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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 23/5/2014

Sayý: 31853594-101-970-2435

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca
21/5/2014 tarihinde kararlaştırılan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþba kan

GENEL GEREKÇE
Çanakkale Savaşları; insanlık tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin

değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığı, milletimizin
kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir mücadeledir. Çanakkale Zaferi; Mehmet
Akif Ersoy'un ifadesiyle ancak "Bedr'in Aslanlarının" geçebileceği bir şan ve şerefe sahip olan ve
Mustafa Kemal Atatürk'ün "savaşmayı değil ölmeyi emrettiği"; vatanın dört bir yanından ve bugün
birçok farklı devletin toprakları içinde kalmış olan yerlerden savaşmaya gelen Mehmetçiğin en büyük
destanlarından biridir.

Atatürk, Çanakkale'deki ruhu şöyle anlatmaktadır: "Biz ferdî kahramanlık sahneleriyle meşgul
olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasında
mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri
kurtulmamacasına kamilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şâyân-ı gıpta
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bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak
bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye
hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh
kuvvetini gösteren şâyân-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini
kazandıran, bu yüksek ruhtur."

İşte Çanakkale Zaferini kazandıran bu yüksek ruhun, Mehmetçiğin hatırasının, inancın, cesaretin
ve azmin manevi mirasının kuşaktan kuşağa yaşatılması, her neslin bu kutsal maziden beslenerek
büyümesi ve hep ileriye doğru, daha iyi olanı hedefleyerek gayret  göstermesi ile ancak aziz
şehitlerimizin ruhları şad olacaktır. Her gelen nesil de onlara layık olma gayretiyle bu şerefli maziyi
daha ileriye taşıma inancında ve isteğinde olacaktır.

Çanakkale Savaşları; başta Milletimiz olmak üzere pek çok milletin tarihinin şekillenmesinde
oynadığı rol ve savaşan taraflar arasında, verilen büyük kayıplara rağmen, geleceğe uzanan bir
husumet yaratmak yerine günümüzde dahi devam eden barışçıl bir anlayış ve saygı yaratması ile
tarihte müstesna bir yer edinmiştir. Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği alanın bütünsel bir bakış
açısıyla ele alınarak açık hava müzesi olarak yeniden düzenlenmesine ve yönetilmesine ilişkin
faaliyetleri yürütecek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasına yönelik
olarak bu Tasarı hazırlanmıştır.

Başkanlığın faaliyetleri ile amaçlanan, alanı bir bütün olarak değerlendirerek, Çanakkale deniz
ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel,
manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek
kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanmasıdır.

Başkanlık kurulmasının ana hedefi; alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, cephe,
siper, sahra hastanesi, şehitlik ve mevzi gibi savaş mekânlarının yaşanan olayları da yansıtacak şekilde
aslına uygun olarak restorasyonunu yapmak, bunlara ek ve tamamlayıcı olarak Çanakkale
Savaşlarının ruhunu yansıtacak sinema, animasyon, belgesel, müzik, drama, kitap ve benzeri görsel
ve işitsel eser ve canlandırmalar üretmek ve yapmak suretiyle, Tarihi Alanın bir açık hava müzesi
olarak düzenlenmesini ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını sağlamaktır. Başkanlığın bu görevleri
yürütebilmesi için, görevinin istisnai mahiyetinin gerektirdiği mali ve idari imkânlara da sahip olması
gerekmektedir.

Bununla birlikte Tarihi Alanın yarısını oluşturan orman vasfı korunmaya devam edilmekte ve
bu vasfından kaynaklanan korumaya yönelik uygulamalar sürdürülmektedir. Orman ve Su İşleri
Bakanlığının başta alanın orman vasfından doğan görevleri olmak üzere kendi görevi kapsamında
yürüttüğü diğer hizmetleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler
işbirliği içinde devam edecektir.

Bu Tasarı ile, bugüne kadar Tarihi Alanın önem ve değerine uygun olarak korunması ve
Çanakkale Savaşlarının günümüzde dahi devam etmekte olan etkilerinin hem Milletimizin hem de
ilgili diğer milletlerin yeni nesillerine aktarılabilmesi için sarfedilen çabalar daha verimli ve
koordineli yürütülerek, alınan neticeler ile hedefler arasında arzu edilen uyumun daha çabuk ve üst
seviyede temini amaçlanmaktadır.

