev sahipleri  KH/CR

rights-based approaches, human rights-
based approaches hak temelli yaklaşımlar  
  KH/CR

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
diğer uluslararası insan hakları belgelerinde 
yer alan insan hakları standartlarının ve 
bunlardan türetilen ilkelerin, tüm sektörlerde 
ve programlama sürecinin tüm aşamalarında 
tüm kalkınma işbirliğine ve programlamaya 
rehberlik etmesi için insan haklarının ana 
akımlaştırılması, ve kalkınma işbirliği, 
'yükümlülük sahiplerinin' yükümlülüklerini 
yerine getirme ve 'hak sahiplerinin' haklarını 
talep etme kapasitelerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunur. 

riparian akarsu boyu DO/NH

rising damp yükselen nem Mİ/AR

risk risk  GE/GE

Zarar verme olasılığı olan doğal veya insan 
kaynaklı tehlikeler (deprem, sel, yangın, 
çatışma, vb.). 

risk assessment risk değerlendirmesi GE/GE

Kültürel ve doğal mirasa hasar verebilecek 
risklerin belirlenmesi ve analizi. 

risk avoidance riskten kaçınma GE/GE

risk management risk yönetimi GE/GE

risk mitigation, risk reduction risk azaltma  
  GE/GE

risk of damage  hasar riski GE/GE

risk preparedness riske hazırlıklı olma GE/GE

ritual ritüel  SO/IH

ritual, ceremony tören, merasim, ritüel, 
seremoni  AT/AH

river ırmak  Mİ/AR

rock-carved (adj.), rock-carving (noun)  
kaya oyma  GE/GE

rock-carved church, rock-cut church  
kaya kilisesi, kaya oyma kilise AT/AH

rock-carved tomb kaya mezarı AT/AH

Roman cement Roma çimentosu Mİ/AR

Roman Civilization, Roman Period  
Roma Uygarlığı, Roma Dönemi AT/AH

Roman Empire Roma İmparatorluğu AT/AH

Roman Republic Roma Cumhuriyeti AT/AH

roof ridge mahya (1) (genel mimari) AT/AH

room, chamber oda Mİ/AR

rose tree gül ağacı  DO/NH

royal box, royal prayer lodge (in a mosque) 
hünkar mahfili  Mİ/AR

rubble stone moloz taş Mİ/AR
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ruin yıkıntı, harabe, kalıntı (1) GE/GE

rural, provincial kırsal KÇ/UE

rustic rüstik  Mİ/AR

saint aziz, azize  AT/AH

sanctuary kutsal alan Mİ/AR

sand kum  Mİ/AR

sarcophagus lahit  AT/AH

sash window giyotin pencere Mİ/AR

Sassanid Empire Sasani İmparatorluğu AT/AH

scaenae frons sahne (2) (antik tiyatro) Mİ/AR

scaffolding iskele  Mİ/AR

scale ölçek  GE/GE

scientific value değer: bilimsel değer GE/GE

scots pine sarıçam  DO/NH

scraping raspa  Mİ/AR

sculpture heykel  AT/AH

sea level rise (SLR) deniz yüzeyi yükselmesi  
  İD/CC

seal. also see: glyptics mühür, sal. ayrıca bkz: 
gliptik  AT/AH

sealed tender kapalı ihale YS/LG

Second National Architectural Movement 
İkinci Ulusal Mimarlık Akımı AT/AH

section kesit  Mİ/AR

selamlik quarter (part of a domestic building 
reserved for men). also see: harem quarter 
selamlık. ayrıca bkz: haremlik Mİ/AR

Seleucid Period Selevkos Dönemi AT/AH

Seljukid Period Selçuklu Dönemi AT/AH

sense of identity kimlik duygusu SO/IH

sense of place mekan duygusu GE/GE

serial nomination seri adaylık DM/WH

serial property seri varlık DM/WH

service hizmet  YS/LG

service procurement hizmet alımı YS/LG

setting çevresel bağlam GE/GE

settlement archaeology yerleşim arkeolojisi  
  AT/AH

sheet pafta  GE/GE

shellac gomalak  Mİ/AR

shelter (1) barınak  Mİ/AR

shelter (2) korugan, üst örtü AT/AH

shipyard tersane  Mİ/AR

shore border line (legal) kıyı kenar çizgisi 
(yasal)  GE/GE

shoreline (legal) kıyı çizgisi (yasal) GE/GE

shoring iksa  Mİ/AR

shrub, bush çalı  DO/NH

significance (cultural, natural). also see: 
value önem (kültürel, doğal). ayrıca bkz: değer 
  GE/GE

Önem, hem doğal hem de kültürel önem olarak, 
yerlerin ve nesnelerin başlıca değerlerinin ve 
özelliklerinin toplamıdır ve korunmalarının 
temelini oluşturur. 

significance assessment önem değerlendirmesi 
  GE/GE

silk ipek  SO/IH

Silk Road İpek Yolu  AT/AH

simple repair basit onarım Mİ/AR

Kültür varlıklarının bozulan mimari öğelerinin 
özgün biçimlerine uygun olarak, aynı malzeme 
ve ayrıntılarla onarılması. 

site. also see: conservation area alan, miras 
alanı  GE/GE

site handover yer teslimi YS/LG

site interpretation and presentation alan 
yorumu ve sunumu  GE/GE

Yorum, halkın farkındalığını artırmayı ve kültürel 
miras alanlarının anlaşılmasını geliştirmeyi 
amaçlayan tüm potansiyel faaliyetler anlamına 
gelir. Bunlar arasında basılı ve elektronik 
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yayınlar, halka açık dersler, yerinde ve doğrudan 
ilgili tesis dışı kurulumlar, eğitim programları 
ile sosyal faaliyetler, bunların yanısıra devam 
eden araştırma, eğitim ve yorumlama sürecinin 
kendisinin değerlendirilmesi yer alabilir.

Sunum ise, daha spesifik olarak, bir kültürel 
miras alanındaki yorumlayıcı bilginin, fiziksel 
erişimin ve yorumlayıcı altyapının düzenlenmesi 
yoluyla dikkatle planlanmış iletişimini ifade 
eder. Bilgi panoları, müze tipi gösterimler, resmi 
yürüyüş turları, konferanslar ve rehberli turlar 
ve multimedya uygulamaları ve web siteleri 
gibi unsurlar dahil ancak gerekli olmayan çeşitli 
teknik yollarla iletilebilir. 

site management boundary yönetim alanı 
sınırı  MY/HM

site management directorate alan başkanlığı  
  KÖ/IO

site management plan. also see: site 
management, heritage management, 
cultural resource management alan yönetim 
planı. ayrıca bkz: alan yönetimi, miras yönetimi, 
kültürel kaynak yönetimi MY/HM

Bir alanın değerlerinin ilgili paydaşlarla 
birlikte nasıl korunacağını tanımlayan bir yol 
haritası. Kültürel ve doğal varlıkların ve sit 
alanlarının; özgün yapılarına uygun olarak 
akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, 
ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte korunmasını, 
varlığın değerlerinin yanında gelişiminin 
ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar 
arasında bir denge kurulmasını ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlayan stratejik bir 
plandır. Paydaşların ortaklaşa benimsediği bir 
vizyon doğrultusunda, koruma-restorasyon, 
ziyaretçiler-turizm, eğitim-bilinçlendirme, 
ulaşım-erişim gibi başlıklarda, paydaşlarla 
birlikte belirlenen hedefler çerçevesinde 
kurgulanan eylem planlarını içerir. Türk koruma 
mevzuatında, “Yönetim Alanı’nın korunmasını, 
yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak 
amacıyla, işletme projesini, kazı planı ve çevre 
düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar 
planı dikkate alınarak oluşturulan koruma ve 
gelişme projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama 
etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş 
yılda bir gözden geçirilen planlar” olarak 
tanımlanmaktadır. 

site management: advisory board alan 
yönetimi: danışma kurulu KÖ/IO

site management: coordination and 
supervision board alan yönetimi: eşgüdüm ve 
denetleme kurulu  KÖ/IO

site management. also see: heritage 
management, cultural resource management 
alan yönetimi. ayrıca bkz: alan yönetim planı, 
miras yönetimi, kültürel kaynak yönetimi  
  MY/HM

site manager alan başkanı KÖ/IO

site map halihazır harita KÇ/UE

site plan vaziyet planı GE/GE

conservation area sit, sit alanı GE/GE

Sit' sözcüğü, Fransızca 'site' sözcüğünden 
Türkçe'ye uyarlanmıştır. İngilizce ve Fransızca 
yazılışı ile 'site' terimi, UNESCO Dünya Miras 
Sözleşmesi'nde tanımlanan, ve 'anıtlar', 'yapı 
toplulukları' ve 'sitler' olarak adlandırılan 
üç kültürel miras türünden biridir. 'Sitlerin' 
tanımı, Sözleşme'de "tarihsel, estetik, 
etnolojik veya antropolojik bakımlardan 
istisnai evrensel değeri olan insan ürünü 
eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri 
ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar" olarak 
verilmiştir. Dünya Miras Sözleşmesi'nin 
uygulanmasında kültürel alanlar için resmi 
danışma organı olan 'Uluslarararası Anıtlar 
ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) adında da 
yine bu kavram yer almaktadır. Türk koruma 
mevzuatında ise 'sit'in (veya 'sit alanı') tanımı 
"tarih öncesinden günümüze kadar gelen 
çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları 
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 
özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, 
kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu 
sosyal yaşama konu olmuş veya önemli 
tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve 
tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması 
gerekli alanlar" olarak verilmiştir. Buna göre, 
arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik, doğal 
ve tarihi olmak üzere beş farklı sit alanı türü 
tanımlanmaktadır. Mevzuatta 'kültür varlığı' 
ve 'tabiat varlığı' kadastral tek parsel ölçeğinde 
tanımlanırken, 'sit alanı' birden fazla parseli 
içerebilmekte ve bu özelliğiyle kent ve çevre 
ölçeğinde tanımlanmaktadaır. 

sketch kroki  GE/GE

sketch, diagram eskiz Mİ/AR
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slow onset event yavaş gelişen olay İD/CC

small town that has a municipal 
administration but is not a district centre 
belde  KÇ/UE

social cohesion toplumsal bütünleşme SK/SD

social inclusion sosyal kapsayıcılık KH/CR

social practice sosyal pratik, toplumsal 
uygulama  SO/IH

social rights sosyal haklar KH/CR

social value değer: sosyal değer GE/GE

society (1) toplum, cemiyet KH/CR

society (2), association dernek KÖ/IO

sofa, central hall sofa Mİ/AR

sounding, coring. also see: drilling sondaj  
  AT/AH

spatial feature mekansal özellik Mİ/AR

Special Environmental Protection Area  
Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) DO/NH

