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Dünya Miras Komitesi,

1. Belge WHC-07/31.COM/7B incelenerek,

2. 30. oturumda (Vilnius, 2006) alınan Karar 30 COM 7B.73 hatırlatılarak,

3. Taraf Devletin, alanı tehdit eden şeyleri azaltacak, Dünya Miras Yönetim Planı’nın 
hazırlanması için yönetim ve koruma uygulamalarını iyileştirecek düzeltici önlemle-
rin uygulanması yönündeki çabaları, kaydettikleri gelişmeleri ve kararlılıklarını takdirle 
karşılamaktadır.

4. İlk adım olarak, alan için bir Alan Başkanı ve Yürütme Kurulunun atanmasını, Kültür 
ve Turizm Bakanlığında “UNESCO Dünya Miras Koordinasyon Birimi” ve Dünya Mi-
ras konuları için bir Şube kurulmasını ve iki uluslar arası sempozyum düzenlenmesini 
memnuniyetle karşılamaktadır. 

5. Ancak, Taraf Devlet raporunun, yeni büyük ölçekli altyapı projelerinin etki değerlen-
dirme çalışmalarıyla ya da önceki komite oturumlarında asıl problemlerden biri olarak 
ele alınan Zeyrek’teki Osmanlı Dönemi ahşap yapıların korunması için alınan önlemler-
le ilgili herhangi bir bilgi içermemesi üzüntüyle karşılanmaktadır.

6. Taraf Devlet’ten aşağıdakilerin yapılmasını talep etmektedir: 

a) 30 COM 7B.73 kararının ve Dünya Miras Merkezi/ ICOMOS ortak misyonu tara-
fından belirlenen arzulanan korunma durumuna erişebilmek için tavsiye ve düzeltici 
önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi:

b) Alanın bütünlüğünü korumak için, yeni ve etkin bir yönetim yapısı ve tampon bölgey-
le ilgili detayları da içeren, Uygulama Rehberi ile uyumlu, bütünleşik ve kapsamlı bir 
Dünya miras yönetim planının en geç 1 Şubat 2008’e kadar sonlandırılması. 



c) Dünya Miras Merkezi’ne Görsel Etki Değerlendirmesini de kapsayan etki değerlen-
dirme çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmesi, alan manzarasını ve alandan görülen man-
zarayı ve tampon bölgeyi tehdit edebilecek; Haliç üzerindeki köprü, Haydarpaşa için 
sunulan geliştirme projesi, Galataport projesi Dubai Towers, Four Seasons Hotel’in Bi-
zans Büyük Saray kalıntıları üzerine genişleme projesi gibi büyük ölçekli bütün yeni 
projelerle ilgili bilgi verilmesi. 

d) 2006’da gerçekleşen ortak misyonun tavsiyeleri ve Komitenin taleplerine uygun ola-
rak, alanın korunma durumunu ve Dünya Miras Yönetim Planının tamamlanması ve 
arzu edilen korunma durumuna yönelik düzeltici önlemlerin uygulanmasında kaydedi-
len gelişmeleri değerlendirmek üzere 2008’in ilk aylarında Dünya Miras Merkezi/ICO-
MOS ortak reaktif izleme misyonunun davet edilmesi. 

7) Ayrıca, Dünya Miras Komitesinin, 2008 yılında gerçekleştirilecek 32. Oturumda; 
Alanın Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesine alınması konusunu değerlendirebilmesi 
için Taraf Devletin yukarıda işaret edilen bütün konuları içeren bir ilerleme raporunu 
Dünya Miras Merkezine 1 Şubat 2008’e kadar teslim etmesini talep etmektedir. 


