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• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
(Resmî Gazete ile yayımı : 23.7.1983 Sayı : 18113)
Kanun No.
2863

Kabul Tarihi :
21 . 7 . 1983
BfRİNCt BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile
ilgili tanımlan belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyeüeri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama
kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hu
susları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarım kapsar.
Tanımlar ve kısaltmalar
M A D D E 3. — Bu Kanunda geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır :
a) Tanımlar :
(1) «Kültür varlıkları»; tarih öncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili
bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varhklardır.
(2) «Tabiat varlıkları»; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait olup ender bulunmaları veya
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerskli, yer üstümle, yer altında veya su altında bulunan
değerlerdir.
(3) «Sit»; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşiüi medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin
sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihî hadiselerin
cereyan ettiği yerîer ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.
(4) «Koruma» ve «Korunma»; taşmmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onan(m, resto
rasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon
işleridir.
(5) «Korunma alanı»; taşmmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihî çevre içinde korun
malarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alandır.
(6) «Değerlendirme»; kültür ve tabiat varlıklarının teşhiri, tanzimi ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasıdır.
b) Kısaltmalar :
(1) «Yüksek Kurul»; «Taşuunaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu» nu,
(2) «Bölge Kurulu»; «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varakları Bölge Kurulu» nu,
İfade eder.
Haber verme

zorunluluğu

MADDE 4. — Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandık
ları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve züyetler,
bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde
muhtara veya diğer yerlerde mülkî
idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar.
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Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne uygun olarak üst ko
mutanlıklara bildirilir.
Böyle bir ihbarı alan muhtar, m ü M amir veya bu gibi varlıklardan
doğrudan doğruya haberdar olan
ilgili makamlar, bunların muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan ted
birlerle birlikte durumu en yakın mülkî amire; mülkî irilir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir.
İhbar? alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanım hükümlerine göre, en kısa zamanda gerekli işlemleri
yapar.
Devlet malı niteliği
MADDE 5. — Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi
gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan
korunması gerekli taşımı' ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet mah niteliğindedir.
Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutulan mrabut ve mülhak vakıf imsUarı bu hükmün dışındadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Korunması

gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları

MADDE 6. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır :
a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlı
ğınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
c) Sit alsını içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
d) Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Millî Mücadele
ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihî olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar
ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.
Ancak, Yüksek Kurulca mimarî, tarihî, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korun
ması gerekli bulunmadığı karar altına alman taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmaz
lar.
Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kaya'.ar, resimli mağaralar,
höyükler, tümülüsler, ören
yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihî kışla, tabya ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan
sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve Imedreseler; kümbet, türbe ve kitabeler; köprüler, su
kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihî yol kalırtıları, mesafe taşlan, eski sınırları belirten delikli taş
lar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihî saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler,
mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhiîiıe, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mo
zaikler ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.
Tarihî mağaralar, kaya sığınaklar; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat
varlığı örneklerindendir.
Tespit ve tescil
MADDE 7. — Korunması gerekli taşmmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti, Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca yapılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tespiti kendi uzmanları ile yapabileceği gibi, varlıkların
niteliklerine göre diğer ilgili kurum ve kuruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanarak da yapabilir.
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Yapılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlıklarının tarihsel, sanatsal, bölgesel ve diğer özellikleri dikkate
alınır. Devletin imkânları göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yan
sıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir. Tespit ve tescil ile ilgili usuller, esas
lar ve kıstaslar yönetmelikte gösterilir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan tespitler, Yüksek Kurul Ka
rarı ile tescil olunur.
Tescil kararı, adresleri bilinen maliklere Kültür ve Turizm Bakanlığınca tebliğ ve Resmi Gazete ile ilan
olunur. Malikleri bilinmeyen veya mahiyetleri icabı mülkiyete konu olmayan taşınmazların tescil karan,
sadece ilan yoluyla duyurulur.
Tesciller mahallin mülkî idare amirliğince mutat vasıtalarla en geç üç gün içinde ilan edilir; ilana dair tu
tanak, Kültür ve Turizm Bakanlığının en yakın temsücisine teslim edilir.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra, mahallî mülki amirin bildirisi üzerine, tapu kütüğünün beyanlar hane
sine, korunması gerekli kültür veya tabiat varlığı olduğu hususunda kayıt konur.
Korunma alanı ile ilgili karar alma yetkisi
MADDE 8. — Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korun
ma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapıhp yapılamayacağı konusunda karar alma
yetkisi Bölge Kurullarına aittir. Bölge Kurullarının kararına 61 inci maddenin ikinci fıkrasına göre itiraz edi
lebilir.
Korunma alanlarının tespitinde, korunması gerekli kültür ve tabiat varaklarının korunması, görünümleri
nin ve çevreleri ile uyumlarının muhafazası için yeteri kadar korunma alanına sahip olmaları dikkate alınır.
Bu hususlarla ilgili esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.
İzinsiz mûdahele ve kullanma yasağı
MADDE 9. — Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarının kararlarına dayalı Kültür ve Turizm Bakanlığının
izni olmadan, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında her çeşit inşaî ve fizikî müdahalede
bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat,
sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayıhr.
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kullanılması, kul
lanma şeklinin değiştirilmesi, inşaî ve fizikî müdahalelere ait Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarının kararı
na göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek her türlü iznin şekil ve şartları, bu Kanun hükümleri uya
rınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının birlikte hazırlayacağı yönetmelikte belirtilir.
Yetki ve yöntem
MADDE 10. — Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlık
larının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak,
Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yerine getirilir. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanır.
Millî Savunma Bakanlığının idare ve denetiminde veya sınır boyu ve yasak bölgede bulunan kültür ve
tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Millî Savunma Bakanlığınca yerine getirilir. Bu korunma
nın sağlanması, Millî Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında düzenlenecek protokol esas
larına göre yürütülür.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait kül
tür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi Yüksek Kurul veya Bölge Kurullarının kararı alın
dıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.
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Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korun
ma ve değerlendirilmesi, bu Kanım hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması,
bu kuruluşların bütçelerine her yıl bu maksatla konacak ödeneklerle yapılır.
Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesine her yıl yeteri kadar öde
nek konur.
Kültür *e Turizm Bakanlığınca kültür ve tabiat varhklanmn korunması ve değerlendirilmesi amacıyla,
vakıf kurulabilir.
Hak ve

