
Anıtların, bina gruplarının ve tarihsel veya sanats al değer taşıyan ören yerlerinin 
ulusal envanterlerinin olu şturulmasına ili şkin tavsiye kararı (72/21) 
(Bakanlar Komitesi tarafından, Bakan Vekilleri'nin 30 Mayıs 1972 tarihli 211. toplantısında 
kabul edilmiştir.) 
 
Bakanlar Komitesi, 
 
Komite'nin Anıtlar ve Ören Yerleri konulu 1. Oturumu'na ait raporu not ederek; 
 
Bölgesel planlamanın bir parçası olarak anıtların kültürel mirasının korunması ve ıslahına 
yönelik önlemlere atfettiği önemi yeniden ifade ederek; 
 
Hükümetleri, aşağıdaki hususları takiben tarihsel ve sanatsal değer taşıyan bina alanlarının 
ve gruplarının acilen korunmasını sağlamak için gereken adımları geciktirmeksizin atmaya 
yönelik bir politika izlemeleri yönünde teşvik eden 29 Mart 1966 tarihli (66)19 sayılı Đlke 
Kararı'nı göz önünde tutarak:  
 
(i) korunacak olan kültürel varlıkların tanımlanması ve mümkünse Avrupa Konseyi tarafından 
1968 yılında yayınlanan Koruyucu Envanter kitapçığında sunulan Avrupa Kültürel Mirası 
Envanteri (IECH) model dizin kartları temelinde listelenmesi;  
 
(ii) bir kültürel varlığın tanımlanmasının ardından, gereken koruma önlemlerinin koruyucu 
envanterin tamamlanmasını beklemeksizin uygulanması;  
 
(iii) varolan planlama mevzuatının sanatsal ve tarihi mirasın gereklerine uyarlanmasını 
erteleyerek, acil koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlayacak makine donanımının 
sağlanması,  
 
Üye Devletler'in, yukarıdaki önlemleri mevzuat yoluyla veya başka uygun ve etkili bir yöntem 
ile uygularken, ulusal koruyucu envanterin bölgesel planlamanın tüm aşamalarında ve 
mümkün olduğu sürece, anıtların ve ören yerlerinin korunması ve ıslahına ilişkin diğer 
çalışmalarda göz önünde bulundurulduğundan emin olmalarını tavsiye eder.  
 
Açıklayıcı memorandum  
 
1966 yılında, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi üye hükümetleri, eski binalar ile sanatsal 
ve tarihi ören yerlerinin korunması için, mümkünse Kültürel Đşbirliği Konseyi'nin programı 
kapsamında hazırlanmış olan modellere (Avrupa Kültürel Mirası Envanteri – IECH) 
dayanarak, ulusal envanterler oluşturması yönünde teşvik eden (66)19 sayılı Đlke Kararı'nı 
kabul etmiştir.  
 
Bu sistem, yani model koruyucu envanter, hangi kültürel varlıkların korumaya ihtiyaç 
duyduğunu tam olarak ortaya koymak için yeterli bilgi toplamak amacıyla tasarlanmıştır; 
dolayısıyla bu envanter tehlikede olan tarihi veya sanatsal açıdan önemli bina alanlarının ve 
gruplarının korunması için etkili ve hızlı eylemler gerçekleştirilmesini sağlamak için gereken 
verileri kapsayacaktır. Bu açıdan, koruyucu envanter, her zaman söz konusu konular 
hakkında ayrıntılı ve uzun belgeler oluşturmak için mümkün olan en yüksek bilgi miktarını 
toplamak üzere tasarlanan bilimsel envanterlerden ayrılır.  
 
Bakanlar Komitesi tarafından kurulan bir danışma makamı olan Anıtlar ve Ören Yerleri 
Komitesi, Avrupa Konseyi'nin Çalışma Programı'nın kültürel mirasın korunması ve bölgesel 
planlama politikasına dahil edilmesine ilişkin konularda uygulanmasından sorumludur; bu 
Komite anıtların ve ören yerlerinin kültürel mirasına günümüz koşullarında giderek artan 
tehditler karşısında atfedilmesi gereken zaruri önemi vurgulamıştır.   



 
Bakanlar Komitesi'nin ekteki (72)21 sayılı Đlke Kararı'nı kabul etmelerinin ardındaki sebepler 
bunlardır. Uygulanması açısından, bu ilke kararı hem özellikle Kültür, Eğitim, Donanım, 
Çevre ve Planlama Bakanlıkları olmak üzere ilgili bütün Bakanların hem de yerel yönetimlerin 
dikkatine sunulmalıdır.  


