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MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERDE KURUM VE KİŞİLERCE YAPILACAK 
ARAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 

 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı 
birimlerde, kurum veya kişilerce yapılacak araştırmaların usul ve esaslarını belirlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari 
Teşkilatı Kanununun 27'nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. 

Taleplerin değerlendirilmesi ve izin 
MADDE 3- (1) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde üniversiteler, ilgili 
kamu kuruluşları, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapan özel kuruluş ve kişiler ilgili yasa maddelerine aykırı 
olmamak ve Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının yazılı iznini almak şartıyla bilimsel araştırmalar yapabilirler. 
(2) Kişi, kurum ve kuruluşlar araştırma taleplerini, dilekçe ile Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanlığına iletirler. 
(3) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde, yapılacak her türlü çekim, 
araştırma ve inceleme talepleri, ilgili koleksiyon sorumlusunun raporuna göre Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, değerlendirme esaslarına göre izin 
verip vermemekte serbesttir. 
(4) Üniversitelerden gelen öğrenci taleplerinde, sadece yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları değerlendirme 
kapsamına alınır. 
(5) Binaların, objelerin ve mekanların güvenliği açısından sakıncalı görülen durumlarda araştırma izni 
verilmez. 

Taahhütname ve izin belgesi 
MADDE 4- (1) Araştırma talepleri uygun bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara taahhütname imzalattırılarak, 
Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen izin belgesi verilir. Araştırma esnasında görevlilerce 
izin belgesi gösterilmesi talep edildiği takdirde kişi, kurum ve kuruluşlar izin belgelerini göstermekle 
yükümlüdür. 
 
Süre 
MADDE 5- (1) Araştırma izninin geçerlilik süresi, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığından alınan izin kararı 
tarihinden itibaren üç aydır. Sürenin aşılması halinde mevcut izin geçersiz olup talebin yenilenmesi ile kişi, 
kurum ve kuruluşlarca tekrar izin belgesi alınmalıdır. 
 
Araştırma kuralları 
MADDE 6- (1) Araştırma, aşağıda belirtilen kurallar dahilinde gerçekleştirilir: 
a) Araştırma, önceden belirlenen mekanda ve yine önceden belirlenen objelerle ilgili olarak yapılır. 
b)Araştırma, konu ile ilgili birim sorumlularının ve görevlilerin gözetiminde eşyaya zarar vermeyecek şekilde 
yapılır. 
c) Elektrik kullanımının gerekli olduğu durumlarda söz konusu gereklilik önceden bildirilir. Bu kullanım 
ancak görevlilerin gözetiminde gerçekleştirilebilir. 
ç) Araştırma süreleri önceden belirlenir. Belirlenmiş sürelerde değişiklik yapılması istenildiği takdirde 
değerlendirme yeniden yapılır. 



i 

d)Araştırma çalışmaları, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlenen gün ve saatlerde sınırlı olarak 
yapılır. 
e) Tefrişteki eserler yerlerinden oynatılamaz ve fiziki müdahalede bulunulamaz. 
f) Araştırma çalışmaları esnasında ziyareti engelleyici durumlar yaratılamaz. 
g) Araştırma kapsamında çekim de yapılabilir. Bu çalışma önceden belirlenen tarih ve saatte yapılır. 
Mazeretsiz olarak çekim tarihi değiştirilemez, izin iptal edilir. 
(2) Kurallara uyulmaması halinde araştırma izni Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı tarafından iptal edilir. 
 
Çekim izni 
MADDE 7- (1) Araştırma çalışmaları esnasında, araştırma kapsamında dahi olsa fotoğraf ve film çekimleri 
için, Milli Saraylara Bağlı Birimlerde Fotoğraf Çekme ve Görüntü Alma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığından ayrıca izin alınması gerekmektedir. 
 
Çalışma ve yayın isteme hakkı 
MADDE 8- (1) Kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılacak araştırmalar sonucu ortaya çıkan çalışmalar ve 
yayınlardan, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığının belli sayıda isteme hakkı saklı olup, 
Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından belirlenecek sayıda yayın da, Milli Saraylar 
İhtisas Kitaplığına hibe edilir. Araştırma sonucu elde edilen bulgu ve bilgiler; izninin alınması aşamasında 
Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bildirilen araştırma amacı dışında kullanılamaz. 
 
Sorumluluk 
MADDE 9- (1) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde doğacak her türlü zarardan 
araştırma yapan kişi, kurum ve kuruluşlar sorumlu olup söz konusu izinler Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı 
tarafından iptal edilir. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 10- (1) 10 Mart 2010 tarihli ve 66 Sayılı TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile onaylanan Milli 
Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerde Kurum ve Kişilerce Yapılacak Araştırma Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Hazine- Hassa Dijital Arşivinden yararlanma 
EK MADDE 1- (1) Milli Saraylar Hazine-i Hassa Dijital Arşivinden yararlanma talepleri Müzecilik ve 
Tanıtım Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır. Taleplerin uygun görülmesi halinde istenen 
eser ya da belgeler ilgiliye dijital ortamda verilir. 
(2) Belgelerin dijital kopyalarından yararlanacaklar hakkında 01/03/2002 tarih ve 24682 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu 
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar” uygulanır.  
 
Yürürlük 
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

 