sorumluluk

M A D D E 11. — Taşınmaz küttür ve tabiat varhklanmn malikleri bu varlıkların bakım ve onarımlarım
Kiiîiür ve Turizm Bakanlığının bu Kanun uyarınca bakım ve onarım, hususunda vereceği emir ve talimata
uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu Kanunun bu konuda maliklere tanıdığı hak ve muafiyetlerden
yararlanırlar. Ancak, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanları, zilyedlik yo
luyla iktisap edilemez.
Malikler bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabiî icabı olan ve bu Kanunun hükümlerine ay
kırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler.
Bu Kanunun belirlediği balom ve onarım sorumluluklarını yerine getirmekte aczi olanların mülkleri, usu
lüne göre kamulaştınlır. Mazbut veya mülhak vakıf varlddarı bu hükme tabi değildir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görmesi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ü özel idareleri, belediyeler
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yukarıda sözü geçen maliklere lüzum görüleni hallerde, taşınmaz kül
tür ve tabiat varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda buluna
bilirler.
Korunması

gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımına katkı fonu

MADDE 12. — Özel hukuka tabi gerçHk ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür
ve tabiat varlıklarının; korunması, bakim ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca aynî, nakdî ve tek
nik yardım yapılır ve kredi verilir.
Bu amaçla, bir Devlet bankasında açılacak özel bir hesapta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı emrinde «Ko
runması Gerekli Taşınmaz Kültür Varhklanmn Onanmuıa Katkı Fonu» kurulur. Bu fonun ita amiri Kültür
ve Turizm Bakanıdır.
Bu fonun gelirleri, her yıl Devlet Bütçesinden ayrılacak ödenekler ile bu fondan verilecek kredilerin fa
izlerinden oluşur.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak aynî, nakdî ve teknik yardımlar, fondan yapılacak harcamalar
ve verilecek kredilerle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Devir yasağı
M A D D E 13. — Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan
olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma -sınırlan dahi
lindeki taş:ıümazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edile
mez.
Kullanma
M A D D E 14. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sü
relerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu men
faatine yararlı millî derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm
Bakanlığının iznine tabidir.
<
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Anılan varlıklardan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetim ve denetiminde bulunan mazbut ve mülhak
vakıflarla, 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihî ve Mimarî Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum
Müdürlüğüne Devrine Dair Kanunla yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen vakıf mallarının kamu
hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu yararına çalışan
millî derneklere, belirli sürelerle, intifa haklarının bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilerce karakterine uygun
kullanılmak şartı ile kiraya verilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetkisindedir.
Yukarıda belirlenen korunması gerekli taşınjmaz kültür ve tabiat varlıklarını kullananlar, bunların bakım,
onarım ve restorasyon işlerini bu Kanunda belirlenen esaslara göre yapmak ve bunun için gerekli masraf
ları karşılamakla yükümlüdürler.
Kamulaştırma
MADDE 15. — Taşınmaz kültür varlıktan ve bunların korunma alanları, aşağıda belirlenen esaslara göre
kamulaşürılır :
a) Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz
kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanları Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak programlara uy
gun olarak kamulaştırıhr. Bu maksat için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konur.
b) Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen veya (amcıuen gerçek ve tüzelkişilerin
mülkiyetine
geçen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırılma
ları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu maksat 'çin Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar
ödenek konur.
c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, oto
parka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarımı
ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korunma alanlarının ise, bu kurum ve ku
ruluşlarca, kamulaştırılması esastır.
d) Kamulaştırmalarda bedel takdirinde, taşınmaz küttür
varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri
dikkate alınmaz.
e) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile, 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerine göre yapılır.
Ruhsatsız yapı yasağı
MADDE 16. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında
ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı i|mar
planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre
işlem yapılır.
Sıt geçiş donemi

koruma amaçlı imar planı - kısmî p'an değişikliği

MADDE 17. — Bir alanın sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı
uygulamasını durdurur ve koruma
amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, geçiş dönemi yapı şartları, Yüksek Kurul tarafından Uç ay içinde karar
laştırılır. Yüksek Kurulca önerilen bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. İlgili valilikler ve belediyeler anılan
koruma amaçlı imar planını onaylanmak üzere, en geç iki yıl sonunda İmar ve İskân Bakanlığına suntmak zo
rundadırlar. Belediyeler gerekli görürlerse, plan hazırlık safhasında, ilgili bakanlıklardan teknik yanlım da is
teyebilirler.
İmar Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen ve Yüksek Kurul kararına uygum surette İmar ve İskân Baknnlığırca onaylanan koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesi ile geçiş dönemi yapı şartları, ayrıca ka
rar almaya gerek olmadan kalkar.
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Koruma amaçlı imar planlarının, korunması geıekli taşınmaz küftür ve tabiat varlıkları bakımından kıs
men değfştirilhıesi gerekli görüldüğü ve bu hususta Yüksek Kurul karan alındığı takdirde, Kültür ve Turizmi
Bakanlığı durumu, valilik kanalı (ile ilgili belediyeye ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara yczı ile bildirir.
Bu tebligattan sonra belediye mechsinitn, varsa imar idare heyetinin yapacağı tik toplantıda, teklif görüşü
lür ve en geç üç ay İçinde karanı bağlanır. Bu süre içinde gereken karar alınmadığı takdirde belediye (meclisi,
varsa iımar idare heyeti kararına lüzum kalmaksızın Yüksek Kurulca karart bağlanan hususlara uygun olarak
tmtar ve fskân Bakanlığının hazırladığı plan veya değişiklik teklifi kesinleşir.
Yapı esasları
MADDE 18. — Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandınlnıası, maliklerimin müracaat
tarihinden itibaren üç ay içinde Yüksek Kurulca yapılır. Grapfcndınlan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kü
tüğümün beyanlar hanesine kaydedilir. Yüksek Kurulca gruplandırma yapılmadıkça, Bölge Kurullarınca onarım
ve yapı esasları belirlenelmez.
Mahallî idareler, taşınmaz kültür varlığı parselinde,
lecek yapılara ait Bölge Kurulunca verilen kararlarda
yspciKczlar, Ancak; inşa edilecek yapının fen ve sağlık
Taşınmaz kültür varlığı parselimde taşınmaz kültür
pkutlar, umar ve yapı şartlan, İmar ve İskân Bakanlığı
layacağı yönetmelikle düzenletilir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri,
şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez.
Maliklerin izm verme

