KULTUR VARLIGI KOLEKSiYONCUI,ARI LEHiNE GETIRILEN
vONETMELIK DEci$iKLiciwiN DANTSTAvKARART
E$LIGINDE IRDELENMESI
Dog. Dr Sibel OZEL.

I. Genel Olarak
Sanatsal, tarihi, bilimsel arkeolojik ya da kiilttirel agrdan taqrdrklan
tinem dolayrsryla diper nesnelerden ayrr bir kategori oluqturan kiiltiir varhklan, gelecek kuqaklar adrna korunmahdrr. Bu durum krilttir varh[-rmn frziksel olarak muhafaza edilmesi yamnda, ait oldulu mekanda korunmasr
kawamrm da gtindeme getirmektedir. Bu agrdan bakrldrprnda kavram, scizkonusu korumamn igereii konusundaki tartrqmalan beraberinde getirmekte ve kii{tiir varh$ agrsrndan zengln fakat ekonomik agrdan yoksul [Ikelerle, kiiltiir varh$ agrsrndanfakir fakat ekonomik agrdan zengin tilkeleri karqr karqrya getirmektedir. Bu durumda krilttir varh$mn serbest ticaretini savunan ewensellik giirtiqti ile kiiltiir varhklanmn ait oldufu yerde kalmasrm hedefleyen milliyetgi giiriiq gatrqma halindedirl.
Koruma kavramr kiiltiir varh$mn kimin elinde daha iyi korunacaS dolayrsryla miilkiyetin kime ait olaca[r meselesi ile de yakrndan iliqkilidirz.
Pekgok medeniyetin beqi[i olan ve bu nedenle de kiiltiir varlfr ytiniinden gok
zengin bulunan Ti.irkiye bu alanda prensip olarak devlet mtilkiyetini tercih
etmiq bir i.ilkedir. 2863 sayrh Ktilttir ve Tabiat Varhklarrm Koruma Kanunu3 m.5
"Devlete, kamu kurum ve kuruluqlanna ait taqrnmazlar ile iizel hukuk
hiikiimlerine tAbi gergek ve tiizel kiqilerin mdlkiyetinde bulunan taqrnmazlarda varhft bilinen veya ileride meydana qrkacak olan korunmasr gerekli taqlnrr ve taqrnmaz kiiltiir ve tabiat varhklarr Devlet mah nitelifindedir" deMarmara Universitesi Hukuk Faktiltesi Devletler Ozel Hukuku Anabilim Dah Ogretim Uy'esi
Aynntrlr bilg:i igin bkz OZEL, Sibel: UluslararasrAlanda Kriltiir VarLklanmn Korunmasr,
Istanbul 1998, s. 29 vd.
Ktilttir varhfr tizerindeki mtilkiyet hakkrnrmn nitelilt konusunda aynntrh bilgi iqin bkz.

Oznl, (an.r)s. 51vd.
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mektedir. Hernekadar madde "devlet mah" terimi yerine "devlet mah nitelifindedir" terimini kullanmrqsa da bu durum anlamr de!,iqtirmemekte ve yeni bulunan biitiin kiilttir varhklanmn kanun gere!'ii ipso iure devlete ait olduiunu ifade etmektedifl. Bununla birlikte 2863 sayrh kanun tizel miilkiyete ait olan ktiltiir varhklan igin de diizenlemeler yapmrqtrr. Dolayrsryla Ttirkiye'de bulunan kiilttir varhklan iizerinde devlet miilkiyeti yamnda tizel
mtilkiyet de kurulabilmektedir. Zira izerinde hukuka uygun olarak iizel
mtilkiyet kurulmuq olan menkul kiilttir varhklan bir anda devlet miilkiyetine dahil edilemez. Qtinkti Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasr ve hukuk sistemi
menkullerin karqrhlr tidenmek suretiyle dahi kamulagtrnlmasrna izin vermemektedirs. Bu durumda sanat eserleri (tablolar, heykeller gibi) ya da etnografik eserler (hahlar, kilimler, kitaplar, giysiler gibi) veya 1906'dan tince
Tiirkiye srmrlannda bulunmuq olan kiiltiir varhklan veya Tiirkiye kaynakh
olmayan ve iizerinde kanunen iizel mtilkiyet kurulma imkam olan arkeolojik
objeler gibi kiilttir varhklan iizel miilkiyete tdbi olabilmektedir. Gergek veya
tiizel kiqilerin ya da iizel miizelerin veya koleksiyonculann elinde bulunan
bu ktiltiir varhklan satrn alma, bafrq ya da miras yoluyla halihazrr sahiplerinin elinde bulunmaktadrr. Devletin de bu nitelikteki ktiltiir varhklanna sahip olmasr ancak satrn alma ya da baflrg yoluyla miimktin olmaktadrr.
Miilkiyet hakkr agrsrndan baktrlrmrzda Tiirkiye'de iki geqit kiiltiir varhlr gtirmekteyiz: (1) bagka higbir qeyegerek kalmaksrzrn ipso iure kanun gere!'i devlet mtilkiyetinde olan yeni bulunmuq ktilttir varhklan ve (2) kanunlara uygun olarak tesis edilmiq iizel miilkiyete tdbi kiiltiir varhklarr.
2863 sayrh kanun her iki kategori kiiltiir varh$nrn bilimsel esaslara
giire tasnif ve tescile tdbi tutulaca[rm belirtmiqtir (m. 25). Maalesef kanun
iki farkh kategorideki ktilttir varhklanmn tasnifi ve tescilini aym madde
iginde diizenlemiq ve birbirinden titniiyle farkh esaslara tAbi tutulmasr gereken kiilttir varhklan ile ilgili terimlerde de kanqrkhia diiqerek, tizel miilkiyete tAbi olan ktltiir varhklan igin kullanmasr, gereken "satln alma" terimini devlet miilkiyetine tAbi kiiltiir varhklan igin de kullanmrqtrr6.
