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Bakanlar Komitesi tarafından Tarihi Mirasın Bütünleştirilmiş Korumasına Yönelik Yönetim Kurulu’na 
(CDPH) geçici referans hükümlerinin sunulmasını takiben, bu muhavere temel doğal ve teknolojik 
felaketlerinin önlenmesine ilişkin Açık Taraflı Sözleşme ile işbirliği içerisinde, CDPH tarafından 
düzenlenmiştir. 
 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Ortak Oturumu (Brüksel, 27 Kasım 1985) 
ve Kültürel mirasın felaketlere karşı korunmasına ilişkin Parlamenter Meclisin 1042 numaralı Tavsiye 
Kararı (1986) ve 431 numaralı Emri bu uluslar arası toplantının düzenlenmesinde göz önünde 
bulundurulmuştur. 
 
GĐRĐŞ 
 
Mimari miras farklı tehlikeler tarafından tehdit edilir. Bu mirasa zarar veren felaketler insanlardan veya 
insan kontrolü dışında doğal süreçlerden kaynaklanabilir. Doğal felaketler, depremler, volkanik patlamalar, 
sel, toprak kayması, çığ ve yangın olabilir. Yangın doğal bir felaket veya insan kaynaklı bir felaket olarak 
düşünülebilir. Düzenleyici önlemler tüm felaketlerin meydana gelmesini engelleyemez ama felaketler 
sırasında mimari mirasın olduğu kadar yaşamların da kurtarılmasına katkıda bulunabilir. Bu muhavere, 
felaketlere ilişkin yasamanın Avrupa Konseyi üye devletlerinin çoğunda mevcut olduğunu göstermiştir.  
Fakat kanunlar çok fazla değişiklik gösterir ve genellikle mimari mirasın özel koşullarını dikkate almazlar. 
Sadece bir kaç ülkenin kültürel miras için özel usulleri vardır veya bu alanda yasama sürecindedir. 
 
Bu alanda insan yaşamının öncelikli olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu kültürel mirasın korunmasının 
ihmal edileceği anlamına da gelmemelidir. 
 
1. Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararının Taslağı aşağıdaki hususları göz 
önünde bulundurmalıdır: 
 

i. risk değerlendirmesi ihtiyacı 
ii. var olan yapıların performans gereklilikleri ve bunların esnek olması için yapısal ve teknik 
önlemlere olan ihtiyaç 
iii. yapılara karşı riski arttırabilen tarihi binaların kullanımındaki değişikliklerin kısıtlanması ihtiyacı 
iv. felaket durumunda uygun önlemlerin alınması amacıyla eğitsel politikaların geliştirilmesi için 
usuller 
v. tüm mirasın belgelenmesi veya verilerin bilgisayara geçirilmesi ihtiyacı 
vi. diğer mali durumların yanı sıra sigorta hususunu analiz etme isteği 

 
2. Doğal felaketlerden kültür mirasını korumak üzere Avrupa düzeyinde genel yönetmeliklerin 
bulunmamasını ve tarihi merkezlerde depremlerin ve diğer doğal afetlerin sonuçlarını bütünleştirmek için 
uygun politikalar belirleme ihtiyacını göz önünde bulundurarak, katılımcılar, geleneksel yapıların daha iyi 
anlaşılması ve yöntembilimlerin değerlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesinde, geçmişteki 
ve güncel olaylardan ilgili bilgilerin toplanması için uygun önlemlerin alınmasını tavsiye ederler. 
3. Felaketlere karşı mimari mirasın korunmasına ilişkin problemler konusundaki araştırmalar için kısıtlı 
kaynakları göz önünde bulundurarak, bilgi alış verişi ve araştırma programları koordinasyonu sürdürülmeli 
ve geliştirilmelidir. Avrupa kurumları bu alanda önemli bir rol oynayabilir. 



4. Mimari mirasın afetlerden dolayı karşı karşıya kaldığı tehlikeleri azaltmak için uygulanması gereken temel 
politikalardan biri, miras farklındalığının mirasın afet anında korunması ve muhafaza altına alınmasına 
katkıda bulunabilecek bütün farklı gruplar arasında teşvik edilmesidir. 
5. CDPH ve teknolojik ve doğal felaketleri önleme ve korunmaya ilişkin Açık Taraflı Anlaşma tarafından, 
muhaverenin sonuçları ve etkileri diğer kurumların olduğu gibi Avrupa Konseyi’nin de şimdiki ve 
gelecekteki faaliyetleri için incelenmelidir. 
 
Bu muhavere farklı felaket türleri arasında büyük değişiklikler belirlemiştir. Fakat aynı zamanda felaketlerin 
sebep olduğu mimari mirasa karşı tehditler ile savaşmak için ortak stratejiler geliştirmede temel olabilecek 
bazı benzerlikler de bulunmaktadır. 
 
