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Konu :Yerinde inceleme çalışmaları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

 
 
 

Bakanlık Makamının  24.07.2012  tarihli  ve  163781  sayılı  Oluru  ile  yürürlüğe  giren
"2863  Sayılı  Kanunun  13  ve  14  üncü  Maddeleri  Gereğince  Yürütülen  İşlemlere  İlişkin
Yönerge"nin; "Başvuru" başlıklı 5. maddesinin ilk paragrafında "2863 sayılı Kanunun 13 ve
14  üncü  maddeleri  kapsamında  Bakanlıkça  izin  verilecek  taşınmazlarla  ilgili;  kültür
varlıklarını  koruma  bölge  kurulu  müdürlüklerinin  bulunduğu  illerde  koruma  bölge  kurulu
müdürlüklerine, kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü bulunmayan illerde kültür
ve  turizm  müdürlüklerine  başvuruda  bulunulur.",  "Başvuruların  İncelenmesi"  başlıklı  6.
maddesinde  "2863  sayılı  Kanunun  13  ve  14  üncü maddeleri  kapsamında  kültür  ve  turizm
müdürlükleri veya koruma bölge kurulu müdürlüklerine yapılan müracaatlarda; koruma bölge
kurulu  müdürlüklerine  yapılan  müracaatlarda  taşınmaz,  müze  müdürlükleri  veya  koruma
bölge  kurulu  müdürlüklerince  incelenir.  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüklerine  yapılan
müracaatlarda  inceleme  müze  müdürlüklerince  yapılarak  Koruma  Bölge  Kurulu
Müdürlüklerine iletilir." hükümleri yer almaktadır.
 

13.03.2012  tarih  ve  28232  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren
Korunması  Gerekli  Taşınmaz  Kültür  Varlıklarının  ve  Sitlerin  Tespit  ve  Tescili  Hakkında
Yönetmeliğin  3.  maddesinde;  "Tespit  ekibi:  Tespit  çalışmalarını  yapmak  üzere,  yapılacak
çalışmanın konusu, çalışmaya esas teşkil eden varlıkların nitelikleri ve yerine göre Bakanlıkça
ya da Bakanlıkça gerektiğinde diğer ilgili kurum ve kuruluşların uzmanlarından veya Vakıflar
Genel Müdürlüğünün  kendi  uzmanlarından  iki  kişiden  az  olmamak  üzere  kurulacak  ekip",
"Tespit programı: Tespit çalışmalarını yapmak üzere; Genel Müdürlük, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlükleri  veya Müze Müdürlüklerince  Bakanlığın  imkânları,  mevsim  ve  arazi  şartları,
konunun  önemi,  kamusal  yararı,  tarih  sırası  ve  çalışmayı  yapacak  tespit  ekibinin  durumu
gözetilerek hazırlanan ve güncelleştirilen program" olarak tanımlanmıştır.
 

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7. maddesi kapsamında
gerçekleştirilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit çalışmaları ile
aynı Kanunun 13. ve 14. maddeleri gereğince yürütülen Hazineye ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ile bunlara ait korunma alanı
sınırları dahilindeki taşınmaz mallarla ilgili satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve
intifa hakkı tesisi kapsamındaki iş ve işlemlerin hem koruma bölge kurulu müdürlükleri hem
de müze müdürlükleri  tarafından  yürütülmesi,  aynı  konuya  ilişkin  iki  kurum  tarafından  da
inceleme yapılmasına neden olabilmekte ve bu durum da kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanımını engellemektedir.
 

Bu kapsamda;
 

1- Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü bulunan illerde;
a)  2863  sayılı  Kanunun  7.  maddesi  kapsamında  gerçekleştirilen  korunması  gerekli

taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit çalışmalarının, ilgili kültür varlıklarını koruma
bölge kurulu müdürlüğünce,

b) Aynı Kanunun 13. ve 14. maddeleri gereğince yürütülen Hazineye ve diğer kamu
kurum  ve  kuruluşlarına  ait  olup  korunması  gerekli  taşınmaz  kültür  varlığı  ile  bunlara  ait
korunma alanı  sınırları dahilindeki  taşınmaz mallarla  ilgili  satış, hibe, kiralama, devir,  terk,
tahsis,  irtifak ve  intifa hakkı  tesisi  taleplerine yönelik yerinde inceleme çalışmalarının,  ilgili
kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünce,

c)  Müze  kazıları,  kurtarma  kazıları,  sondaj  kazıları,  define  arama  kazıları,  temel
hafriyatı  denetimleri,  kamu  zararı  tespit  komisyonu  incelemeleri,  özel
müze-koleksiyoncu-ticarethane denetimleri, Cumhurbaşkanı Kararlı kazı denetimleri, örenyeri
denetimleri, eser nakil işlemleri vb. müzecilik saha çalışmaları dışındaki; sit alanlarında yeni
yapılanma,  kamu  yatırım  alanları,  doğalgaz  boru  hatları,  baz  istasyonları,  HES-RES-GES
projeleri, OSB  alanları,  ağaçlandırma  sahası,  ÇED,  afet  yeri, mevzi  imar  planı,  ilave  imar
planı yapımı, malzeme ocağı, su kaynağı kiralama vb. kurum görüşü taleplerine dair yerinde
inceleme çalışmalarının, ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünce,
 

2- Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü bulunmayan illerde;
a)  2863  sayılı  Kanunun  7.  maddesi  kapsamında  gerçekleştirilen  korunması  gerekli

taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit çalışmalarının, ilgili kültür varlıklarını koruma
bölge kurulu müdürlüğünce,

b) Aynı Kanunun 13. ve 14. maddeleri gereğince yürütülen Hazineye ve diğer kamu
kurum  ve  kuruluşlarına  ait  olup  korunması  gerekli  taşınmaz  kültür  varlığı  ile  bunlara  ait
korunma alanı  sınırları dahilindeki  taşınmaz mallarla  ilgili  satış, hibe, kiralama, devir,  terk,
tahsis,  irtifak  ve  intifa  hakkı  tesisi  taleplerine  yönelik  yerinde  inceleme  çalışmalarının;
başvurunun  ilgili  kültür  varlıklarını  koruma  bölge  kurulu  müdürlüğüne  yapılması  halinde
koruma  bölge  kurulu  müdürlüğünce,  başvurunun  ilgili  kültür  ve  turizm  müdürlüğüne
yapılması halinde ilgili müze müdürlüğünce,
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Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

c)  Yukarıdaki  (1-c)  maddesinde  sıralanan  kurum  görüşü  taleplerine  dair  yerinde
inceleme  çalışmalarının;  başvurunun  ilgili  kültür  varlıklarını  koruma  bölge  kurulu
müdürlüğüne yapılması halinde koruma bölge kurulu müdürlüğünce, başvurunun ilgili kültür
ve turizm müdürlüğüne yapılması halinde ilgili müze müdürlüğünce,
 

gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİNE
VALİLİKLERE
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
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