$emsiye kanun olarak nitelenen geniq kapsamh devlet kanunlanyla tesis edilen bu mtilkiyet anlayrgr bazr eleqtirileri beraberinde getirse de genel olarak kabul edilmekte ve yabancr mahkemelerde de tanrnmaktadrr. Aynntrh bilgi igin bkz. OZEL (dn.1) s. 2?6 vd.; Aynca
bkz.6ZEL, Sibel: 'The Basel Decisions:Recognition of the Blanket Legislation Vesting State Ownership Over the Cultural Property Found Within the Country of Origin" 9 International Journal ofCultural Property, 315 (2000) s. 323.
AY m. 46 sadece gayrimenkullerin kargrhfr iidenmek suretiyle kamulagtrnlmasma imkan
tammaktadrr. Bu durumda ancak 6zel miilkiyette bulunan gayrimenkul kriltiir varhklannn kamulaqtrnlmasr sdzkonusu olabilecek ancak menkul kiiltiir varhklarr kamulagtrma
yoluyla devlet mtilkiyetine gegirilemeyecektir.
Aym gekilde Korunmasr Gerekli Tagrmr Ktiltiir ve Tabiat Varhklarrmn Tasnifi, Tescili ve
Mtizelere Ahnmalan Hakkrnda Y6netmelik (RG. 13.8.1984-18488)de iki farkh kategori
kiiltiir varhlrnrn tasnifr, tescili ve mtizelere ahnmasrm dtizenlemiqtir. Aynntrh bilgi igin
bkz. OZEL (dn.l) s. ?9 vd.
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Yeni bulunan ve kanun geref'i devlet miilkiyetinde olan ktiltiir varhklan igin Kanun haber venne yiikiimltiliiiii getirmiqtir. Madde 4'e gdre
"Tagrmr ve taqrnmaz kiiltiir ve tabiat varhklarrm bulanlar, malik olduklan veya kullandrklan arazinin iginde kiiltiir ve tabiat varhfimn bulunduiunu bilenler veya yeni yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geg
iig gtn iginde en yakrn miize mtidiirlii[rine veya kiiyde muhtara veya di['er
yerlerde miilki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar". Haber verme yi.iktimliilAltnii yerine getirenlere aym Kanunun 64. Maddesine grire ikramiye verilir, aykrrr hareket edenler ise para ve hapis cezasrnagarptrnlrrlar.
Yeni bulunan ve ilgililere haber verilen kiiltiir varhklarr tasnif ve tescile tAbi tutulup, devlet miizelerine ahmrlar (m. 25). Dolayrsryla Ttirkiye'de
bulunan ve kanun gere[i devlete ait olan kiilttir varhklarr (arkeolojik objeler) devlet mtizesinde bulunmaktadrr. Bununla birlikte bugtin Tiirkiye'de
tizel mtizeler ve koleksiyoncular elinde de arkeolojik objeler bulunmaktadrr.
Bu nasrl miimkiin olabilmektedir?
Ashnda bu durum uygulamamn geliqtirdili ve 2863 sayrh kanunda dayanaEr olmayan bir durumdur. Uygulama qtiyle geliqmektedir: Kendi arazisinde veya baqkasrmn arazisinde kiilttir varhS bulan hiqi bunu mtize yetkililerine bildirmek yerine iizel koleksiyoncuya giittirmeyi tercih etmektedir.
Bu durumda ozel koleksiyoncu kendisine getirilen pargayr bepenirse, bulan
kiqiye bir miktar para tideyerek, buluntuyu almaktadrr. Elbette bu bir satrn
alma iqlemi defildir. Zira buluntu kanun gere$ devlete aittir ve zilyet sahip
olmadr[r miilkiyet hakkrm bir baqkasrna devredemez. Birbaqka deyiqle stizkonusu buluntu devlet miilkiyetinde olduf'u iqin satrm konusu olamaz (res
extra commercium). Koleksiyoncu tarafrndan bulana verilen para 2863 sayrh kanunun 64. Madddesi uyannca bulana verilecek olan ikramiye olarak
iqlev giirmektedir. Bu durumda miizeye buluntuyu iig giin iginde haber verme yiiktimliilii!'ii tizel koleksiyoncuya gegmiqtir ve koleksiyoncunun ihbanyla tasnif ve tescil prosediirii baqlatrlmrgtrr. Buluntunun kanun kapsamrnda
korunmasr gerekli ktiLltiir varhfr olduf'u tespit edilince miizenin envanter
deft erine kaydedilmekte ve belge karqrh[rnda koleksiyoncuya brrakrlmaktadrr. Biiylelikle buluntu miize envanter defterine kaydedilmekte ancak koleksiyoncunun zilyetli!'inde kalmakta ve koleksiyoncuya da bir ikramiye iidenmemektedir. Bu baplamda kiilttir varhfl.r.mnmtilkiyeti devlete ait olmakla
beraber zilyetlik hakkr iizel koleksiyoncuda kalmaktadrr. Siizkonusu bu uygulama 2863 sayrh kanunda diizenlenmedigi gibi kanunda devlete ait kiiltiir varhklanmn iizel koleksiyoncunun elinde brrakrlabileceiine dair en ufak
bir imada dahi bulunulmamaktadrr. Ancak kanuna dayanmayan bu uygulamanrn yasal bir zemine uydurulmasr amacryla, iizel koleksiyoncularrn baskrsryla bir yiinetmelik de[iqikli[ine gidilmiqtir. 2863 sayrh kanun gibi dzelli[i olan bir kanunu tizel koleksiyoncular lehine deliqtirmek gtig olacapr igin,
koleksiyoncularla ilgili ytinetmelilin deiiqikligi yoluna gidilmiqtir.
