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Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:27.11.2005 Sayısı:26006
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ören yerleri, sit alanları ve etkileşim sahaları
ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin
koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve
değerlendirilmesini sağlamak, yönetim alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, yönetim
planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi ile alan yönetimini
gerçekleştirmek üzere görev alacak danışma kurulu, alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme
kurulu, denetim birimi ve anıt eser kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahaları ile
bağlantı noktalarının yönetim alanlarının belirlenmesi, yönetim planlarının hazırlanması,
onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi ile alan yönetimini gerçekleştirmek üzere
görev alacak danışma kurulu, alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulu, denetim birimi
ve anıt eser kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Kanun: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,
Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
Yetkili idare: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında Yönetim Alanı tespit etmeye
yetkili Bakanlık veya ilgili belediyeyi,
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Sivil toplum örgütleri: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri, Türkiye Barolar
Birliği temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası
temsilcileri varsa konuyla ilgili dernek, vakıf ve üniversiteleri,
Etkileşim sahası: Sit bölgeleri ile bütünlük gösteren, yoğunluk ve yerleşme
düzeninin sit bölgeleri ile uyum içinde oluşması ve gelişmesi öngörülen, sit alanını
bütünleyen, etkileyen ya da ondan etkilenen ve sit alanı ile koruma amaçlı imar planına
konu olmayan alanlar arasında geçiş sağlayan alanları,
Anıt eser: Kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi
ve sanatsal özellikleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen taşınmaz kültür
varlıklarını,
Anıt Eser Kurulu: Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarına münhasır
olarak oluşturulan kurulu,
Kentsel sit alanı: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin
ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini
yansıtan kent ve kent kalıntılarının bulunduğu alanı,
Arkeolojik sit alanı: Kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama
konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği alanı,
Doğal sit alanı: Tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanı,
Danışma Kurulu: Alan yönetimine ilişkin yönetim plan taslağının karara
bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu,
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu: Yönetim planını onaylamak ve uygulanmasını
denetlemekle yetkili ve görevli kurulu,
Denetleme birimi: Gerek görülmesi halinde eşgüdüm ve denetleme kurulunun
denetim görevini yürütmek üzere kurulacak birimi,
Öneri yönetim alanı: Alan yönetimlerinin yetki alanlarını belirlemek üzere
önerilen alanı,
Yönetim alanı: Sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü
içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve
tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması
amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum
kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin
görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir.
Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu
olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su
altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Alan Yönetimine İlişkin Esaslar
Alan yönetiminin hedefleri
Madde 5 — Alan yönetiminin hedefleri şunlardır:
a) Alan sınırlarının tarihi, sosyal, kültürel, coğrafi, doğal, sanatsal bir bütünlük
içerisinde etkileşim sahaları ve tarihi, kültürel, sosyal, coğrafi ve sanatsal nedenlerle
ilişkili bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması, geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi bakımından doğru tespit edilmesinin,
b) Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel
toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile
gösterilmesinin,
c) Alanın değerini arttırarak uluslar arası bir seviyeye çıkarmak için genel
stratejiler, yöntemler ve araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve
yaratılmasının,
d) Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslar arası işbirliği ve paylaşımı
yaratacak etkinlik ağının kurulmasının,
e) Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma
potansiyeli bulunan sit alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama
planlarının yaratılmasının,
f) Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, gönüllü kişi ve
kuruluşlar ile yerel halkın işbirliğinin,
g) Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım, onarım, restorasyon,
