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             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, bunların mülkü içinde ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci 
maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez. 
             b) Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın 
değeri dikkate alınarak, takdir olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi 
arasında yarı 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 haber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca 
ikramiye verilmez. 
             e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber 
verilmediğinden dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları 
yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa 
Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber verenlere Verilecek İkramiyelere Dair 
Kanun"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 arasında eşit olarak 
paylaştırılır.  
             g) Yukarda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve 
Kültür ve Turizm bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılır. 
 
   Cezalar: 
             Madde 65 – (Değişik: 8/10/2013-6498/3 md.) 

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, 
bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten 
sebebiyet verenler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale 
yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
cezasıyla cezalandırılır. 

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını 
yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş ise verilecek cezalar bir kat artırılır. 

Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden 57 nci 
maddenin yedinci fıkrası uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat 
yapanlar ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar 
hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. 

 
 
 



 
 Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat yapanlar: 
 Madde 66 – (Değişik: 23/1/2008-5728/409 md.) 

Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, fiil daha 
ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî 
para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde 
usulüne uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılırlar.. 
  
            Haber verme sorumluluğuna  ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket edenler 

 

Madde 67 – (Değişik: 23/1/2008-5728/410 md.) 
Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın 

ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın 

alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ancak, bu durumda birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya 
hükmolunmaz. 

Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 
Yurt dışına çıkarma yasağına aykırı hareket edenler: 

             Madde 68 – (Değişik: 23/1/2008-5728/411 md.) 
Kültür ve tabiat varlıklarını bu Kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi, beş yıldan 

oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 

             Tetkik ve kontrole muhalefet:  
             Madde 69 – (Değişik: 23/1/2008-5728/412 md.) 

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 
adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

 
             Özel mülkiyete konu olanlar: 
             Madde 70 – (Değişik: 23/1/2008-5728/413 md.) 

Bu Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 

 
             Kazı, sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere aykırı hareket:  
             Madde 71 – (Değişik: 23/1/2008-5728/414 md.) 

Bu Kanunun 38, 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı hareket edenler yüz günden az 
olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
   

   Kamu personeline ilişkin kararlar: 
   Madde 72 – Bu Kanunun uygulanmasında, görevli kamu personeli hakkında 

yapılacak iş ve işlemler ve alınacak her türlü kararlar ve bu kararlara karşı yapılacak itirazlar, 
öncelikle incelenir ve sonuçlandırılır. 

 
   Özel müze ve koleksiyonculara ilişkin hükümlere aykırı hareket:  
   Madde 73 – (Değişik: 23/1/2008-5728/415 md.) 

Bu Kanunun 26 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlara, suç daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. 

 
   İzinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlar:  
   Madde 74 –(Değişik: 23/1/2008-5728/416 md.) 

Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı veya sondajın yapıldığı yerin, 
sit alanı veya bu Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek 
cezanın üçte biri indirilir.  



İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, bu fiillerin yurt dışına kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya  kültür varlıklarının 
korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar 
artırılır.  

Kişinin bu maddede tanımlanan suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını 
soruşturma başlamadan önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek 
cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.  

İzinsiz olarak define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar, 
kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk eden kişilerin 
kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması hâlinde, mahkeme verilecek cezada 
indirim yapabileceği gibi, ceza verilmesine yer olmadığına da karar verebilir. 

 
Elkoyma ve müzeye teslim  

   Madde 75 – (Değişik: 23/1/2008-5728/417 md.) 
Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle elkonulan taşınır kültür ve tabiat 

varlıkları müzeye teslim edilir. 
 


