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Dilekçe

Dilekçinin

Dilekçe Konusu, Başkanlık Divanı Kararı ve

No

Adı Soyadı-Adresi

Yapılan İtirazın Gerekçesi

8219

Osman KETENCİ

Dilekçe Konusu: Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Kutlu
Köyündeki tarihi değeri olan, Metri Kisman Ahmet
Kalesi’nin

korumaya

alınıp

restorasyon

çalışmalarının yapılmasını istiyor.
Başkanlık Divanı Kararı: İlgili idarenin bahse konu
tarihi kalenin restore edilmesi için gerekli çalışmaları
başlatmış olduğundan, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün
116

ncı

maddesi

uyarınca

dilekçe

hakkında

Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına
karar verildi.
Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’ nun
itirazı: 2000 yılından bu yana kalenin restorasyonu
ile ilgili aynı nitelikte cevapların verilmesine rağmen
her hangi bir restorasyon ve koruma faaliyetinin
olmaması.
Komisyonumuz: Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’ nun TBMM
İçtüzüğünün 117 nci maddesi gereğince “Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Kutlu Köyündeki
tarihi değeri olan, Metri Kisman Ahmet Kalesiyle ilgili olarak Dilekçe Komisyonu
Başkanlık Divanın 15.12.2005 tarih ve 8221 no lu kararına” yapmış olduğu itirazını
değerlendirerek karara bağlamıştır.
Dilekçi Osman KETENCİ, Artvin İli Ardanuç İlçesi Kutlu Köyünde bulunan
Metri Kisman Ahmet Kalesinin, çok önemli bir tarihi yapı olduğunu, gerekli

1
restorasyon

çalışmalarının

yapılarak

koruma

altına

alınması

ve

turizme

kazandırılması talebiyle 7 Haziran 2005 tarihinde 8219 numaralı dilekçe ile
Komisyonumuza başvuruda bulunmuştur. Dilekçe ve ekleri üzerinde gerekli
incelemeler yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına dilekçe havale edilip
gerekli bilgiler istenmiştir. Bakanlık adı geçen kalenin restorasyonu ile ilgili olarak
vermiş olduğu cevapta; “Söz konusu restore işine ait proje yaklaşık hesabının
Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlandığı, gerekli ödeneğin
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce ödenmesine ilişkin
çalışmaların devam etmekte olduğunu” bildirmesi üzerine,

Komisyon Başkanlık

Divanımızda İdarenin vermiş olduğu bu cevap doğrultusunda “İlgili idarenin bahse
konu tarihi kalenin restore edilmesi için gerekli çalışmaları başlatmış olduğundan,
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116
ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem
yapılamayacağına” şeklindeki 15.12.2005 tarih ve 8221 no lu kararını vermişti.
Artvin Milletvekili

Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun TBMM İçtüzüğünün 117 nci

maddesi gereğince 06.01.2006 tarihinde, Komisyonumuzun vermiş olduğu karara,
“yazışmaların 1992 yılında başladığını, 2000 yılından bu yana kalenin restorasyonu
ile ilgili aynı nitelikte cevapların verilmesine rağmen her hangi bir restorasyon ve
koruma faaliyetinin olmadığını” belirterek yapmış olduğu yazılı itiraz üzerine,
Komisyon Genel Kurulunda konu tekrar ele alınarak incelenmiştir.
Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU, 16.02.2006 tarihinde yapılan
Komisyon Genel Kurulu toplantısında: Yapmış olduğu itirazın, Komisyonun çalışma
usulü ve