restitüsyon, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları
doğrultusunda uluslar arası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde
korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının
belirlenmesinin,
h) Kültür varlıklarının yönetiminde, konservasyon alanında, tasarım ve
uygulamada, uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasının
sağlanmasıdır.
Yönetim alanının belirlenmesi
Madde 6 — Yönetim alanları yetkili idarece belirlenir. Yönetim alanlarının
belirlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Sit alanlarının, ören yerlerinin ve alanın etkileşim sahalarının ve bağlantı
noktalarının araştırılması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla etütler
yapılır. Bu etüt sonuçlarına göre Kanun, bu Yönetmelik ve İlke Kararlarına uygun olarak
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öneri yönetim alanı sınırı belirlenir. Öneri yönetim alanının belirlenmesiyle ilgili olarak
ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin ve alanda
mülkiyet hakkı bulunanların önerileri de değerlendirilir.
b) Öneri yönetim alanı sınırı, bu sınır dahilinde alanla ilgili hizmetine ihtiyaç
duyulan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilir. Kuruluşlar öneri ve görüşlerini otuz
gün içerisinde yetkili idareye iletir. Alanın planlanması ve korunması ile ilgili merkezi ve
yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamak ve görüşlerini almak
üzere bir koordinasyon toplantısı düzenlenir.
c) İlgili sivil toplum örgütleri yönetim alanı belirlenmesi önerisiyle başvurduğu
takdirde bu esaslar doğrultusunda teklif yetkili idarece değerlendirilir.
d) Bu çalışmalar sonucunda belirlenen nihai yönetim alanı sınırları yetkili idarece
ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
Yönetim planı
Madde 7 — Yönetim planı taslağı, yetkili idare tarafından atanan alan başkanının
eşgüdümünde, alanın niteliğine bağlı olarak farklı meslek gruplarına mensup uzman ve
danışmanlardan oluşturulacak bir ekip tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre hazırlanır.
Yetkili idarece plan taslağının hazırlanması öncesinde ve hazırlanma sürecinde
ilgili kurum ve kuruluşların, yerel halkın, ilgili sivil toplum örgütlerinin, meslek
odalarının, üniversitelerin, gerekli görülecek özel sektör temsilcilerinin ve alanda mülkiyet
hakkı bulunanların katılımı ile bilgilendirme ve yönetim planına veri oluşturacak konuların
belirlenmesi amacıyla ilgili tarafların katıldığı asgari iki toplantı düzenlenir. Bu toplantılar
halka, mahalli idarelerce panolara asılacak ilanlarla, diğerlerine yetkili idarece yazı ile
duyurulur.
Yetki ve yöntem
Madde 8 — Yönetim alanı sınırları belirlenen sit alanları, ören yeri ve etkileşim
sahalarına ilişkin yönetim planı taslağı;
a) Kentsel sitlerde ilgili belediyelerce,
b) Arkeolojik, doğal ve tarihi sit alanlarında Bakanlıkça,
c) İlgili belediyesi bulunmayan kentsel sit alanlarında Bakanlıkça,
d) Kentsel sit alanı ile diğer sit alanlarının birlikte bulunması halinde ilgili
belediyesince,
e) Kentsel sit yönetim alanının sınırlarının birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi
halinde bu belediyelerin koordinasyonu ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde olması
halinde Büyükşehir Belediyesince, dışında olması halinde ilgili belediyelerin
koordinasyonu ile Bakanlıkça
doğrudan hazırlanır veya ihale mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre ihale
suretiyle hazırlattırılır.
Bakanlığın yönetim alanının belirlenmesi, yönetim planlarının hazırlanması ve
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alan yönetimi konusunda yapacağı çalışmalar Genel Müdürlükçe yürütülür.
Yönetim planının hazırlanması
Madde 9 — Yönetim alanına ilişkin hazırlanacak yönetim planının içeriği,
aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşur:
a) Mevcut durum tespiti: Alanın yönetim, işlev ve koruma ihtiyaçlarının
belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması.
b) Alan analizi: Alanın öneminin belirlenmesi, sorunlarının tespiti, alanın taşıma
kapasitesinin tespiti, işlevsel ve yönetsel analizinin yapılması.
c) Alanın vizyonunun belirlenmesi ve esas politikaların oluşumu: Yönetim
planının, alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal
modelleri içerecek, ulusal ve uluslararası platformda alanın sunumunu ve tanıtımını
sağlayacak yönetim, koruma, kullanma, sunum ve tanıtım, ziyaretçi politika ve
stratejilerinin belirlenmesi.
d) Çalışma programı, zamanlama ve projelerin belirlenmesi: Alan yönetiminde yer
alacak kurum ve kişilerin görev tanımlarının yapılması ve bunların gerçekleştirilmesine
ilişkin çalışma programlarının, bütçe analizlerinin hazırlanması ile finans kaynaklarının,
belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait bir eylem planının
oluşturulması ve proje tanımlarının yapılması.
Eylem planı için kullanılacak tablo örneği aşağıdaki şekildedir.

