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175/2020 1 SAYILI TAVSİYE KARARI
“KEİ Üye Devletlerindeki Tarihi Sağlık Binalarının Korunması ve Çağdaş Rolü”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), dünya kültürleri ve
medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan ve küresel öneme sahip somut ve somut
olmayan değerler bakımından zengin olan Karadeniz bölgesi halklarının tarihi ve kültürel
mirasının önemini vurgulamaktadır. Tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, tarihi ve
kültürel anıtlar belirli bir tarihsel içerik taşırlar. Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve
yeniden canlandırılması sadece ele alınması gereken rutin meselelerden biri değil, aynı
zamanda her vatandaşın ve her ülkenin gelecek nesillere karşı bir görevidir.
2. KEİPA, tarihi ve kültürel mirasın, yeri doldurulamaz değere sahip manevi, kültürel,
ekonomik ve sosyal bir sermaye olduğunu belirtmektedir. Diğer kültürel anıtlar gibi tarihi
sağlık mirasına konu olan nesneler de yasalara göre korunmakta olup, devletin korumasına
tabidirler. Tarihi sağlık tesislerinin korunması, ulusal kimliğin oluşumu açısından önemlidir.
3. KEİPA, Karadeniz bölgesindeki kültürel mirasın korunması konularıyla ilgili olarak aldığı
aşağıdaki Tavsiye Kararlarını hatırlatmaktadır: 136/2013 sayılı ve “Maddi ve Manevi
Kültürel Miras - Karadeniz Bölgesindeki Ülkelerde Kültürel ve Turistik Güzergahların
Birbirine Bağlanmasını Zorlukları” başlıklı Tavsiye Kararı; 80/2004 sayılı ve “KEİ Üye
Ülkelerinde Kültürel Mirasın Korunması ve İyileştirilmesi” başlıklı Tavsiye Kararı; 18/1996
sayılı ve “Karadeniz Bölgesinde Kültürel Mirasın Korunması Programı Klavuzu” başlıklı
Tavsiye Kararı; ve 6/1994 sayılı ve “KEİPA Üye Ülkelerinin Kültürel Mirasının Korunması”
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6 Ağustos 2020 tarihli Asamble müzakereleri (bkz. 7 Temmuz 2020 tarihinde, müzakere edilmiş olan
GA55/CC54/REP/20 belge numaralı Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu’nun “KEİ Üye
Devletlerindeki Tarihi Sağlık Binalarının Korunması ve Çağdaş Rolü” hakkındaki Raporu; Raportör: Sn.
Ion Vulpescu, Romanya Delegasyonu).
İşbu metin 6 Ağustos 2020 tarihinde video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında
kabul edilmiştir.
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başlıklı Tavsiye Kararı. KEİPA, söz konusu Tavsiye Kararları ile, KEİ Üye Devletlerinin
tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalarını seferber etmenin önemini tekrar
teyit etmektedir.
4. KEİPA, tarihi ve kültürel anıtların korunmasına yönelik faaliyetlerin uluslararası kuruluşlar
ve uluslararası toplumla yakın işbirliği ve etkileşim içinde yürütüldüğünü kaydetmektedir.
Kültürel mirasın korunmasına ilişkin uluslararası standartlar ve ilkeleri içeren UNESCO
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Sözleşmesi, Avrupa Kültür Sözleşmesi, Arkeolojik Mirasın Korunmasına Yönelik
Avrupa Sözleşmesi, ve Avrupa'daki Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi gibi bu alanda
akdedilmiş olan uluslararası sözleşmeler ve Avrupa sözleşmeleri, tarihi eserlerin
korunmasına önemli katkıda bulunmaktadır.
5. KEİPA, tarihi Sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, tarihi ve kültürel mirasın korunması
alanındaki ulusal mevzuatın uluslararası düzenleyici çerçeveye dayandığını vurgulamaktadır.
