— 251 —

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 24.6.1987 Sayı : 19497)
Kanun No,
3386

Kabul tarihi :
1 7 * 6 . 1987

MADDE 1. — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkra
sının (6) ncı bendi ile (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(6) «Değerlendirme»; kültür ve tabiat varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılma» ye bilimsel
tanıtılmasıdır.

yöntemlerle

b) Kısaltmalar x
"
,
(1) «Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığım,
(2) «Koruma Yüksek Kurulu»; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu,
(3) «Koruma Kurulu»; Kültür ve Tabiat Varlıklarım KoruniE KanılmışJ,
ifade eder.
MADDE 2. — 2863 sayılı Kanunun 7 nci maddesi rışEğıdakfi şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Bakanlıkça doğrudan doğru
ya veya diğer ilgili kuram ve kuruluşların uzmanlarının yardımlarından faydalanılarak yapılır.
Yapılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlıklarının tanh, sanat, bölge ve diğer özellikleri dikkate alınır,
Devletin Omkânîan göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve »it olduğu devrin özelliklerini yansıtan yete
ri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları İle ilgili yapdan tespitler koruma kurulu karan üe
tescil olunur.
Tespit ve tescil jEe ilgili usuller, esaslar ve kıstaslar yönetmelikte belirtilir.
Vakrflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşın
maz kültür ve tabiat varlıkları, gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medre
se, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, oıevlevihane, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta
biat varlıklarının tespiti, envanterlemmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır.
Tescil kararlarının ilanı, tebliği ve tapu kütüğüne işlenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir,
MADDE 3. — 2863 saydı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 9. — Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara
aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit (inşaî ve fizikî müdahalede
bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarını, İnşaat, tesi
sat, sondaj, kısmen veya tamamen yutma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fiziki müdahale saydır.
MADDE 4. — 2863 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmişlür.
VaküTar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşın
maz kültür ve tabiat varhklan ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, med
rese, han, hataan^ mescit, zaviye, mevlevîhane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlen
dirilmesi korama kurulan karan alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Araştırma, kazı ve sondaj yapdan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa aittir*
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MADDE 5. — 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) bendine bir fıkra ile maddeye (f) bendî eklen
miş re (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Koruma amaçlı imar planında kültürel amaçlara ayrılan tescilli yapıların, bu amaçla onanlıp değerlcndirtljnesi kaydıyla koruma kurullarının karan ve Bakanlığın tasdiki ile belediyelerce kamulaştırılması yapılabilir.
Maksadına uygun kaıraılaştu'ma yapdmadığı tespit edildiği takdirde yetki geri alınır.
e) Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerine göre yapılır^
f) Sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat yasağı geîirifaıCş korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin başvurusu üzerine bir başka hazine arazilsi ile değiştirilebilir. Üze
rinde bina, tesis var ise, 'malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hüküm
lerine göre belirlenerek ödeme yapılır.
Bu hükümle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 6. — 2863 saydı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 17. — Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur.
Yapılanma haklan ile ilg'iîi 'müktesep haklar yönetmelikle belirlenir. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya
kadar, koruma kurulu tarafından bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediye
ler anılan koroma aımaçh 'imar planım en geç bir yıl İçinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek
zorundadırlar.
Koruma kuruhınca uygun görülerek, belediye veya vasilikçe, onaylanan korama amaçlı imar planının yü
rürlüğe girmesi ile geçiş dönemi yapı şartlan ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar.
Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bakımından kısmen
değiştiriknesi'; ilgili kuruluşlarca gerekli görüldüğü ve bu hususta koruma kurulu karan alındığı takdirde,
koruma kurulu ilgiJi belediyeye ve aynca ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir.
Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir ay içinde belediye meclisince karara bağlanır. Bu süre
içinde gereken karar alınmadığı takdirde belediye meclisi kararına lüzum kalmaksızın koruma kurullarınca
karara bağlanan hususlarda değişiklik teklifi kesinleşir.
Belediyeler plan hazırlık safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler.
MADDE 7. — 2863 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 18. — Korunması gerekti taşınmaz kültür varlıklarının gruplandınhnası, maliklerinin müracaat ter
rutinden itibaren üç ay içinde koruma kurulunca yapılır. GrupSandırılan taşınmaz kültür varlıktan, tapu kütüğü
nün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırma yapılmadıkça, onanım ve yapı esastan belüienemez.
Mahallî idareler, taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek veya eklenti suretiyle yapılacak veya yeni inşa edi
lecek yapılara ait koruma kurulunca verilen kararlarda veya onaylanmış kültür varlığı projelerinde değişiklik
yapamazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir edecek
şekil ve surette aynlamaz ve birleştirilemez.
MADDE 8. — 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İstisnalar ve muafiyetler
Madde 21. — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, değerlendirme, muhafaza
ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılması ve arkeolojik kazılarda kullanılacak aletlerÜn alımı hakkında 2886 saydı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu uygulanmaz.
Birinci fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir.
Tapu kütüğüne «korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır» kaydı konulmuş oüan ve I inci ve II nci grup
olarak gruplandınhmş bulunan taşınmaz kültür varlıktan ile arkeolojik sit alam ve doğal sit alanı olmaten
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nedenliyle üzerlerine kesin yapılanına yasağı getirilmiş taşınmaz küttür ve tabiat varlıkları olan parseller her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır..
Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, tokun, onarını, restorasyon ve kazı ile müzelerin
güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye Büyük MiIJ^i: Meclisi, Millî Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve Va
kıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türfâ araç, gereç, makine, teknük malzeme ve kimyevî mad
deler ile altın ve gümüş varak, her türlü vergi, resini ve harçtan muaftır.
Koruma kurulları kararına uygun: olarak hu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat ^Se
ri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesnadır.
MADDE 9. — 2863 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihî devirlere ait, jeoîaji, antropoloji, prehüstorya, arkeoloji ve sanat tarihi
açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmî özellikleri ile se
viyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları;
Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşlan (sfeks), volkan camlan (ohsMyen), ke
mik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kaçaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesi
ci, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süş eşyalan (hulliyat), yüzük taşlan, küpeler, iğ
neler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar <diadem), deri, bez; papirüs, parşömen veya ma
den üzerinde yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçlan, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, mıuhalefat (reügue'ler),
nisanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçalan,
Halkın sosyal hayatım yansıtan, linsan yapısı aıaç
gili etnografik nitelikteki kültür varlıkları.
Osmanlı PadOşahlanndan Abdüîmecit, Abdülaziz, V.
dettin'e ait ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre
Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Kanunun

ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla il
Murat, EL. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve Vahitescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler.
gene] hükümlerine tabidir.

MADDE 10. — 2863 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şeklîde değiştirilmiştir.
Madde 24. — Devlet man niteliğini taşıyan korunca» gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklanmn Dev
let elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların koramııp değeriendiriîmıeleri Devlete aittir. Bu gibi varlık-.
tordan gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alınabilir.
23 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen etnoğrafik 'mahiyetteki kültür varlıklarının yurt içinde alımı, satı
mı ve devri serbesttir. Alına, satımı serbest bırakılacak etnoğrafik eserlerin hangi devirlere ait olacağı ve diğer
nitelikleri ile kayıt ve tescil şartlan bir yönetmelikle beKrlenüv
Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk'e ait korunması gerekli taşınır kültür varlıkları,
Bakanlık, MsBî Savunma Bakanlığı veya Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca satın alınabilir.
Ancak, bu tip eserlerden her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkarılacakların kontrolü, Bakanlığa bağh
müzeîerce yapılabileceği gibi bazı gümrük çıkış kapılarında bulundurulacak ihtisas elemanlarınca da yapı
labilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı bulundurulacağı bir yönetmelikte belirlenir.
Yapılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt dış:ra çıkmasında sakınca görülenler tespit edilerek değer
lendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyUî, sahiplerine iade edilirler.
Bu maddede belirtilen ve, alım, satımı serbest bırakılan eserlerde Devletin rüçlıan hakkı mahfuzdur.
MADDE 11. — 2863 sayılı Kanunun Besinci Bölümünün adı ile 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-'
tiı-fjiîiîiştir.
«Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Korulu ile Koruna Kurullan»
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Kuruluş, görev, yetki ve çalışma şefkli
Madde 51, — Yurt içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve ta
biat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı «Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu» ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde «Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Korunsa Kurulları» kurulur.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uy
gulanacak ilkeleri belirlemek,
b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa yardımcı ol
mak.
Koruma Yüksek Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Bakanlık gerekli gördüğünde kurulu olağanüstü
toplantıya çağırır,
Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya kanlan üyelerin en az dörtte üçünün oyları ile
karar verir.
Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usu! ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 12. — 2863 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Koruma yüksek kurulu üyeliği
Madde 53. — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
Üyeler;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7).
(8)
(9)