ek veya eklenti! suretiyle yapılacak veya yeni inşa edi
veya onaylanmış kültür varlığı projelerimde değişiklik
şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.
varlığı haricinde yapılacak her türlü inşaatta aranacak
ile Küttür ve Turizm Bakanlığının müştereken hazır
taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine teslir edecek

yükümlülüğü

MADDE 19. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkla i mm maîikîeri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gorevkuıdirünıiş uzmanlara, gerektiği zaman, varlığın kontrolü, incelenmesi, harita, pten ve rülevesinin yapılması, fotoğraflarııaın çekilmesi, kalıplarının çıkarılması için izin yerineye ve gereken kolaylığı göstermeye ıraecburdurI?r. Ancak, görevliler konut dokunulmazlığı ve aile nıahseuriyelini ihlâl etmeyecek tarzda faaliyetlerini yürütür
ler.
Taşınmaz kültür varltklarının nakli
MADDE 20. — Taşıuımaz kültür varlıktan ve parça Irnnm, bulunduktan yerlerde korunmaları e*-,astw. An
cak, bu taşınmaz kültür varlıklannın başka bir yere nakli zorunluluğu varsa veya özelikleri itibariyle nakli
gerekli ise, Yüksek Kurul veya ilgili Bölge Kurulunun uygun görüşü ve gereken emniyet tedbirleri alınmak su
retiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenilen yere ırakled <lebilir. Kültür varlığının nakli dolayısıyla taşın
mazın maliki bir zarara maruz kalmışsa, Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturalacak bir komisyonun tespit
edeceği tazminat zarar görene ödenir.
İstisnalar
MADDE 21. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklannın bakını, onanım, restorasyon, muhafaza ve nakil iş
leri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılmasında ve arkeolojik kazık;da kullanılacak aletlerin alımı
hakkında 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri uyguknimaz.
Muafiyetler
MADDE 22. — Tapu kütüğüne «korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır» kaydı kouunuş olan ve Yük
sek Kurulca tescil edilerek I inci veya Iî nci grup olarak gruplandınlrnış bulunan taşınmaz kültür varlığı, her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
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Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım;, onarını, restorasyon ve kazı ile müzelerin
güveuıîiğî için kullenıtaak şartıyla, Türkiye Büyük MiUet Mecl'si, Millî Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme
ve kîmyevî maddeler ile sadece sarayların restorasyonunda kullanılmak üzere ithal edilecek altın ve gümüş va
rak gümrük vergisi ile resini ve harçlardan muaftır.
Yüksek Kurul veya Bölge Kurulları kararana uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan ona
ram ve inşaat işleri de, her nevi belediye vergisi, harçlar ve harcamalara katılma paylarından muaftır. Ancak,
kKhlr varîığı durumcndakiler haricinde yeni yapılan ve taşınmaz kültür varlığına ilave olarak inşa edilen bağım
sız bölümler, bu muafiyetten yararlanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları
Korunması

gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları

M A D D E 23. — Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları şunlardır ı
a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait; jeolcji, antropoloji, prehistorya, protohistorya, arkeoloji»
sariDt tar.hi ve etnografya açılarından belge değeri taşıyan veya ilgili bulundukları dönemin sosyal, kültürel,
teknik ve bilimsel özelLkleri ile seviyesini yansıtan veya ender bulunur özelliklere sahip olan her türlü taşı
nır kültür ve tabiat i arlıkları,
b) Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait ta
rihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal A T A T u R K ' e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzerî taşıourlar.
Yönetim ve gözetim
MADDE 24. — Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları, korunma ve değerlendirilmeleri ba
kımından, aşağıdaki farklı esaslara tabidirler :
a) Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Devlet elinde ve
müzelerde bulonduruSması ve bunların korunup değerSerjd-rilmelcri Devlete aittir. Bu gibi varhklaırdan ger
çek ve tüzelkişilerTn ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alına
bilir. Satın alınmayanlar, sahiplerinin mülkiyetinde bırakılır. Yönetmelikte belirlenecek esaslara göre Kültür
ve Turizm Bakanlığı, bu gibi varlıkların kayıt ve bakımlarını kontrol edebilir.
b) Mazbut ve mülhak vakıflara ait korunması gerekli taşınır kültür varlıkları, Kültür ve Turizm Bakan
lığının gözetim ve denetiminde bulunur.
c) Özel müze ve koleksiyoncuların ellerinde bulunan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlık
ları ile gerçek kişilerin ellerinde ve kullanımında bulunan ata yadigârı korunması gerekli taşınır kültür var
lıkları Küîtisr ve Turizm Bakanlığımın tescil ve kontrolüne tabi olmak şartı ile maliklerinin mülkiyetinde ve
tasarruf undadırlar. Kültür ve Turtam Bakanlığınca yapılacak kontrolün şekil ve şartlan, yönetmelikte belirleaıir.
d) 23 üncü ımaddede tanımı yapılan millî mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihî ve ATATÜRK'e ait
korunması gerekli taşınır kültür varlıkları, Kültür ve Turizmi Bakanlığınca veya Atatürk Kültür, Dil ve Tar
rih Yüksek Kurumunca satın alınabilir. Satın alınmayan'ar, sahiplerinin mülkiyeti ve tasarrufunda kalmakla be
raber, Türk Milleti için taşıdıkları önem ve değerleri dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının tescil ve
kontrolüne tabi tutulurlar.
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Müzelere alınma
MADDE 25. — Dördüncü maddeye göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen taşınır kültür ve tabiat
varlıkları ile 23 üncü maddede belirlemen koruıutması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Tutömı Bakanlığı tarafından bilimsel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. Bunlardan Devlet müzelerin
de bulunması gerekli görülenler, usulüne uygun olarak müzelere alınırlar.
it*

Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları îje ilgili kıs
taslar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirlenir.
Türk askeri tarihini ilgilendiren her türlü silah ve malzemenin bulundukları veya ihbar edildikleri yer
de, tarihî niteliklerinin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.
Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyenler, sahiplerine bir belge ile iade
olunurlar. Belge ile iade olunan kültür varlıkları üzerinde, sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bir
yıl içinde sahipleri tarafından alınmayanlar, müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satı
labilir.
Müze, özel müze ve koleksiyonculuk
MADDE 26. — Bu Kanunun kapsamına giren kültür ve tabiat varlıklarına ait müzelerin kurulması, geliş
tirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerindendir.
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişilerle vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığın
dan izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya a^aç^armın gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür var
lığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve müzeler kurabilirler. Ancak, gerçek ve tüzelkişilerle
vakıflar tarafından kurulacak müzelerin faaliyet konuları ve alanları, yapılacak başvuruda beyan olunan is
tekleri değerlendirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesinde belirlenir.
Gerçek ve tüzelkişilerce kurulacak müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin belgesinde belirlenen ko
nu alanlarına inhisar etmek şartı ile, taşınır kültür varlsğı bulundurabilir ve teşhir edebilirler. Bu müzeler de,
taşınır kültür varlıklarının korunması hususunda Devlet müzeleri statüsündedirler.
Anılan müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yöneriraf şekil ve şartlan ile, gözetim ve denetimi yönetme
likle belirlenir.
Devlet müzeleri içerisinde özel bir ihtisas ve araştırma müzeleri olan askerî müzelerin kurulması, yaşa
tılması, malzemenin ve uğraş konularının tayin ve tespiti Genelkurmay Başkanlığına aittir. Bu müzelerin gö
rev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenleri, Millî Savunma Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığıy
la birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir.
Gerçek ve tüzelkişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır
kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler.
Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve yönetmelik gereğince, taşı
nır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar.
Koleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirerek, koleksiyonlarındaki her türlü eseri onbeş gün önce Kültür
ve Turizm Bakanlığına haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir veya satabilirler. Satın almada
öncelik Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.
Kültür varlığı ticareti
MADDE 27. — Yirmibeşinci madde gereğince tasnif ve tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alın
ması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapıhr.
Bu ticareti yapmak isteyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsatname almak zorundadırlar. Bu
ruhsatnameler üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden bir ay önce ruhsatname yenilenebilir. Bu Kanun
hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine bakılmaksızın iptal edilir.
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ticarethane olarak gösterme

yasağı

MADDE 28. — Kültür varlığı ticareti yapanlar belli bir ticaret yeri göstermek mecburiyetindedir. An
cak, ikametgâhlarım hiçbir zaman, ticarethane veya depo olarak gösteremezler.
Ticarethane ve depoların

kontrolü

M A D D E 29. — Kültür varlığı ticareti yapanların işyerleri ve depoları yönetmelikte belirlenen esaslar da
hilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince denetlenir.
Haber verme

zorunluluğu

MADDE 30. — Kamu kurumu ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri dahil), vakıflar, gerçek ve
tüzelkişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlara konu
©lan taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile koleksiyonları, önce Devlet müzelerine haber vermeye ve göster
meye mecburdurlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve tabiat varlıklarından meydana getirilen koleksiyon
ları kuracağı komisyonun takdir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. Bunlardan hazineye intikal etmiş olup
da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür
ve Turizm Bakanlığına devrolunurlar.
Birinci fıkrada sözü edilen, kamu kurumu ve kuruluşları, vakrflar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları eşya
' ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlara konu olan askerî tarihimize ait
kültür varlıkları ile silah ve askerî malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına haber vermeye ve gös
termeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından hazineye intikal etmiş olup askerî müzelerin koleksiyonlarına
girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre Millî Savunma Bakanlığına devro
lunurlar.
Sikkeler
MADDE 31. — Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet
Reşat ve Vahidettin'e ait sikkelerden sadece İstanbul, Konstantiniye, Islambol darplı olanlar, bu Kanuna
göre tescile tabi olmaksızın alınıp satılabilirler.
Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir.
Yurt dışına çıkarma yasağı
MADDE 32. — Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz.
Ancak, millî çıkarlarımız
dikkate alınarak, bunların her her türlü hasar, zarar, tehdit veya tecavüz ihtima
line karşı, gideceği ülke makamlarından teminat almak ve sigortalanmak şartı ile, yurt dışında geçici olarak
sergilendikten sonra geri getirilmelerine; Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşkil edilecek yükseköğretim ku
rumlarının Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilim dallarının başkanlarından
oluşan bilim
kurulunun kararı ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.
Türkiye'deki kordiplomatik mensuplan, Türkiye'ye girişlerinde beyan ederek beraberlerinde getirdikleri
yabancı kökenli kültür varlıklarını, çıkışlarında beraberlerinde götürebilirler.
Yurt dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür ve tabiat varlıkları gönderilmesi esasları ile, Türki
ye'deki kordiplomatik mensuplarının beraberlerinde getirdikleri bu tür varlıkların giriş ve çıkışlarında yapıla
cak işlemler, istenecek belgeler ve ilgili diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı
ve Dışişleri Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir.
Yurt dışından