yapılan yazışmalara, belgelere olmayıp, Bakanlığın bu konuda konuyu

ciddiye almayarak yasak savma şeklinde cevap vermesine itiraz ettiğini, çünkü, bu
konuda, yıllardır yazışmalar ve müracaatlar olmasına rağmen Bakanlığın, bahse
konu kaleyle ilgili olarak her hangi bir alan çalışması yapmadığını,korumaya veya
restore etmeye yönelik bir faaliyetinin olmadığını, Kalenin, izinsiz kazı ve araştırmalar
yapmaya çalışan kişilerce tahrip edildiğini ve edilmeye çalışıldığını, hiç olmazsa bu
vesileyle Bakanlığa, Kaleyi korumak için neler yapacağının sorulması gerektiğini,
Meclisin gücüyle bu tarihi esere sahip çıkılması gerektiğini belirtmiştir.
Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen katılan Kültür Varlıkları ve
Restorasyon Daire Başkanı Mustafa BOZDEMİR konuyla ilgili olarak: Daha önceki
mevzuatta tescili yapılmış ancak , Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olmayan
tarihi eserlerin korunması ve restore edilmesi için kaynak aktarılamadığını, daha
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sonra döner sermaye yönetmeliğinde bir değişiklik yapılarak, Bakanlığa tahsisli
olmayan, tescili yapılmış olunan tarihi eserlerin korunması ve restore edilmesi için
de, İl Özel İdarelerine kaynak aktarılmasının sağlandığını,
Metri Kisman Ahmet Kalesi
sermayeden,

köy

tüzel

köy tüzel kişiliğine sahip olduğu için, döner

kişiliğine

ait

olan

bir

esere

de

kaynak

aktarılıp

aktarılamayacağı ile ilgili hukuk müşavirliğinden görüş sorulduğunu, gelen görüşün
olumlu olmasından sonra da, 17 Ekim 2005 tarihli Bakan onayıyla söz konusu
kalenin restore edilmesi ve korunması için 39.361- YTL. ödenek ayrılmasına karar
verilip bu paranın temini için gerekli yazışmaların yapıldığını ve sürecin devam
ettiğini, konuya ilgi

hukuki bir

problem kalmadığını ancak bu ödeneğin döner

sermayenin imkanları dahilinde verilebileceğini,
Belirtmiştir.
Komisyonun Tespit ve Değerlendirmeleri
Mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olmayan tarihi eserlerin korunması
ve restore edilmesi mevzuat açısından mümkün değil iken 2005 yılında yapılan
değişiklikle tescili yapılmış, mülkiyeti Bakanlığa ait olmayan eserlere de başvuru
halinde,

korunması ve restore edilmesi

için

kaynak aktarmanın mümkün hale

geldiği,
Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Kutlu Köyündeki tarihi değeri olan, Metri Kisman
Ahmet Kalesi’nin köy tüzel kişiliğine ait olduğu,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilinin yapıldığı, restoresi ve korunması için
gerekli olan kaynak aktarımının gerçekleştirilmesi için hukuki bir problem kalmadı ve
39. 361- YTL kaynak aktarılması için 17 Ekim 2005 tarihinde Bakan onayının çıktığı,
Hususları tespit edilmiştir.
Karar :
Komisyonun bu tespit ve değerlendirmeleri sonucunda:
Artvin

İli,

Ardanuç

İlçesi,

Kutlu

Köyündeki,

Kültür

ve

Turizm

Bakanlığınca tescili yapılmış olan Metri Kisman Ahmet Kalesi’ nin restore
edilmesi ve korunması çalışmaları için, döner sermaye

imkanları da

gözetilerek, Bakanlık tarafından verilmesi kararlaştırılan 39.361- YTL. ödeneğin
en kısa zamanda ödenmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.
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Yahya AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili
Başkan

Alaettin GÜVEN
Kütahya Milletvekili
Başkanvekili

Kenan ALTUN
Ardahan Milletvekili
Sözcü

Fehmi ÖZTUNÇ
Hakkari Milletvekili
Katip Üye

Abdülmecit ALP
Bursa Milletvekili
Üye

Ali Rıza GÜLÇİÇEK
İstanbul Milletvekili
Üye

Cahit CAN
Sinop Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı
Mahmut GÖKSU
Adıyaman Milletvekili
Üye

Şevket ARZ
Trabzon Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı
Zeynep Damla GÜREL
İstanbul Milletvekili
Üye

Mustafa EYİCEOĞLU
Mersin Milletvekili
Üye

Ali TEMÜR
Giresun Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı
Hasan ÖZYER
Muğla Milletvekili
Üye

3

