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2005 Durban - GÜNEY AFRİKA 29.OTURUM 

İstanbul’un Tar h  Alanları (Türk ye) (C 356)

Belge: WHC-05/29.COM/7B.Rev
Karar: 29 COM 7B.70

Dünya M ras Kom tes ,

1.  WHC-05/29.COM/7B.Rev belges n  nceleyerek,

2. 28. oturumda alınan 28 COM 15B.80 (Suzhou,2004) Kararını hatırlatarak, 

3. Taraf Devlet Türk ye tarafından sunulan raporda da bel rt ld ğ  g b ; Ulusal yetk l le-
r n, İstanbul Büyükşeh r Beled yes n n ve lçe beled yeler n n, Tar h  Yarımada koruma 
planının onaylanması, S sm k Master planın başlatılması, İstanbul m ras koruma ç n 
f nansal kaynak dağılımın yapılması, Fener Balat Yen leme Projes ’nde kat ed len yol ve 
konut y leşt rme pol t kası le s v l m mar n n korunması ç n yürütülen “Çatılarımızı 
Kurtarın” kampanyası g b  koruma çalışmalarını memnun yetle karşılamaktadır. 

4. Ayrıca, Kültür Bakanlığı, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşeh r Beled yes  
ve İstanbul Val l ğ n n, aralarında “İstanbul:Müze Şeh r” projes n n de bulunduğu proje-
ler n gel şt r lmes  ve koruma problemler n  ele almada gösterd kler  şb rl ğ n  de kay-
dederek, 

5. Taraf Devletten aşağıdak ler n yapılmasını r ca etmekted r:

a) Kentsel Koruma ve İmar Planı’nın uygulanmasını sağlamak ç n yönetmel kler n ac -
len tamamlanması ve merkez  hükümet fonlarının lçe beled yeler n n kullanımına açıl-
ması, 

b) Eser n özgün hal ne daha fazla zarar ver lmemes  adına Teodos os Surlarının güçlen-
d rmes nde uygulanan koruma tekn kler ne daha fazla özen göster lmes ;

6. Taraf Devletten 30. oturumda (V ln us, 2006) Kom te tarafından ncelenmek üzere 
özell kle, alanın Tehl ke Altındak  Dünya M ras L stes ne kayded lmes  le lg l  ola-
rak Karar 28 COM 15B.80’de değ n len konulara h taben yukarıda bel rt len kıstasların 
ve tavs yeler n uygulanmasında gel nen noktayı gösteren detaylı b r raporun 1 Şubat 
2006’ya kadar sunmasını talep etmekted r.


