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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; İstanbul’u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak 

hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve 

kuruluşların bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere İstanbul 2010 

Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının 

kuruluşuna, görev ve yetkilerinin belirlenmesine, kamu kurum ve kuruluşlarının İstanbul’un 

2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlanması hususundaki sorumluluklarına ilişkin 

hükümleri ve diğer düzenlemeleri kapsar. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Kanunda geçen; 

a) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından 

2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul’u, 

b) Ajans: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansını, 

c) Koordinasyon Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Koordinasyon Kurulunu, 

ç) Danışma Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulunu, 

d) Yürütme Kurulu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulunu, 

e) Proje: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ajans ve Görevleri 

Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine 

tabi, tüzel kişiliği haiz ve merkezi İstanbul’da olan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

Ajansı kurulmuştur. 



(2) Ajans; Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel 

Sekreterlikten oluşur. 

 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 5 – (1) Koordinasyon Kurulu, Başbakanın görevlendirdiği Bakanın başkanlığında 

Avrupa Birliği müzakerelerini yürüten Bakan, Tanıtma Fonundan sorumlu Bakan, İçişleri Bakanı, 

Maliye Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 

Danışma Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanından oluşur. 

(2) Koordinasyon Kurulu, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul’da 

yapılacak etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirler, hazırlıkları izler, kamu 

ve sivil kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 

(3) Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır.  

 

Danışma Kurulu 

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu;  

a) Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden, 

b) İstanbul İl Genel Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kendi üyeleri 

arasından belirleyecekleri üçer üyeden, 

c) İstanbul ilçe kaymakamlarının kendi aralarından seçecekleri beş temsilci ve iktidar 

partisine üye belediye başkanlarının kendi aralarında seçecekleri dört, muhalefet partilerine üye 

belediye başkanlarının kendi aralarında seçecekleri bir temsilciden, 

ç) İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve 

İstanbul Mimarlar Odası tarafından belirlenecek birer temsilci; kültür, sanat veya turizm 

alanındaki faaliyetleri ile tanınan ve etkinliklerde katkısı olabilecek ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri ve İstanbul’un tarihi, 

kültürü, mimarisi veya sanatı konusunda çalışmaları ile tanınmış kişilerden Koordinasyon 

Kurulu tarafından belirlenecek yirmibeş temsilciden,  

d) Merkezi İstanbul’da bulunan üniversitelerin önerecekleri birer aday arasından 

Koordinasyon Kurulunca; üçü Devlet, ikisi vakıf üniversitesi mensubu öğretim üyelerinden 

belirlenecek beş temsilciden,  

oluşur.  

(2) Danışma Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ile ilgili gerekli gördüğü uzmanları 

toplantıya davet edebilir. 

(3) Danışma Kurulu Başkanı Başbakanlık tarafından belirlenir. Birinci fıkranın (a) 

bendinde belirtilen kamu kurumu temsilcilerinin asgari Genel Müdür, Vali Yardımcısı ve Genel 

Sekreter Yardımcısı seviyesinde olması ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin kamu 

hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekir. 



(4) Temsilciler, seçim veya görevlendirme yazılarının Yürütme Kuruluna teslimi ile 

göreve başlar. 

(5) Danışma Kurulu, iki ayda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda 

toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise toplantıya 

katılanların salt çoğunluğudur. Gerekli görülen hallerde Başkan, Danışma Kurulunu olağanüstü 

toplantıya çağırabilir. Birbirini takip eden iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam üç toplantıya 

mazeretsiz olarak katılmayan temsilci istifa etmiş sayılır ve temsil ettiği örgütün veya kurumun 

Danışma Kurulu üyeliği düşer. 

 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulu, Projenin Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili kararları 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar, gerekli gördüğü ilke kararlarını 

alır, Projenin yıllık programı ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini bildirir, Yürütme 

Kurulunun çalışmalarını izler, tavsiyelerde bulunur. 

 

Yürütme Kurulu 

MADDE 8 – (1) Yürütme Kurulu, İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkentliğine 

hazırlık çalışmalarından, etkinliklerin planlanmasından ve yürütülmesinden ve bütçenin 

uygulanmasından birinci derece sorumludur. Tüzel kişiliği Yürütme Kurulu temsil eder. 

(2) Yürütme Kurulu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odasının birer temsilcisi ve Danışma 

Kurulunun, geçici 2 nci maddede belirtilen Girişim Grubunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri arasından seçeceği iki üye ile Danışma Kurulunun diğer üyeleri arasından seçeceği 

iki üyeden oluşur. 