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II. Korunmasr Gerekli Tagrnrr Ktiltiir ve Tabiat Varhklan
Koleksiyonculuiu
ve Denetimi Hakkrndaki Yiinetmelikte
Yaprlan De$igiklik
Korunmasr Gerekli Taqrmr Kiiltiir ve Tabiat Varhklarr Koleksiyonculuiu ve Denetimi Hakkrnda Yiinetmelik? hem tagrmr kiiltiir varhlrna sahip
olanlar hem de koleksiyonculann uymasr gereken esaslarr diizenlemektedir
ve 2863 sayrh kanunun 24,26,30ve 33. Maddeleri ile Gegici 2. Maddesi gere$nce hazrrlanmrqtrr. Kanunun scizkonusu maddelen ozel miilkiyete tAbi
kriltiir varhklan (rn.24) ile kamu kurum ve kuruluglarrmn tizel mallan arasrnda bulunan kiiltiir varhklarrmn satrqryla (m. 30) ve iizel miize ve koleksiyonculukla (m. 26) ilgilidir. Dolayrsryla toprak altrndan yeni grkanlan ve
Kanunun 4. Maddesi kapsamrnda miizelere bildirilmesi gereken arkeolojik
objeler siizkonusu yiinetmelik kapsamrnda de[ildir. Zaten bu tiir buluntular
kanun gere[i devlet mtilkiyetinde olduiu iqin Yiinetmelik kapsamrnda olmasr da dtiqtintilemez.
itt<in tggg yrhnda bir de[iqiklik yaprlaraks Yonetmeli!'in 14. maddesie
qu qekilde dtizenlenmiqtir:
"2863 sayrh kanunun 4. Maddesine gtire bakanhfia bildirilen taqrmr
kiiltiir ve tabiat varhklan ile kanunun deliqik 23. Maddesinde belirlenen
korunmasr gerekli tagrru.r kiilttir ve tabiat varhklarr, Kanunun 25. Maddesine istinaden Bakanhkga bilimsel esaslara gtire tasnif ve tescile tdbi tutulurlar. Bunlardan Devlet mtizelerinde korunmasr gerekli giiriilenler
1.3/8/1984tarihli ve 18488 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Korunmasr
Gerekli Taqrmr Kiiltiir ve Tabiat Varhklanmn Tasnifr, Tescili ve Miizelere
Ahnmalan Hakkrnda Yiinetmelik" htiktimlerine giire miizelere ahmrlar.
Miizelerce tasnif ve tescil drqr brrakrlanlar ile tescile tAbi olup da mtizeRG. 15.3.1984-t8342.
Korunmasr Gerekli Taqrmr Kiilttir ve Tabiat Varhklan Koleksiyonculu!'u ve Denetimi Hakkrnda Ydnetmelikte De!{qiklik Yaprlmasrna Dair Ytinetmelik RG. 18.5.1998-23346.
Ydnetmeliiin orjinal 14. Maddesi qdyledir:
"28ti3 sayrh kanunun 24. Maddesinin a,c ve d frkralannda stizkonusu edilen varhklardan
Bakanhk veya Atatiirk Kiilttir ve Dil ve Tarih Ytiksek Kurumunca satrn ahnmayrp sahiplerinin mtilkiyet ve tasarrullannda brrakrlanlar Bakanhfrn tescil ve kontroliine tAbidirler.
Malikler eserlerini adr, cinsi, iilgiisii ve fotofraflanm igeren bir liste ile en yalcn mtizeye
bagvurarak tescil ettirirler. Mtize idaresi eserlerin envanter listesini usuliine uygun olarak
diizenler, bir niishasrnr ilgiliye verir. Tescil edilen ktiltiir varhklarrmn eldefiqtirmesi ilgili
miizenin izni ile yapilrr".
Gitrtildiigti tizere maddenin orjinalinde sadece iizel mtilkiyete tAbi olan ve kanunun 24.
Maddesi kapsamrnda yer alan kiiltiir varhklarrnrn miizelere tescili iglemi diizenlenmiqtir.
Devlet mtilkiyetinde olup da Kanunun 4. Maddesine giire miizelere bildirilen krilttir varhklanmn tescili baqka bir ydnetmelik kapsamrnda oldulu igin burada yer almamaktadrr. Yiinetmelik bizatihi iizel miilkiyete tAbi kiilttir varhklann di.izenledigiigin m. 4 kapsamrndaki ktilttir varhklarrm diizenlemesi zaten diistintilemezdi.
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Iere ahnmasr gerekli gtiriilmeyen taqrmr ktilttir varhklan, iirne$ EK-1 ve
EK-2'de yer alan belgelerin diizenlenmesini miiteakip sahiplerine iade ediIirler. Bu iq ve iqlemlerle ilgili masraflar sahibine aittir. Bu tiir ktilttir varhklanndan tescile tdbi olanlar Bakanhkga kontrol edilir ve miizelerin izni
olmadan el depiqikligi yaprlamaz".
Biiylelikle Yiinetmelik kapsamrna m. 1 ve 3'e aykrn olarak, 2863 sayrh
kanunun 4. Maddesine giire yeni bulunmug arkeolojik objeler de dahil edilmiqtir.
1999'daYtinetmeliiin 14. Maddesi bir kez daha depiqtirilmiqtirlo. Buna
gtire
"2863 sayrh Ktiltrir ve Tabiat Varhklarrm Koruma Kanununun; 4. Maddesine giire taqrmr kiiltiir ve tabiat varhklanm bulanlar, malik olduklarr veya kullandrklan arazinin iginde kiiltiir ve tabiat varh[r bulunduiunu bilen
veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler tarafrndan veya 26. Maddesine
gdre iizel miizeler veya koleksiyoncular tarafrndan Bakanhia bildirilen taqrmr kiiltiir ve tabiat varhklan ile defigik 23. Maddesinde belirlenen korunmasr gerekli tagrmr kiiltiir ve tabiat varhklan, Kanunun 25. Maddesine istinaden Bakanhkga bilimsel esaslara giire tasnif ve tescile tAbi tutulurlar.