Ekolojik olarak ulusal ve uluslararası 
öneme sahip, çevre kirlenmelerine ve çevre 
bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal 
kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak 
değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması gerekli olan kara, su ve deniz 
alanları. 

spire külah  Mİ/AR

spirit level su terazisi (1) Mİ/AR

spirit of place, genius loci yerin ruhu GE/GE

splitted tree yarılmış ağaç DO/NH

spolia, reused material devşirme malzeme  
  Mİ/AR

sponsorship sponsorluk ET/ET

spruce tree ladin ağacı DO/NH

square meydan  KÇ/UE

squatter gecekondu KÇ/UE

stadium (Latin), stadion (Greek) stadyum  
  AT/AH

stage sahne (1) (genel) Mİ/AR

stained glass vitray  Mİ/AR

stakeholder paydaş MY/HM

Bir mirasa özel ilişkileri, yükledikleri anlamlar 
ve/veya yasal ve ekonomik çıkarları temelinde 
özel bir ilgisi olan ve mirasla ilgili kararları 
etkileyebilecek veya bunlardan etkilenebilecek 
olan kişi, grup veya kuruluş. 

stalactite sarkıt  DO/NH

stalagmite dikit  DO/NH

stamp seal. also see: seal damga müdür. 
ayrıca bkz: mühür  AT/AH

State of Conservation Korunmuşluk Durumu  
  DM/WH

State Party Taraf Devlet KÖ/IO

State Treasury land Hazine arazisi ET/ET

Statement of Outstanding Universal Value 
Üstün Evrensel Değer Beyannamesi DM/WH

statement of significance  önem beyanı, değer 
beyanı  GE/GE

stewardship gözetim, idare GE/GE

stokehole külhan  Mİ/AR

stone taş  Mİ/AR

Stone Age Taş Çağı  AT/AH

stone masonry yığma taş Mİ/AR

stone or brickwork kagir Mİ/AR

stone quarry taş ocağı GE/GE

stonemason taş ustası SO/IH

storage depo  MZ/MS

storage organizing depo tanzimi MZ/MS

storage room (in Ottoman houses) yüklük  
  Mİ/AR

Strategic Objectives (UNESCO World 
Heritage) (5Cs) Stratejik Hedefler (UNESCO 
Dünya Mirası) (5C)  DM/WH

Strategic Objectives: Capacity Building  
Stratejik Hedefler: Kapasite Geliştirme DM/WH



104

İngilizce-Türkçe Kültürel Miras Sözlüğü

Strategic Objectives: Communication  
Stratejik Hedefler: İletişim DM/WH

Strategic Objectives: Communities  
Stratejik Hedefler: Topluluklar DM/WH

Strategic Objectives: Conservation  
Stratejik Hedefler: Koruma DM/WH

Strategic Objectives: Credibility  
Stratejik Hedefler: Güvenilirlik DM/WH

strategic plan stratejik plan KÇ/UE

stream akarsu  DO/NH

street furniture, urban furniture  
kent mobilyası  KÇ/UE

street rehabilition sokak sağlıklaştırma GE/GE

structural strüktürel, yapısal Mİ/AR

structural condition yapısal durum GE/GE

structural intervention yapısal müdahale Mİ/AR

style üslup, stil  AT/AH

stylized stilize  AT/AH

subterranean toprakaltı Mİ/AR

sultan's pavillion hünkar kasrı Mİ/AR

Sumerian Civilization Sümer Uygarlığı AT/AH

summer palace kasır Mİ/AR

sundial güneş saati  AT/AH

supervision uygulamanın denetlenmesi, 
kontrolluk  Mİ/AR

supervision responsibility uygulama 
sorumluluğu  Mİ/AR

surface area yüz ölçümü GE/GE

surface cleaning yüzey temizleme MZ/MS

survey, questionnaire anket KH/CR

sustainability sürdürülebilirlik SK/SD

sustainable development sürdürülebilir 
kalkınma, sürdürülebilir gelişme SK/SD

Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 
vermeden karşılayan kalkınma. Kalkınmada 

sürdürülebilirlik, gezegen kaynaklarının sınırları 
içinde yaşama, ekonomi, toplum ve çevre 
arasındaki denge ve bağlantılar, ve kaynakların 
ve fırsatların adil dağılımı ilkelerini kapsar. 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) SK/SD

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile 
bağlantılı olarak kabul edilen, 169 Hedef ve 
ilgili Göstergelerin eşlik ettiği 17 Küresel Amaç 
grubu. Hedeflerin temaları şunlardır: SKA 1: 
Yoksulluğa Son; SKA 2: Açlığa Son; SKA 3: 
Sağlık ve Refah (UNDP Türkiye, Sağlık ve Kaliteli 
Yaşam olarak kullanmıştır) ; SKA 4: Nitelikli 
Eğitim; SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; SKA 
6: Temiz Su ve Sanitasyon; SKA 7: Erişilebilir 
ve Temiz Enerji; SKA 8: İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme; SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik 
ve Altyapı; SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması; 
SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar; 
SKA 12: Sorumu Tüketim ve Üretim; SKA 13: 
İklim Eylemi; SKA 14: Sudaki Yaşam; SKA 15: 
Karasal Yaşam; SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü 
Kurumlar; ve SKA 17: Hedefler için Ortaklıklar.

Not: 2019 yılında, UNDP Türkiye'nin bir 
basın açıklamasıyla, 'Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri'nin artık 'Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları' olarak anılmaya başlandığı ilan 
edilmiştir. 

sustainable tourism sürdürülebilir turizm ET/ET

Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve 
çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan, 
ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi 
toplulukların uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten 
turizm. 

swamp area bataklık alan DO/NH

SWOT analysis GZFT analizi MY/HM

Bir alanın güçlü ve zayıf yönleri ile alanın güncel 
durumuyla ilgili fırsatların ve tehditlerin tespit 
edilmesine dayanan bir inceleme yöntemi. 

symbol sembol, simge SO/IH

synagogue sinagog  AT/AH

tangible cultural heritage somut kültürel 
miras  GE/GE
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Somut kültürel miras, ICOMOS doktrininde 
“insanların yerleşim yerleri, köyler, kasabalar 
ve şehirler, binalar, yapılar, sanat eserleri, 
belgeler, el sanatları, müzik aletleri, mobilyalar, 
giysiler ve kişisel dekorasyon, dini, ritüel ve 
cenaze nesneler, aletler, makine ve teçhizat 
ve endüstriyel sistemler gibi insanoğlunun 
yaratılmış eserlerinin tümü" olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca bkz: miras, somut 
olmayan kültürel miras, doğal miras ve somut 
kültürel miras. 

tannery tabakhane  Mİ/AR

technical specifications teknik şartname  
  YS/LG

technological value teknolojik değer GE/GE

telamon. see: caryatid AT/AH

temple, cult building tapınak, mabed AT/AH

temporary intervention geçici müdahale Mİ/AR

tender ihale  YS/LG

tender commission ihale komisyonu YS/LG

tender document ihale belgesi YS/LG

tendering official ihale yetkilisi YS/LG

tendering procedure ihale usülü YS/LG

Tentative List Geçici Liste DM/WH

tepidarium ılıklık, tepidaryum AT/AH

Terms of Reference şartname YS/LG

terraced house (Britain), Terrace House 
(Ephesus) teras ev  AT/AH

terracotta pişmiş toprak Mİ/AR

terrazzo terrazzo, dökme mozaik Mİ/AR

testimony tanıklık  GE/GE

theatre tiyatro  AT/AH

Thrace Trakya  AT/AH

throne  taht  AT/AH

timber (1)  ahşap  Mİ/AR

timber (2), log kereste Mİ/AR

timber frame ahşap çatkı, ahşap karkas Mİ/AR

to build inşa etmek  Mİ/AR

tomb, burial, grave mezar AT/AH

tombstone mezar taşı AT/AH

tongue-and-groove woodwork, marquetry 
kündekari  SO/IH

topographical map topografik harita GE/GE

topography topografya GE/GE

tour guide tur rehberi ET/ET

tour operator tur operatörü ET/ET

tourism area turizm alanı ET/ET

tourism business turizm işletmesi ET/ET

tourism centre turizm merkezi ET/ET

tourism region turizm bölgesi ET/ET

tourist turist  ET/ET

tower kale burcu  AT/AH

town kasaba  KÇ/UE

tradition, custom gelenek, görenek SO/IH

traditional geleneksel GE/GE

Uzun süredir yerleşik, nesilden nesile aktarılan, 
gelişen ve sürekli olarak yeniden yaratılan adet, 
inanç veya yaklaşımları takip eden veya bunlara 
ait olan. 

traditional children's plays geleneksel çocuk 
oyunları  SO/IH

traditional construction material geleneksel 
yapı malzemesi  Mİ/AR

traditional craftsmanship geleneksel 
zanaatlar  SO/IH

traditional craftsperson, artisan geleneksel el 
sanatkarı  SO/IH

traditional dwelling geleneksel konut SO/IH

traditional folk costume geleneksel giyim-
kuşam  SO/IH

traditional handicrafts geleneksel el sanatları 
  SO/IH

traditional institutions geleneksel kurumlar  
  SO/IH
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traditional knowledge geleneksel bilgi SO/IH

Bir topluluk içinde geliştirilen, sürdürülen ve 
nesilden nesile aktarılan, genellikle kültürel 
veya manevi kimliğinin bir parçasını oluşturan 
bilgi, teknik bilgi, beceri ve uygulamalar. 

traditional master craftsman geleneksel el 
sanatı ustası  SO/IH

traditional sohbet meetings geleneksel 
sohbet toplantıları  SO/IH

traditional Turkish roof tile alaturka kiremit  
  Mİ/AR

transboundary property sınır aşırı varlık  
  DM/WH

Hemhudut olan farklı Taraf Devletlerin 
toprakları içerisinde kalan Dünya Miras 
Alanıdır. 