KONULAR

Gereken
Faaliyet

Sorumlu
Kuruluş

Finans
Kaynakları

Hedef Tarihi

Konu 1
Konu 2
Konu 3

e) İzleme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin tanımlanması: Yönetim planının
uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçte yer alacak tarafların eğitimine
ilişkin programların hazırlanması.
Yönetim planı hazırlama ekibi
Madde 10 —Yönetim planlarının yetkili idarece hazırlanması veya
hazırlattırılması hallerinde uzman bir danışman sorumluluğunda konusunda plan hazırlama
ekibi kurulur. Kurulacak bu ekip, en az;
a) Kentsel sit alanları ve tarihi sit alanları için; üniversitelerin mimarlık, şehir ve
bölge planlama, sanat tarihi, kamu yönetimi, işletme ve ekonomi bölümleri,
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b) Arkeolojik sit alanları için; üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama,
sanat tarihi, arkeoloji, kamu yönetimi, işletme ve ekonomi bölümleri,
c) Doğal sit alanları için; üniversitelerin şehir ve bölge planlama, kamu yönetimi,
işletme, çevre mühendisliği ile alanın doğal karakterine bağlı olarak orman mühendisliği,
jeoloji/jeomorfoloji/jeoloji mühendisliği, ziraat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, hidroloji,
biyoloji, zooloji gibi bölümleri
mezunu uzmanlardan oluşur.
Alanın niteliğine göre sosyolog, antropolog, tarihçi, ekonomist, turizm
işletmeciliği, reklamcı, halkla ilişkiler ve iletişim gibi meslek gruplarından uzmanlar ile
yönetim planı konusunda uzman bir danışman ekibe dahil edilebilir.
Yönetim planının değerlendirilmesi
Madde 11 — Hazırlanan yönetim planı taslağı, bu Yönetmelik esaslarına göre
kurulan danışma kurulunca değerlendirilir. Kurulun değerlendirme toplantısında alan
başkanı da hazır bulunur.
Toplantı sonucunda danışma kurulunca önerilen ve karara bağlanan hususlar
dikkate alınarak yönetim plan taslağına yetkili idarece son hali verilerek yönetim planı
tasarısı oluşturulur.
Yönetim planının onaylanması
Madde 12 — Yönetim plan tasarısı incelenip mutabakata varmak suretiyle
onaylanmak üzere yetkili idarece bu Yönetmelik esaslarına göre oluşturulan eşgüdüm ve
denetleme kuruluna iletilir.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu, planı inceler ve gerekirse plan hazırlama ekibine
gerekli düzeltmeleri yaptırır. Yönetim planının kabul edilebilmesi için toplantıya katılan
Kurul üyelerinin dörtte üçünün olumlu oyu gerekir. Onaylama işlemi, en geç altı ay içinde
tamamlanır.
Yönetim planı onaylandıktan sonra yetkili idarece çoğaltılarak sorumlu kurum ve
kuruluşlara iletilir. Yönetim planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak yetkili idarelerin
görevidir.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu kararlarına karşı süresi içinde idari yargıya itiraz
edilebilir.
Yönetim planının uygulanması ve denetlenmesi
Madde 13 — Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler,
eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak zorundadırlar. Yetkili
idareler, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli
ödenekleri ayırmakla yükümlüdürler.
Yönetim planlarında tanımlanan görevlerin gerçekleştirilmesi sürecinde alan
başkanı, uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile yetkili idare koordineli olarak
çalışır.

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and noncommercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO).