– 5 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 601)

murat /



MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Kanunun Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale

Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel, manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması,
yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, ayrıca bu amacın
gerçekleştirilebilmesini teminen alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, cephe, siper,
sahra hastanesi ve mevzi gibi savaş mekânlarının yaşanan olayları da yansıtacak şekilde aslına uygun
olarak restorasyonunu yapmak, bunlara ek ve tamamlayıcı olarak Çanakkale Savaşlarının ruhunu
yansıtacak sinema, animasyon, belgesel, müzik, drama, kitap ve benzeri görsel ve işitsel eser ve
canlandırmalar üretmek ve yapmak suretiyle, Tarihi Alanın bir açık hava müzesi olarak
düzenlenmesini ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmasını sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığının kurulması amacını taşıdığı ve bu hedefin gerekli kıldığı düzenlemeleri
kapsamak üzere hazırlandığı belirtilmiştir.

Madde 2- Madde ile Kanunda yer alan bazı terimler açıklanmıştır.
Madde 3- Madde ile Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tarihi alan

planlarına göre yapılaşmasında uyulacak esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda; Tarihi Alanın doğal,
tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunması ve geliştirilmesi
öne çıkartılarak, Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve tesis
yapılamayacağı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak uygulamalar yönünden bu Kanun
hükümlerinin uygulanacağı, ancak doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi işlemlerinin halen olduğu
gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmeye devam edileceği, kıyılarda Kanun kapsamında
belirlenenler dışında yapı ve tesis yapılamayacağı, belediyelerce mücavir alan tesis edilemeyeceği,
sanayi tesisleri kurulamayacağı ve madencilik faaliyeti yürütülemeyeceği ilkeleri belirlenmiş ayrıca
uygulamada uygulanacak mevzuat konusunda herhangi bir duraksamaya mahal vermemek üzere
Alanın milli park vasfı kaldırılarak Kanunda belirtilen istisnalar dışında hazırlanan Kanun
hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Diğer mevzuatta yer alan zilyetlikle toprak kazanılması
gibi uygulamaların yapılamayacağı da ayrıca düzenlenerek koruma amacı ile çelişmesi mümkün olan
sonuçların ortaya çıkması engellenmiştir.

Diğer taraftan Alanın orman vasfı da gözetilmiş ve ormanın korunmasına yönelik Orman ve Su
İşleri Bakanlığına da bazı görevler yüklenmiştir. Ayrıca Tarihi Alan içinde özel mülkiyete konu olan
tarım alanlarında, tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği
sağlanacağı da hükme bağlanmıştır. Alanda yapılacak planlama çalışmaları ile ilgili esaslar da
maddede düzenlenmiştir.

Madde 4- Madde ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuş ve görevleri
ile Başkanın taşıması gereken nitelikler düzenlenmiştir. Başkanlığa Alanın korunması, geliştirilmesi
ve yönetilmesi görevlerinin yanında Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinliklerini düzenleme görevi ile Alanın tanıtımına yönelik her
türlü görsel ve işitsel eserleri temin etme görevi de verilmiştir.

Madde 5- Madde ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının teşkilatına ilişkin
düzenleme yapılmış, bu kapsamda Başkanın görevleri ile Başkanlığın hizmet birimleri ve bu
birimlerin görevleri belirlenmiştir. Ayrıca, Başkanlık hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerinin
yanısıra Koordinasyon Kurulunun görüş ve önerilerine uygun olarak yürütüleceği de hükme
bağlanmıştır.
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Madde 6- Madde ile Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları müzakere ederek
öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında ilgili
kurumların Müsteşar düzeyinde temsil edildiği ve Çanakkale Valisinin de üyesi olduğu Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Madde 7- Madde ile Başkanlıkta görev yapacak personele ilişkin düzenlemeler öngörülmüş,
Başkanlık hizmetlerinin toplam sayısı üçyüzü geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam
edilecek uzman personel ve destek personeli eliyle yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca kamu
kurum ve kuruluşlarında görevli personelin Başkanlıkta istihdamına, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren
geçici mahiyetteki işlerde vekâlet, istisna veya iş sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanların
istisna sözleşmesi ile de yerli danışman ve uzmanların çalıştırabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 8- Madde ile Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların
kullanımının denetiminin Başkanlıkça yapılacağı hükme bağlanmış ve Alanın korunması ve geliştirilmesi
görevi kapsamında Başkanlığa, Kanunda belirtilen yapı ve tesisleri yıkma ve yıktırma yetkisi verilmiştir.

Madde 9- Madde ile Başkanlığın mali şeffaflığını ve hesap verme zorunluluğuna ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır. Başkanlık, mali kaynakları ile ilgili olarak kamuoyunu zamanında
bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır.

Madde 10- Madde ile Başkanlık bütçesine ilişkin düzenlemeler yapılmış, Başkanlığın gelir ve
giderleri belirlenmiştir.

