
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, 
Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 
  

(Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18488)  

Amaç 
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun kapsamına 
giren korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnif, tescil, müzelere alınması ve değer 
takdiri esaslarını tesbit etmektir. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnif, tescil, müzelere 
alınması ve değer takdirini yapacak komisyonların çalışma esasları ile ilgililerin görev ve sorumluluklarını 
ihtiva eder.  
 
Kısaltmalar 
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen: 
“Bakanlık”; Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
“Müze”; Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, İfade eder. 
 
Tedbirler 
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tabirler: 
 
Tasnif: 2863 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından; korunması 
gerekli olanlarla olmayanların, müzelere alınacaklarla alınmayacakların ayrımıdır. 
 
Tescil: Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların müze envanter 
defterine kaydı ile müzelere alınmayanların belge ve envanter listelerinin birer nüshasının müze 
dosyalarında muhafaza edilmesidir. 

Arkeolojik Eser: Jeolojik devirlerden itibaren zamanımıza kadar intikal eden ve genellikle kazı ve 
benzeri çalışmalarda bulunan, sanat ve estetik değerleri veya eskilik ölçüleri bakımından korunması 
gerekli olan insan yapısı taşınırlardır. 
 
Etnoğrafik Eser: Halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil bilim, kültür, din ve 
mihaniki sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırlardır. 
 
Güzel Sanat Eserleri: Bedii vasfı haiz olan; yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, 
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma kakma eserler, heykeller, kabartmalar, mimarlık 
eserleri, elişleri ve küçük sanat eserleri ve fotoğraf eserleridir. 
 
Emanete Alma  
Madde 5 - Müze idarelerine getirilen varlıkların, öncelikle kültür ve tabiat varlığı olup olmadığına müze 
yetkililerince karar verilir. Bu karar derhal ilgilisine bildirilir; kültür ve tabiat varlığı olmayanlar iade edilir. 

Müze yetkililerince kültür ve tabiat varlığı olduğuna karar verilen varlıklar karşılığında, müze idaresince 
getirenlere emanete alma belgesi verilir. 
 
Değerlendirme Komisyonları 
Madde 6 - Varlıkların tasnifi, tescili, müzelere alınmalarını bilimsel esaslara göre yapmak ve müzelere 
alınacak kültür ve tabiat varlıklarının değerlerini takdir etmek üzere Değerlendirme Komisyonları kurulur. 
 
Komisyonların Teşkili 
Madde 7 - Değerlendirme Komisyonları; müze müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında üç 
kişiden az olmamak üzere ihtisas elemanlarından teşekkül eder. 
 
Komisyon teşkiline yeterli elemanı bulunmayan müzeler çevre müzelerden eleman ister. 
 
Komisyon Kararları 
Madde 8 - Komisyonlarda kararlar çoğunluklu alınır, eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu esas 
alınır. 
 
Yetkili Komisyon 
Madde 9 - Varlıkların tasnif veya değerlerinin takdirinde komisyon kendini yeterli görmezse, durumu 



Bakanlığa bildirir. Bakanlıkca yeni bir komisyon teşkil edilir. 
 
Değer Takdirine İtiraz 
Madde 10 - Takdir edilen değere itiraz edildiğinde, her türlü masrafı itiraz edene ait olmak üzere, 
Bakanlıkça teşkil edilecek üst komisyon tarafından yeniden değerlendirme yapılır. Bu komisyonun kararı 
kesindir. 
 
Tasnif ve Tescil Dışı Bırakılan Kültür Varlıkları 
Madde 11 - Komisyonca tasnif ve tescil dışı bırakılarak korunması gerekli olmadığına karar verilen kültür 
ve tabiat varlıkları sahiplerine bir belge ile iade edilir. Belgede varlıkların tarifi yapılır ve sahibinin kimliği 
belirtilir. 
 
Bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan varlıklar müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak 
Devletçe satılabilir. 
 
Kaldırılan Hükümler 
Madde 12 - 8 Kasım 1976 gün ve 15757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Müzelerdeki Kıymet Takdir 
Komisyonları Hakkında Yönetmelik” 19 Mart 1978 gün ve 16233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Müzelerdeki Kıymet Takdir Komisyonları Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Yönetmelik” ile 16 Haziran 1979 gün ve 16668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Müzelerdeki Kıymet 
Takdir Komisyonları Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine İlişkin Yönetmelik” 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 13 - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 4, 23, 24, 25 ve 30. maddelerine 
göre hazırlanan ve 832 sayılı Kanunun 105. Maddesi hükmüne göre Sayıştay’ın olumlu görüşü alınmış 
bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
Madde 14 - Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.  
 