transept transept  AT/AH

transfer devir (1), nakil YS/LG

transfer of development rights imar hakkı 
transferi  YS/LG

transition period geçiş dönemi KÇ/UE

transition zone. see: interaction-transition 
zone  KÇ/UE

transmission aktarım SO/IH

transnational property ulus aşırı varlık DM/WH

Hemhudut olması gerekmeyen farklı Taraf 
Devletlerin toprakları içerisinde kalan seri 
Dünya Miras Alanıdır. 

traveller gezgin, seyyah AT/AH

travertine traverten DO/NH

treasure hunting, hoard hunting definecilik  
  AT/AH

treasure, hoard define AT/AH

treatment, application (material 
conservation) uygulama (1) (malzeme 
koruma)  GE/GE

tribe kabile  AT/AH

triumphal arch zafer takı, tak AT/AH

trough yalak  Mİ/AR

Troy I Period, Troy I Settlement Troya (Troia) I 
Dönemi, Troya (Troia) I Yerleşmesi AT/AH

Troy II Period, Troy II Settlement Troya (Troia) II 
Dönemi, Troya (Troia) II Yerleşmesi AT/AH

Troy III-IV Period, Troy III-IV Settlement 
Troya (Troia) III-V Dönemi, Troya (Troia) III-IV 
Yerleşmesi  AT/AH

Troy VI Period, Troy VI Settlement Troya (Troia) 
VI Dönemi, Troya (Troia) VI Yerleşmesi AT/AH

Troy VII-IX Period, Troy VII-IX Settlement 
Troya (Troia) VII-IX Dönemi, Troya (Troia) VII-IX 
Yerleşmesi  AT/AH

tumulus tümülüs  AT/AH

tunnel tünel  Mİ/AR

Turcoman Türkmen  AT/AH

Turkish red pine kızılçam DO/NH

Turkish Republic Türkiye Cumhuriyeti AT/AH

Turkish Republic: Multi-party Period  
Türkiye Cumhuriyeti: Çok Partili Dönem AT/AH

Turkish Republic: Single-party Period, Early 
Republican Period Türkiye Cumhuriyeti:  
Tek Partili Dönem, Erken Cumhuriyet Dönemi  
  AT/AH

Turkish War of Independence Kurtuluş Savaşı, 
İstiklal Harbi  AT/AH

underground yeraltı GE/GE

underground gallery, subterranean gallery 
yeraltı galerisi  AT/AH

undisturbed alluvial forest bozulmamış 
alüvyon ormanı  DO/NH

unguentarium gözyaşı şişesi AT/AH

unification (of lots) tevhid (tersi: ifraz) (parsel)  
  YS/LG

Upstream process göze süreci DM/WH

UNESCO Dünya Miras adaylık sürecinin en 
erken aşamalarında (suyun kaynağında, veya 
'göze'de), tercihen Taraf Devletlerin Geçici 
Listelerin oluşturulması veya güncellenmesi 
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sırasında ve Ön Değerlendirme'den önce, isteğe 
bağlı olarak yapılan, bir adaylığın fizibilitesine 
ilişkin bilgi sağlayan değerlendirme süreci.

Urartian Civilization Urartu Uygarlığı AT/AH

urban archaeological conservation area 
kentsel arkeolojik sit alanı. ayrıca bkz: sit alanı 
  GE/GE

urban archaeology kentsel arkeoloji, kent 
arkeolojisi  GE/GE

urban conservation kentsel koruma KÇ/UE

Toplumların sosyal ve ekonomik yaşantılarını 
ve kültürel değerlerini yansıtan, bazen zamanla 
cazibesini yitirerek yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalan tarihi kentsel alanları korumaya, 
çağdaş kent yaşamıyla bütünleştirmek ve 
kentte yaşayanlara yeniden kazandırmaya 
yönelik çalışmalar. 

urban conservation area, historic district 
(American) kentsel sit alanı. ayrıca bkz: sit 
alanı  KÇ/UE

urban development kentsel gelişim, imar  
  KÇ/UE

urban ensembles kentsel yapı toplulukları  
  KÇ/UE

urban fabric kentsel doku KÇ/UE

urban forest kent ormanı DO/NH

urban garden kent bahçesi KÇ/UE

urban improvement kentsel iyileştirme KÇ/UE

urban landscape, cityscape  kentsel peyzaj  
  KÇ/UE

urban redevelopment kentsel yeniden 
geliştirme  KÇ/UE

urban regeneration kentsel dönüşüm KÇ/UE

urban rehabilitation kentsel sağlıklaştırma 
  KÇ/UE

urban renewal kentsel yenileme KÇ/UE

urban revitalization kentsel canlandırma  
  KÇ/UE

urbanism, urban studies şehircilik, kentbilim  
  KÇ/UE

urbanistic kentbilimsel KÇ/UE

use, function işlev, fonksiyon, kullanım GE/GE

user kullanıcı  KH/CR

valorisation, evaluation değerlendirme (miras, 
genel)  GE/GE

valuation değer biçme GE/GE

value, significance değer. ayrıca bkz: önem 
GE/GE

Değer, mevzuat, idari makamlar ve/veya 
diğer paydaşlar tarafından miras yerlerine ve 
nesnelere atfedilen bir dizi olumlu özellik, nitelik, 
anlam, algı veya ilişki olarak tanımlanabilir. 
Değerler sabit değildir, öznel ve durumsaldır. 
Değerler, bir yeri veya nesneyi önemli kılan 
şeydir ve genellikle toplumun ve yetkililerin 
onunla ilgilenmesinin nedenidir. Genel olarak 
toplum içindeki gruplar, atfedilen bu değerden 
fayda beklerler. Önem, hem doğal hem de 
kültürel önem olarak, yerlerin ve nesnelerin 
başlıca değerlerinin ve özelliklerinin toplamıdır 
ve korunmalarının temelini oluşturur. 

value: amenity value hizmet değeri GE/GE

value: archaeological value arkeolojik değer  
  GE/GE

value: artistic value değer: sanatsal değer  
  GE/GE

value: cultural value, cultural significance 
kültürel değer  GE/GE

Geçmiş, şimdiki veya gelecek nesiller için 
estetik, tarihi, arkeolojik, mimari, ekonomik, 
bilimsel, teknolojik, çevresel, sosyal, dilsel 
ve/veya manevi değer. Kültürel değer, 
mekanın kendisinde, niteliklerinde, düzeninde, 
dokusunda, kullanımında, çağrışımlarında, 
anlamlarında, kayıtlarında, ilgili yerlerinde ve 
ilgili nesnelerde vücut bulur. Miras mekanları, 
farklı bireyler veya gruplar için bir dizi öneme 
sahip olabilir. Kültürel değer zamanla ve 
kullanıma göre değişebilir. Kültürel değer 
anlayışımız, yeni bilgilerin bir sonucu olarak 
değişebilir. 

value: documentary value değer: belge değeri 
  GE/GE

value: economic value değer: ekonomik değer 
  GE/GE
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value: group value grup değeri GE/GE

value: health value sağlık değeri GE/GE

value: historical value tarihi değer GE/GE

value: natural value doğal değer GE/GE

Doğal alanların korunmasını gerekçelendiren, 
doğal güzellik, biyoçeşitlilik, ekolojik değer, 
jeolojik açıdan tarihi belge değeri gibi türlere 
ayrılan değerler bütünü. 

value: non-use value, passive use value 
(antonym: use value) değer: kullanım-dışı 
değer, pasif kullanım değeri (tersi: kullanım 
değeri)  GE/GE

Çevresel bir özelliğin bilinmesinden 
kaynaklanan varlık değeri, herhangi bir fiili 
kullanım beklentisine bakılmaksızın gelecekte 
de var olmaya devam edecektir. Doğrudan 
gözlemlenemeyen ve fiyatlandırılamayan fayda 
ve hizmetler. Dünyadaki yaşam döngüsü ve 
sürekliliği için hayati önem arz eden hizmetleri 
de içerir. 

value: religious, spiritual value değer: dini 
değer  GE/GE

value: use value (antonym: non-use value) 
değer: kullanım değeri (tersi: kullanım dışı 
değer)  GE/GE

Çevresel varlıkların sağladığı, ekonomik 
faaliyetlerin devamı için gerekli hammaddeleri 
sağlamanın yanı sıra insan yaşamını 
güzelleştiren estetik ve rekreasyonel amaçlı 
kullanımdan doğan değerler. 

values-based conservation değer temelli 
koruma, değer odaklı koruma GE/GE

Toplumdaki çeşitli paydaşların mirasa verdiği 
değer üzerine odaklanarak gerçekleştirilen 
koruma. 

vandalism vandalizm, insan eliyle tahribat, 
yağmalama  GE/GE

varnish vernik  Mİ/AR

vault tonoz  Mİ/AR

vegetable garden bostan KÇ/UE

vegetation bitki örtüsü DO/NH

vehicular road taşıt yolu KÇ/UE

Venetian Republic, Republic of Venice 
Venedik Cumhuriyeti AT/AH

veranda, porch veranda Mİ/AR

vermiculation kurt yeniği Mİ/AR

vernacular yöresel  GE/GE

vernacular architecture yöresel mimari, 
vernaküler mimari  GE/GE

Yüksek sanatsal değer taşımasa da, bir yörenin 
yerel kültürünü yansıtan, tipolojik özellikleriyle 
korunmaya değer bulunan yapı grupları ve 
kentsel dokular. 

vestige, relic, remains, trace iz, kalıntı (2)  
  GE/GE

village köy  KÇ/UE

village monography köy monografisi SO/IH

village plays, village theatre köy seyirlik 
oyunları  SO/IH

visitor ziyaretçi  ET/ET

visual integrity görsel bütünlük GE/GE

vocal music vokal müzik, sözlü müzik (Türk 
Sanat Müziği)  SO/IH

vocational school meslek okulu KH/CR

vocational training mesleki eğitim GE/GE

volcanic volkanik  DO/NH

vulnerability incinebilirlik, kırılganlık GE/GE

vulnerable groups incinebilir gruplar, kırılgan 
gruplar  KH/CR

wall painting, fresco duvar resmi Mİ/AR

walnut tree ceviz ağacı DO/NH

watch tower gözcü kulesi Mİ/AR

water heritage su mirası DO/NH

water tower su terazisi (2) Mİ/AR

welding (iron) kaynaklama (demir) Mİ/AR
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Western Roman Empire Batı Roma 
İmparatorluğu  AT/AH

wetland sulak alan  DO/NH

whitewash badana  Mİ/AR

wicket gate kuzukapı Mİ/AR

willow tree söğüt ağacı DO/NH

windmill yeldeğirmeni Mİ/AR

wood tahta  Mİ/AR

wood preserver koruyucu (ahşap için) Mİ/AR

wood, woodland koru, koruluk arazı DO/NH

work yapıt, eser  GE/GE

work of art sanat yapıtı AT/AH

work of art, artwork sanat eseri GE/GE

World Heritage Dünya Mirası DM/WH

World Heritage Site  Dünya Miras Alanı, Dünya 
Mirası Alanı  DM/WH

UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi uyarınca, 
tüm insanlık için olağanüstü öneme sahip olan 
ve bu nedenle korunması gerekli kültürel ve/
veya doğal miras alanı. 

