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2021 Fuzhou-ÇİN -44.OTURUM
Dünya Mirası Komitesi,
1. WHC/21/44.COM/7B.Add Belgesini inceleyerek,
2. 42. oturumunda (Manama, 2018) kabul edilen 42 COM 7B.31 sayılı Kararı hatırla-
yarak,
I
3. Nisan 2019’da ortak bir Dünya Mirası Merkezi/ICOMOS Danışma misyonunu davet 
ettiği için Taraf Devlete teşekkür eder; Taraf Devletin, varlık sınırları içindeki bazı inşa 
edilmiş yapıda uluslararası standartlarda gerçekleştirilen koruma ve restorasyon çalış-
malarını över; ve Taraf Devlet’ten 2019 Danışma misyonu tavsiyelerinin tümünü tam 
olarak uygulamasını talep eder;
4. Osmanlı ahşap evlerinin bakım ve onarımına yönelik acil Eylem Planının uygulan-
masını memnuniyetle karşılar ve bunun, varlık sınırları içindeki ahşap yapılar için uzun 
vadeli bir strateji ile nasıl ilişkili olduğu konusunda Taraf Devletin bilgi vermesi talebini 
yineler;
5. Taslak Yönetim Planı’nda varlığın Üstün Evrensel Değerini (OUV) taşıyan nitelik-
lerin, plan tamamlanmadan önce öncelikli olarak tanımlanması için Taraf Devlete olan 
talebini de yineler ve taslak Yönetim Planının resmen kabul edilmeden önce Danışma 
Organları tarafından gözden geçirilmek üzere Dünya Mirası Merkezi’ne sunulmasını da 
talep eder;
6. Varlıkta önerilen çok sayıda altyapı çalışmalarını ve diğer projeleri not ederek, Taraf 
Devletten, geri dönüşü olmayan herhangi bir karar alınmadan önce, varlığın Üstün Ev-
rensel Değeri (OUV) üzerinde etkisi olabilecek her türlü (geliştirme/tadilat/yenileme) 
projesi için kısa ve uzun vadeli stratejileri içeren bir yol haritası ve bu projeler hakkında 
bir ilerleme raporu hazırlaması ve bu yol haritasını 1 Aralık 2021’e kadar Dünya Mirası 
Merkezi’ne göndermesi talebini yineler. 
7. Ayrıca Taraf Devletten, Kazlıçeşme Marina ve Yenikapı Kruvaziyer Limanı başta ol-
mak üzere varlığın Üstün Evrensel Değeri (OUV) üzerinde olumsuz etkisi olabilecek 
büyük ölçekli projeler için Miras Etki Değerlendirmelerinin yanı sıra Turizm ve Çevre-
sel Etki Değerlendirmeleri yapmasını ve bu raporları herhangi bir geri dönüşü olmayan 
karar alınmadan önce Danışma Organları tarafından incelenmek üzere Dünya Mirası 
Merkezi’ne sunmasını da talep eder;
II
8. Taraf Devletin, Ayasofya ve Kariye Müzelerinin statü değişikliğinin varlığın Üstün 
Evrensel Değeri (OUV) üzerindeki etkilerini gözden geçirmek üzere Ekim 2020 ve 
Ocak/Şubat 2021’de iki UNESCO Danışma misyonunu davet etmesini memnuniyetle 
karşılar;
9. Ayrıca Taraf Devletten misyon tavsiyelerinin tümünü tam olarak uygulamasını da 
talep eder;



10. Varlığın iki bileşeni olan Ayasofya ve Kariye Müzeleri’nin statülerinin değiştirilme-
sinden önce Taraf Devlet’in Uygulama Rehberinin 172 ve 174. maddelerine uyması için 
Taraf Devlet’e yaptığı sayısız talebe rağmen diyalog ve bilgi eksikliğinden derin üzüntü 
duymaktadır;
11. Bu temel bileşenlerdeki değişikliklerin, varlığın Üstün Evrensel Değeri üzerindeki 
olası etkileri konusunda ciddi endişelerini ifade eder;
12. Varlıkta daha fazla büyük değişiklik yapılmadan önce Taraf Devlet Türkiye’ye ulus-
lararası iş birliği ve diyalog için çağrıda bulunur;
13. Son olarak Taraf Devletten, 1 Şubat 2022’ye kadar, Dünya Mirası Komitesi’nin 
2022 yılında düzenlenecek 45. oturumunda incelenmek üzere, varlığın korunma durumu 
ve yukarıdakilerin uygulanması hakkında güncellenmiş bir rapor sunmasını talep eder.