Bunlardan Devlet miizelerinde bulunmasr gerekli giiriilenler 73/8/L984
tarihli ve 18488 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Korunmasr Gerekli Taqrmr KiiLltiir ve Tabiat Varhklanmn Tasnifr, Tescili ve Miizelere Ahnmalan
hakkrnda Yiinetmelik" hiikrimlerine giire mtizelere ahmrlar.
OzeI midrzeve koleksiyoncular tarafrndan bildirilenler envanter defterine kaydedilerek; diper kiqilerce resmi miizelere bildirilenlerden tasnif ve
tescil drqr brrakrlanlar ile tescile tAbi olup da miizelere ahnmasr gerekli giiriilmeyen taqrmr kdlttir varhklarr, iirneSi L8/5/L998 tarihli ve 23346 sayrh
Resmi Gazetede yayrmlanan Yiinetmelikle eklenen EK-1 ve EK-2'de yer
alan belgelerin diizenlenmesini mtiteakip sahiplerine iade edilirler. Bu ig ve
iqlemlerle ilgili masraflar sahibine aittir.
Bu ttir kiilttir varhklanndan tescile tAbi olanlar Bakanhkga kontrol edilir ve miizelerin izni olmadan eldefiqikli[i yaprlamaz".
Bu yeni defiqiklik madde kapsamrna Kanunun 4. Maddesine gdre mtizelere bildirilen yeni bulunmug ktiltiir varhklarrnr dahil etmekle kalmamrq,
bunlardan iizel koleksiyoncu ve mtizelerce bildirilenlerin envanter defterine
kaydedildikten sonra miizelere ahnmayrp bu kiqilere iade edilecelini de
10 Korunmasr Gerekli Tagrmr Kiilt{ir ve Tabiat Varhklan Koleksiyonculuiu ve Denetimi HakkrndaYtinetmelikte DefiqiklikYaprlmasrna DairYiinetmelik RG. 29.4.L999-23680.Defigiklikle ilgili bkz. OZEL, Sibel: "Eski Eser KoleksiyonculuSu ile ilgili Y6netmelik Deg'igiklipi
Uzerine Giirtqlerz IDOL, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneii Dergisi, Aiustos-Eyliil-Ekim
1999,S. 2, s. 10 vd.
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hiikme baflamrgtrr. Kanunda higbir dayanalr olmayan tam tersine agrkga
Kanuna aylun olan bu deligiklikle tizel koleksiyoncular ve miizeler tarafrndan bildirilen ktilttir varhklan-ki iizel bir aJrnm yaprlmadr[r igin m. 4 kapsamrnda yeni bulunan arkeolojik objeler de buna dahil olacaktrr- devlet miizelerine ahnmayacak; sadecetasnif ve tescile tdbi tutulacak ve ardrndan iade edilecektir. En vahim olam ise Yiinetmeliiin bu durumda "sahiplerine iade edilirler" ifadesini kullanmasrdrr. Kanunun 4. Maddesi kapsamrnda bildirilen kiiltiir varhklan ipso iure kanun gere$ devlete ait olduiu igin bunlar iizerinde ozel mtilkiyet kurulmasr mtimkiin delildir ve bunlan miizelere
bildiren kiqiler de sahipleri deiildir. Zatendevlete ait olan eserlerin "sahiplerine" iadesi stizkonusu olamaz.
Ozel miizeler ve koleksiyoncular lehine, karrgrk ifadelerle bir ayncahk
yaratmak isteyenYiinetmelik deiiqikligi yeni bulunan kiiltiir varhklan igin
ikili bir ayrrma gitmektedir: (1) iizel miize ve koleksiyoncular tarafrndan Bakanhfa bildirilenler sadece envanter defterine kaydedilecek ve iade edilecektir. (2) diSer kiqilerce bildirilenler ise tasnif ve tescil drqr brrakrlrrsa ve
tescile tdbi olup da mtizelere ahnmasrna gerek olmazsa iade edilecektir. Arkeolojik objeler igin dif'er kiqilerce bildirilenler devlet miizesine ahnacak ancak iizel miize veya koleksiyoncu tarafrndan bildirilenler ise sadece kaydedilecek ve dzel miize veya koleksiyoncuya brraldacaktrr.
Stizkonusu de[iqiktik arkeoloji diinyasrnda biiytik bir tepki yaratmrq ve
eski eserlerin tizelleqtirilmesi olarak yorumlanmrqtrr. Bu deliqiktikle kagak
kazrlann ve kagakgrhprn teqvik edilecepi ileri siiriilmtqtitull. Bu nedenle Arkeoloji ve Arkeologlar Dernepi Yiinetmelik deliqikliginin iptali iqin Damqtay'da dava agmrqtrr. Davaya Kiilttir Varhklarr Koleksiyonculan Dernefi de
davah idare yamnda miidahil olarak katrlmrqtrr.
Ill.Danrgtay 6. Dairesinin 19.12.2000 tarih ve E. 1998/3696' K.
2OOO
| 6484 sayrh Kararr 12
Davacr Arkeoloji ve Arkeologlar Dernefinin Kiiltiir Bakanhlr aleyhine
agtrfr ve Kiiltiir Varhklarr Koleksiyonculan Derneiinin de davah idare yamnda davaya katrldr[r sijzkonusu davada, ilgili Ytinetmelik deiiqiklilinin
tagrnr kiiltiir ve tabiat varhklarrna Devletten tince 6zel miize ve koleksiyonculann malik olmasrna izin verdipi, eserleri ilk bulanlarrn Devlete haber
verme zorunlulu["unun ortadan kaldrnlarak dzel miize ve koleksiyonculara
satma kolayhsr getirildifi, bu durumun kagak kazrlann artmasrna dolayrsryla bir biitrin oluqturan ve bu sayede bilimsel bir deper taqryan arkeolojik
buluntulann farkh ellere gegmesineve birbirinden aynlmasrna olanak tamndr$, bu tiir varhklarrn yerleri bilinemeyece$nden ve bilimsel gahgma

11 CUMHURIYET, 28.5.1999.
L2 Karar yayrmlanmamrqtrr.