wrought iron dövme demir Mİ/AR

yalı, waterside mansion yalı Mİ/AR

yurt, nomadic ten yurt Mİ/AR



110

İngilizce-Türkçe Kültürel Miras Sözlüğü

Section 2 / Bölüm: Names of Official Organizations, Programmes and 
Legislation / Resmi Mevzuat, Kurum ve Program İsimleri 

American Research Institute in Turkey (ARIT) 
Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü

Association of Turkish Travel Agencies 
(TÜRSAB) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB)

Athens Charter (1933) Atina Kartası (1933)

Austrian Archaeological Institute (OeAI) 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü

Blue Shield (formerly the International 
Committee of the Blue Shield) Mavi Kalkan 
(önceki adı Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü)

British Institute of Archaeology at Ankara 
(BIAA) Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Cabinet of Ministers Bakanlar Kurulu

Climate Heritage Network İklim Miras Ağı

CoE: Convention for the Protection of the 
Archaeological Heritage of Europe (revised) 
(Valetta Convention) (1992) Avrupa Konseyi: 
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi (gözden geçirilmiş) (Valetta 
Sözleşmesi) (1992)

CoE: Convention for the Protection of the 
Architectural Heritage of Europe (Granada, 
1985) Avrupa Konseyi: Avrupa Mimari Mirasının 
Korunması Sözleşmesi (Granada, 1985)

CoE: Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitats 
(Bern Convention) (1979) Avrupa Konseyi: 
Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama 
Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern 
Sözleşmesi) (1979)

CoE: European Charter of the Architectural 
Heritage (Amsterdam Declaration) (1975) 
Avrupa Konseyi: Avrupa Mimari Mirası 
Sözleşmesi (Amsterdam Bildirgesi) (1975)

CoE: Framework Convention on the Value 
of Cultural Heritage for Society (Faro 
Convention) (2005) Avrupa Konseyi: Toplum 
için Kültürel Mirasın Değerine İlişkin Çerçeve 
Sözleşmesi (Faro Sözleşmesi) (2005)

Council of Europe (CoE) Avrupa Konseyi

Creative Europe Yaratıcı Avrupa

Culture 2030 Goal Campaign: Statement 
on Culture and the COVID-19: ‘Ensuring 
culture fulfills its potential in responding to 
the COVID-19 pandemic’ Kültür 2030 Hedefi 
Kampanyası: Kültür ve COVID-19 Bildirgesi: 
‘COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Kültürün 
Potansiyelini Gerçekleştirmesini Sağlamak’

Directorate of Antiquities and Museums 
Asar-ı Atika ve Müzeler Müdürlüğü

EC: European Green Deal (2019) Avrupa 
Komisyonu: Avrupa Yeşil Antlaşması (2019)

EU: Horizon 2020 AB: Ufuk 2020

Europa Nostra Bizim Avrupa

Europa Nostra: Avrupa Kültürel Miras Yeşil 
Belgesi (2021) Europa Nostra: European 
Cultural Heritage Green Paper (2021)

European Commission (EC) Avrupa Komisyonu

European Confederation of Conservator-
Restorers' Organisations (E.C.C.O.) 
Avrupa Konservatör-Restoratör Örgütleri 
Konfederasyonu

European Council (EUCO) Avrupa Zirvesi: 
Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, 
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ya da kısaca 
Avrupa Zirvesi

European Heritage Alliance Avrupa Miras 
İttifakı

European Network for Conservation-
Restoration Education Avrupa Konservasyon-
Restorasyon Eğitimi Ağı

European Union (EU) Avrupa Birliği (AB)

Foundation for the Protection and Promotion 
of the Environment and Cultural Heritage 
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı)

French Institute of Anatolian Studies (IFEA) 
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

German Archaeological Institute (DAI)  
Alman Arkeoloji Enstitüsü
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Global Heritage Fund (GHF) Küresel Miras 
Fonu (GHF)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on 20th Century Heritage 
(ISC20C) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: 20. Yüzyıl 
Mirası Uluslararası Komitesi (ISC20C)

ICOMOS Scientific Committees: 
International Committee on Analysis and 
Restoration of Structures of Architectural 
Heritage (ISCARSAH) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Mimari Miras Yapılarının Analizi 
ve Restorasyonu Uluslararası Komitesi 
(ISCARSAH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Archaeological Heritage 
Management (ICAHM) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Arkeolojik Miras Yönetimi 
Uluslararası Komitesi (ICAHM)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-
IFLA (ISCCL) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: 
Kültürel Peyzaj Uluslararası Komitesi ICOMOS-
IFLA (ISCCL)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Cultural Routes (CIIC) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültürel Rotalar 
Uluslararası Komitesi (CIIC)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Cultural Tourism (ICTC) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültür Turizmi 
Uluslararası Komitesi (ICTC)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Earthen Architectural Heritage 
(ISCEAH) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Toprak 
Mimari Mirası Uluslararası Komitesi (ISCEAH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Economics of Conservation 
(ISCEC) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Koruma 
Ekonomisi Uluslararası Komitesi (ISCEC)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Energy and sustainability 
(ISCES) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Uluslararası Komitesi (ISCES)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Fortifications and Military 
Heritage (IcoFort) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: 
Tahkimatlar ve Askeri Miras Uluslararası 
Komitesi (IcoFort)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Heritage Documentation 
(CIPA) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Miras 
Belgeleri Uluslararası Komitesi (CIPA)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Historic Cities, Towns and 
Villages (CIVVIH) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: 
Tarihi Kentler, Kasabalar ve Köyler Uluslararası 
Komitesi (CIVVIH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Industrial Heritage (ISCIH) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Endüstri Mirası 
Uluslararası Komitesi (ISCIH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Intangible Cultural Heritage 
(ICICH) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Somut 
Olmayan Kültürel Miras Uluslararası Komitesi 
(ICICH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Interpretation and 
Presentation of Cultural Heritage Sites (ICIP)  
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Kültürel Miras 
Alanlarının Yorumlanması ve Sunumu 
Uluslararası Komitesi (ICIP)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Legal, Administrative and 
Financial Issues (ICLAFI) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Yasal, İdari ve Mali Konular 
Uluslararası Komitesi (ICLAFI)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Places of Religion and Ritual 
(PRERICO) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Dinsel 
ve Törensel Mekanlar Uluslararası Komitesi 
(PRERICO)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Risk Preparedness (ICORP) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Riske Hazırlık 
Uluslararası Komitesi (ICORP)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Rock Art (CAR) ICOMOS 
Bilimsel Komiteleri: Uluslararası Kaya Sanatı 
Komitesi (CAR)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Shared Built Heritage (ISCSBH) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Paylaşılan Yapılı 
Miras Uluslararası Komitesi (ISCSBH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Stained Glass (ISCV) ICOMOS 
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Bilimsel Komiteleri: Uluslararası Vitray Komitesi 
(ISCV)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Stone (ISCS) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Uluslararası Taş Komitesi (ISCS)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Theory and Philosophy of 
Conservation and Restoration (Theophilos) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Koruma ve 
Restorasyon Kuramı ve Felsefesi Uluslararası 
Komitesi (Theophilos)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Training (CIF) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Uluslararası Eğitim Komitesi (CIF)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Underwater Cultural Heritage 
(ICUCH) ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Sualtı 
Kültür Mirası Uluslararası Komitesi (ICUCH)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Vernacular Architecture (CIAV) 
ICOMOS Bilimsel Komiteleri: Yerel Mimari 
Uluslararası Komitesi (CIAV)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Committee on Wood (IIWC) ICOMOS Bilimsel 
Komiteleri: Uluslararası Ahşap Komitesi (IIWC)

ICOMOS Scientific Committees: International 
Polar Heritage Committee (IPHC) ICOMOS 
Bilimsel Komiteleri: Uluslararası Kutupsal Miras 
Komitesi (IPHC)

ICOMOS: Buenos Aires Declaration marking 
the 70th anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights (2018)  ICOMOS: 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. 
Yıldönümü Hakkında Buenos Aires Bildirgesi 
(2018)

ICOMOS: Burra Charter (1979-2013)  
ICOMOS: Burra Tüzüğü (1979-2013)

ICOMOS: Charter for the Conservation 
of Historic Towns and Urban Areas (The 
Washington Charter) (1987) ICOMOS: Tarihi 
Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması 
Tüzüğü (Washington Tüzüğü) (1987)

ICOMOS: Charter for the Protection and 
Management of the Archaeological Heritage 
(1990) ICOMOS: Arkeolojik Mirasın Korunması 
ve Yönetimi Tüzüğü (1990)

ICOMOS: Charter on Cultural Routes (2008) 
ICOMOS: Kültürel Rotalar Tüzüğü (2008)

ICOMOS: Charter on the Built Vernacular 
Heritage (1999) ICOMOS: Geleneksel Mimari 
Miras Tüzüğü (1999)

ICOMOS: Charter on the Interpretation and 
Presentation of Cultural Heritage Sites 
(2008) ICOMOS: Kültürel Miras Alanların 
Yorumlanması ve Sunumu Tüzüğü (2008)

ICOMOS: Charter on the Protection and 
Management of the Underwater Cultural 
Heritage (1996) ICOMOS: Sualtı Kültür 
Mirasının Korunması ve Yönetimi Tüzüğü 
(1996)

ICOMOS: Concept Note on Cultural Heritage, 
the UN SDGs and the New Urban Agenda 
(2016) ICOMOS: Kültürel Miras, BM SKA'ları ve 
Yeni Kentsel Gündem Hakkında Kavramsal Not 
(2016)

ICOMOS: Delhi Declaration on Heritage 
and Democracy (2017) ICOMOS: Miras ve 
Demokrasi Hakkında Delhi Bildirgesi (2017)