(3) Yürütme Kurulu Başkanı, Koordinasyon Kurulu Başkanı tarafından seçilir. Yürütme 

Kurulu, kendi içinden en az biri kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinden olmak üzere üç 

başkan yardımcısı seçer. Kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri arasından seçilen başkan 

yardımcılarından birisi Başkanvekili olarak belirlenir ve Başkanın hazır bulunmadığı 

toplantılarda Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

(4) Yürütme Kurulu, haftada en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda 

toplanır, kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Genel Sekreter Yürütme Kurulu 

toplantılarına katılır.  

 

Yürütme Kurulunun görevleri 

MADDE 9 – (1) Yürütme Kurulu, Proje ile ilgili bütün faaliyetlerin planlanmasından 

ve uygulamaların takibinden sorumludur. 

(2) Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür: 

a) Proje çerçevesinde yer alacak tüm kültürel ve sosyal içerikli sergi, konser, gösteri, 

konferans, şehircilik ve turizm çalışmalarını planlamak, iletişim ve tanıtım stratejilerini tespit 

etmek ve bunlarla ilgili çalışmaları takip etmek. 



b) Kentsel dönüşüm projelerinin oluşturulmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara 

önerilerde bulunmak.  

c) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalara 

gönüllü katılacak gerçek kişiler ile özel hukuka tabi tüzel kişiler arasında koordinasyonu 

sağlamak. 

ç) Genel Sekreter ve kültür-sanat, iletişim, taşınmaz ve mekanların idaresi, idari ve mali 

işlerinin yürütülmesinden sorumlu diğer yöneticileri belirlemek. 

d) Genel Sekreterlik bünyesinde kurulacak komisyon, komite ve proje ekiplerini 

belirlemek.  

e) Genel Sekreterliğin çalışmalarını izlemek ve personel istihdamına ilişkin önerilerini 

onaylamak. 

f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonuna ilişkin projeler 

önermek. 

g) Projenin tanıtım faaliyetlerini yurt içinde koordine etmek, yurt dışında yürütmek.  

ğ) Proje ile ilgili olarak dış ilişkileri yürütmek, aynı yıl içinde Avrupa Kültür Başkenti 

olarak belirlenen diğer şehirlerin programları arasında bağlantı kurmak. 

h) Bütçe ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

ı) Projenin yıllık program, bütçe, faaliyet raporu ve kesin hesabını hazırlamak, 

Koordinasyon Kuruluna sunmak. 

i) Kamuoyunu hazırlık çalışmaları, kaynaklar ve projelerle ilgili bilgilendirmek. 

j) Bağış kabul etmek. 

k) Proje ile ilgili özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı 

zamanlı personel çalıştırılmasına karar vermek, personelin mali haklarını belirlemek.  

l) Taşınmazların kullanımına karar vermek. 

m) Belirleyeceği usullere uygun olarak Proje ile ilgili her türlü mal ve hizmet alım, satım 

ve kiralama işlerini yapmak veya yaptırmak. 

n) Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili her türlü yazışmalar yapmak, 

Proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak iş ve işlemleri belirlemek, 

bunların yapılmasını koordine etmek. 

o) Etkinliklerin yapılacağı mekanları önermek, yeni kültür ve sanat mekanları 

oluşturulması konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak. 

ö) Koordinasyon Kurulunun verdiği görevleri yapmak ve Danışma Kurulundan gelen 

görüşleri değerlendirmek. 

(3) Yürütme Kurulu, ihtiyaç halinde alt komisyon ve ekipler kurabilir, Genel 

Sekreterlik, komisyon ve ekiplerin çalışma usul ve esaslarını belirler, merkezi Brüksel’de 

bulunan Avrupa Birliği Komisyonu ilgili dairesi ile eşgüdüm halinde çalışılmasını sağlayacak 

önlemleri alır, görev bölüşümü yapar. 

 



Genel Sekreterlik 

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek görevleri yürütmek üzere bir 

Genel Sekreter tayin edilir. 

(2) Genel Sekreter, İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkentliği ile ilgili bütün 

faaliyetlerin Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde programlanmasından, 

yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. 

(3) Genel Sekretere yürüteceği faaliyetlerde yardımcı olmak üzere kültür-sanat, iletişim, 

taşınmaz ve mekanların idaresi, idari ve mali işlerden sorumlu yöneticiler tayin edilebilir. Bu 

yöneticiler, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yürütme Kurulunca belirlenir, Genel Sekretere 

bağlı olarak ve onun sevk ve idaresi altında çalışırlar ve Genel Sekretere karşı sorumludurlar. 

(4) Bu birimlerin altında proje grupları oluşturulabilir.  