Günümüzde dünyadaki kültürel mirasın korunması meselesi gittikçe daha karmaşık hale
gelmekte olduğundan, ulusal düzeydeki önlemler genellikle yeterli gelmemekte ve meselenin
süreklilik içeren bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir.
6. Parlamenter Asamble, ilgili mevzuatın KEİPA Üye Devletleri tarafından benimsenmesini ve
KEİPA Üye Devletleri tarafından bu alanda kurumsal bir çerçevenin oluşturulmasını
memnuniyetle karşılamakta, ve aynı zamanda, tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere,
kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki yasal boşlukların karşılanması için
daha fazla yasama faaliyetinin gerekliliğini vurgulamaktadır.
7. Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, Asamble, KEİ Üye Devletlerinin parlamento ve
hükümetlerine aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
i. tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, ulusal kültürel mirasın korunması alanındaki
mevcut ulusal mevzuatın iyileştirilmesi;
ii. kültürel mirasın korunması alanında KEİ üye devletlerindeki mevcut ulusal mevzuatın
uluslararası
standartlarla
ve
Avrupa
standartlarıyla
yakınlaştırılmasının
kolaylaştırılması;
iii. tarihi sağlık tesislerinin korunması için bir devlet politikası geliştirmek amacıyla sağlık
ve kültür alanındaki önceliklerin birleştirilmesi;
iv. tüm mevcut kaynakların kullanılması suretiyle, tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak
üzere, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak disiplinler ve kurumlar
arası bir yaklaşımın teşvik edilmesi;
v. devlet stratejisinin bir parçası olarak, tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, tarihi
ve kültürel mirasın bütünleşik bir temelde korunabilmesi için ekonomik kaynakların
harekete geçirilmesi;
vi. kültürel mirasın nesnelerinin kullanımının ve teknik durumlarını izlenmesi yoluyla,
tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, bir tarihi ve kültürel miras veri tabanının
oluşturulmasının kolaylaştırılması;
2

vii. kültürel mirasın nesnelerinin durumunun korunması ve iyileştirilmesi ve kültürel
mirasın nesnelerinin muhafazası ve restorasyonu için kapsamlı programlar geliştirmek
amacıyla, ulusal kültürel mirasın nesnelerinin korunması alanında kurumsal bir
çerçevenin geliştirilmesi;
viii. tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, anıtların korunması alanında uzmanlaşmış
uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknik bilgi ve yayın alışverişi yapmak suretiyle,
uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi;
ix. tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere, kültürel miras anıtlarının korunması
alanında ortak araştırmaların, karşılıklı teknik yardımın, uzman değişiminin ve deneyim
alışverişinin teşvik edilmesi;
x. belirli tıbbi uygulamaları belirlemek ve bu tıbbi uygulamaların UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmelerini sağlamak amacıyla, somut
olmayan kültürel mirasın korunması sistemine dahil bulunan uzmanlar ve kurumlar
arasında işbirliğinin tesis edilmesi;
xi. ulusal sınırlar içerisinde ve de yurt dışında, tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere
tarihi ve kültürel anıtları yaygınlaştırmak amacıyla, kültürel turizmin ve de turizm ile
kültürel miras arasındaki ilişkinin geliştirilmesi;
xii. tarihsel mirasın değerinin anlaşılması bilinci ile, kültürel mirasın korunması ve
yaygınlaştırılması alanında programların geliştirilmesi sürecine halkın daha geniş bir
şekilde katılımının teşvik edilmesi; ve
xiii. KEİ Üye Devletlerinde, tarihi sağlık tesisleri de dahil olmak üzere tarihi ve kültürel
mirasın korunması alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün uzmanlaşmış çalışma grubu ile ortak bir etkinlik
düzenlenmesi.
8. Asamble, işbu Tavsiye Kararını göz önünde bulundurmaları yönünde KEİ Dışişleri
Bakanları Konseyi'ne çağrıda bulunmaktadır.
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