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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı
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Konu : Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Yapan
İşyerleri hk.
DAĞITIM YERLERİNE
Kültür varlığı ticaretine ilişkin iş ve işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ve mezkur Kanun uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren "Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu
Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımızca
yürütülmektedir.
Bahse konu mevzuatımız çerçevesinde, İllerde bulunan Müze Müdürlüklerimize yapılan
başvurular kapsamında gerekli ruhsatnameler düzenlenmekte ve söz konusu işyerlerinin denetimleri ilgili
Müze Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir.
Ancak son zamanlarda gerek Bakanlığımızca yapılan incelemelerde gerekse Bakanlığımıza ulaşan
bilgilerden Bakanlığımızdan izin almadan veya eski tarihli ruhsatlar ile usulsüz olarak kültür varlığı
ticareti gerçekleştiren işletmelerin varlığı tespit edilmiştir.
Anılan Yönetmeliğin, "Ruhsat İsteme ve İzin" başlıklı 6. maddesinin (a) fıkrası "Ticaret Odasına
kayıtlı olduğuna taşınır kültür varlığı ticareti yapmak üzere ayrı bir ticarethanesi bulunduğuna dair
tasdikli belge" hükmünü haiz olup bu minvalde de işyeri açmak için Bakanlığımıza başvuru sırasında
işyerlerinden bahse konu belge istenmektedir.
Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen ve başvuru şartlarından biri olan belgenin kurumunuzca verildiği
göz önüne alındığında bu belgeye sahip işletme sahiplerinin güncel listesinin tarafımızla paylaşılması,
ruhsatnamesi olmadan faaliyet göstermekte olan işletmelerin ilgili mevzuat doğrultusunda uyarılmaları
ve ivedilikle ilgili Müze Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği yönünde bilgilendirilmeleri
önem arz etmektedir.
Bununla birlikte, söz konusu Yönetmeliğe ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılması planlanan
çalışmalarda kurumlarınızla işbirliği içinde yürütülmesinin gerekli olduğu değerlendirildiğinden konu ile
ilgili olarak ilgili birimler ile irtibat kişilerinin bilgilerinin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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