Madde 11- Madde ile Başkanlığın Kanundan doğan görevlerini ifa ederken tabi olacağı
muafiyetler belirlenmiş, bu bağlamda, Başkanlık, Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan
işlemler yönünden 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince
alınan harçlardan ve katılım payından, düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine
yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmaz mallar
dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulmuş, Başkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve
yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde,
beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmış, Başkanlığın bazı
görevlerinin ifasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayacağı düzenlenmiş ve Başkanlığın
tabi olmadığı diğer kanunlar belirlenmiştir. Tarihi Alanda sadece restorasyon, konservasyon,
rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak ile sınırlı olmak kaydıyla Orman
Kanunundaki izinlerin aranmayacağı düzenlenmiş, böylece ormanlık alanda özellikle siper ve
mevzilerin restore edilmesinde sürecin hızlandırılması sağlanmıştır.

Madde 12- Madde ile Tarihi Alanın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik yasaklar
belirlenmiş ayrıca Tarihi Alanla ilgili suçlar ve cezaları düzenlenmiştir.

Madde 13- Madde ile kaldırılan ve saklı tutulan mevzuat hükümleri belirlenmiş, Kanunda
Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılan
atıfların Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne yapılan
atıfların ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına yapılmış sayılacağı hükme
bağlanmış, alt düzenleyici işlemlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Geçici Madde 1- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar,
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili mevzuatına göre faaliyetlerine devam
edeceği hükme bağlanmış ayrıca geçiş sürecine ilişkin mali düzenlemeler yapılarak Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ile ilgili devir işlemleri belirlenmiştir.

Madde 14- Yürürlük maddesidir.
Madde 15- Yürütme maddesidir.
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 3 Haziran 2014
Esas No: 1/927
Karar No: 30

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca; "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında
Kanun Tasarısı (1/927)"; 27/5/2014 tarihinde, Esas olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu'na, Tali olarak Adalet, Çevre, Tarım, Orman ve Köyişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmiştir.

Tasarı, Komisyonumuzun 29/5/2014 ve 3/6/2014 tarihli 26 ve 27'nci toplantılarında Kültür ve
Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Maliye, Milli Savunma,
Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Aile ve Sosyal Politikalar, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları ile
Kamu İhale Kurumu ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile görüşülmüştür.

Tasarının geneli ve maddeleri üzerinde Hükümet, Komisyon üyeleri ve diğer milletvekilleri
tarafından ifade edilen görüş, öneri ve sorular aşağıdaki şekildedir:

1. Dost-düşman herkese çok şey anlatan ve hâlâ da anlatmaya devam eden Çanakkale
savaşlarının yılda bir yapılacak törenlerle ve etkinliklerle hatırlanması yeterli değildir. Anma törenleri
gibi dönemsel etkinliklerin kalıcı bir etki bıraktığını söylemek zordur. Bu amaçla Çanakkale
savaşlarının geçtiği Gelibolu Yarımadası'nda sadece 100'üncü yıl anma törenleriyle sınırlı kalmadan
sürekli görev yapacak ve hizmet verecek bir yapılanmaya gitmek ve bu doğrultuda yeni bir yapı
kurmak ertelenemez hâle gelmiştir.

2. Başta 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi olmak üzere Çanakkale Savaşları'yla ilgili
tarihî alanda yapılacak anma törenleri ve etkinlikler de kurulması öngörülen Başkanlık tarafından
yürütülecektir. Böylece bu konuda bir uyum ve bütünlük sağlanacaktır. Başkanlığın bu çalışmaları
yapabilmesi için teşkilat yapısı ve yetkileri, görevlerinin istisnai mahiyetinin gerektirdiği mali ve
idari imkân ve araçlara sahip olacak şekilde düzenlenmiştir.

3. Tasarıda "Tarihi Alan" tanımı yapılmamış ve bölgeye neden bu ismin verildiği
açıklanmamıştır.

4. Başkanlık bünyesinde Koordinasyon Kurulu oluşturulmakta; ancak bu Kurulun işlevi tam
olarak açıklanmamaktadır. Aynı şekilde Türk Tarih Kurumu Başkanlığının, Genelkurmay
Başkanlığının, belediyelerin ve Çanakkale İl Özel İdaresinin bu Kurulun içerisine alınmamaları bir
eksikliktir.

5. Mevcut 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununda, Lozan Barış
Anlaşmasına atıf yapılarak uluslararası yükümlülükler hüküm altına alınmışken, Tasarıda bu konu
düzenlenmemiştir.

6. Başkanlıkta çalışacakların statüsü belirsizlik oluşturmaktadır. Çalışanların işçi statüsünde
olması durumunda memur olanın onayı aranmadan böyle bir göreve yönlendirilmesi doğru
olmayacaktır.