Strateji üç kelime ile nitelendirilebilir: 
 

- Tahmin 
- Önlem 
- Tahmine hazırlık 

 
Risk değerlendirmesi felaketlerin sebep olduğu kayıpları en aza indirgemek için atılması gereken ilk 
adımdır. Bu sebeple düzenleyici önlemler bu değerlendirmelerin yerine getirilmesine olanak veren usuller 
içermelidir. 
 
Muhavere bu tür bir değerlendirmelerin, aşikâr risklerin nicelenmesinden ziyade tüm risklerin belirlenmesi 
amacı taşıması gerektiğini vurgulamıştır. Bu, mimarları ve uzmanları tüm alanlara dâhil eden bütünsel bir 
yaklaşıma yön vermelidir. Felaket durumlarında birlikte çalışarak herkes mirasın korunmasına katkıda 
bulunabilir. 
 
Profesyoneller arsındaki bu işbirliği, geçmişteki başarı ve başarısızlıklardan ders almak amacıyla önceki 
felaketler üzerine çalışmalar yapılarak daha da geliştirilmelidir. 
Doğal felaketlerin sebeplerinin araştırılması ihtiyacı toplantı süresince vurgulanmıştır. 
 
Önlem 
 
Birçok yangın teknik veya eğitsel önlemler ile önlenebilir. Doğal felaketler önlenemez fakat kültürel mirasa 
gelen zararın büyük bir kısmı yapısal, teknik, eğitsel ve planlama tedbirleri ile önlenebilir.  
 
Yapıları korumada ilk öncelik insan hayatının kurtarılması olmalıdır fakat aynı zamanda yapıların mimari 
değerine de saygı gösterilmelidir. 
 
Muhavere, yapısal ve teknik önlemlerin, performans gereklilikleri açısından, diğer bir deyişle, katı ve sıkı 
teknik talimatlardan ziyade tedbirler ile yerine getirilmesi gereken görevler açısından tanımlanması 
gerektiğini vurgulamıştır. 
 
ICCROM tecrübesi, bir binanın yapısal kısımlarına zarar veren güçlendirme ve destek yollarından mümkün 
olduğunca kaçınılması gerektiğini bizlere göstermiştir. Herhangi yapısal bir müdahale orijinal yapı ve 
kullanılan tekniklerin bilgisi temelinde yapılmalıdır. Bu konu muhaverede bulunan diğer uzmanlar 
tarafından da bahsedilmiştir. 
 
Düzenleyici önlemler mevcut inşa edilmiş miras ile ilgili teknik ve yapısal önlemler için olan taleplerinde 
esnek olmalıdır. Düzenleyici önlemler aynı zamanda felaket riskini arttıran tarihi binaların kullanımında 
herhangi bir değişimi yasaklamalıdır. 
 
Bağışlar ve mali teşvikler, mal sahiplerini yangın veya diğer felaketleri önlemek için önlemler almaya teşvik 
eden bir yol olarak yapılmalıdır. Her bir yapının denetimi, binanın durumunu kesin olarak belirlemek için 
gereklidir. Ormanların ve ağaçların çığ tehlikesini önlemedeki fonksiyonuna özellikle önem verilmelidir. 
 
Hazırlık 



 
Bizler her ne kadar planlasak ve korusak da felaketler meydana gelir. Bu sebeple panik tepkilerini önleme 
ve kurtarma için felaketler için hazırlık çok önemlidir. 
 
Uygulama stratejisi eğitseldir ve itfaiyeciler ve sivil savunmanın personellerinin yanı sıra tarihi bina sakinleri 
ve personellerini içermelidir. 
 
Yapılar konusunda bilgisi olan kişiler aynı zamanda felaket zamanlarında yapıların değerini koruma ve 
itfaiyeciler ise yangın söndürmenin yanı sıra kültürel varlıkları kurtarma görevine sahiptir. 
 
Hazırlık, felaket sırasında veya felaketten hemen sonra alınacak pratik tedbirleri ve öncelikleri içeren acil 
durum planlarına dayanmalıdır. 
 
Bu tür acil durum planları mimari miras envanterleri ile bağlantılı olarak düzenlenmelidir ve binaların 
durumu ve tehlikelerdeki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir. 
 
Mümkün olan yerlerde, önceden mimari mirastan sorumlu merciiler kurulmalı ve olası felaket 
durumlarında gerekli olabilecek diğer merciiler ile işbirliği içerisinde hangi konulara öncelik verilmesi ve 
hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini bile uzman ekipler ile oluşturulmalıdır.  
 