ICOMOS: Florence Declaration on Heritage 
and Landscape as Human Values (2014) 
ICOMOS: İnsani Değer Olarak Miras ve Peyzaj 
Hakkında Floransa Bildirgesi (2014)

ICOMOS: Heritage and the Sustainable 
Development Goals: Policy Guidance for 
Heritage and Development Actors (2021) 
ICOMOS: Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları: Kalkınma Aktörleri için Politika 
Rehberi (2021)

ICOMOS: ICOMOS Principles for the 
Preservation and Conservation-Restoration 
of Wall Paintings (2003) ICOMOS: 
Duvar Resimlerinin (Fresk) Korunması ve 
Konservasyonu için İlkeler (2003)

ICOMOS: ICOMOS-IFLA Principles Concerning 
Rural Landscapes as Heritage (2017) ICOMOS: 
Miras olarak Kırsal Peyzajları Hakkında 
ICOMOS-IFLA İlkeleri (2017)

ICOMOS: Joint ICOMOS – TICCIH Principles for 
the Conservation of Industrial Heritage Sites, 
Structures, Areas and Landscapes (2011) 
ICOMOS: Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları 
ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH 
Ortak İlkeleri (2011)
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ICOMOS: Nara Document on Authenticity 
(1994) ICOMOS: Nara Özgünlük Belgesi (1994)

ICOMOS: Paris Declaration on Heritage as 
a Driver of Development (2011) ICOMOS: 
Kalkınmanın İtici Gücü olarak Miras Hakkında 
Paris Bildirgesi (2011)

ICOMOS: Principles for the Analysis, 
Conservation and Structural Restoration 
of Architectural Heritage (2003) ICOMOS: 
Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel 
Restorasyonu için İlkeler (2003)

ICOMOS: Principles for the Conservation of 
Wooden Built Heritage (2017) ICOMOS: Ahşap 
Mimari Mirasın Korunması için İlkeler (2017)

ICOMOS: Quebec Declaration on the 
Preservation of the Spirit of the Place (2008) 
ICOMOS: Mekanın Ruhunun Korunması 
Hakkında Quebec Bildirgesi (2008)

ICOMOS: Resolution on People-Centred 
Approaches to Cultural Heritage (2020)
ICOMOS: Kültürel Mirasa İnsan-Merkezli 
Yaklaşımlar Hakkında İlke Kararı (2020)

ICOMOS: Salalah Guidelines for the 
Management of Public Archaeological Sites 
(2017) ICOMOS: Kamusal Arkeolojik Alanların 
Yönetimi Hakkında Salalah Rehber İlkeleri 
(2017)

ICOMOS: The Future of Our Pasts: Engaging 
Cultural Heritage in Climate Action (2019) 
ICOMOS: Geçmişlerimizin Geleceği: Kültürel 
Mirası İklim Eylemiyle Buluşturmak (2019)

ICOMOS: Valletta Principles for the 
Safeguarding and Management of Historic 
Cities, Towns and Urban Areas (2011) 
ICOMOS: Tarihi Kent ve Kentsel Alanların 
Korunması ve Yönetimi için Valetta İlkeleri 
(2011)

ICOMOS: Venice Charter (1964) ICOMOS: 
Venedik Tüzüğü (1964)

ICOMOS: Xi'an Declaration on the 
Conservation of the Setting of Heritage 
Structures, Sites and Areas (2005) ICOMOS: 
Miras Yapılarının ve Alanlarının Çevresel 
Bağlamının Korunması Hakkında Xi'an 
Bildirgesi (2005)

ICOMOS Turkey: Resolution on the 

Conservation of the Architectural Heritage 
(2013) ICOMOS Türkiye: Mimari Mirası Koruma 
Bildirgesi (2013)

Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Hükümetlerarası Komitesi

International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural 
Property (the Rome Centre) (ICCROM) 
Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Restorasyon Çalışmaları Merkezi (Roma 
Merkezi olarak da bilinir) (ICCROM)

International Committee for Documentation 
and Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement 
(Docomomo) Modern Mimarlık Yapılarının, 
Alanlarının ve Mahallelerinin Belgelenmesi 
ve Korunması için Uluslararası Çalışma Grubu 
(Docomomo)

International Committee for the Conservation 
of Industrial Heritage (TICCIH) Endüstri 
Mirasının Korunması Uluslararası Komitesi 
(TICCIH)

International Convention for the Protection 
of Birds (Paris, 1950) Kuşların Himayesine 
Dair Milletlerarası Sözleşme (Paris, 1950)

International Council of Museums (ICOM) 
Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM)

International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS) Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyi (ICOMOS)

International Cultural Tourism Charter: 
Managing Tourism at Places of Heritage 
Significance (1999) ICOMOS: Uluslararası 
Kültürel Turizm Tüzüğü: Kültürel Miras Değerine 
Sahip Alanlarda Turizmin Yönetimi (1999)

International Symposium of Excavations, 
Surveys and Archaeometry Uluslararası Kazı, 
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

International Institute For Conservation of 
Historic and Artistic Works (IIC) Uluslararası 
Tarihi ve Sanatsal Eserlerin Korunması 
Enstitüsü

International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN) (aka 
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World Conservation Union) Dünya Doğayı ve 
Doğal Kaynakları Koruma Birliği (Dünya Doğa 
Koruma Birliği) (IUCN)

Italian Culture Institute  İtalyan Kültür Merkezi

IUCN: Commission on National Parks and 
Protected Areas (CNPPA) IUCN: Milli Parklar ve 
Korunan Alanlar Komisyonu (CNPPA)

Koç University: Research Center for Anatolian 
Civilizations (ANAMED) Koç Üniversitesi: 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(ANAMED)

Koç University: Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations 
(AKMED) Koç Üniversitesi: Suna & İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(AKMED)

Law no. 1380 on Fisheries (O.G. 04.04.1971/ 
13799) T.C.: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
(R.G. 04.04.1971/ 13799)

Law no. 2634 on Tourism Incentives (O.G. 
16.03.1982/ 17635) (amendment: 2003- 
Law no. 4957) T.C.: 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu (R.G. 16.03.1982/ 17635) (değişiklik: 
2003- 4957 sayılı Kanun)

Law no. 2863 on the Conservation of Cultural 
and Natural Property (O.G. 23.07.1983/ 
18113) (amendment: 2004- Law no. 5226) 
T.C.: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu (R.G. 23.07.1983/ 18113) 
(değişiklik: 2004- 5226 sayılı Kanun)

Law no.193 on Income Tax (O.G.: 06.01.1961/ 
10700) T.C.: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
(R.G.: 06.01.1961/ 10700)

Ministry of Culture and Tourism: Provincial 
Directorates of Culture and Tourism  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: İl Kültür ve 
Turizm Müdürlükleri

Ministry of Culture and Tourism: Supreme 
Council for the Conservation of Cultural 
Properties (Superior Council, Higher Council 
are also used) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

National Inventory of Living Human 
Treasures of Turkey Yaşayan İnsan Hazineleri 
Türkiye Ulusal Envanteri

National Inventory of the Intangible Heritage 
of Turkey Somut Olmayan Kültürel Miras 
Türkiye Ulusal Envanteri

Netherlands Institute in Turkey (NIT) 
(previously Netherlands Historical-
Archaeological Institute) Hollanda Araştırma 
Enstitüsü (NIT) (daha önce Hollanda Tarih ve 
Arkeoloji Enstitüsü)

Official Gazette (O.G.) Resmi Gazete (R.G.)

Organization of World Heritage Cities (OWHC) 
Dünya Miras Şehirleri Örgütü (OWHC)

Ottoman: Ancient Monuments By-laws 
Osmanlı: Asar-ı Atika Nizamnameleri

Our World Heritage (OWH) Bizim Dünya 
Mirasımız

Protocol concerning Specially Protected 
Areas and Biological Diversity in the 
Mediterranean (one of the protocols of the 
Barcelona Convention) (1995) Akdeniz'de 
Özel Koruma Alanlarına ve Biyolojik Çeşitliliğe 
İlişkin Protokol (Barselona Sözleşmesi 
protokollerinden) (1995)

Register of Good Safeguarding Practices 
Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı

Republic of Turkey, Ministry of Culture and 
Tourism T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Republic of Turkey, Ministry of Environment 
and Urbanization T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

Republic of Turkey, Ministry of Treasury and 
Finance T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Scientific and Technological Research 
Council in Turkey Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Society for the Protection of Ancient 
Buildings (SPAB) Eski Binaları Koruma Derneği 
(SPAB)

Supreme Council for Immovable Antiquities 
and Monuments Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK)

Swedish Research Institute İsveç Araştırma 
Enstitüsü

TR: By-Law on the Procedures and Principles 
of the Use of Works of Art Belonging to Public 
Institutions (O.G. 16.10.1986/ 19253) T.C.: 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden 
Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük 
(R.G. 16.10.1986/ 19253)

TR: Communiqué on the Promotion of 
Activities in the Field of Support (Sponsorship) 
in the Cultural Field (2005/13) T.C.: Kültürel 
Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin 
Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (2005/13)

TR: Decree Law no. 644 on the Establishment 
and Duties of the Ministry of Environment 
and Urbanization (O.G. 04.07.2011/ 27984) 
T.C.: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (R.G. 04.07.2011/ 
27984)

TR: Decree no. 648 on Amendments to 
the Decree on the Establishment and 
Duties of the Ministry of Environment and 
Urbanization and to Some Laws and Decrees 
(O.G. 17.08.2011/ 28028) T.C.: 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 (R.G. 17.08.2011/ 28028)

TR: Directive on Donations to be Made by 
Real and Legal Entities in Museums and 
Archaeological Sites under the Jurisdiction 
of the Ministry of Culture and Tourism (461/ 
20.07.1988) T.C.: Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Müze ve Örenyerlerinde Gerçek ve Tüzel 
Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin 
Yönerge (461/ 20.07.1988)

TR: Directive on Surveys, Soundings and 
Excavations carried out on cultural and 
natural properties (14.01.2020/ E.39797) 
T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili 
Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı 
Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge 
(14.01.2020/ E.39797)

TR: Directive on the Identification and 
Recording of Intangible Cultural Heritage 
Bearers (24.04.2014/ 80021) (amendment: 
15.03.2020 (E.231892) T.C.: Somut Olmayan 
Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt 
İşlemleri Hakkında Yönerge (24.04.2014/ 
80021) (değişiklik: 15.03.2020 (E.231892)