getirme

M A D D E 33. — Yurt dışından kültür varlığı getir nek serbesttir.
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M A D D E 34. — Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerleri ve malzemelerdeki taşınır ve taşınmaz kültür
varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacı ile fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mu
laj ve kopyalarının çıkartılması Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır.
Bu hususlarla ilgili esaslar, yönetmelikte tespit olunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma, Sondaj, Kazı ve Define Arama
Araştırma, sondaj ve kazı izni
MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana
çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.
Bilimsel ve malî yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve y a b a n a heyet
ve kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Kültür ve
Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile verilir. Kültür ve Turizm Bakanbğı eleman
ları veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve
kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Askeri yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj
ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Başkanlığının iznini müteakip, sözü geçen heyet ve kurumların
göstereceği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça
heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler.
Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluş
larla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu karan ile yayımlanır.
Bu bölgelerde, sportif amaçlı dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araş
tırma ve kazı yapılabilir.
Maliklerin mülkleri içinde yapılacak kazılar
MADDE 36. — Taşınmaz küîtiir varlığı sahiplerinin ken'lî mülkleri içinde kültür varlığı araıreak maksadı
ile araştırma, sondaj ve kazı yapmaları da bu Kanunun 35 ve 41 taci maddeleri hükümlerine tabidir.
Kazı izninde usul
MADDE 37. — Aynı kazı heyetine veya şahsa, ayrn dire içinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan
kurtarma kazıbrı dışında, birden fazla yerde kazı ve rendaj izni verilemez. İzin verilmesi, araşhrm% sonc'aj ve kazının yapılması, elde edilecek kültür ve tabiat varaklarının muhafaza şartları, bu eserler üzerinde
arnştarma, sondaj ve kazı sahiplerine tanınacak diğer haklar bîr yönetroe'ikte tespit olunur.
Kazı izninin

devredilemeyeceği

MADDE 38. — Türk ve yabancı blilim kurumlaıırc veya onların adıma hareket eden kişilere veıGlen kazı
ve fordaj ruhsatnameleri île araştırma izni, Kültür ve Tur°zm Bakanlığının izni olmadan devredilen*«z. Bu
is için bir başkası tevkil olunamaz.
Araştırma, sondaj ve kazı izninin

hükümsüzlüğü

MADDE 39. — Kültür ve Turizm Bakanlığınca kal;u! edilen haklı bir sebep gösterilmeden, ruhsatname
Uı.lıjıdcıı itibaren, en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler,
hükümsüz saıyıhr. Araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları, makul Mr sebep gösterilmeksizin iki aydan fazla ta-
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tîl edüeımez. Bu süreyi geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edülmüş sayılır. Ayrıca, bu Kanun hüküm
lerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri iptal edilir ve bu gibilere, daha sonra izin ve ruhsat verilmez.
Araştırma,

sondaj ve kazı izninde sure

M A D D E 40. — Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl içlin geçerlidir. Ruhsatname ve
izin süresinin sonunda heyet başkanı kazıya, sondaj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bildirdiği
takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı içlin saklı tutulur.
Kazıdan

çıkan eserlerin müzelere

nakli

MADDE 41. — Kazılarda meydana çıkan bütün taşınır kültür ve tabiat varlıkları, kazı yapan heyet ve
knrumîar tarafından her yıl yapılan kazı sonunda Ki'itür ve Turizm Bakanlığının göstereceği Devlet mü
zesine naklolunur. Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen insan ve hayvan iskeletleri ile bütün fosiller.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile üniversitelere veya SlgiÜi
diğer Türk bilim kurumlarına verilebilir. Ayrıca, kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen askerî tarihle
ilgüll her türlü taşınır kültür varlığı, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile, Kültür ve Tuıüzm Bakan
lığınca askerî müzelere devredilir.
Zarar vermede tazminat

yükümlülüğü

M A D D E 42. — KPZI ve sondaj izni alanlar, bu çakışmayı sahipli arazide yaptıkları takdirde, kazı, sondaj
ve nrrşfanpı bölgesindeki arazi sahiplerimin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler. Arazli sahipleri Kültür ve
Turizm Bakamhğının oluşturacağı komisyonca takdir edilecek tazminat karşılığında, kazı ve sondaj veya araş
tırmaya izin vermeye mecburdurlar.
Bu gibi yerler, gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakarînğınca kamulaştınlabilir. Yabancı bilim kurumlarınca
yapılan kazılarda, bu kamulaştırmanın bedeli kazı sah'pleıii trafmdan ödenir. Hazine adına tescil edilecek
yerin kamulaştırma bedelinin takdirinde genel kamulaştırma hükümleri uygunlanır. Bu madde gereğince öde
necek tazminat ve kamulaştırma bedellerinin takdirinde, kazı, sondaj ve araştırma faaliyetlerinden önce, mev
cut kü'tiir ve tabiat varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri île, bu faaliyetler sonucu bulunan kültür var
lıklarının değeri, dikkate alınmaz.
Yayım