Yönetim planıyla belirlenen yönetim tarafından, koruma, sunum, tanıtım ve
ziyaretçi yönetimi stratejileri doğrultusunda denetim birimince alana yönelik yapılan
çalışmaların yıllık performans değerlendirmeleri ve bir sonraki yılın çalışma programı ile
bütçe taslağı yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanacak raporlar eşgüdüm ve
denetleme kurulunca değerlendirilir ve bir yıl sonraki çalışma programı ve bütçesi
onaylanır. Yıllık incelemenin dışında denetim birimince beş yılda bir vizyon, amaçlar ve
politikalar gözden geçirilerek eşgüdüm ve denetleme kurulunun değerlendirmesine
sunulur.
Eşgüdüm ve denetleme kurulunca yönetim planının uygulanma sürecinde vizyon,
amaç ve politikalarında denetleme birimi tarafından bir değişiklik önerilmesi halinde,
öngörülen değişikliklere ilişkin yetkili idarece yönetim planı değişiklik taslağı hazırlanır
ve danışma kurulunun görüşleri alınarak, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanır.
Yönetim planında tanımlanan çalışmaların projelendirme ve uygulanması sürecine
teknik katkı sağlamak üzere yetkili idarelerce geçici proje ekipleri oluşturulabilir.
Yönetim alanı kapsamındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarında yönetim
planı ile yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin her türlü inşa ve fiziki müdahale ve
fonksiyon değişiklikleri ile bunlara ait plan ve proje için Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun kararının alınması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alan Yönetimi Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri
Alan Başkanı ve görevleri
Madde 14 — Alan başkanı, alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş,
alanı yeterince tanıyan, alan hakkında belirli bir vizyon geliştirebilen, kültürel ve doğal
miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi, yönetim politikaları ve
uygulamaları hakkında deneyimli, üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama,
arkeoloji, sanat tarihi, kamu yönetimi, işletme ve ekonomi bölümü mezunlarından kentsel
sit alanlarında kurulacak alan yönetimlerinde ilgili belediye, kentsel sit dışındaki sit
alanlarında ise Bakanlıkça atanır.
Bakanlıkça belirlenen alan başkanlığı görevini fiilen yürütenlere, Devlet
memurları aylık katsayısının (20000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı
aşmamak kaydıyla alanın özelliğine göre Bakan tarafından belirlenecek miktarda, damga
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın çalışmayı takip eden her ay başında
Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden ödeme yapılır.
Alan yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili idare tarafından yürütülür. Yetkili
idarelerce, alan yönetimi birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir yer tahsis
edilir. Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli miktarda
ödenek ayrılır.
Alan başkanı aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte
çalışma programlarını belirlemek, kaynak araştırması yapmak,
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b) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
c) Alanın sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin
ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname
taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlamak,
d) Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle
işbirliğini sağlamak,
e) Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların
eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlamak.
Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri
Madde 15 — Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları
temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden,
alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu
kendi içinden bir başkan seçer.
Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yetkili idare ile eşgüdüm ve
denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma kurulu toplantıları mahallinde yapılır.
Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması
ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.
Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna
iletilmek üzere tutanağa bağlanır.
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve görevleri
Madde 16 — Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca
kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç
duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı,
eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile
toplanır. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile yetkili idare tarafından
belirlenir.
Alan başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul,
olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan
üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları
mahallinde yapılır.
Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde
onaylar ve planın uygulanmasını denetler.
Denetim Birimi ve görevleri
Madde 17 — Eşgüdüm ve denetleme kurulunun denetim görevini yerine
getirebilmesi amacıyla bir denetim birimi kurulabilir.
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Denetim birimi, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev
alan denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi,
arkeoloji, kamu yönetimi, ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personel
arasından yetkili idarelerce görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur.
Denetim birimi, yönetim planlarının uygulamasını denetler. Yönetim planıyla
belirlenen yönetim, koruma, sunum, tanıtım ve ziyaretçi yönetimi stratejileri
doğrultusunda denetim birimince alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans
değerlendirmelerini yapar ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlayarak eşgüdüm ve
denetleme kuruluna sunar.
Denetim birimi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim
planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Anıt Eser Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları
Anıt Eser Kurulunun kuruluşu
Madde 18 — Anıt eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve
geliştirilmesi amacıyla o esere münhasır anıt eser kurulu kurulur. Kurul yönetimi
oluşturulacak anıt eserler, anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarenin onayı
alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Anıt eser kurulu, anıt eserin bulunduğu bölgedeki üniversitelerin ilgili
bölümlerinden en az bir öğretim üyesi, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel
idarelerin temsilcileri ile eserin korunması ve geliştirilmesi için bağışta bulunanlar
arasından Bakanlıkça uygun görülen kimseler ile bu eserler üzerinde tasarruf yetkisine
sahip idarenin temsilcileri olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.
Kurul üyelerinin görev süresi, göreve atandıkları tarihten itibaren beş yıldır. Süresi
biten üye yeniden seçilebilir. Üyelerin herhangi bir şekilde üyelikten ayrılmaları halinde
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye seçilir.
Anıt eser kurulunun sekretarya hizmetleri, anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine
sahip idare tarafından yürütülür. Bakanlıkça veya anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine
sahip idarece, anıt eser kuruluna çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir yer tahsis edilir.
Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli miktarda ödenek
ayrılır.
Anıt Eser Kurulunun görevleri
Madde 19 — Kurul aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Anıt eser için mekansal, fiziksel ve tematik gelişim ve vizyon, eserin korunması
ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve
geliştirme projesi hazırlar ve uygular.
b) Eserin tanıtımını yapar.
c) Eserin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bağış toplar.
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d) Eserin korunması ve geliştirilmesi için ayni, nakdi veya bedeni olarak yardımda
bulunanlardan uygun gördüklerine onursal ödül verir.
e) Eserin korunması ve geliştirilmesine ilişkin düzenli olarak rapor hazırlar ve bu
raporları ilgili idarelere göndererek uygulanmasını sağlar.
Kurul Başkanı ve görevleri
Madde 20 — Anıt eser kuruluna, eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idarenin
temsilcisi başkanlık eder.
Kurul başkanı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Eserin korunması, bakımı, onarımı, ziyaretçi yönetimi gibi faaliyetleri yürütür.
b) Gerektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
c) Kurul toplantılarını organize eder.
d) İlgili idare ile gerçek ve tüzel kişiler arasında eşgüdüm sağlar.
Anıt Eser Kurulunun çalışma esasları
Madde 21 — Kurul yılda en az iki kere üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır.
Kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır.
Kurulun büro ve sekreterya hizmetleri anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip
idarece yürütülür.
Eser üzerinde yapılacak her türlü fiziki müdahale kültür ve tabiat varlıklarını
koruma bölge kurulunun izni ve denetiminde yapılır.
Anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip idare, kurul tarafından hazırlanan
raporları değerlendirmeye almak zorundadır. Anıt eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip
idare, raporda yer alan hususlardan gerçekleştirilemeyecek olanları gerekçeleriyle birlikte
kurula bildirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son hükümler
Yürürlük
Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