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yaprlamayacaSndan biiyiik bilgi ve belge kaybrna yolagrlacaS rine stirtilerek iptali istenmigtir.
Davah idare ise sdzkonusu Yiinetmelik defliqikliginin 2863 sayrh kanunun amacrna uygun olduiunu ve Kanunla biitiinliik safladrlrm iine siirmiiqtiir.
Miidahil taraf ise herhangi bir nedenle resmi miizelere baqvurmamayr
tercih edenlerin ellerindeki eserlerin Ozelmiize ve koleksiyoncular tarafrndan devlet miizelerine haber verilmesiyle bu eserlerin Devlet tarafrndan hig
iilrenilmemesi veya yurt drgrna kagrrrlmasr tehlikesinin tinlenece$ni, iizel
miize ve koleksiyonculara yaprlacak bildirimlerin ilgili Bakanh['a bildirim
ve envantere kayrt zorunluluiu nedeniyle sonuqta resmi miizelere yaprlan
bildirimlerle aJrnr fonksiyona sahip bulunduiu dava konusu deligiklilin
2863 sayrh kanunun amacrna aykrn olmadrSm ijne siirerek davamn reddi
gerefini savunmuqtur.
Tetkik hakimi Ozlem $imqek verdi[i miltalaada sdzkonusu Yiinetmelik
de[iqikliginin iizel mtize ve koleksiyonculann elindeki "yeni bulunan" eserlerin devlete bildirilmesi zorunlulu$unu getirmekle birlikte madde devamrnda amlan kigiler tarafindan bildirilenlerin mtizelerce tasnif ve tescil drqr brrakrlma ya da tescile tdbi olup da miizelere ahnmasr gerekli giiriilmeme
qartrna baflr kalmaksrzrn dof'rudan envanter defterine kaydedilerek iade
edilecef,inin iingiirtildiiitinii; dolayrsryla Kanunun 4. Maddesinde drizenlenen haber verme zorunlulufunun "Devlete teslim etme" amaclna ydnelik
iken burada haber vermenin amacrmn "iade edilmek iizere tescil" haline getirildiEini; 2863 sayrh Kanunda tizel miizelerin eski eserlerin edinilmesi hususunda Devlet miizelerine egdeperherhangi bir ytintem igermedip-inin gok
agrk oldufunu; tizel miize ve koleksiyoncular tarafrndan Devlete haber verilen biitiin eserlerin iade edilmesi yolunu aganYiinetmelik deliqikliginde hukuka uygunluk gtirtilmedilini beyan etmiqtir.
Aym qekilde Savcr Habibe Unal da verdif-i miitalaada Yiinetmelik depiqiklipinin bundan tinceki de!'iqikliklerden farkh olarak 2863 sayrh kanunun
4. Maddesinde diizenlenen kiilttir ve tabiat varhklanm haber vermekle yiiktimlii kiqilere iizel m{izeler ve koleksiyonculan da ekleyerek Kanunun 25.
Maddesi uyarrnca yaprlan tasnif ve tescil iqlemine dzel miize ve koleksiyoncular tarafrndan Bakanh!'a bildirilen ktilttir varhklarrm da kattrlrm; ancak
Yiinetmeliiin dnceki bigiminde adlan sayrlanlar korunmasr gerekli kiiltiir
varh$m Devlete teslim etmek iizere haber vermekle yiikiimlii iken, dzel
miize ve koleksiyonculann bu amagla de$I, tescil ettirmek amacryla haber
vermelerinin sdzkonusu oldufunu; bu eserleri ilk bulanlann Devlete haber
verme zorunlulufunu kaldrrrp tizel mtize ve koleksiyonculara satma kolayh[r getirildifini; Devlet miizelerinin dewe drqrbrrakrlmasr anlamrna gelen bu
uygulama ile Dellet miizelerinin nitelikli eser sahibi olmalan yerine koleksiyoncularrn sahip olmalarrna olanak tamndr!'rm; dava konusu Yiinetmelik
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de[iqiklilinin AY m. 63 ve 2863 sayrlr Kanunun 4,5 ve 25. Maddelerine aykrn dtiqttifrinden iptaline karar verilmesini beyan etmiqtir.
Danrqtay 6. Dairesi ise 2863 sayrh kanunan 4,5,2b ve 26. Maddererine
dep'indikten sonra Korunmasr Gerekli Ktilttir ve Tabiat Varhklarr Koleksiyonculu!'u ve Denetimi Hakkrnda Y<inetmelifin 14. Maddesinde yaprlan
1998 ve 1999 deliqikliklerini anlatmrq ve uyusmazhk konusu ytinetmelik
deligikliliyle Kanunun 25. Maddesi uyannca Bakanhk tarafindan bilimsel
esaslara giire tasnif ve tescile tAbi tutulacak korunmasr gerekli kiilt1r ve tabiat varhklan araslna rizel mtizeler ve koleksiyoncular tarafindan Bakanfi[a bildirilen taqrmr kiilttir ve tabiat varhklanmn da katrldr[rm, biiylelikle
bunlarrn ellerinde bulundurduklan ktiltiir ve tabiat varhklanm Devlete haber verme zorunluluiu getirildi!'ini bu yolla Devletin tizel miize ve koleksiyonlarda bulunan eserler haklunda da her ttirlii bilgiye sahip olmasr suretiyle eserlerin resmi kayrtlara gegmesindebelli bir disiplin sailamak istedi!ini; tizel mtize ve koleksiyonculara getirilmiq bulunan tagrmr kiiltiir ve tabiat varhklannn Kanunun 4. Maddesinde tingiirtilen siirede iizel miize ve
koleksiyoncular tarafrndan ilgili yerlere bildirme ytikiimliiliiiiiniin
devam
etti[ini; Yiinetmelipin 14. Maddesi 3. Frkrasrnda yer alan ozel miize ve koleksiyoncular tarafrndan ilgili yerlere bildirilen ktiltiir varhklarrmn envanter defterine kaydedilerek iade edileceii yolundaki htikmtin; maddenin biittinii Kanunun24. Maddesiyle birlikte deferlendirildiginde tjzel miize ve koleksiyoncular tarafindan bildirilenlerden tasnifve tescil drqr brrakrlanlar ile
tescile tAbi olup da Devlet miizelerine ahnmalan gerekli giiriilmeyen taqrmr
kiiltiir ve tabiat varhklannrn iade edilmesini iingdrdii[ti sonucuna ulaqrldr[rndan, bu drizenlemenin Kanunun 25. Maddesine aykrrr olduiundan stizedilemeyeceflini htikme baflayarak dava konusu Yiinetmelik defiqikli[inin
iptali isteminin reddine karar vermigtir.