hakkı

M A D D E 43. — Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak olan varlıkların yayım hakkı, 5846 sa
yılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet ve ku
rumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fülen idare edenlere aittir. Kazı başkanları, her kazı dönemi sonun
da, Kültür ve Turizm Bakanlığına bilimsel bir rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının blitiminden itibaren,
kazı dönemi çalışmalarına ait bilimsel raporlarını en geç iki yıl, nihaî bilimsel raporlarını ise beş yıl içinde
yayımk'mayan kazı heyetlerinin kazı, sondaj ve araştırmalarda buldukları kültür ve tabiat varlıkları üzerin
deki her türlü yayım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına geçer.
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılan kazı, sondaj ve araştırmalara ait bilimsel raporlar, kazı başkan
lığınca, yayımlanacak şekilde hazırlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunlardan gerekli görülenleri yayımlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülecek mazeretler dışında, yukarıda açıklanan süre içinde son
rcporFarını yayımlamamış bulunan heyet ve kişilere yeni bir kazı için ruhsatname verilmez.
Giderler
M A D D E 44. — Kazı, sondaj ve araştırma yapılan s.afea ile, kazı, sondaj ve araştırmadan çıkan kültür
varaklarının yerinde korunmasını sağlamak maksadıyla, kazı yerînde geçici olarak çalıştırılacak bekçlilerin ücret
ve masrafları ile kazı yerinin eski haline getirilmesinin gerektirdiği giderleri karşılamak, kazı sırasında mey-
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dana gelebilecek zararları tazmin ve bunlarla iîgüli bütün giderler, düzenlenecek yönetmeliğe göre, Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından ruhsat verme veya süre uzatma sırasında, kazı sahiplerinden tahsil edilerek ema
neten mal sandığına yatırdan paralardan ödenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen konu
larda, gider karşılıklarının mal sandığına yatmlması zoıunlu değildir.
Korunma ve çevre düzenlemesi
MADDE 45. — Kültür ve Turizm Bakanhğınuı izni ile yapılan kazılarda orteya çıkan taşınmaz kültür
ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre düzenlemeler! i!e taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım
ve onarımları kazı başkanlığınca yapılır.
Araştırma, kazı ve sondajların geçici olarak veya tamamen durdurulması
MADDE 46. — Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılan kazı, sondaj ve araştırmalar, Kültür ve Tu
rizm Bakanlığınca geçici olarak veya tamamen durdurulur.
Tesislerin devri
MADDE 47. — Heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırma yapan şahıslar tarafından, işe başlamak için veya çalışmaların devamı sırasında muhtelif sekililerde satın alınan veya inşa edilen depo, lojman ve
benzeri tesisler ve malzeme, kazının sonunda bedelsiz olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına devrolunur.
Bu teslislerin kullanılış şekillerinin tayinine Kültür ve Tnrizm Bakanlığı yetkilidir.
Araştırma, kazı ve sondajda görevlendirilenler
MADDE 48. — Yabancı heyet ve kurumlar tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından bir veya birkaç temsilci bulunur.
Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, kazı ve sondajlara Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili
bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimli ve görevleri, yönetmelikle belirlenir.
Türk heyet ve kurumlarınca yapılan kazılara katılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yol mas
rafları, yevmiyeleri ve zaruri giderleri, 6245 saydı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kültür ve Turizm Baknnbğınce ödenir.
Yabancı kurum ve heyetler tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda görevlendirilecek Kültür ve
Turizm Bakanlığı temsilcilerine ödenecek olan yol masrafları, yevmiye, temsil ödeneği ve su attı dalış tazmi
natı, kazı başkanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığınca peşinen tehsil edilip bir Devlet bankasına yatırılır.
Temsil ödeneğûîin miktarı, her yd Kültür ve Turizm Bakanlığınca tayin edilir.
Araştırma, kazı ve sondaj izin yasağı
MADDE 49. — Türküye'deki elçilikler ve konsolosluklar mensuplarına, araştırma, kazı ve sondaj izni ve
rilmez.
Define arama
MADDE 50. — Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kül
tür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür
ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi veriJebiKr.
Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazîa yerde arama izni verilemez. Define arama teni,
başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.
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BcP'r.s. nramadfi, Kültür ve Turizm Bakanlığın ian ve diğer kromu kurum ve kuralufîarındem temsiJki olaıJk pÖKder^îeceklerin yolluk ve yevmliyeleri ile zarurî giderimi sıaytcı tarafından karşılanır. Bu iş için gerekli
oüın ödenek, Bakanlıkça, defime arayıcısından peşinen trh&ji edtî'p bir Devlet bankasına yatırılır.
Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden
arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yö
netmelikte belirtilir.
BEŞİNCİ BOLUM
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu ile Bölge Kurulları
Kurulup
MADDE 51. — Yurt içinde bulunan ve bu Kanunda tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür ve
tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara'da «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu» ile Kültür ve
Turizm Bakanlığınca tespit edilecek bölgelerde «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları» ku
rulur.
Yükıek Kurulun

görevleri

MADDE 52. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyon ile ilgili işlerde
uygulanacak ilkeleri belirlemek,
b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit olunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini
yapmak,
c) Anılan varlıklarla ilgili olarak Yüksek Kurula intikal edecek veya bizzat bilgi edindiği konu ve uyuş
mazlıklar hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığına görüş bildirmek,
d) İlke kararlan ve diğer görüşler doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı
na yardımcı olmak ve sonuçlarını izlemek,
e) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak. Yüksek Kurul üyeliği
MADDE 53. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu yedi tabiî, sekiz temsilci olmak
üzere onbeş üyeden oluşur.
a) Tabiî üyeler:
(1) Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı ,
(2) Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili müsteşar yardımcısı,
(3) Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü,
(4) Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürü,
(5) İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürü,
(6) Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü,
(7) Vakıflar Genel Müdürü,
b) Temsilci üyeler:
Temsilci üyelerin üçü Cumhurbaşkanı, beşi Yükseköğretim Kurulunca seçilir.
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek temsilci üyeler; yükseköğretim kurumlarının mimarlık; arkeoloji; sanat
tarihi; şehircilik ve idare hukuku dallarının her birinden seçilecek beş öğretim üyesinden oluşur.
Öğretim üyeliği sıfatları sona eren veya herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumlarından ayrılanların üye
likleri düşer.
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Yüksek Kurul toplantılarına, gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının Başhukuk Müşaviri ile çağrılacak
başka uzmanlar, oy hakkı almaksızın katılabilir.
Yüksek Kurulun Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarıdır. Başkan bulunmadığı zaman Müsteşar
Yardımcısı kendisine vekâlet eder.
Temsilci üyelerin nitelikleri
MADDE 54. — Yüksek Kurulun temsilci üyelerinin, yükseköğrenim görmüş olmaları ve 53 üncü maddede
belirlenen bilim dallarından biri veya birkaçında tanınmış ve bu alanlarda çalışmalar yapmış, tercihan yurt
içinde veya yurt dışında yayımlanmış eserler vermiş ol maları şartı aranır.
Yüksek kurul üyelik süresi - üyeliğin sona ermesi
MADDE 55. — Tabiî üyelerin kurul üyelikleri, kurumlarındaki görevleri süresince devam eder. Temsilci
üyelerin üyelikleri ise yedi yıl sürelidir. Bu üyeler iki dönemi aşmamak şartı ile yeniden seçilebilirler.
Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden; hastalık ve görev gereği hariç, yıllık toplantıların dördüne katılmayan
ve bir yıldan fazla süre ile yurt dışına giden temsilci üyelerin yerine 53 üncü maddeye göre aynı bilim dalından
en geç iki ay içinde yeni üye seçilir.
Yüksek