7. Tasarının 10'uncu maddesinde "dinlenme ve spor tesisleri"ne ilişkin düzenleme, kamuoyunda
yanlış anlaşılabilecek niteliktedir. Bu nedenle Tasarı metninden çıkarılması uygun olacaktır.
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8. Tasarının 11'inci maddesi ile Başkanlığa tanınan muafiyet ve istisnalar; Devlet yönetiminde
şeffaflığı, devlet harcamalarındaki açıklığı ortadan kaldırmakta, tutarlılık, ölçülülük, denetlenebilirlik
gibi devletin yönetiminde esas teşkil eden birçok kriterin yok sayılması anlamına gelmektedir.

Hükümet yukarıda belirtilen görüş, öneri ve sorulara aşağıdaki şekilde cevap vermiştir:
1. Tasarıda "tarihî alan" tanımı herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde tanımlanmıştır.

Bu alan 1.400 noktadan koordinat verilerek hiçbir şekilde bir tartışmaya yol açmayacak şekilde ortaya
konulmuştur. Daha önce millî park sınırları içerisinde kalan alanın tamamına "tarihî alan" denilmesine
rağmen bu koordinatlar verilmiştir.

2. Tasarı ile bir model üretilmiştir ve üzerinde çok titizlikle çalışılmıştır. Başkanlık, bir ajans
kadar esnek ve hızlı çalışabilen, engelleri hızlı aşabilen ama aynı zamanda ajans gibi geçici olmayan,
kalıcılığı garanti altına alınmış bir model olarak tasarlanmıştır.

3. Başkanlık, Çanakkale'de kurulması, Ankara'dan yönetilmemesi, bütün alt ve üstyapısıyla
Çanakkale'ye ait bir kurum olması dolayısıyla yerelleşmenin en çarpıcı örneğidir.

4. Koordinasyon Kurulu ilgili bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin yer aldığı sadece alana
yönelik ve alanda yapılacak faaliyetlere yönelik karar alacak bir kuruldur. Genelkurmay Başkanlığı,
Türk Tarih Kurumu Başbakanlığa bağlıdır ve Başbakanlık kurulda yer almaktadır. Bu nedenle ilgili
kurumlara ayrıca yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

5. Lozan uluslararası ve devletin kurucu antlaşmasıdır. Dolayısıyla, ister yasal ister anayasal
hiçbir düzenleme Lozan'a etki edemez. Bu nedenle ilgili anlaşmaya atıf yapılmaması aykırı
düzenleme yapılabileceği anlamına gelmeyecektir.

6. Çalışanlara ilişkin olarak, Başkanlıkta tamamen konuya dönük nitelikli personele ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle, yapılması gereken işlerin gecikmemesi için ihtiyaç duyulan personelin
kamudan bulunabiliyorsa kamudan, özel sektörden bulunabiliyorsa özel sektörden temin edilebileceği
şekilde esnek bir model oluşturulmuştur.

7. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda iki tür denetim bulunmaktadır.
Bunlar; Sayıştay denetimi ve iç denetimdir. Bu Başkanlık Sayıştay denetimine tabidir ve iç denetim
de burada düzenlenmiştir, herhangi bir şekilde denetim dışı tutulmamaktadır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerine geçilmesi
oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu aşamada Tasarının alt komisyona havale edilmesine yönelik verilen
usul önergesi kabul edilmemiştir.

Bu çerçevede;
- Tasarının l'inci ve 2'nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
- Tasarının 3'üncü maddesi, Tarihi Alanda yapılması düşünülen işlerin hızlandırılması için,

Bakanlığa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kurma yetkisi verilerek, bu alana özgü
olmak üzere, halen iki ayrı bakanlık bünyesinde çalışan kurul ve komisyonlarca yürütülen işlerin bir
elde toplanması ve çok başlılığın önlenmesi; Tarihi Alanda olası tahribatların önlenmesi için her türlü
madencilik faaliyetinin yasaklanması; uygulama imar planlarının Tarihi Alan planları ile uyumunun
sağlanması yönünde benimsenen önerge doğrultusunda kabul edilmiştir.

- Tasarının 4'üncü maddesi, kurulacak Başkanlığın vereceği hizmetler için araştırma ve etüdleri
yaptırmasının zorunluluğu dolayısıyla bu yetkilerin de Başkanlıkta bulunması gerektiği yönündeki
gerekçeyle yedinci fıkrada yapılan değişiklik doğrultusunda madde kabul edilmiştir.

- Tasarının 5'inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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- Tasarının 6'ncı maddesi, Koordinasyon Kurulunda yerel yönetimin de temsil edilmesi yönünde
yapılan değişiklik doğrultusunda kabul edilmiştir.