Gtirtildti[ti iizere Mahkeme tetkik hakimi ve savcrnrn miitalaalarrmn
aksine siizkonusu Yiinetmelik defiqikliEinin kanuna aykrrr olmadrfi sonucuna varmrq ancak bunu yaparken tetkik hakimi ve savcrmn dayandr[r hukuki gerekqelere deiinmemiqtir. Mahkemenin bakrq agrsrna giire 2868 sayrh
kanunun 25. Maddesine giire Bakanhk tarafrndan bilimsel esaslara grire
tasnif ve tescile tdbi tutulacak korunmasr gerekli kiilttir ve tabiat varhklarlnln araslna dzel miize ve koleksiyoncular tarafrndan Bakanhfa bildirilen
ktiltiir ve tabiat varhklan da dahil edilmig ve briylelikle iizel miize ve koleksiyoncularrn ellerinde bulundurduklan ktiltiir ve tabiat varhklanm Devlete
haber verme zorunluluf.u getirilmiq ve bu yolla Devletin iizel mtizelerde ve
koleksiyoncularda bulunan eserler hakkrnda bilgi sahibi olmasr hedeflenmiqtir.
Mahkemenin anlayrqrna giire bu Yiinetmelik de[iqiklilinden iince cizel
miize ve koleksiyonculann elindeki ktilttir varhklarr bilimsel esaslara g6re
tasnif ve tescile tdbi tutulmuyordu, ilk kez bu de[iqiklikle 2868 sayrh kanu-
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nun 25. Maddesine giire artrk bilimsel tasnif ve tescile tAbi olacaktrr. Bu anlayrg doiru de!'ildir. Kanunun 25. Maddesine giire yaprlan tasnif ve tescil iqlemine yeni bulunan ktiltiir varhklan yamnda iizel mtilkiyete tAbi olan kiiltiir varhklan da girmektedir ve bu maddenin uygulanmasryla ilgili olarak
iizel birYtinetmelik vardrr: Korunmasr Gerekli Tagrmr Ktilttir ve Tabiat Varhklanmn Tasnifi, Tescili ve Mtizelere Ahnmalarr Haklunda Yrinetmelikl3.
Bu Ytinetmelik hem yeni bulunan arkeolojik objeler igin hem de iizel kiqilerin elinde bulunan kiilttu varhklan igin tasnif, tescil, mtizelere ahnma ve
de$er takdiri yapacak komisyonlann gahgma esaslarrm diizenlemektedir.
Etnografrk Nitelikteki Taqrmr Kiiltit ve Tabiat Varhklan Hakkrnda Yiinetmelikla de etnografrk nitelikteki ktiltiir varhklanmn tescili ile ilgili htiki.imleri ihtiva etmektedir. Ozel Miizeler ve Denetimleri Hakkrndaki Yiinetmelik15 de bizatihi iizel miizelerle ilgili hiiktimler getirmekte ve miizelerle ilgili envanter kayrtlanm diizenlemektedir.
Dolayrsryla Kanunun 25. Maddesi uyannca yaprlacak tasnif ve tescil iqlemi zaten diper yiinetmeliklerle dtizenlenmigtir ve Korunmasr Gerekli Taqrmr Ktlttir ve Tabiat Varhklarr Koleksiyonculuiu ve Denetimi Hakkrndaki Yiinetmelikde bu anlamda tasnif ve tescil iqleminin diizenlenmesine gerek yoktur. Tam tersine stizkonusu Ytinetmelik 2863 sayrh kanunun
24,26,30 ve 33. Maddeleri ile Gegici 2. Maddesi gereiince hazrrlandr[,r igin
Kanunun 25. Maddesine gdre yaprlacak olan bir diizenleme zaten kapsam
drgrdrr.Ytinetmelik deliqikligi, Yiinetmeliiin kapsama alammn drqrnda kaIan (baqkaYtinetmeliklerin konusu olan) tasnif ve tescil iglemini Kanuna ve
Yiinetmelilin gayesine aykrrr olarak Ozel Koleksiyoncularla ilgili yiinetme*
li$e dahil etmigtir. Ustelik yeni bulunan ve Kanunun 4. Maddesine giire iIgililere bildirilmesi zorunlu olan kiilttir varhklan da tizel miize ve koleksiyoncular tarafrndan bildirilmek suretiyle Ytinetmelik depigikli[inde yer almrgtrr. Bu durum da Ydnetmelilin kapsamr drgrnda kalan bir husustur. Yiinetmelik Kanunun 4. Maddesine gtire ihbar edilen ktilttir varhklarryla ilgilenmez, ilgilenemez; zira bu buluntular kanun gerefi Devlete aittir. Ancak
Mahkeme bu noktaya da hig de!'inmemig ve yeni bulunan kiilttir varhklanm Kanunun 4. Maddesi uyannca haber verrne zorunlulu$unun iizel miize ve
koleksiyoncular igin devam etti!'ini belirtmigtir. Oysa Kanunun 4. Maddesine g6re ihbar yiikiimltiliipii ktiltiir varh$m bulanlar, malik oldu['u veya
kullandrfr arazinin iginde kiiltiir varh[r olduiunu bilenler veya yeni haberdar olan kiqiler igin getirilmiqtir. Bu durumda 6zel miize ve koleksiyoncular,
kiiltiir varhp:.m bulan kigi defildir; ki.iltiir varhpr bulan tarafrndan kendisine getirilen ve yukanda da belirttiflmiz uygulamaya giire bulana bir miktar para vererek onu alan kiqidir. Kiilttir varh$m bulan kigiden bunu para
