— 385 —
Hususi şahıslara ait eski eserierle tarihî âbidelerin istimlâki hakkında
(Resmî

Gazete ile ilânı : 1.III.

1960 - Sayı:

Kanun

10445)

No.
7463

Kabul tarihi
28.11.1960

MADDE 1. — Eski eserlerle tarihi âbidelerin mâlikleri olan hakiki şahıslar
veya hususi hukuk hükmi şahısları, Maarif Vekâleti veya Vakıflar Umum Mü
dürlüğünce tâyin edilecek müddetler ve Gayrimenkul Eski eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun mütalâası alınmak suretiyle gösterilecek esaslar ve hazırlanacak
projeler dâhilinde, bu eser ve âbideleri tamir ve restore ettirmeye mecburdurlar.
MADDE 2. — Birinci maddeye istinaden her hangi bir gayrimenkul sahibine
tahmil edilen mükellefiyet alâkalı idarece tapuya bildirilerek o gayrimenkulun
siciline şerh verilir. Gayrimenkul malikinin değişmesi halinde yeni malik aiynca
hiçbir tebligata hacet kalmaksızın eski malikin tamir ve restorasyon mükellefiye
tine halef olur.
MADDE 3. — Yukardaki maddelerde yazılı vecibelerini tâyin edilen müddet
leri içmde yerine getirmiyen mal sahiplerine ait eski eser ve tarihî âbideler, müessisinm şeref nispeti muhafaza edilmek şartiyle 6830 sayılı Kanun hükümleri
dairesinde alâkalı Maarif Vekâleti -veya Vakıflar Umum Müdürlüğünce istimlâk
edilir.
Umumi menfaat kara'rları istimlâki yapacak mercilerce ittihaz olunur.
MADDE 4. — Bu gibi gayrimenküllerin tâyin edilecek müddetleri içinde tamir
ve restorasyonlarına başlanıp da yine muayyen olan müddetleri içinde haklı bir
sebebolma'ksızııı bitirilmediği takdirde veya her ne sebeple olursa olsun verilen
proje ve esaslara uyulmadığı halde başkaca muamele yapılmasına lüzum kalmak
sızın üçüncü maddeye göre istimlâkleri cihetine gidilebilir.
MADDE 5. — Biı- gayrimenkulun eski eser veya tarihî âbide olup olmadığı
noktasından vâki olacak ihtilâflarda Gay rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu kararma itibar olunur. Mezkûr kurulca bu hususta verilen kararların
idari veya kazaî merciler nezdinde hilafı iddia edilemez ve kaldırılması istenemez.
MADDE 6. — Alâkalı idarelerce bu kanuna istinaden verilecek istimlâk ka
rarları aleyhine kaza mercilerince icranın tehirine karar verilemez.
MADDE 7. — Bu kanunun tatbik sureti bir nizamname ile tesbit olunur.
MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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