- Tasarının 7'nci maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin Başkanlıkta
istihdam edilmesine dair üç alternatif getirilmek ve Başkanlıkta çalıştırılacak personelin nitelikleri,
işe alınmaları, görevlendirmeleri, performans değerlendirmeleri ile disiplin işlemlerinin yönetmelikle
belirlenmesi yönünde düzenleme yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

- Tasarının 8'inci ve 9'uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
- Tasarının 10'uncu maddesi, Tarihi Alanda Başkanlığın vereceği hizmetler arasında dinlenme

ve spor tesisleri yapımının yer almasının uygun olmayacağı gerekçesi ile İçtüzüğün 43'üncü maddesi
çerçevesinde yeniden görüşülmüş ve bu çerçevede değiştirilerek kabul edilmiştir.

- Tasarının 11,12,13, Geçici 1,14 ve 15'inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Tasarı'nın tümü ve Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul

edilmiştir.
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında tam tutanak tutulmuştur. İçtüzüğün 45'inci maddesi

uyarınca Genel Kurul çalışmalarında Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu temsil
etmek üzere İstanbul Milletvekili İsmet UÇMA, Konya Milletvekili İlhan YERLİKAYA ve Mersin
Milletvekili Nebi BOZKURT özel sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Mehmet Naci Bostancı Avni Erdemir Çiğdem Münevver Ökten

Amasya Amasya Mersin
Katip Üye Üye

Osman Çakır Orhan Atalay İsrafil Kışla
Düzce Ardahan Artvin
Üye Üye Üye

Bedrettin Yıldırım İsmet Uçma Sevim Savaşer
Bursa İstanbul İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

İlhan Yerlikaya Selçuk Özdağ Nebi Bozkurt
Konya Manisa Mersin

(Bu raporun özel sözcüsü) (Son toplantıya katılmadı) (İmzada bulunamadı)
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Muzaffer Çakar Suat Önal Tülay Bakır

Muş Osmaniye Samsun
Üye Üye Üye

Metin Lütfi Baydar Namık Havutça Fatma Nur Serter
Aydın Balıkesir İstanbul

(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhi ektedir)
(Muhalefet şerhi ektedir)
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Üye Üye Üye
Engin Özkoç Mehmet Volkan Canalioğlu Özcan Yeniçeri

Sakarya Trabzon Ankara
(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhi ektedir) (İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhi ektedir)
Üye

İbrahim Ayhan
Şanlıurfa

(Son toplantıya katılmadı)
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MUHALEFET ŞERHİ

AKP hükümetleri ülkemizi her gün bir yenisini görmeye alıştığımız ve kabullenmeye
zorlandığımız oldubittilerle yüz yüze bırakmakta, milli ve manevi değerlerimizin kilometre taşlarını
oluşturan konularda, sürekli kendi ideolojik yorumları doğrultusunda kafaları karıştıran yorumlar ve
uygulamalar yapmaktadır.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile de yine bir
oldubitti yaratılmak istenmekte, emperyalist devletlerin milletimizi tuzağa düşürmek üzere işgal
etmeye çalıştığı, her karış toprağı şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan topraklarını ele geçirme
çabalarının beyhude kılındığı Çanakkale Savaşlarının vuku bulduğu güzide vatan toprakları üzerinde,
salt 2015 yılında kutlanacak olan Çanakkale ve Gelibolu Savaşlarının 100.Yıl etkinliklerine
yetiştirilme kaygısı taşıyan bir kanunun metni ile yeni bir fiili durum yaratılmak istenmektedir.

Öteden beri milli kurtuluş mücadelemizin değerli komutanlarını yok sayan bir çaba ile hareket
eden ve her fırsatta bu değerli memleket evlatlarının başarılarını görmezden gelerek savaşın aslında
evliya ve doğaüstü güçlerin gayreti ile kazanıldığı savını ortaya koyan AKP Hükümeti uygulamaya
koymaya çalıştığı bu kanun tasarısı ile de başta kurum başkanı olmak üzere tarifi ve mesleki
formasyonu bile tanımlanmamış bir yapılanmanın adımlarını atmak istemektedir.

Bu Kanun Tasarısının metni üzerinde yaptığımız İncelemeler neticesinde; hiçbir sivil toplum
kuruluşunun görüş ve bilgisine ihtiyaç duyulmadan hazırlandığı konusunda kanaat oluşturan, daha
nitelikli, bilimsel ve toplumsal uzlaşı kültürü doğrultusunda hazırlanması gerekliliğini ortaya koymuş
olup, aşağıda daha detaylı inceleme ve tespitlerin olduğu değerlendirmelerin Komisyon tarafından
dikkatle değerlendirileceği görüşündeyiz.

Tasarı ile;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 98. Maddesi,
- 26.05.1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
- 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,
- 17.02.2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu,
- 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu,
- 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu,
- 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,
- 04.07.2011 Tarih ve 644 sayılı KHK,
- 16.04.2003 Tarih ve 4848 sayılı Kanun,
- 21.07.1983 Tarih ve 2863 sayılı Kanun,

gibi birçok hükmü anayasamıza aykırı biçimde değiştirmeyi veya yok sayarak yeni bir uygulama ile
kendi kapsamına almak gibi bir anayasa ihlalini amaçlamıştır.