13 RG. 13.8.1984-18488.
L4 RG. 3.5.1988-19803.
1 5 RG. 22.L.1984-18289.
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karqrhflr alan16 koleksiyoncu, bunu kendi bulmuq gibi miizeye giitiirmektedir. Oysa Kanunun 4. Maddesine gtire ihbar yiiktimliiliiEU aslen onu bulana
ait iken, Kanunda yazrh olmayan bir gekilde ihbar yiikiimliiltigU koleksiyoncuya gegmektedir ve mrizeler de eserin aslen kimin tarafindan bulundu$unu sormamaktadrr. Koleksiyoncunun getirdipi eser igin ikramiye de iidenmemektedir. Oysa kiiltiir varh$m miizelere haber verenlere ikramiye iidenmektedirlT.
Mahkeme Yiinetmelik de$iqikliEinin tasnif ve tescilden sonra tizel miize
ve koleksiyonculara iade edilecek kiiltiir varhklan ile ilgili krsmr da tetkik
hakimi ve savcrdan farkh gekilde yorumlamaktadrr. Mahkemeye giire iizel
mtize ve koleksiyoncular tarafrndan bildirilenlerden tasnif ve tescil drqr brrakrlanlar ile tescile tdbi olup da Devlet mrizelerine ahnmalarr gerekli giiriilmeyen tagrmr ktiltiir varhklan ozel mize ve koleksiyonculara iade edilmektedir. Mahkemenin yaptr[r bu yorum Ytinetmeliflin de!'igik 14. Maddesinin lafzr ile bapdaqmamaktadrr. Zira madde metni agrk bir qekilde tizel
miize ve koleksiyoncular tarafrndan bildirilenler ile dif'er kigiler tarafrndan
bildirilenleri ayn ayn dtizenlemigtir. Ozel miize ve koleksiyoncular tarafrndan bildirilenler envanter defterine kaydedilerek EK-l ve EK-2'deki belgelerin diizenlenmesini miiteakip iade edilirler. Oysa difer kigilerce resmi miizelere bildirilenlerden ancak tasnifve tescil drqr brralulanlar ile tescile tibi
olup da miizelere ahnmalan gerekli giirtilmeyenler iade edilirler. Gitrtildiiiii fzere madde metni yeterli agrkhkta durumu diizenlemiqtir. Ancak Mahkeme maddenin biittinrinti Kanunun 24. Maddesi ile birlikte dep'erlendirdi
iinde farkh sonuca varmrq ve bunun Kanunun 25. Maddesine aykrrr olmadrS sonucuna varmrgtrr. Mahkeme Yiinetmelik deiigikliEini Kanuna aykrn
bulmak yerine, zorlama bir yorumla defiqiklik metnini Kanunun 24. Maddesiyle birlikte yorumlayarak, Kanunun 25. Maddesine ay}anhk giirmemigtir. Bu gerekgeyekatrlmak mtimkiin delildir.
Burada Mahkeme bir qeligki igine diiqmtiqtiir. Zira Ytinetmelik deliqiklifi Kanunun 25. Maddesini hukuka aykrn bir qekildeYdnetmelipe dahil etmiqtir. Oysa stizkonusu Ytinetmelif.in kanuni dayanaklan iginde 2863 sayrh
kanunun 25. Maddesi yoktur. Bu madde hem hukuka aykrn gekilde Yiinetmelipe dahil edilmig hem de kanundaki diizenlemeden farkh gekilde ele
ahnmrgtrr. Buna rafmen Mahkeme 2863 sayrh kanunun 25. Maddesinin bu
Yiinetmelikte dtizenlenmesini hukuka aylan gtirmedipi gibi, farkh esaslar
getiren Ytinetmelik deliqikli!'ini de Yiinetmelik kapsamr.drqrnda kalan 2863
sayrh Kanunun 25. Maddesine aykrrr bulmamrgtrr.

1 6 Bu eserler iizerinde devlet miilkiyeti kuruldu$u igin koleksiyoncu bunlan satrn alamaz. Do-

Iayrsryla bu iqlem satrm olarak nitelendirilemez.
L7 ikramiye ile ilgili diizenleme igin bkz. Tagrnrr Kiilttir ve Tabiat Varhklanm Bulanlara, Ha-

ber Verenlere ve Yakalayan Kamu Giirevlilerine Verilecek ikramiye ile ilgili Ydnetmelik
(RG. 11.8.1984-18486).
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Yeni bulunan arkeolojik objelerle koleksiyonculann arasrndaki iliqkiye
de hig defl'inmeyenMahkeme, iizel miize ve koleksiyonculann bu eserleri bildirme yiiktimliiltiSiinti kanuna uygunluk agrsrndan yeterli gdrmtiqtiirle. OYsa mtilkiyeti devlete ait olan bu eserlerin iizel koleksiyoncuda veya miizede
kalmasr ancak 2863 sayrh kanunda bu yiinde bir agrkhk bulunmasr halinde
miimkiindtir. 6zel Koleksiyonculann Denetimi ile ilgili Ytinetmelife konan
bir htikiimle biiyle iinemli bir konunun diizenlenmesi mtimkiin de[ildir.
fV. Deferlendirme
Dava konusu Ytinetmelik deliqiklipi hiq qtiphesiz kanunda dtizenlenmeyen bir durumunYtinetmelikle diizenlenmesi giriqimi nedeniyle kanuna aylgn ve aJrnca sijzkonusu Yiinetmelik kapsamrnda yer almayan bir konuyu
Yrinetmelifie dahil etme agrsrndan da bizatihi Yiinetmelilin grkanhq amaclna aykrndrr.