kurulun çcâışma sekli

MADDE 56. — Yüksek Kurul ayda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde, Kültür ve Turizm Bakanının
çağrısı üzerine, olağanüstü toplanabilir.
Kurulun çalışma gündemi Kurul Başkanlığınca hazırlanır ve toplantıdan bir hafta önce üyelere duyurulur.
Kurul salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyları ile karar verilir.
Yüksek Kurulun idarî hizmetlerini yürütmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir büro ku
rulur.
Bölge Kurullarının

görevi

MADDE 57. — Bölge Kurulları, Yüksek Kurulun verdiği ilke kararlarına uymak şartıyla, uygulamaya
yönelik kararlar almakla görevlidir.
Bölge Kurullarının

oluşumu

MADDE 58. — Bölge Kuralları dört tabiî, beş temsilci olmak üzere dokuz üyeden oluşur.
a) Tabiî üyeler:
(1) Kültür ve Turizm Bakanlığının bölgedeki Teknik Müdürü,
(2) Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilecek bölgedeki Devlet Müzesi Müdürü,
(3) İmar ve İskân Bakanlığının bölge müdürü, bulunmadığı yerlerde il imar müdürü,
(4) Vakıflar Genel Müdürlüğünün o bölgedeki en üst görevlisi,
b) Temsilci üyeler:
Yükseköğretim Kurulunca, tercihan bölgedeki yükseköğretim kurumlarının arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi,
şehircilik, peyzaj mimarisi bilim dallarından seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur.
Bölge Kurullarının toplantılarına, ihtiyaç duyulduğu takdirde, gündemde konusu bulunan kamu kurum ve
kuruluşları (belediyeler dahil) temsilcileri, oy hakkı olmaksızın davet edilebilir.
Bölge Kurulu üyelerinin nitelikleri ve çalışma şekli
MADDE 59. — Bölge Kurullarının temsilci üyelerinin nitelikleri Yüksek Kurulun temsilci üyelerininkinin
aynıdır.
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Bölge Kurulları, başkan ve başkan yardımcılarını kendi aralarından seçerler, başkan bulunmadığı zaman
yerine başkan yardımcısı vekâlet eder.
Toplantı gündemleri başkanlıkça hazırlanır. Toplantılar üçte iki çoğunlukla yapılır ve toplantıya katılanlara!
üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
Bölge Kurulları ayda en az iki defa toplanır. Gerektiğinde, Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar
da yapılabilir.
Bölge Kurullarının idarî hizmetlerini yürütmek üzere, yeteri kadar elemandan oluşan bürolar kurulur.
Kurul üyeliğinin sona ermesi ve üyelik süresi
MADDE 60. — Bölge dışına atanan üyelerin üyelik sıfatları sona erer. Boşalan üyeliklere 58 inci madde
gereğince yenileri seçilir. Bölge Kurullarının seçimle gelen temsilci üyelerinin üyelik süresi beş yıldır. Süresi
dolan üye yeniden seçilebilir.
Kararlara uyma zorunluluğu
MADDE 61. — Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) iîe gerçek ve tüzelkişiler, kendilerini il
gilendiren hususlarda, Yüksek Kurul ile Bölge Kurallarının kararlarına uymak zorundadırlar.
Bölge Kurullarının kararlarına tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak itirazlar,
Yüksek Kurulca incelenir ve sonuca bağlanır.
Kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri
MADDE 62. — Yüksek Kurul ve Bölge Kurulları üyelerinden umumî harcırah hükümlerine tabi bu
lunanların kurul toplantıları için memuriyet mahalleri dışındaki seyahatlerinde yol giderleri ve gündelik, tabiî
üyelere mensup oldukları kurumlarınca; diğer üyelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir.
Kurullarla ilgili yönetmelik
MADDE 63. — Yüksek Kurul ile Bölge Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile bu Kurulların
kendi aralarındaki ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla olan ilişkileri bir yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM
İkramiye ve Cezalar
Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye
MADDE 64. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan taşınır
kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber
verenlere:
a) Bulunan varlık, bulanın mülkü içinde ise bu Kanununun 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Ayrı
ca ikramiye verilmez.
b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın değeri dikkate alı
narak, takdir olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında yan yarıya paylaştırılır.
c) Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin % 40'ı bulana ikramiye olarak
verilir.
d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı takdirde ha
ber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.
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e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü maddede yazdı süreler içinde haber verilmediğinden do
layı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarım haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sa
yılı «Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimî Vergilerin Mektumlarmı Haber
Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kamın da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen
bedel ikramiye olarak verilir.
f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yakalayan
kişiler birden fazla ise verilecek ikramiyeler bunlar ara senda eşit olarak paylaştırılır.
g) Yukarıda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve Kültür ve Turizm ba
kanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelik esasları na göre yapılır.
Cezalar
MADDE 65. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı hareket edenler:
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozuhnasına, tahribine, yok ol
masına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar
ağır hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Bu fiiller korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş ise yukarı
da belirtilen cezalar bir kat artırılır.
b) Sit şartlarına ve korunma planlarında, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca belir
lenen alanlarda öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaat yapan veya yaptıranlar bir yıldan üç yıla kadar ağır
hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
c) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz yıkma veya imar izni verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır
hapis cezası, ayrıca ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat yapanlar
MADDE 66. — Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, suç
diğer kanunlarda daha ağır bir cezayı gerektirmediği hallerde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibeşbin
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bi
lerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis, beşbin liradan otuzbin liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Haber verme zorunluluğuna - kültür varlığı ticaretine ve ikametgâhı ticarethane olarak gösterme yasağına
aykırı hareket edenler
MADDE 67. — Bu Kanunun 4, 27, 28 inci maddelerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve yirmibeşbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Yurt dışına çıkarma yasağına aykırı hareket edenler
MADDE 68. — Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlara, beş yıldan on yıla
kadar ağır hapis, yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası hükınolunur.
Ayrıca kültür ve tabiat varhğına el konularak müzeye teslim edilir.
Bu fiillerin işlenmesi sırasında kullanılan her türlü eşya ve araçlara el konulur. Kamu kuruluşlarına ait
eşya ve araçlar bu hükmün dışındadır.
Tetkik ve kontrole muhalefet
MADDE 69. — Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet edenler ile 41 inci
maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan
yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
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Özel mülkiyete konu olanlar
M A D D E 70. — Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
yirmiheşbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Kav, sonda] ve araştırmaya ilişkin hükümlere aykırı

