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Dünya M ras Kom tes  tarafından, 
1. WHC-12/36.COM/7B belges  ncelenerek,

2. 34. ve 35. oturumlarda alınan 34 COM 7B.102(Bras l a, 2010) ve 35 COM 7B.111 
(UNESCO,2011) kararları hatırlatılarak,

3. Kom te tarafından talep ed ld ğ  üzere b r Uzman Danışma Kurulu oluşturulduğu kay-
ded lm ş, ancak N san 2012’de UNESCO genel merkez nde gerçekleşen 8.toplantıya 
kadar Dünya M ras Merkez  ve Danışma Organlarının bu Kurul’un şler ne dâh l ed l-
memes  üzüntüyle karşılanmıştır.

4. Alınan b lg lere göre, Taraf Devlet tarafından daha önce duyurulan ve 2011 yılın-
da Kom te tarafından ncelenm ş olan öner ler n ötes nde, öner len Hal ç Köprüsünün 
olumsuz görsel etk s n n azaltılmasına yönel k başkaca b r önlem n öner lmemes , ya-
pım şler  lerled ğ  ç n de artık yapısal değ ş kl kler n mümkün olmaması üzüntüyle 
karşılanmıştır.

5. Şu anda nşa ed lmekte olan Köprünün, varlığın Üstün Evrensel Değer ne genel b r 
olumsuz etk s  olacağı düşünülmekted r. Ayrıca, Taraf Devlet, öner len Köprünün olum-
suz görsel etk s n  azaltmak ç n, renk ve ışıklandırmada yapılab lecek değ ş kl kler g b , 
mümkün olan bütün şler n, ac len peş nde olmaya ve yen  gel şt r len öner ler  Dünya 
M ras Merkez  ve Danışma Organları le tartışmaya teşv k ed lmekted r. 

6. Taraf Devlet n, öner len Hal ç Köprüsünün görsel etk s n  azaltmaya yönel k gel ş-
meler  değerlend rmek, öner len yen leme ve koruma projeler n n durumu le b rl kte, 
varlığın genel stratej k yönet m ndek  gel şmeler  ve varlığın korunmasına l şk n genel 
durumu değerlend rmek üzere ac len b r Dünya M ras Merkez /ICOMOS ortak heyet  
davet etmes  talep ed lmekted r.

7. Yönet m Planının rev zyonu, öner len yen leme ve koruma projeler  le d ğer koruma 
g r ş mler  le lg l  olarak Taraf Devlet tarafından sağlanan detaylı b lg n n alındığı b l-
d r lmekted r.



8. Ayrıca, Taraf Devlet’ n, koruma planları, etk l  b r yönet m s stem , traf k ve tur zm 
ç n gel ş m stratej ler  ve b r tampon bölge ht yacına h tap etmeye yönel k çabaları da 

kayded lmekted r.  
9. Rev ze ed len Yönet m Planı’nın öneml  b r gel şme olduğu düşünülmekted r ve Taraf 
Devlet’ n, faal yet alanını bütün Tar h  Yarımada olarak ele alması takd r ed lmekted r. 
Ayrıca, Yönet m Planının lk yıllık rev zyonu sırasında ICOMOS’un tavs yeler ne değ -
n lmes  talep ed lmekted r.

10. Ayrıca, Tar h  Yarımada ç n, S lüet tanımı ve uygun yüksekl k kontroller n  sağlaya-
cak S lüet Master Planı gel şt r lmes  öner ler  takd rle karşılanmıştır.   

11. Tar h  Yarımadanın çeş tl  alanlarındak  yen leme projeler ne da r Dünya M ras Ko-
m tes n n öncek  oturumlarında fade ed len end şeler d kkate alınarak, Taraf Devlet ta-
rafından, öner len yen leme ve koruma projeler ne l şk n ver len detaylı b lg n n alanda 
değerlend r lmes  gerekt ğ  düşünülmekted r. 

12. 1 Şubat 2013 t bar yle varlığın korunma durumu ve yukarıda bel rt lenler n uygu-
laması le lg l  güncel b r raporun, Dünya M ras Kom tes n n 2013’te gerçekleşecek 
37.oturumunda ncelenmek üzere, Taraf Devlet tarafından Dünya M ras Merkez ne su-
nulması talep ed lmekted r. 


