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Dünya M ras Kom tes ,

1. WHC-08/32.COM/7B.Add.2 belges  ncelenerek,

2. 31.oturumda(Chr stchurch, 2007)  alınan Karar 31 COM 7B.89 hatırlatılarak;

3. 2008 Dünya M ras Merkez / ICOMOS Reakt f İzleme M syonu sonuçlarını d kkate 
almakta ve tavs yeler n  desteklemekted r.  

4. Taraf Devlet n, alana karşı oluşan tehd tler  azaltacak düzelt c  önlemler n uygulan-
ması, yönet m ve koruma uygulamalarını y leşt r lmes  ve Dünya M ras Yönet m Pla-
nının hazırlanması ç n gösterd ğ  çabaları, kararlılığı ve kat ed len lerlemey  takd r 
etmekted r; 

5. Alanın korunmasını y leşt rmek ç n başlatılan kurumsal değ ş kl kler  memnun yetle 
karşılamaktadır;

6. Bütünlük ve özgünlük koşullarını da çeren b r Üstün Evrensel Değer Beyanı taslağı-
nın hazırlanmasını da memnun yetle karşılamaktadır. Yetk l ler  2009’da gerçekleşecek 
33.oturumda Dünya M ras Kom tes  tarafından ncelenmek üzere Dünya M ras Merke-
z ne bu taslağı en kısa zamanda sunmaya teşv k etmekted r. 

7. 2006 m syonu tarafından bel rlenen bazı temel kıstasların, mutabık kalınan zaman 
çerçeves  ç nde yer ne get r lmemes  ve 31 COM 7B.8 Kararlarının henüz tamamen 
uygulanmamış olmasını üzüntüyle karşılamaktadır;

8. 2008 yılındak  32. Oturumda Alanın Tehl ke Altındak  Dünya M ras L stes ne kayde-
d lmes  konusunun değerlend r lmes  yönündek  Kom te Kararını hatırlatarak, bu öner -
n n 2009’da gerçekleşecek 33.oturumda tekrar düşünüleb leceğ n  b ld rmekted r;

9. Taraf Devletten aşağıdak ler n yapılmasını talep etmekted r:



a) Arzulanan korunma durumunu gerçekleşt rmek ç n Dünya M ras Merkez  ve ICO-
MOS 2006,2008 ortak m syonlarının bel rtt ğ  tavs yeler ve düzelt c  önlemlerle b rl kte 
31 COM 7B.89 Kararının uygulanmaya devam ed lmes n ;

b) Uygulama Rehber ne uygun olarak hazırlanacak bütünleş k ve kapsamlı b r Dünya 
M ras Yönet m Planının, eserler n bütünlüğünü koruyacak b r tampon bölgey  de kapsa-
yacak şek lde En geç 1 Şubat 2009’a kadar sonlandırılmasını;

c) Hal ç üzer ndek  köprü dah l olmak üzere; alanın ç nde bulunduğu manzarayı, alan-
dan bakıldığında görülen manzarayı ve tampon bölgey  tehd t edeb lecek büyük ölçekl  
yen  projeler n uluslar arası standartlara göre yapılacak görsel etk  değerlend rme çalış-
masını ve 5366 sayılı Kanun çerçeves nde uygulanması öner len büyük ölçekl  kentsel 
yen leme projeler n n etk  değerlend rme çalışmalarını da kapsayacak şek lde etk  de-
ğerlend rme çalışmalarıyla lg l  Dünya M ras Merkez ne b lg  ver lmes n ;

d) Dünya M ras Kom tes  tarafından ve 2006 ve 2008 ortak m syon tavs yeler nde talep 
ed ld ğ  üzere, Dünya M ras Alanı yönet m planının sonlandırılıması ve arzulanan ko-
runma durumuna l şk n düzelt c  önlemlerle lgl l  gel nen noktayı ve eserler n korunma 
durumunu değerlend rmek üzere Dünya M ras Merkez /ICOMOS Ortak Reakt f İzleme 
M syonu Heyet n n 2009’un lk aylarında davet ed lmes n . 

10. Ayrıca Taraf Devlet’ten, yukarıda bel rt len bütün konuları çeren b r lerleme ra-
porunu en geç 1 Şubat 2009’a kadar, Dünya M ras Kom tes n n 2009’da gerçekleşecek 
33.oturumunda ncelenmek üzere Dünya M ras Merkez ne sunmasını talep etmekted r.