hareket

MADDE 71. — Bu Kanunun 38, 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı hareket edenler ellibin liradan ikiyüzbin
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Kamu personeline ilişkin kararlar
M A D D E 72. — Bu Kanunun uygulanmasında, görevli kamu personeli hakkında yapılacak iş ve işlemler
ve ahnacak her türlü kararlar ve bu kararlara karşı yapılacak itirazlar, öncelikle incelenir ve sonuçlandırılır.
Özel müze

ve koleksiyonculara

ilişkin hükümlere

aykırı hareket

M A D D E 73. — Bu Kanunun 26, 30 ve 31 inci maddelerine aykırı davrananlara, suç daha ağır bir cezayı
gerektirmiyorsa, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beşbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ve
rilir.
İzinsiz araştırma, kazı ve sonda] yapanlar
M A D D E 74. — Ruhsatsız sondaj ve kazı yapanlara, iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan
ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası; izinsiz define araştıranlara da bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis
ve yirmibeşbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası; izinsiz araştırma yapanlara ellibin liradan iki
yüzbin liraya kadara ağır para cezası verilir. Bu fiilleri yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla yaptık
ları anlaşılanlar ve bu fiili işleyenler kültür varlıklarının korunmasında görevli kişiler ise bu maddede yazılı
cezanın iki katı verilir. Bu kişilerin ellerinde bulunan kültür varlıktan, bedel ödemeksizin alınıp, ilgili müzelere
teslim edilir.
Cezaların artırılması
M A D D E 75. — Türk Ceza Kanununun ikinci kitap, onuncu babının 1 inci ve 2 nci fasıllarında yazılı
suçların konusu bu Kanunun kapsamına giren kültür varlıkları ise, muayyen olan ceza üçte birinden az olma
mak üzere, iki katına kadar artırılarak hükmolunur.
YEDÎNOl BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten

kaldırılan kanunlar

M A D D E 76. — 28.2.J960 tarih ve 7463 sayılı «Hususî Şahıslara Ait Eski Eserlerle Tarihî Abidelerin İstim
lâki Hakkında Kanun»; 25.4.1973 tarih ve 1710 sayılı «Eski Eserler Kanunu»; 2.7.1951 tarih ve 5805 sayıb
«Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun» ile 18.6.1973
tarih ve 1741 sayılı «Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair 2
Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun» yürürlükten kal
dırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 7 nci maddesine göre tespit ve tescil işlemleri yapılırken, 19 uncu
yüzyıl sonuna kadar olan döneme ait taşınmaz kültür varlıklarının malikleri, bunların korunmalarına gerek
olmadığının tespitini Kültür ve Turizm Bakanlığından isteyebilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliğe
uygun bilgileri içeren bu başvuruları, görevlendirdiği uzmanlara incelettirerek, en geç üç ay içinde, Yüksek Ku
rula iletir. Yüksek Kurul en geç altı ay içinde konuyu inceleyip karara bağlar.
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GEÇtCt MADDE 2. — Gerçek ve tüzelkişiler, koleksiyoncular, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, ellerinde bulunan korunması gerekli taşın>r kültür ve tabiat
varlıklarını, menşe göstermeksizin, 24 ve 25 inci maddelere göre Devlet müzelerine satabilir veya envanter
defterlerine kayıt ederek en yakın müzeye onaylatmaları şartıyla Kanunun 24 üncü maddesi hükmünden ya
rarlanabilirler.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla kurulması öngörülen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek
Kurulu oluşuncaya kadar, 5805 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu görevine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 4. — Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun seçimle gelen temsilci
üyeleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde seçilir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Kanunun yayımlanmasından itibaren en geç
altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur.
Bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır.
GEÇİCİ MADDE 6.
kadro cetveli uygulanır.

Genel Kadro Kanunu çıkıncaja kadar, bölge kurulları için bu Kanuna ekli bulunan

Yürürlük
MADDE 77. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 78. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BÖLGE KURULLARININ KADROLARINA İLİŞKİN CETVEL
U n v a n
Bölge Kurulu Büro Muduru
Mudur Yardımcısı
Uzman
Y Mimar - Mlımar
Y Mimar - Mlımar
Şehir Plancısı
Ressam
Memur
Daktiîo
Şoför
Odacı

Sınıfı

Derece

Adet

GIH
GIH
GIH
THS
THS
THS
THS
GIH
GIH
GIH
YHS

2
3
3
3
8
8
10
13
14
14
14

8
16
16
16
24
24
8
40
32
8
24

Ek göstergesi

+
+
+

200
100
100
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa

1
15
18

15
69
105
106
108

395
520
5:49,50:51
55:104
166:217

I - Gerekçeli 348 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 105 inci Birleşimine, 620 S. Sayılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 153 üncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve
Millî Eğitim, Millî Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No.: Danışma Meclisi 1/108, Millî Güvenlik Konseyi 1/516.