TR: Directive on the Procedures and 
Principles regarding Designs, Restorations 

and Conservation Projects and Applications 
in Archaeological Excavation and 
Excavation Areas (O.G. 27.06.2005/ 89406)  
T.C.: Arkeolojik Kazılarda ve Kazı Alanlarında 
Yapılacak Düzenleme, Restorasyon ve 
Konservasyon Proje ve Uygulamalarında 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge (R.G. 
27.06.2005/ 89406)

TR: Law no. 2872 on the Environment (O.G. 
11.08.1983/ 18132) T.C.: 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu (R.G. 11.08.1983/ 18132)

TR: Law no. 2873 on National Parks (O.G. 
11.08.1983/ 18132) T.C.: 2873 Sayılı Milli 
Parklar Kanunu (R.G. 11.08.1983/ 18132)

TR: Law no. 2942 on Expropriation (O.G. 
08.11.1983/ 18215) T.C.: 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu (R.G. 08.11.1983/ 
18215)

TR: Law no. 2960 on the Bosphorus (O.G. 
18.11.1983/ 18229) T.C.: 2960 Sayılı Boğaziçi 
Kanunu (R.G. 18.11.1983/ 18229)

TR: Law no. 3194 on Zoning (O.G. 09.05.1985/ 
18749) T.C.: 3194 Sayılı İmar Kanunu (R.G. 
9.5.1985/ 18749)

TR: Law no. 3621 on Shores (O.G. 17.04.1990/ 
20495) T.C.: 3621 Sayılı Kıyı Kanunu (R.G. 
17.04.1990/ 20495)

TR: Law no. 4848 on the Establishment and 
Duties of the Ministry of Culture and Tourism 
(O.G. 29.04.2003/ 25093) T.C.: 4848 sayılı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun (R.G. 29.04.2003/ 25093)

TR: Law no. 4915 on Land Hunting (O.G. 
11.07.2003/ 25165) T.C.: 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu (R.G. 11.07.2003/ 25165)

TR: Law no. 4957. see: Law no. 2634  
T.C.: 4957 sayılı Kanun. bkz: 2634 sayılı Kanun

TR: Law no. 5035 on Amendments to Some 
Laws (O.G. 02.01.2004/ 25334) T.C.: 5035 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun (R.G. 02.01.2004/ 25334)

TR: Law no. 5216 on Metropolitan 
Municipalities (O.G. 23.07.2004/ 25531) T.C.: 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (R.G. 
23.07.2004/ 25531)
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TR: Law no. 5217 on Amendments to Some 
Laws and Decrees on the Provision of Private 
Incomes and Private Funds (O.G.23.07.2004/ 
25531) T.C.: 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel 
Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 23.07.2004/ 
25531)

TR: Law no. 5225 on the Encouragement of 
Cultural Investments and Initiatives (O.G. 
21.07.2004/ 25529) T.C.: 5225 sayılı Kültür 
Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (R.G. 
21.07.2004/ 25529)

TR: Law no. 5226. see: Law no. 2863 T.C.: 
5226 sayılı Kanun. bkz: 2863 sayılı Kanun

TR: Law no. 5228 on Amendments to 
Some Laws and Decree Law no. 178 (O.G. 
31.07.2004/ 25539) T.C.: 5228 sayılı Bazı 
Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun (R.G. 31.07.2004/ 25539)

TR: Law no. 5302 on Special Provincial 
Administrations (O.G. 04.03.2005/ 25745) 
T.C.: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (R.G. 
04.03.2005/ 25745)

TR: Law no. 5366 on Conservation by 
Renovation and Use by Revitalization of 
the Deteriorated Historical and Cultural 
Immovable Property (O.G. 05.07.2005/ 
25866) T.C.: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun (R.G. 05.07.2005/ 25866)

TR: Law no. 5393 on Municipalities (O.G. 
13.07.2005/ 25874) T.C.: 5393 sayılı Belediye 
Kanunu (R.G. 13.07.2005/ 25874)

TR: Law no. 5846 on Intellectual and Artistic 
Works (O.G. 13.12.1951/7981) (amendment: 
2008- Law no. 5728) T.C.: 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu (R.G. 13.12.1951/7981) 
(değişiklik: 2008- 5728 sayılı Kanun)

TR: Law No. 6306 on Regeneration of Areas 
under Disaster Risk (O.G. 31.05.2012/ 
28309) T.C.: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (R.G. 
31.05.2012/ 28309)

TR: Law no. 6360 on the Establishment of 
Metropolitan Municipalities in Thirteen 

Provinces and the Establishment of Twenty-
Six Districts and Amendments to Some 
Laws and Decrees (O.G. 06.12.2012/ 28489)  
T.C.: 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına dair Kanun (R.G. 
06.12.2012/ 28489)

TR: Law no. 6831 on Forests (O.G. 
08.09.1956/ 9402) T.C.: 6831 sayılı Orman 
Kanunu (R.G. 08.09.1956/ 9402)

TR: Regulation on Aid for the Repair 
of Immovable Cultural Property (O.G. 
15.07.2005/ 25876) T.C.: Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına 
dair Yönetmelik (R.G. 15.07.2005/ 25876)

TR: Regulation on Allowing the Use of the 
Immovable by Cultural Investments and 
Initiatives (O.G. 20.10.2005/ 25972) T.C.: 
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz 
Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 
20.10.2005/ 25972)

TR: Regulation on Collecting of Movable 
Cultural and Natural Properties and Its Audit 
(O.G. 23.03.2010/ 27530) T.C.: Korunması 
Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 23.03.2010/ 27530)

TR: Regulation on Diving with Equipment 
as a Sport in Turkish Territorial Waters (O.G. 
03.03.1990/ 20450) T.C.: Türk Karasularında 
Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara 
İlişkin Yönetmelik (R.G. 03.03.1990/ 20450)

TR: Regulation on Environmental Impact 
Assessment (O.G. 25.11.2014/ 29186) T.C.: 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 
25.11.2014/ 29186)

TR: Regulation on Marine Tourism (O.G. 
24.07.2009/ 27298) T.C.: Deniz Turizmi 
Yönetmeliği (R.G. 24.07.2009/ 27298)

TR: Regulation on Military Museums (O.G. 
30.09.1984/ 18531) T.C.: Askeri Müzeler 
Yönetmeliği (R.G: 30.09.1984/ 18531)

TR: Regulation on Movable Cultural Property 
of Ethnographic Quality (03.05.1988/ 19803)  
T.C.: Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür 
Varlıkları Hakkında Yönetmelik (03.05.1988/ 
19803)
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TR: Regulation on Private Museums and 
Their Supervision (O.G. 22.01.1984/ 18289) 
(amendment: O.G. 24.11.2006/ 26356) 
T.C.: Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 22.01.1984/ 18289) 
(değişiklik: R.G: 2006/ 26356)

TR: Regulation on Research, Soundings and 
Excavations Related to Cultural and Natural 
Assets/Properties (O.G. 10.08.1984/ 18485) 
T.C.: Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak 
Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 10.08.1984/ 18485)

TR: Regulation on Taking Movable Cultural 
and Natural Property To Be Protected out 
of and into the Country (O.G. 16.12.1984/ 
18314) T.C.: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması 
ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik (R.G. 
16.12.1984/ 18314)

TR: Regulation on Taking Videos and Photos, 
Making Impressions and Copies of Cultural 
Property in Museums and Units Affiliated to 
Museums and in Archaeological Sites (O.G. 
26.01.1984/ 18293) T.C.: Müzelerle Müzelere 
Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür 
Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi 
Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 26.01.1984/ 18293)

TR: Regulation on Tenders for Cultural 
Property (O.G. 25.07.2013/ 28718) T.C.: Kültür 
Varlıkları İhale Yönetmeliği (R.G. 25.07.2013/ 
28718)

TR: Regulation on the Application of 
Deductions from the Income Tax Withholding, 
Insurance Premium Employer Share and 
Water Supply Rates and Energy Support for 
Cultural Investments and Initiatives (O.G. 
14.07.2006/ 26228) T.C.: Kültür Yatırım ve 
Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi 
İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji 
Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik (R.G. 
14.07.2006/ 26228)

TR: Regulation on the Certification and 
Qualifications of Cultural Investments 
and Initiatives (O.G. 24.04.2009/ 27209) 
T.C.: Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin 
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik (R.G. 24.04.2009/ 27209)

TR: Regulation on the Classification, 
Registration and Admission to Museums 

of the Movable Cultural and Natural Assets 
Requiring Preservation (O.G. 20.04.2009/ 
27206) T.C.: Korunması Gerekli Taşınır Kültür 
ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve 
Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik (R.G. 
20.04.2009/ 27206)

TR: Regulation on the Contribution Fee for 
the Conservation of Immovable Cultural 
Property (O.G. 13.04.2005/ 25785) T.C.: 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait 
Katkı Payına dair Yönetmelik (R.G. 13.04.2005/ 
25785)

TR: Regulation on the Establishment and 
Duties of the National Museum Chairmanship 
(O.G. 11.11.2005/ 25990) T.C: Ulusal Müze 
Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 11.11.2005/ 25990)

TR: Regulation on the Identification 
and Registration of Immovable Cultural 
Property To Be Protected (O.G. 10.12.1987/ 
19660) T.C.: Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik (R.G. 10.12.1987/ 19660)

TR: Regulation on the Implementation of 
the Law on Conservation by Renovation and 
Use by Revitalization of the Deteriorated 
Historical and Cultural Immovable Property 
(O.G. 14.12.2005/ 26023) T.C.: Yıpranan Tarihi 
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (R.G. 
14.12.2005/ 26023)

TR: Regulation on the Principles and 
Supervision of Building Works in Immovable 
Cultural Properties To Be Protected 
(O.G. 11.06.2005/ 25842) (amendment: 
07.12.2014/ 29198) T.C.: Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve 
Denetimine dair Yönetmelik (R.G. 11.06.2005/ 
25842) (değişiklik: 07.12.2014/ 29198)

TR: Regulation on the Prize To Be Granted 
to Persons Who Have Found and Reported 
Movable Cultural and Natural Property and 
Public Officials Who Have Intercepted These 
(O.G 11.08.1984/ 18486) T.C.: Taşınır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere 
ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek 
İkramiye ile İlgili Yönetmelik (R.G. 11.08.1984/ 
18486)
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TR: Regulation on the Procedures and 
Principles of the Establishment and Duties 
of Conservation Implementation and 
Regulation Bureaus, Project Bureaus and 
Training Units (O.G. 27.11.2005/ 25842) T.C.: 
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje 
Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, 
Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik 
(R.G. 27.11.2005/ 25842)