Bakanlık Müsteşarı,
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı,
Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı,
\
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü,
Turizm Genel Müdürü,
Bayındırlık ve tskân Bakanlığının İlgili Genel Müdür veya yardımcısı,
Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı,
Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı,
Koruma kurulları başkanlarından Bakanlıkça seçilecek altı üye.

Koruma Yüksek Kurulunun başkanı, Bakanlık Müsteşarıdır.
Müsteşar bulunmadığı zaman yardımcısı Kurula başkanlık eder.

'

MADDE 13. — 2863 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^
Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu üyeliğinin sona ermesi, süresi ve huzur hakkı
Madde 55. — Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurallarındaki tabiî üyelerin üyelikleri, kurumlarındaki
görevleri süresince devam eder. Koruma kurullarının Yükseköğretim Kurumu tarafından seçilen üyelerinin
üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler iki dönemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler.
Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullan üyeleri Bakanın lüzum görmesi halinde kurumlarınca değiş
tirilebilir. \
Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden, hastalık ve görev gereği hariç, bir yıl içinde Koruma Yüksek Ku
rulunun iki, Koruma Kurulunun dört toplantısına katılmayan veya Kr yıldan fazla süre ile yurt dışına gi
den temsilci üyelerin yerine yeni üye seçilir.
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Kurul üyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek miktar
da huzur hakkı ödenir.
MADDE 14. — 2863 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki çekikle değiştîrilmiştHV
Koruma kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli

'

Madde 57. — Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlan çerçevesinde olmak kaydıyla aşa*
ğıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunmak gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplanthrunıasım yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarım belirlemek,
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak,
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f> Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydım kal
dırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varîdslan ve korama alanları ile ilgili uygulamaya yönelik
kararlar almak.
Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler, koruma kurullarının kararlarına
uymak zorundadırlar.
Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda
kurula başkan yardımcısı başkanlık eder.
Korama kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir*
MADDE 15. — 2863 sayılı Kanunun 58 inci madde»! aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Koruma kurullarının oluşumu
Madde 58. — Koruma kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a) Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimari ve pe''ir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasın
dan Bakanlıkça seçilecek üç temsilci,
b) Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihli, mimarlık, şehircilik bilim dallarından
aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi,
c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkam veya teknik temsilcisi, dışında
(ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,
d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskân Bakanağı üe ilgili ise Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden iki
teknik temsilci,
e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,
f) Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci.
Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağrılabilir,,
MADDE 16. — 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE — Bu Kanunun 6, 8, 20, 65 inci maddelerinde geçen «Yüksek Kurul, bölge kurulları», «ko
ruma kurulları»; 54, 62 nci maddelerinde geçen «Yüksek Kurul», «Korama Yüksek Kurulu»; «Bölge Kurulu»,
«korama kurulları»; 54 üncü maddede geçen «Yüksek Kurul», «Koruma Yüksek Kurulu» olarak değiştirilmiş
tir.
MADDE 17. — 2863 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştılrUmlştir.
Geçici Madde 3. — Bu Kanunla kurulması ön görü? 211 kurullar teşkil edilinceye kadar, mevcut kurullar gö
revline devam ederler.
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Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikler düzenleninceye ka
dar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
MADDE 18. — 2863 sayılı Kanunun 22, 31, 52, 56, 59, 60, 61 ve Geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten katdınlmıştır.
GEÇİCİ MADDE — Koruma Yüksek Kuruhı ve Koruma Kurullarının teşkilatlanması maksadıyla «kî ay
üçünde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili bölümlerine ilave edilmek kaydıyta Bakan
lar Kurulunca kadro iptal ve ihdas edilir,,
MADDE 19. — Bu Kanun yayanı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
41
42

Türküye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
112
117
118

341
231'
296:312,318,349:352

I - Gerekçeli 593 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve
Bütçe komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/861.