(5) Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Kültür merkezi ve kütüphane 

MADDE 11 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Döner Sermayesinden, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 

üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki özel hesaptan, İstanbul İl Özel İdaresi bütçesinden, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi bütçesinden, Başbakanlık Tanıtma Fonundan ve Koordinasyon Kurulu 

tarafından kararlaştırılacak miktarda bu Kanunun 12 nci maddesi uyarınca açılan özel hesaptan 

aktarılacak ödenekler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bir 

ulusal bankada açılacak özel hesaba bu Kanun kapsamında harcanmak üzere yatırılır. Bakanlık 

bu hesaptan aşağıdaki işleri yaptırır: 

a) İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesi 750 ada 104 parseldeki Atatürk 

Kültür Merkezinin bulunduğu bu parsel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 105 numaralı 

parsel ve eklenebilecek diğer belediye ve Hazine arazilerinden oluşacak alanda yeni Atatürk 

Kültür Merkezi binalarının ve müştemilatının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı 

ve görüşleri doğrultusunda projesi ve inşaatının yapım işleri. 

b) İstanbul ili Eyüp ilçesi 268 ada 17 parseldeki Rami Kışlası olarak kullanılan alanda, 

İstanbul Kütüphanesi ve Kültür Merkezi binalarının ve müştemilatının röleve, restorasyon ve 

her türlü projesi ile inşaatının yapım işleri. 

c) İstanbul ili Şişli ilçesi Ayazağa mahallesi 3 pafta 2 ada 38 parselde mevcut kültür 

merkezi inşaatının her türlü proje ve yapım işleri. 

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca belirlenir.  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Bütçe, gelir ve harcamalar1 

MADDE 12 – (1) Proje ile ilgili harcamalar, bu Proje için ulusal bir banka nezdinde 

açılan özel hesaptan karşılanır. 

(2) Özel hesabın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur: 

a) İstanbul İl Özel İdaresinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2008, 2009 ve 2010 

bütçelerine her yıl bu amaçla konacak ödenek. 

b) İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından 2008, 2009 ve 2010 

yıllarında aktarılacak tutarlar. 

c) (Ek: 4/6/2008-5766/26 md.) Maliye Bakanlığı 2009 ve 2010 yılı bütçelerine bu 

amaçla konulacak ödenek. 

ç) Yurt içi ve yurt dışından sağlanacak yardım ve bağışlar ile sponsorluk gelirleri. 

d) Yapılacak etkinliklerden sağlanacak bilet satış gelirleri ve diğer gelirler. 

e) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti logo ve isim hakkının kullanımından sağlanacak 

gelirler. 

f) Avrupa Birliği Komisyonunun Projeye tahsis edeceği fonlar. 

g) Yukarıdaki gelirlerden sağlanan nemalar. 

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların bütçelerinden ayrılacak 

ödenekler her yılın Mart, Haziran ve Eylül aylarının başında özel hesaba yatırılır. 

(4) Özel hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Yürütme 

Kurulunca belirlenir. 

(5) (Ek: 4/6/2008-5766/26 md.) Ajansın taraf olduğu işlemler harç ve katılım payından, 

bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 

 

Alım, satım ve ihale işleri 

MADDE 13 – (1) Yürütme Kurulu, kendi içinden biri İstanbul Valiliği, biri İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, biri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ikisi sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere beş kişilik bir Bütçe ve İhale Komisyonu seçer. Bütçe 

ve İhale Komisyonu kendi arasından başkanını seçer. Komisyon; 

a) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak, yapmak ve yaptırmak, 

b) Yıllık bütçeyi hazırlamak, 

c) Proje ile ilgili tüm harcamaları yapmak, 

ç) Gelir getirici faaliyetlerle ilgili kararları almakla, 

görevlidir. 

(2) Yürütme Kurulu her yıl 15 Eylül’de Projenin program ve bütçesini Koordinasyon 

Kuruluna sunar. Koordinasyon Kurulu bütçeyi aynen ya da değiştirerek 30 Eylül’e, kadar onaylar. 

                                                           
1 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle; bu maddeye (c) bendi eklenmiş ve müteakip 

bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 



(3) Yürütme Kurulu Başkanı Projenin harcama yetkilisidir. 

(4) Yürütme Kurulu Projenin mali yönetimi ve özel hesapta yer alan kaynakların 

kullanım ve harcama esaslarını ehliyet, rekabet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde 

belirler ve uygular. 