Bu satrrlarityazan iizel miize ve koleksiyonculufa karqr de[ildir. Tam
tersine maddi imkam yeterli kigilerin bu ytine efiilmeleri ulusal kiilttir miraslmn korunmasr agrstndan .on d"""." iinemlidir. Sanat eserlerinin ya da
etnografik nitelikli kiiltiir varhklanmn koleksiyonculupu iizellikle desteklenmeli ve teqvik edilmelidir. Ancak arkeolojik objeler farkh bakrg aqrsryla
ele ahnmasr gereken ktilttir varhklandrr. Arkeolojik objeler maddi de!'erleri
ya da estetik gdriintiqleri igin defil, ait oldu[u medeniyete iliqkin bilgi vermeleri agrsrndan iinemlidir. Dolayrsryla ihtiva etti[i bilgi de!'eri arkeolojik
objenin a5rnlmaz pargasrdrr ve bu bilgi otmadan meydana getirilen koleksiyonlar bir anlam ifade etmez. Bu nedenle arkeolojik objelerin devlet elinde
kalmasr ve her tiirlti araqtrrma imkamna agrk olmasr gerekir. Yeni bulunan
arkeolojik objelerin dzel koleksiyonculann elinde kalmasrna izin vermek demek eserler devlet miizelerinin envanter defterine kaydedilse bile, kiiltiir
varhklan iizerinde araqtrrma yapma imkamm baltalamak anlamrna gelmektedir. Zira arkeolojik objeler iizerinde aragtrrma yapmak farkh diinemIere ait eserlerin layaslamah olarak gahqrlmasrm gerektirmektedir.
Bize giire Ytinetmelik depiqiklilinin en biiytik zararr arkeolojik objeler
konusunda iizel miilkiyete izin verildili yolunda bir izlenime sebep olmasrdrr. Bdyle bir qiiphe yurt drgrnda Tiirk mevzuatrmn incelendiii bir davada
fiirkiye aleyhine kullamlabilecektir. Zira kagak olarak yurt drqrna giitiiriilen ve orada iigiincii kiqilerin elinde ortaya grkan ktilttir varhklanmn iadesi igin dava agrldr$nda, davacrmn yani TC devletinin miilkiyet hakkrm is-

18 Davaya miidahil olarak katrlan Krilttir Varhlr Koleksiyonculan DerneBinin yaptr$ savunma bu agrdan ilgingtir. Demek "herhangi bir nedenle resmi miizelere baqvurmamayr tercih
edenlerin ellerindeki eserlerin ijzel mtizeler ve koleksiyoncular tarafindan Devlet miizelerine haber verilmesinden" bahsetmektedir. 2863 sayrh kanun ktilttir varhElm bulanlara
hangi nedenle olursa olsun devlet miizelerine baqvurmama konusunda bir tercih hakkr tammamaktadrr. Kanunun 4. Maddesi gok aqrk ve nettir.
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pat etmesi gerekmektedir. Bu nitelikteki bir davada, davacrmn baqanh olabilmesi igin davacr devletin agrk ve tereddtitstiz bir bigimde iilke topraklannda bulunan bir kiiltiir varh[rnm devlete ait olduiunu bir kanunla belirtmesi gerekir. Siizkonusu kanun geviri bir metinle yabancr bir hakim tarafrndan yorumlanaca$ igin, devlet miilkiyeti tesisinin agrk ve net olmasr, davamn kazamlmasr igin zorunludur. Bu amaqla Elmah hazinesi davasrnda
Tiirk mevzuatr Amerikan hakimi tarafindan incelenmiqtirle. isvigre mahkemeleri de Basel davasrnda Ttirk kanunlanm incelemiq ve maalesef Amerikan hakiminden farkh bir sonuca ulagarak, Ttirkiye'deki mevzuatrn TC devIetine miilkiyet hakkr tammadr[r( !) sonucuna ulaqmrgtrr2o.
Bu Yiinetmelik deligiklili 1906 yrhndan beri izlenen sistemi ve devletin
iilkesinde bulunan arkeolojik objeler tizerindeki miilkiyet hakkrm higbir qekilde etkilememekte, ancak ozel miJrzeve koleksiyonculann zilyet olmalanna izin vermektedir. Siizkonusu prosedtir devletin miilkiyet haklo ile ilgili
olmamasrna ra!"men yabancr mahkemeler tarafrndan iizel miize ve koleksiyoncular tarafrndan bildirilen arkeolojik objeler tizerinde gergek anlamda
devlet miilkiyeti kurulmadrfr, 6zel mtilkiyete yalun bir mtlkiyet hakkrmn
mevcut olduiu yiintinde bir yorum yaprlabileceii endiqesi taqrmaktayrz.
Umulur ki birYiinetmelik defiqikli[iyle gergekleqmesimtimkiin olmayan ve
kanunla dahi arkeolojik objeler iizerinde iizel mtilkiyet tesisini kabul etmeyen bir sistemde sorun olmayan bu husus, isvigre mahkemeleri gibi yabancr mahkemelerde Tiirkiye aleyhine bir bahane olarak kullamlmaz.

le Bkz. 6zF:,, (dn.l) s. 6o vd.
20 Bkz. 6znt (dn. 1) s. go8 vd. OzEL (dn. 4) s. 816 vd.

