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

Belge: WHC/17/41.COM/7B
Karar: 41 COM 7B.52
Dünya M ras Kom tes ,
 
1. WHC/17/41.COM/7B’y  nceleyerek,
 
2. 39. Oturumunda (Bonn, 2015) kabul ed len Karar No. 39COM 7B.85’  hatırlayarak,
 
3.Avrasya Tünel  bağlantı yolunun güzergâhının Mermer Kulen n güney nden geçecek 
şek lde yen den bel rlenmes n  ve böylece Kara Surlarıyla yen den b rleşmes n  mem-
nun yetle karşılar; 

4. Ancak bununla b rl kte Yen kapı ve Samatya’da k  farklı sev yedek  kavşaktan oluşan 
sek z şer tl  Avrasya Tünel ’n n, Tar h  Yarımada’nın güney ucu üzer nde c dd  etk s  
olduğuna ve şehr n den zle bağlantısını kest ğ ne kaygıyla d kkat çeker ve 2012 Reakt f 
İzleme m syonu tarafından yapılan olası ‘c dd  olumsuz etk s ’n  tey t eder,  

5. Yen kapı dolgu alanı projes n n, Tar h  Yarımada’nın şekl n  c dd  ölçüde değ şt rd -
ğ ne ve nşa aşamasında olan büyük beyaz b r Etk nl k Çadırı da beraber ele alındığında 
yarımadanın tar h  şekl ne ve s luet ndek  bazı manzaralara etk s  olduğuna d kkat çeker,

6. Hal ç metro köprüsünden bu yana yakın geçm şte yapılan bütün büyük ölçekl  alt-
yapı projeler nde olduğu g b  bu projeler ç n de M ras Etk  Değerlend rme çalışmaları 
ve Kom te le görüşmeler n ancak projeler onaylandıktan sonra gerçekleşmes n  ve bu 
yüzden de değ ş kl kler ç n ancak ufak tefek fırsatlar bırakılmasını üzüntüyle karşılar;

7. Benzer b r durumun hâl hazırda onaylanmış Topkapı Kültür Parkı ç ndek  Planetar-
yum ve İstanbul Kent Müzes  ve onaya sunulmuş Çanakkale 1915 Müzes  ve dört katlı 
performans salonu ç n de geçerl  olduğuna d kkat  çeker ve Taraf Devletten, Danışma 
Kurulları tarafından gözden geç r lmek üzere Dünya M ras Merkez ’ne bu projeler n 
bütün ayrıntılarını sunmasını talep eder,

8. 2004 yılından ber  tekrarlanan taleplere ve uzun vadel  b r koruma stratej s  gel şt -
r lmes ne l şk n talebe rağmen Osmanlı ahşap yapılarının bozulmaya devam etmes  ve 
bazılarının Kentsel Yen leme Projeler  kapsamında yıkılması konusundak  end şeler n  
d le get r r,



9. Yönet m Planının rev ze ed lmes n  memnun yetle karşılamakla b rl kte, pol t kala-
rına dayanak oluşturacak, büyük ölçekl  projeler n gel ş m n  b ld recek ve M ras Etk  
Değerlend rme çalışmalarına b r temel teşk l edecek şek lde Olağanüstü Evrensel Değer 
özell kler n n bütün ayrıntılarının da plana lave ed lerek takv ye ed lmes  gerekt ğ ne 
d kkat  çeker,

10. Kentsel Yen leme alanları sosyal fayda sağlayab lecek olmasına rağmen, halen yen -
lenen pek çok bölgen n tar h  doku kaybından muzdar p olmayacağına da r şu ana kadar 
herhang  b r tem nat ver lmey ş ne da r de end şeler n  fade eder,

11. Tar h  Yarımada’nın değ ş m hızının, hem koruma hem de yen  nşaatlar açısından 
büyük çaplı projeler n bolluğuyla/çokluğuyla sonuçlanmasına ve bunların da kümülât f 
olarak Olağanüstü Evrensel Değer üzer ndek  yüksek derecede olumsuz etk s ne d kkat 
çeker ve bu yapısal sorunlara karşı ac l ve sağlam b r müdahaleye ht yaç duyulduğunu 
düşünür ve Taraf Devletten,

a) Yönet m Planında varlığın Olağanüstü Evrensel Değer n  aktaran özell kler  tanımla-
masını ve Plan onaylanmadan önce gereken durumlarda bu özell kler  araştırmasını ve 
belgelemes n ;

b)  ‘Varlığın Olağanüstü Evrensel Değer n  etk leyeb lecek’ tekl f ed len ya da devam 
eden bütün büyük çaplı projeler n, M ras Etk  Değerlend rmen n konusu olduğunu ve 
ger  dönüşü olmayan b r taahhütte bulunmadan önce Danışma Kurulları tarafından göz-
den geç r lmek üzere Dünya M ras Merkez ’ne haber ver lmes n  sağlama taahhüdü ver-
mes n ;

c) Topkapı Kültür Parkı ç ndek  büyük yen  projelerden Planetaryum ve İstanbul Kent 
Müzes , Çanakkale 1915 Müzes  ve performans salonuna, Kara Surları le Bukoleon 
Sarayı’nın rehab l tasyonu da çerecek şek lde Ayasofya Medreses ’n n rekonstrüks yo-
nuna, Zeyrek ve Kar ye cam ler  g b  mevcut büyük restorasyon projeler ne da r ayrın-
tıları, Danışma Kurulları tarafından gözden geç r lmek üzere Dünya M ras Merkez ’ne 
sunmasını;

d) Osmanlı geleneksel ahşap yapıları ç n, ger ye kalanların belgelenmes ne ve sürege-
len çürüme ve kayıpları önleyen b r ac l durum planına dayanan/temel alan uzun vadel  
genel b r koruma stratej s  gel şt rmes n  talep eder.

13. Ayrıca Taraf Devlet’ten varlığın korunma durumuna ve yukarıdak ler n uygulama-
sına l şk n güncellenm ş b r raporu 1 Şubat 2018 tar h ne kadar,  Dünya M ras Kom -
tes ’nce 42. Oturumunda değerlend r lmek üzere Dünya M ras Merkez ’ne sunmasını 
talep eder.   