Düzenleyici önlemler mimari mirastan sorumlu yetkili mercilere felaket sonrasında ivedilikle uygun 
önlemleri alması için yetki vermelidir. Bu yetkililer, itfaiyeciler ve askeri merciler arasında önceden 
işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. Bu sayede bir felaket durumunda alınması gereken doğu önlemler 
kararlaştırılır. Bu sebeple, itfaiyecilerin, polislerin ve askeri mercilerin mimari mirasın önemi konusunda 
eğitilmesi bu alandaki hazırlık çalışmaları çin oldukça önemlidir. 
 
Muhavere, hasar görmüş mimarinin iyileştirilmesi için envanterlerin tüm mirasın belgelerini içermesinin 
önemini vurgulamıştır. 
 
Ayrıca hasarlı alanların yeniden inşa edilmesi işiyle uğraşan mimarların ve diğer profesyonellerin eğitilmesi 
ihtiyacının da altını çizmiştir. Mimarlar için, genel olarak yenileme problemler konusunda bilgi sahibi olma 
ve felaket durumunda bu mirasın korunması için alınacak önlemler önemli bir ihtiyaçtır ve mimari eğitimin 
önemli bir unsuru olarak öğretilmelidir. 
 
Uluslar arası işbirliği 
 
Bizler, EC, UNESCO, ICCROM ve ICOMOS faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, bu alnda araştırma 
eğitimi ve somut önlemlere yatırılan çeşitli kaynaklar için en olumlu sonuçları elde etmek amacıyla el ele 
vermeliyiz. 
 
SONUÇLAR 
 
1. Doğal felaketlere karşı (doğal felaketlerin yangın, sel vs. gibi olayları hariç tutmayan diğer felaketleri de 
içerdiği anlaşılmıştır) mimari mirasın korunmasını dikkate alan belirli bir yasamanın olmaması kaydedildi. 
 
Bu sebeple Avrupa Konseyi üye devletlerine tavsiye kararları önerilebilir. 
 
Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere ileteceği Tavsiye Kararı’nın tasarlanmasında aşağıdakiler göz 
önünde bulundurulmalıdır: 
 

i. risk değerlendirmesi yapılması gereği, 
ii. mevcut  binalar içi esnek performans gereklilikleri haline getirilecek yapısal ve teknik ölçütlerin 
belirlenmesi gereği, 
iii. tarihi binalarda, yapının karşılaştığı riskleri attırabilecek değişikliklerin sınırlandırılması gereği, 
iv. afet anında gereken adımların atılması amacıyla, eğitim politikalarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması, 



v. mirasın eksiksiz olarak belgelendirilmesi ve verilerin mümkün olan düzeyde bilgisayar ortamına 
aktarılması gereği, 
vi. hem sigortaya ilişkin hususların hem de diğer parasal hususların getirilerinin çözümlenmesi isteği. 
 
2. Avrupa düzeyinde kültürel mirasın doğal tehlikelere karşı korunmasına ilişkin olarak benimsenmiş 
genel düzenlemelerin bulunmadığını göz önünde bulundurarak ve tarihi merkezlerde deprem ve 
benzeri doğal afetlerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçları bütünleştirmeye yönelik uygun 
politikaların belirlenmesi gereğini hesaba katarak, katılımcılar geleneksel yapıların davranışlarının daha 
iyi anlaşılması ve yöntemler ile koruyucu ölçütlerin değerlendirilmesi açısından, geçmişe ve yakın 
zamana ait olaylardan ilgili bilgilerin toplanması için yeterli düzeyde çaba gösterilmesini tavsiye 
etmektedir. 
 
3. Mimari mirasın doğal felaketlere karşı korunmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin araştırmalarda 
kullanılabilecek kaynakların sınırlı olduğunu göz önünde tutarak, bilgi paylaşımı ve araştırma eşgüdümü 
programları yaratılmalı ve geliştirilmelidir. Avrupa örgütleri bu alanda önemli bir rol üstlenebilir. 
 
4. Mimarı mirasın felaketler sonucunda karşı karşıya kaldığı tehlikeleri azaltmak üzere uygulanabilecek 
temel politikalardan biri, mirasın felaket anında korunması ve muhafaza edilmesine katkıda 
bulunabilecek farklı insan gruplarının mirasa ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesidir.  
 
5. Muhaverenin sonuçları CDPH ile büyük doğal ve teknolojik felaketlerin engellenmesi, bu felaketlere 
karşı koruma sağlanması ve bu felaketlerde yardımın örgütlenmesine ilişkin Açık Kısmi Anlaşma 
tarafından, sonuçların Avrupa Konseyi’nin hem şimdiki hem de gelecekteki etkinlikleri açısından 
getireceği etkileri göz önünde bulundurarak incelenmelidir. 