Bu Tasarı ile;
- 4533 sayılı Kanunla kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Gelibolu Yarımadası Tarihi

Milli Parkı Müdürlüğü'nün yerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde (ilgili kuruluş) merkezi
Çanakkale'de bulunan tüzel kişiliğe sahip "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı"
adında yeni bir kamu kuruluşu kurulması;
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- Gelibolu Yarımadasının 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamından
ve Tarihi Milli Park statüsünden çıkarılarak bu Tasarıyla oluşturulan "Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alanı" kapsamına alınması;

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütçesi içinde yer alan ve ita amiri/sahibi Bakan olan "Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı" yerine, Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla yürürlüğe
giren ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı'nın yetkisinde olan bütçe dışında ve
dolayısıyla TBMM'nin yetkisi dışında yeni bir bütçe oluşturulması;

- Başkanlığa verilen kamu görevlerinin, 4533 sayılı Kanunda öngörülen memur statüsü bir yana
işçi statüsünde de olmayan ve fakat iş mevzuatı hükümlerine göre yapılacak "iş sözleşmesi" ile
istihdam edilmesi öngörülen "Devlet memuriyetine atanma yeterliğini haiz uzman personel ve destek
personel" eliyle yürütülmesi;

- Başkanlığın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler hariç ihtiyaç duyduğu diğer personeli
(memur ve sözleşmeli personel), personelin muvafakati aranmadan ilgili kurumun iznini almak
kaydıyla geçici görevle çalıştırabilmesi;

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı'nın kamuda veya özel sektörde en az beş yıl
çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanması;

- Başkanlığın ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi
olmadan karşılayabilmesi ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, işlettireceği yerleri kiralamasında 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa ve kıyıların kullanımına ilişkin olarak da 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabi olmaması;
öngörülmekte ve böylece hiçbir kamu kuruluşunda olmayan ayrıcalıklara sahip kılınırken; faaliyetin
kamu hizmeti kapsamına alınması ve kamusal fon tahsis edilmesi amacıyla bağdaşmayan ve bütün
kamusal faaliyetlerin temelinde yatan kamu yararı ilkesine aykırı olan düzenlemeler yapılmaktadır.

4533 sayılı Kanun'un neden yürürlükten kaldırıldığı ve buna neden ihtiyaç duyulduğunun, 4533
sayılı Kanun'un hangi tür sorunların çözümünde yetersiz kaldığının, bu Tasarıyla bunların nasıl
çözüleceğinin, 4533 sayılı Kanunda öngörülmeyen hangi tür ilave amaçların benimsendiğinin
Tasarının Genel Gerekçesinde açıklanması gerekir. Ancak, Tasarının Genel Gerekçesinde bu tür
zorunlu açıklamalara hiç yer verilmeyerek hamasetle geçiştirilmenin yanında, 4533 sayılı Kanun'un
Genel Gerekçesindeki evrenselliğe gönderme yapan "barışçıl" ifadeler, Tasarıda yerelliğe dayalı
şovenist bir retoriğe dönüştürülmüştür1.
                                        

1 4533 sayılı Kanun Genel Gerekçesinden: "Dünya ve Türk harp tarihinin önemli bir dönüm noktasını teşkil
eden 1915 Çanakkale deniz ve kara muharebelerinin yoğun cereyan ettiği, sahaları kapsayan Gelibolu Yarımadası
Tarihî Millî Parkının; Tarihî, kültürel ve doğal dokusunu koruyarak, Çanakkale savaşlarında, Türk milletinin
vatan sevgisini, kahramanlığını, cesaretini, azmini ve fedakârlığını Millî Parka gelen yerli ve yabancı
ziyaretçilere yaşayan tarih yorumu ile sunmak üzere yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Millî Park projesinin gerçekleşmesinde, büyük Atatürk'ün veciz bir şekilde belirttiği gibi, savaşan
karşı taraf askerlerinin de "bizim evlatlarımız" olduğu yaklaşımı ile bir bütünlük arz edecek şekilde, Millî
Parkın tanıtılması da gelecek kuşaklara karşı millî bir borçtur.

Bu düzenlemeler sırasında Tarihi yapanlar kadar yazanların da gerçeklere uyması ana ilkesi doğrultusunda
hareket edilerek uluslararası standartlarda hazırlanacak, master plan ile Çanakkale savaşlarının mana ve
öneminin gelecek nesillere ulaştırılması yanında, bugünlerde dünyamızda kendisini çok yoğun bir şekilde
hissettiren savaşın dehşetinin ve barışın değerinin anlaşılmasına da katkıda bulunulacaktır."
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A- Maddelerde öngörülen düzenlemeler;
1.- Tasarının "Amaç ve kapsam" başlıklı 1. Maddesinde;
Tasarının "Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesiyle, 4533 sayılı Kanunun 1. maddesi arasında,

yürütülecek görev ve faaliyetler açısından kayda değer bir farklılık bulunmamakla birlikte başlıca iki
fark göze çarpmaktadır.

