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Dünya Miras Komitesi,

1.WHC-10/34.COM/7B Belgesini inceleyerek,

2.32. (Quebec City, 2008) ve 33. (Sevilla, 2009) oturumlarında alınan 32 COM 7B.110 
ve 33 COM 7B.124 Kararlarını hatırlatarak,

3.33. Oturumda (Sevilla, 2009) onaylanan Dünya Miras Merkezi/ ICOMOS ortak mis-
yonunun tavsiyelerini hatırlatarak, 

4.Taraf Devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde “UNESCO Dünya Miras 
Alanları ve Alan Yönetim Müdürlüğü” kurmasını kaydetmektedir;

5.Yönetim Planının taslağında kaydedilen gelişmeler ve Taraf Devletin 1 Şubat 2011’e 
kadar Yönetim Planını tamamlama sözünü de kaydetmektedir; 

6.Taraf Devletin, yerel topluluklar ve paydaşlar arasında Dünya Miras Alanı’nın kapsa-
mı ve değeriyle ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik çabaları ve bu çalışmaları yönetim 
planı çerçevesinde birleştirme sözünü kaydetmektedir.
 
7.İstanbul 2010 Ajansı, Ulusal Ahşap Birliği ve KUDEB’in Osmanlı ahşap evlerinin 
korunmasıyla ilgili ortak girişimlerini kaydetmektedir. Ayrıca Taraf Devlet tarafından 
bütünsel bir koruma ve rehabilitasyon stratejisi veya programı geliştirme yönünde veri-
len taahüdü de genel planın bir parçası olarak kaydetmektedir. 

8) Dünya Miras Merkezi/ ICOMOS Ortak Reaktif İzleme Misyonunun (2006, 2008, 
2009)  kalkınma projelerine dair verdiği tavsiyeleri yinelemektedir. 5366 sayılı “Yıp-
ranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması” hakkındaki kanun çerçevesinde önerilen kentsel yenileme projelerinde 
alana uygun koruma planlarını kapsamak adına sadece çok küçük değişikliklerin yapılı-
yormuş gibi görünmesini endişeyle karşılamaktadır. 

9) Taraf Devletin Dünya Miras Komitesinin talep ettiği genel Trafik Planıyla ilgili 



detayları temin etmemiş olmasını esefle karşılamakta, Tarihi Yarımada üzerindeki trafik 
yükünün artmasının potansiyel etkileriyle ilgili endişelerini de ifade etmektedir;

10.  Ayrıca, Marmaray Tüp Geçit ve Motorlu Taşıtlar için Boğaz Geçiş Projesi’nin de-
tayları da talep edildiği gibi temin edilmediğini üzülerek belirmekte ve Taraf Devlet’in 
devam etmekte olan Marmaray Tüp Geçiş projesiyle ilgili bilgileri, ve şu anda tasarı-
mının ilk aşamalarında olup ilgili makamlarca onaylanmayı bekleyen Motorlu Araçlar 
için Boğaz Geçiş Tüneli Projesinin, eserin üstün evrensel değerinin üzerinde bırakacağı 
muhtemel etkilere dair belirli miras etki değerlendirmelerini ve detaylarını sağlamaya 
devam etme konusunda verdiği sözleri kaydetmektedir; 

11. Four Seasons Hotel’in ek binasının iptal edilmesine yönelik kararı memnuniyetle 
karşılamaktadır. Ancak uzun süre açık hava şartlarına maruz bırakılan önemli arkeolojik 
kalıntılar için endişeler devam etmektedir. Taraf Devletin bu konuyla ilgili yeterli ko-
ruma önlemlerini almak için gerekli adımları atmaya başladığını ve bu konuda kararlı 
olduğunu kaydetmektedir; 

12.Haliç üzerine inşa edilmesi düşünülen kablolu asma köprü olarak tasarlanan met-
ro köprüsünün, Uygulama Rehberi’nin 179.paragrafına göre alanın bütünlüğü ve Üs-
tün Evrensel Değerinin üzerinde geri dönülmez etkiler bırakabileceğini düşünmektedir, 
bağımsız bir çevresel etki değerlendirmesi, Taraf Devlet tarafından, 33 COM 7B.124 
kararlarına uygun olarak “ICOMOS Kültürel Dünya Miras Alanları için Miras Etki De-
ğerlendirme Rehberinde” bulunan yöntemler kullanılarak yaptırıldığını kaydetmektedir. 
Alanın Üstün Evrensel Değerinin özellikle de Süleymaniye Camii ve Tarihi Yarımada-
nın genel silüetinin korunmasını temin etmek için, Taraf Devlet’ten bu değerlendirmele-
rin sonuçlarını alternatif çözüm önerileri ve onların etki değerlendirmeleri ile birlikte 15 
Ekim 2010’a kadar Dünya Miras Merkezine teslim etmesini talep etmektedir; 

13. Konuyla ilgili olarak paydaşlar arasında sürmekte olan tartışmaları da kaydetmek-
tedir; 

14. Taraf Devletin aşağıda bildirilen önlemleri uygulamasını şiddetle tavsiye etmektedir:

a) 2009 Dünya Miras Merkezi/ ICOMOS ortak heyeti inceleme raporu ve Dünya Miras 
Merkezi’nin 33.oturumunda talep edildiği üzere alanın Üstün Evrensel Değerini sürdür-
mek için, kapsamlı bir yönetim planının, Danışma Organlarının gözden geçirmesinden 
sonra uygulamaya konması; 

b) Alanın üstün evrensel değerini olumsuz etkilenmesini önleyebilmek için ulaşım, alt-
yapı projeleri, kentsel yenileme projeleri gibi bütün büyük çaplı projelerde titiz bir miras 
etki değerlendirme çalışmasının uygulanması; 

c) Miras eserlerin en hassas durumda olanlarından Osmanlı tarzı ahşap evler ve Teodo-



sios Surlarının korunması, konservasyonu ve rehabilitasyonu için, üzerinde karşılıklı 
mutabık kalınan bir program geliştirilmesi; 

d) Geçmişi kapsayan Üstün Evrensel Değer Belgesinin uygulanması; 

15. Dünya Miras Komitesi’nin 2011’deki 35.toplantısında incelenmek üzere, çevre etki 
değerlendirme raporunun sonuçları ve diğer hususlarda esaslı ilerlemenin olmaması du-
rumunda, söz konusu mirasın, Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne alınması ihti-
malini göz önünde tutarak, yukarıda sayılan konulara dair ayrıntılı bir raporu Taraf Dev-
let’ten 1 Şubat 2011 tarihine kadar Dünya Miras Merkezine sunmasını talep etmektedir.