(5) Alım-satım ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile 

çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

 

Taşınmaz kültür varlıkları onarımına katkı payından kullanım 

MADDE 14 – (1) Proje amaçlarında kullanılacak, kamu veya özel hukuka tabi gerçek ve 

tüzel kişilerin mülkiyetindeki 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmazların korunması, bakımı, 

onarımı ve proje amacına uygun düzenlenmesi için 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve bu 

maddeye istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre, Yürütme Kurulunca İstanbul Valiliğine 

kamulaştırma hariç projeler sunulabilir.  

(2) Valilik tarafından, Yürütme Kurulunca sunulan projeler için belediyelere uygulanan 

oran sınırlamalarına tabi olmaksızın kaynak aktarılır. 

 

Taşınır, taşınmaz kullanımı ve hizmet zorunluluğu 

MADDE 15 – (1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerden herhangi bir kamu hizmeti için tahsisli olmayanlar, Yürütme 

Kurulunun isteği üzerine ve hizmet süresince kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca Ajansa 

tahsis edilir. Bu taşınmazlar ile mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait ve bir kamu idaresine 

tahsisli olan taşınmazlar ise adına tahsis yapılan kamu idaresinin uygun görmesi halinde, 

ilgisine göre Maliye Bakanlığınca veya maliki kamu idaresince tahsisi kaldırılarak bu Kanun 

amaçlarında ve ihtiyaç duyulan süre ile sınırlı olarak kullanılmak üzere Ajansa tahsis edilir. 

(2) Ajansa tahsis edilen bu taşınmazlara olan ihtiyacın ortadan kalktığının Yürütme 

Kurulunca taşınmaz maliki idareye bildirilmesi üzerine, tahsisi yapan idare tarafından tahsis 

kaldırılır veya geçici kullanım protokolü iptal edilir. 

(3) Taşınmazların Ajansın kullanımında bulunduğu süre için yapılan harcamalar ilgili 

kurumdan talep edilmez. 

(4) Yargı organları ve askeri kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

taşınır mal ve taşıt araçlarından ihtiyaç duyulanlar geçici süre ile kullanılmak üzere Ajansın 

kullanımına verilebilir. 

(5) Kamu kurum ve kuruluşları Proje hazırlığı ve etkinlikleri süresince Yürütme Kurulu 

taleplerini öncelikle karşılar. 

 

İsim ve logo kullanımı  

MADDE 16 – (1) Proje ile ilgili haber nitelikli yayınlar hariç, her türlü görüntülü veya 

sesli yayın, reklam, pazar ve pazarlama hizmetleri ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

isminin ve logosunun reklam, ticaret, propaganda ve benzeri amaçlarla kullanılması Yürütme 

Kurulunun iznine tabidir. 

 



Sorumluluk 

MADDE 17 – (1) Ajans personeli bu Kanun kapsamında yaptıkları işlemlerde Türk 

Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılır. 

 

Denetim 

MADDE 18 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlerle 

ilgili harcamaların denetimi 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Ayrıca 

söz konusu iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlerle ilgili harcamalar her yıl Başbakanlık Müfettişi, 

Maliye Müfettişi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Müfettişinden oluşan komisyon tarafından denetlenir. 

 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 19 – (1) Bu Kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 

satım, kira ve her türlü işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

 

Tasfiye 

MADDE 20 – (1) Yürütme Kurulu, Projenin sona ereceği 31/12/2010 tarihinden 

itibaren altı ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlar. 

(2) Toplanan ödenek, gelir ve bağışlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip iki eşit 

parçaya bölünüp, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere İstanbul İl Özel İdaresi ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçelerine gelir olarak kaydedilir.  

 

Uygulanma süresi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun, 20 nci maddede öngörülen tasfiye işlemleri 

tamamlandıktan sonra yürürlükten kalkar. 

(2) Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen özel hesap, Maliye Bakanlığı ile Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar uyarınca tasfiye edilir.  

 

Girişim Grubu ve 2008 yılı bütçesi 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23/11/2005 tarihli ve 2005/9706 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubunun 

Kurulmasına Dair Karar ile oluşturulan Girişim Grubunun mevcut bütçesi hak ve alacaklarıyla 

beraber Ajansa devrolunur.  

(2) Yürütme Kurulu, kuruluşunun tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde, 

Projenin 2008 yılı program ve bütçesini Koordinasyon Kuruluna sunar. Koordinasyon Kurulu 

onbeş gün içinde bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar. 

 



GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 4/6/2008-5766/26 md.) 

(1) 2008 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden Ajansa 250.000.000 YTL’ye kadar 

ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneğin 50.000.000 YTL’lik kısmı, Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri gereğince, ülkemiz Dünya 

Kültürel Mirası listesinde ve aday listede yer alan eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

belirlenen öncelikler doğrultusunda korunması, bakım, onarım ve restorasyonu için kullanılır. 

 

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
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