Birincisi 4533 sayılı Kanun'un amaçları arasında yer alan Gelibolu Tarihi Yarımadasının,
"uluslararası barışa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması" amacının madde metninden
çıkarılarak kendi tarihimizin "maneviyat" temelinde "menkıbeler" eşliğinde ve "şovenist" bir içerikle
kendimize tanıtılması amacının benimsenmesi; ikincisi ise görevlerin Gelibolu Yarımadası Tarihi
Millî Parkı Müdürlüğü yerine, bu Tasarıyla kurulması öngörülen "Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı" tarafından yürütülecek olmasıdır.
Bu sebeple; madde metninde "tanıtılması" kelimesinin yerine "uluslararası barışa hizmet etmesi
için dünya uluslarına tanıtılması" ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; 1. Maddenin "Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun
korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, uluslararası barışa hizmet etmesi için dünya uluslarına tanıtılması,
gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere görev alanı Tarihi Alan ile sınırlı ve
Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Anadolu Yakası sahaları hariç olmak üzere
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kurulması ile görev ve yetkilerini
düzenlemektir" şeklinde yeniden düzenlenerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının
görev alanının hududu ve şümulü belli bir alanda faaliyetini sürdürmesinin sağlanması gereklidir.

2. - Tasarının Tanımlar Başlıklı 2. Maddesinde;
Tasarı metninin Tanımlar başlıklı 2.Maddesinde yeralan Tarihi Alan ifadesinin "Târihi Alan:

Bilimsel ve estetik bakımdan,; milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır'' şeklinde tanımının yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; 2.Maddenin (1) fıkrasının (f) bendinin " Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine
göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve
kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya
dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik
yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça
onaylanan her tür ve ölçekteki koruma planları," şeklinde düzenlenerek bu planların aynı zamanda
bir koruma planı olduğu vurgulanmalıdır aksi takdirde bu planlar imar planları gibi mütalaa edilerek
ileride önlenemez ihlallere uğrayacaktır.

3.- Tasarının 3. Maddesi
Tasarının "Genel esaslar" başlıklı 3. maddesinde bu Tasarıda "Tarihi Alan" olarak nitelendirilen

"Gelibolu Milli Parkı"nın, korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin esaslarına yer verilmiştir.
Madde bu haliyle 4533 sayılı Kanunun aynı başlıklı 3. maddesiyle neredeyse birebir örtüşmektedir.

Göze çarpan başlıca üç farklılık vardır. Birincisi, 4533 sayılı Kanunda (md. 3/d), Gelibolu Milli
Parkı’nda (Tarihi Alan) yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleri Bakanlar Kurulu'nun iznine
bağlanmışken; Tasarıda bu kural yer almamıştır. Her halde Başbakan'ın diğer maden alanlarında
olduğu gibi bir Genelge ile kendisine bağlamasına imkan sağlanması amaçlanmıştır.
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İkinci farklılık, 4533 sayılı Kanunda (md. 3/h), "Milli Park sınırları içinde yer alan gazi köyler
halkının kalkındırılması amacı ile pansiyonculuk ve diğer turizm faaliyetleri teşvik edilir." kuralına
Tasarının 3. maddesinde yer verilmemiştir.

Üçüncü farklılık ise, 4533 sayılı Kanuna göre (md. 3/i) Gelibolu Milli Parkı'nın uzun devreli
gelişme planının yenilenmesi veya tadili Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı
ile, uygulama planları ise uzun devreli gelişme planı esaslarına göre Orman Bakanlığınca yapılırken;
Tasarıda her tür ve ölçekteki planın hazırlanması, yenilenmesi ve tadili işlerinin bu Tasarıyla
kurulması öngörülen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülmesi
ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla yürürlüğe konulması öngörülerek Bakanlar Kurulu devre
dışı bırakılmaktadır.

Maden arama izinleri ve alan planlamasında "rant" kovalamayı, gazi köyler halkının turizm
teşvikinin kaldırılmasında ise gazi köyler halkını daraltılmış ve kısıtlanmış bir alanda tarım ve
hayvancılığa terk ederek, bu alanların gelir getirici faaliyet eksikliğinden dolayı boşaltılmasını
amaçlayan düzenlemelere karşı çıkılması ve 4533 sayılı Kanundaki hükümlerin Tasarıya taşınması
için uğraş verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu tasarıda göze çarpan bir başka nokta ise; devletin varolduğu ancak milletin unutulduğu bir
taslak olmasıdır. Öyle ki; Köy yerleşim alanlarında yerleşik veya zilyetlik bağı oluşmuş
taşınmazlardaki hak sahiplerinin ekonomik ve sosyal boyutu hiç düşünülmemiş adeta burada yaşayan
Gazi Köy halkı üstü kapalı bir tehcir uygulamasına tabi tutulmuşlardır. Devleti tarafından yıllardır
ekip biçtikleri topraklardan, ekili ve dikili alanlarından sökülüp atılmak istenmektedirler.

