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Dünya M ras Kom tes , 

1.  Taraf Devlet n İstanbul Tar h  Yarımada, taslak mar planını, Dünya M ras Merke-
z ’n n görüşler ne sunmasını memnun yetle karşılamaktadır. 

2. 1997 yılında yapılan koruma planı yürülükten kaldırıldığından ber  yen  b r koruma 
mar planının onaylanmasında yaşanan gec kmeler ve Zeyrek’tek  Osmanlı dönem nden 

kalma ahşap evler n bozulma durumu le lg l  Dünya M ras Kom tes  tarafından defa-
larca fade ed len end şeler  hatırlatmaktadır. 

3. İstanbul Tar h  Yarımadasında bulunan arkeoloj k kalıntıların üzer ne metro s stem  
nşa ed lmes n n etk ler  le lg l  end şeler  de hatırlatmaktadır. 

4. Kentsel tren s stem  ç n planlanan stasyon b nasının nşa ed lmes n n Yen kapıdak  
ahşap b nalardan oluşan mahalleye ve arkeoloj k kalıntılara vereb leceğ  muhtemel ha-
sarlara l şk n raporları kaydetmekted r. 

5. Taraf Devletten, yen  b r kentsel koruma planını herhang  b r gec kme daha olmadan 
tamamlayıp yürürlüğe koymasını ve özell kle Zeyrek’tek  ahşap evler n yıkılmasını en-
gelleyecek ac l önlemler ç n gereken tekn k ve f nansal kaynakları sağlamasını talep 
etmekted r. 

6. Dünya M ras Merkez  ve ICOMOS’tan, İstanbul’un tar h  dokusunda daha fazla kayıp 
yaşanmasını durdurmak ç n uluslar arası destek bulmada Taraf Devlete yardımcı olma-
sını talep etmekted r. 

7. Alanın Dünya M ras değer n n kaybolmasını engelleyecek somut onarıcı önlemler n 
yokluğunda, varlığın Tehl ke Altındak  Dünya M ras L stes ne kayded lmes n n değer-
lend r lmes  ç n, yukarıda bel rt lenlerle lg l  b r raporun, Dünya M ras Kom tes n n 
2004 yılında gerçekleşecek 28. oturumunda görüşülmek üzere, Taraf Devlet tarafından 
1 Şubat 2004’e kadar Dünya M ras Merkez ne sunulmasını talep etmekted r. 


