
 
AVRUPA MĐMARĐ MĐRASINA ĐLĐŞKĐN STRAZBURG BĐLDĐRĐSĐ 

TARĐHĐ ŞEHĐRLER ĐKĐNCĐ AVRUPA SEMPOZYUMU 

(Strasbourg Decleration on the European Architectural Heritage 2nd Symposium of Historic Towns, Strasbourg)   

STRAZBURG 2 OCAK 1976 
AVRUPA KONSEYĐ 

 
Split Bildirgesi, Mimari Miras Avrupa Sözleşmesi ve Amsterdam Bildirisini hatırlatan katılımcılar; 

 
1. Hem nicelik hem de nitelik bakımından Avrupa’nın mimari mirasının zenginliğini korumak için 

atılan adımların hızının şehirlerdeki ve kırsal kesimdeki tarihi alanlara verilen zararın hızıyla 
karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığını endişeyle belirterek; 
 

2. Şimdiye kadar odaklanma, uyum, aşırı büyüklük, tutarsız planlama, ayırımcılık ve keyfi hareketler 
gibi şekillerde insanların gereksinimlerinden ziyade tekniğe öncelik veren mevcut şehir gelişiminin 
ilke ve özelliklerini ciddi şekilde sorgulayarak; 
 

3. Aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeye duyulan gereksinimi bildirmiştir. 
 

• Doğal ve şehirdeki ortamın aşırı tüketilmesi, boşa harcanması ve benlik yitimiyle 
savaşılması, 
 

• Ayrımcılık ve toplumsal adalesizliğin azaltılması ve mümkünse kaldırılması, 
 

• Đnsan topluluklarının nüfus dengesinin korunmasına yardımcı olunması. 
 

 
4. Şehir ve kırsal kesimlerdeki planlama konusunda “bütünleştirici koruma” politikasının uygulamaya 

konmasında yerel ve bölgesel yetkililerin taşıdığı temel rolü vurgulayarak; 
 

5. Aşağıdaki hususları bildirmiştir. 
 

• Dengeyi sağlamak için kapsamlı bir strateji benimsenmesinin sağlanması için yerel ve 
bölgesel yetkililer ellerinden gelen her şeyi yapmalılardır.  
 

• Đlgili kişilerin geniş kapsamlı bir şekilde sistemli ve sürekli olarak bilgilendirilmesi ve bilgi 
alışverişi yapılmasına dayanan demokratik bir programlama yapılmalıdır. 

 

• Arazi, konut ve kira spekülasyonları kontrol edilmelidir.  
 

6. Aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi için ricada bulunmuştur. 
 

• Mimari mirasın şehirdeki gelişimi ve korunmasına yönelik mevzuatın değiştirilmesi ve daha 
yalın ve etkili bir hale getirilmesi,  
 

• “Bütünleştirici koruma” için verilen maddi desteğin hızlandırılması ve özellikle aşağıda 
belirtilen şekillerde sunulması,  



 

• Yerel yetkililere diğer işlerin yanı sıra konutların iyileştirilmesine bağlı olarak gerekli 
görülen kamusal donatımları sağlamaları için verilecek maddi yardım, 

 

• Mülk sahiplerinin girişimleriyle yürütülen çalışmaları teşvik etmek ve kolaylaştırmak adına 
inşaat masrafı adı altında verilen maddi yardım, 

 

• Yenileme çalışmasının tamamlanmasından sonra istedikleri takdirde bulundukları yerde 
kalmalarını sağlayacak olan kiracılara verilen maddi yardım. 

 
 

7. Tarihlerine bağlı şehir ve köyler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesini destekler ve bu amaçla 
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansına Tarihi Şehirler Forumunun işbirliğiyle karşılıklı 
bilgi alışverişi ve sempozyumlar düzenlemesi konusunda ricada bulunur. 
 

8. Bağımsız kuruluşların yürüttükleri kampanyalarla mimari mirası korumaları için teşvik etmeleri 
konusunda yerel ve bölgesel yetkililere çağrıda bulunur. 
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