TR: Regulation on the Procedures and 
Principles regarding Identification, 
Registration and Approval of Protected 
Areas (O.G. 19.07.2012/ 28358) T.C.: Korunan 
Alanların Tespit, Tescil and Onayına İlişkin 
Usul and Esaslara Dair Yönetmeliği (R.G. 
19.07.2012/ 28358)

TR: Regulation on the Procedures and 
Principles regarding Site Management, the 
Establishment and Duties of Monument 
Councils and the Identification of 
Management Areas (O.G. 27.11.2005/ 
26006) T.C.: Alan Yönetimi ile Anıt Eser 
Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanı’nın Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik (R.G. 27.11.2005/ 26006)

TR: Regulation on the Procurement of Goods 
and Services for the Surveys, Restoration, 
Restitution Projects, Street Rehabilitation 
and Landscaping Projects for the Cultural 
Assets Covered by the Law on Conservation 
of Cultural Natural Property As Well As for 
Implementation and Assessment Thereof 
Including Storage, Transport Works and 
Excavation Works Associated Therewith 
(O.G. 18.06.2005/ 25849) T.C.: Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki 
Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, 
Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların 
Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, 
Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına ilişkin Mal ve 
Hizmet Alımlarına dair Yönetmelik (ihaleler) 
(R.G. 18.06.2005/ 25849)

TR: Regulation on the Trade of Movable 
Cultural Property and the Audit of Workplaces 
and Warehouses Pertaining to Such Trade 
(O.G. 11.01.1984/ 18278) T.C.: Taşınır Kültür 
Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle 
Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik (R.G. 
11.01.1984/ 18278)

TR: Regulation on the Work of the Supreme 
Council for the Conservation of Cultural and 
Natural Property and Regional Conservation 
Councils and Objections Brought Before 
the Superior Council of Conservation (O.G. 
12.01.2005/ 25698) T.C.: Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma 
Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek 
Kuruluna Yapılacak İtirazlara dair Yönetmelik 
(R.G. 12.01.2005/ 25698)

TR: Regulation on Treasure Hunting (O.G. 
27.01.1984/ 18294) T.C.: Define Arama 
Yönetmeliği (R.G. 27.01.1984/ 18294)

TR: Resolution no. 660: Classification, 
Maintenance and Repair of Immovable 
Cultural Properties (05.11.1999) T.C.: 660 
sayılı İlke Kararı: Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 
(05.11.1999)

Turkey Labour Agency Türkiye İş Kurumu

Turkish Academy of Sciences Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA)

Turkish Archaeologists Association 
Arkeologlar Derneği

Turkish Chamber of Architects  
TMMOB Mimarlar Odası

Turkish Chamber of City Planners  
TMMOB Şehir Plancıları Odası

Turkish Chamber of Computer Engineers 
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Environmental Engineers 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Food Engineers  
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Geological Engineers 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Geophysical Engineers 
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Interior Architects  
TMMOB İçmimarlar Odası

Turkish Chamber of Landscape Architects 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Turkish Chamber of Marine Engineers  
TMMOB Gemi Mühendislari Odası
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Turkish Chamber of Metallurgical Engineers 
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Meteorological Engineers 
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Petroleum Engineers 
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Physics Engineers  
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası

Turkish Chamber of Textile Engineers  
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Turkish Cooperation and Coordination Agency 
(TİKA) Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA)

Turkish Federation of Folk Dance Türkiye Halk 
Oyunları Federasyonu

Turkish Ministry of Agriculture and Forestry: 
General Directorate of Nature Conservation 
and National Parks  T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism, 
Directorate General of Promotion: Offices of 
Culture and Promotion T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü: Kültür ve 
Tanıtma Müşavirlikleri

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Central Directorate for Revolving Fund 
Operations (DÖSİMM) T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı: Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü (DÖSİMM)

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Central Laboratory for Restoration and 
Conservation T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvarı

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Directorate of Regional Council for the 
Conservation of Cultural Properties T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Cultural Properties 
and Museums T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Cultural Properties 

and Museums: Excavations Department  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü: Kazılar Dairesi

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Foundations T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Investments and 
Enterprises T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
General Directorate of Promotion T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı: Tanıtma Genel Müdürlüğü

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Regional Council for the Conservation of 
Cultural and Natural Properties T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı: Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Regional Council for the Conservation of 
Cultural Properties T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı: Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Regional Laboratories for Restoration and 
Conservation T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlükleri

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Supreme Council for the Conservation of 
Cultural and Natural Properties (Superior 
Council, Higher Council are also used)  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Supreme Council for the Conservation of 
Cultural Properties T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı: Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu

Turkish Ministry of Culture and Tourism: 
Survey and Monuments Directorates  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlükleri

Turkish Ministry of Education: Directorates 
of the Centres for Public Education  
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlükleri
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Turkish Ministry of Foreign Affairs: Directorate 
of European Union (EU) Affairs T.C. Dışişleri 
Bakanlığı: Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı

Turkish Ministry of the Environment and 
Urbanization: General Directorate for 
Protection of Natural Assets: Regional 
Commissions for Protection of Natural 
Assets T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü: Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları

Turkish Ministry of the Environment and 
Urbanization: General Directorate of Land 
Registry and Cadastre T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Turkish Ministry of Transport and 
Infratructure: General Directorate of 
Highways T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 
Karayolları Genel Müdürlüğü

Turkish National Commission for UNESCO 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK)

Turkish Union of Historic Towns   
Tarihi Kentler Birliği (TKB)

UN Education, Science and Culture 
Organization (UNESCO) BM Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO)

UN Environment Programme (UNEP)  
BM Çevre Programı (BMÇP)

UN Food and Agriculture Organization (FAO) 
BM Dünya Gıda Örgütü (FAO)

UN Food and Agriculture Organization (FAO): 
Globally Important Agricultural Heritage 
Systems (GIAHS) BM Dünya Gıda Örgütü: 
Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri 
(GIAHS)

UN: 2030 Agenda for Sustainable 
Development (2015) BM: 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi (2015)

UN: Convention on the International Trade in 
Endangered Species of Wild Flora and Fauna 
(CITES) (1973) BM: Nesli Tehlikede Olan Yabani 
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme (1973)

UN: Framework Convention on Climate 
Change (1992) BM: İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (1992)

UNEP: Convention for the Protection of 
the Mediterranean Sea Against Pollution 

(Barcelona Convention) (1976) (amended and 
renamed in 1995 as the 'Convention for the 
Protection of the Marine Environment and the 
Coastal Region of the Mediterranean') BMÇP: 
Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına 
Ait Sözleşme (Barselona Sözleşmesi) (1976) 
(1995'te değiştirilmiş ve 'Akdeniz’in Deniz 
Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi' 
olarak yeniden adlandırılmış)

UNEP: Convention on Biological Diversity 
(1993) BMÇP: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
(1993)

UNESCO: Charter on the Preservation of 
Digital Heritage (2003) UNESCO: Sayısal 
Mirasın Korunması Tüzüğü (2003)

UNESCO: Convention Concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage (1972), (World Heritage Convention) 
UNESCO: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın 
Korunması Sözleşmesi (1972) (Dünya Miras 
Sözleşmesi)

UNESCO: Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict (1954) (the Hague Convention) 
UNESCO: Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür 
Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 1954 
(Lahey Sözleşmesi)

UNESCO: Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage (2003) 
UNESCO: Somut olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi (2003)

UNESCO: Convention on the Means of 
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property (1970) UNESCO: Kültür Varlıklarının 
Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 
Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak 
Tedbirlerle İlgili Sözleşme (1970)

UNESCO: Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions (2005) UNESCO: Kültürel İfadelerin 
Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi 
Sözleşmesi (2005)

UNESCO: Convention on the Protection of 
Underwater Cultural Heritage (2001) UNESCO: 
Su Altındaki Kültürel Mirasın Korunmasına Dair 
Sözleşme (2001)

UNESCO: Declarations: Hangzhou Declaration 
on Placing Culture at the Heart of Sustainable 
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Development Policies (2013) UNESCO: Kültürü 
Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Merkezine 
Koymak Hakkında Hangzhou Bildirgesi (2013)

UNESCO: Global Geopark Network  
UNESCO: Küresel Jeopark Ağı

UNESCO: International Geoscience and 
Geoparks programme (IGGP) UNESCO: 
Uluslararası Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı 
(IGGP)

UNESCO: List of Intangible Cultural Heritage 
in Need of Urgent Safeguarding UNESCO: Acil 
Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi

UNESCO: List of World Heritage in Danger 
UNESCO: Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi

UNESCO: Man and the Biosphere (MAB) 
Programme UNESCO: İnsan ve Biyosfer (MAB) 
Programı

UNESCO: Masterpieces of the Oral and 
Intangible Cultural Heritage of Humanity 
UNESCO: İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan 
Kültürel Mirasının Başyapıtları

UNESCO: Memory of the World Programme 
UNESCO Dünya Belleği Programı

UNESCO: Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage 
Convention (1977-2021) UNESCO: Dünya 
Mirası Sözleşmesi'nin Yürütülmesine İlişkin 
Uygulama Rehberi (1977-2021)

UNESCO: Ramsar Convention on Wetlands 
of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat (1971) (amendments: 
1982, 1987) UNESCO: RAMSAR Sözleşmesi 
(Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak 
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme) (1971) (değişiklik: 1982, 
1987)

UNESCO: Recommendation on International 
Principles Applicable to Archaeological 
Excavations (1956)  UNESCO: Arkeolojik 
Kazılarda Uygulanması Önerilen Uluslararası 
İlkeler (1956)

UNESCO: Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity UNESCO: 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili 
Listesi

UNESCO: Universal Copyright Convention 
(1952) (amendment: 1971) UNESCO: Evrensel 
Telif Hakkı Sözleşmesi (1952) (değişiklik: 1971)

UNESCO: Universal Declaration on Cultural 
Diversity (2001) UNESCO: Kültürel Çeşitlilik 
Evrensel Bildirgesi (2001)

UNESCO: World Heritage Centre (WHC) 
UNESCO: Dünya Miras Merkezi

UNESCO: World Heritage Committee UNESCO: 
Dünya Miras Komitesi

UNESCO: World Heritage Fund  
UNESCO: Dünya Miras Fonu

UNESCO: World Heritage List UNESCO: Dünya 
Miras Listesi, Dünya Mirası Listesi

UNESCO: World Network of Biosphere 
Reserves UNESCO: Dünya Biyosfer Rezervleri 
Ağı

Union of Chambers of Turkish Engineers and 
Architects (UCTEA) Türk Mimar ve Mühendis 
Odaları Birliği (TMMOB)

United Cities and Local Governments (UCLG) 
Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG)

United Cities and Local Governments: Culture 
Committee (Agenda 21 for Culture) Birleşik 
Kentler ve Yerel Yönetimler: Kültür Komitesi 
(Kültür için Gündem 21)

United Cities and Local Governments: Middle 
East and West Asia Section (UCLG-MEWA) 
Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler: Orta Doğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)

United Nations (UN) Birleşmiş Milletler (BM)

Vehbi Koç Foundation Vehbi Koç Vakfı (VKV)

World Heritage Watch Dünya Mirası İzleme 
Örgütü

World Heritage Youth Forum Dünya Mirası 
Gençler Forumu

World Monuments Fund (WMF)  
Dünya Anıtlar Fonu (WMF)

World Monuments Watch (List)  
Dünya Anıtlarını İzleme (Listesi)

World Network of Biosphere Reserves  
Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı

International Committee of the Blue Shield 
(ICBS). see: Blue Shield 
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Türkçe-İngilizce Kültürel Miras Sözlüğü

Dr. A. Ege Yıldırım

Dr. Ayşe Ege Yıldırım, miras koruma ve miras yönetimi konularında Türkiye’de ve  uluslararası 
alanda 20 yıldan fazla deneyimi olan bir şehir plancısıdır. İlgi alanları kültürel miras politikaları, 
savunuculuk ve yönetişim; UNESCO Dünya Mirası; ve sürdürülebilir kalkınmadır. 2013’ten 
beri İstanbul’da yaşayan Ege serbest danışman/araştırmacıdır. 1998 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Şehir ve Bölge Planlama Lisans derecesi (Mimari Koruma alanında Yan Dal 
diploması ile birlikte); 1999 yılında İngiltere- York Üniversitesi’nden Tarihi Yapı Koruma alanında 
Yüksek Lisans derecesi ve 2012 yılında da Ankara Üniversitesi’nden Sosyal Çevre Bilimleri 
Doktorasını almıştır. 2006-07 yılları arasında New York- Pratt Institute Fulbright bursu ile 
araştırmalar yapmış, 2013-14 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Arkeolojik Alan Yönetimi 
alanında J.M. Kaplan Kıdemli Bursiyeri olarak bulunmuştur. KA-BA Mimarlık Ltd’de şehir plancısı 
(2000-06); Abu Dabi Kültür ve Miras İdaresi’nde Koruma Dairesi Koordinatörü (2008-12); 
UNESCO Dünya Miras adayı Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’nin Alan Başkanı (2015-20); ve Gaziantep 
AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesinde Kilit Uzman olarak (2019) 
çalışmıştır. Son olarak Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS)’un uluslararası düzeyde 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Temsilcisi olarak görev almıştır (2016-20). ICOMOS SKA 
Çalışma Grubunda etkin olarak katkıda bulunduğu iki girişim, ICOMOS SKA Politika Rehberi  ile 
Kültür 2030 Hedefi seferberliğidir. Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISoCaRP) üyesi 
ve ICOMOS Türkiye ile Europa Nostra Türkiye’nin yönetim kurulunda yer alan Ege, halihazırda 
OurWorldHeritage (BizimDünyaMirasımız) Girişimi’nin Sürdürülebilirlik Tematik Tartışmasını 
koordine etmekte ve UNESCO Kore Milli Komisyonu, Mannheim Belediyesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Mesleki kariyerinin yanı sıra Ege uzun süredir güzel sanatlar, gösteri sanatları ve yaratıcı yazım 
alanlarıyla ilgilenmektedir.

Ayrıca bakınız: www.aegeyildirim,com; https://www.linkedin.com/in/dr-ege-yildirim-9a6240a/.

Dr. Ayşe Ege Yildirim is an urban planner specializing in heritage conservation and management, 
with over 20 years of experience working in Turkey and internationally. Her interest areas include 
cultural heritage policy, advocacy and governance; UNESCO World Heritage; and sustainable 
development. Based in Istanbul since 2013, she is an independent consultant/ scholar. Ege 
obtained her Bachelor in City Planning and Minor in Architectural Conservation at the Middle 
East Technical University (METU) in 1998; MA in Conservation at the University of York (1999) 
and PhD in Social Environmental Sciences, Ankara University (2012). She was a Fulbright Scholar 
at Pratt Institute (New York, 2006-07) and J.M. Kaplan Senior Fellow for Archaeological Site 
Management at Koç University (Istanbul, 2013-14). She previously worked as urban planner at KA-
BA Architecture Ltd, Ankara (2000-06); as Conservation Coordinator at the Abu Dhabi Authority for 
Culture & Heritage (2008-12); as Heritage Site Manager of the Historic Guild Town of Mudurnu, 
a UNESCO World Heritage candidate (2015-2020); and as Key Expert for Cultural Heritage in the 
EU-Turkey Anatolian Archaeology and Cultural Heritage Institute project, Gaziantep (2019). Most 
recently, Ege served as the ICOMOS Focal Point for the Sustainable Development Goals for the 
term 2016-2020. Two flagship initiatives to which she has contributed actively within the ICOMOS 
SDGs Working Group are the ICOMOS Policy Guidance for the SDGs and the Culture 2030 Goal 
campaign. A member of the International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP) and 
board member of ICOMOS Turkey and Europa Nostra Turkey, Ege is currently coordinating the 
Sustainability Thematic Debate of the OurWorldHeritage Initiative, and supporting various clients 
including Korean National Commission for UNESCO (KNCU), Mannheim Municipality, Istanbul 
Metropolitan Municipality and Izmir Metropolitan Municipality. Beside her professional career, Ege 
has a long-standing interest and involvement in fine arts, performing arts, and creative writing.

See also: www.aegeyildirim.com; https://www.linkedin.com/in/dr-ege-yildirim-9a6240a/.
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Turkish-English Cultural Heritage Glossary

Dr. B. Nilgün Öz

Koruma uzmanı mimar Dr Bilge Nilgün Öz’ün kültürel mirasın korunması alanında 20 yıldan 
fazla deneyimi bulunmaktadır (Lisans, ODTÜ 1998; Mimari Koruma Yüksek Lisans, ODTÜ 2002). 
Liverpool Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı (2010-11) ve Koç Üniversitesi’nden BIAA-
ANAMED Kültürel Miras Yönetimi Bursiyeri (2015-16) görevlerinde bulunmuştur. Kültürel Miras 
Koruma alanında doktora derecesi bulunmaktadır (ODTÜ, 2018). ICOMOS Türkiye ile ICAHM’ın 
(International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management) uzman üyesidir. 
Nilgün KA-BA Ltd (2001-07), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi (2007-08), and ODTÜ 
Restorasyon Programı (2008-2010) gibi özel ve kamu kurumlarında çalışmıştır. Türkiye’de 
arkeolojik alanlar, kentsel ve kırsal alanlar gibi birçok yerde miras koruma projelerinde yer 
almıştır. Dünya Miras Alanlarında (Pamukkale, Nemrut Dağı Tümülüsü) yönetim planlarına 
katkıda bulunmuş, Türk ve yabancı firma ve kurumlar için miras projeleri ihale belgelerini 
değerlendirmiştir. Araştırma alanları ve deneyimi, mimari koruma yöntemleri, Türkiye’de 
arkeolojinin tarihi, Türkiye’de yabancı kurumlar tarafından yürütülen arkeolojik çalışmalar, miras 
koruma süreçlerinde farklı mesleklerin ortak çalışmaları, koruma projelerine mali destekler ve 
kırsal alanlarda toplumsal farkındalık çalışmalarıdır. Türkçe ve İngilizce akademik çevirilerde 
oldukça deneyimlidir. Çevirdiği yayınlar arasında bir arkeoloji kitabı ve akademik kitaplarda 
bölümlerin yanı sıra  arkeoloji ve kültürel miras alanında birçok makale bulunmaktadır. İngiltere’de 
yaşayan Nilgün kültürel miras koruma alanında serbest danışman olarak çalışmaktadır. Şu anda 
2019 yılında ANAMED’de düzenlediği “Miras, Dünya Mirası ve Gelecek: Ölçek, Koruma ve Diyalog 
Üzerine Görüşler” başlıklı sempozyumun yayınının ortak editörlüğünü yapmaktadır.

Ayrıca bakınız: linkedin.com/in/bnilgunoz; metu.academia.edu/BNilgunOz

A conservation architect, Dr. Bilge Nilgün Öz has around 20 years of experience in cultural heritage 
conservation in Turkey (Bachelor of Architecture, METU 1998; Master of Science in Restoration, 
METU 2002). She was a research fellow at the University of Liverpool, School of Archaeology, 
Classics and Egyptology (2010-11) and the BIAA- ANAMED Fellow in Cultural Heritage 
Management at the Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) (2015-16) of Koç 
University in Istanbul. She holds a PhD in Conservation of Cultural Heritage (METU, 2018). She 
is an expert member of ICOMOS Turkey and ICAHM (The International Scientific Committee on 
Archaeological Heritage Management). Nilgün has worked for both the private and public sectors, 
including KA-BA Ltd (2001-07), the Chamber of Architects of Turkey (2007-08), and METU (2008-
2010). She has been involved in heritage conservation projects in numerous locations around 
Turkey including archaeological sites, urban and rural historic settings. She has contributed to 
management plans for World Heritage Sites in Turkey (Pamukkale, Kommagene Nemrut Tumulus 
of Mt Nemrut) and assessed heritage projects and tender applications for Turkish and international 
companies and bodies. Her main research interests and experience lie in architectural building 
conservation techniques, history of archaeology in Turkey, foreign archaeological practices in 
Turkey, professional collaborations in heritage conservation processes, funding opportunities 
for conservation projects, as well as community awareness in rural environments. She has 
considerable experience in academic translations from Turkish to English and vice versa. She has 
translated an archaeology book, as well as chapters in books and numerous academic articles on 
archaeology and cultural heritage. She lives in the UK where she works as an independent heritage 
consultant. She is currently co-editing the proceedings of a symposium she co-organised in 2019 
at ANAMED, titled “Heritage, World Heritage, and the Future: Perspectives on Scale, Conservation, 
and Dialogue”.

See also: linkedin.com/in/bnilgunoz; metu.academia.edu/BNilgunOz