Bu nedenle 3.Maddenin (1) inci fıkrasının (ç) bendinin "(ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen
alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine
tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin
özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil
tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak
üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Köy yerleşim alanlarında yerleşik veya
zilyetlik bağı oluşmuş taşınmazlardaki hak sahiplerinin istedikleri yakın bir yerleşim biriminde
bulunan ve hazinenin hükmü tasarrufu altındaki bir alana trampa yolu ile nakilleri devlet tarafından
sağlanır veya kamulaştırma esasları doğrultusunda taşınmazların kamulaştırılması yapılır. Tarihi
Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın
sınırları her ne sebeple olursa olsun genişletilemez veya daraltılamaz." şeklinde yeniden
düzenlenmesinde yarar görüyoruz.

Aynı şekilde; 3. Maddenin (1) inci fıkrasının (d) fıkrasında orman vasfı ile yabani ağaçlık alan
vasıfları tam olarak belirlenmeden bir ayrıma gidilmiş, Tarihi Alanın özelliği gereği birbirinin
mütemim cüzü şeklinde olan ve koruması ile diğer koruma tedbirlerinin tek elden koordinesi veya
uygulanması gereken bir alanda çok başlı bir uygulama meydana getirilmektedir. Bu durumda
oluşabilecek bir tehlike her iki alanı da etkisi altına alacağı gibi sirayet hududu da tüm yeşil alanlar
olacaktır.
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Bu nedenle; 3. Maddenin (1) inci fıkrasının (d) fıkrasının " d) Tarihi Alandaki ormanların ve
yabani ağaçlık alanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alan için özel yangın
söndürme planı yapılır ve uygulanır." Şeklinde düzenlenmesi koruma ve önlemenin birliğini tesis
edecektir. Yoksa sadece yeni kurulacak Başkanlığa bir iş alanı yaratmak adına yapılacak bu çok başlı
uygulama ileride yetki kargaşası ile maddi ve mali sorumluluk erozyonuna neden olacaktır.

Tasarının 3.Maddenin (1) inci fıkrasının (e) fıkrasında ise yeni kurulacak Başkanlığa iş alanı
yaratmanın yeni bir örneğini görmekteyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve
sorumluluk alanına giren ve ihtisas gerektiren konuları da içeren uygulamaların sağlanacağı yapı ve
tesislerin yine kullanacak bakanlık tarafından planlanması gereklidir.

Bu amaçla; 3.Maddenin (1) inci fıkrasının (e) fıkrasının "(e) Tarihi Alan içinde birinci derece
arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında,
geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların
gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri
kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve işbirliği sağlanır. Bu
alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kullanımı amacı ile yapılacak yapı ve tesis kurma
esasları, tarihi alan planında belirtilir." şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Tasarının 3.Maddenin (1) inci fıkrasının (ğ) fıkrasında ise bir başka görev alanı ihlali ile
karşılaşılmaktadır. Bu fıkrada bahsi geçen imar planlarının üst ölçekli Planlara aykırı uygulamaları
içermemesi gerekir. Bu denetimin 644 sayılı KHK gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yetkisindedir. Bu gibi özel plan yapma yetkisinin Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
kapatılmasına kadar varan çok başlılığı yeniden ortaya çıkaracağı düşünülmektedir.

Bu sebeple; 3.Maddenin (1) inci fıkrasının (ğ) fıkrasının "(ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte
planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer." şeklinde yeniden
düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

4.- Tasarının 4. Maddesinde;
Tasarının 4. maddesinde "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kuruluşu ile

görevleri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, Tasarıyla verilen görevleri yürütmek üzere,
(i) kamu tüzel kişiliğine sahip, (ii) Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, (iii) merkezi
Çanakkale'de olmak üzere "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı" kurulmaktadır.

Ancak, Tasarıyla verilen asli ve sürekli kamu görevlerini yürütmek üzere kamu tüzel kişiliğine
sahip ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan "Başkanlık", kamu tüzel
kişilerine ait hiçbir özelliği taşımamakta; adeta ticari şirket gibi kurulmuş bulunmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında Başkanlığın Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşması
öngörülmüş; Koordinasyon Kurulu Tasarının 6. maddesinde, hizmet birimleri ise 5. maddesinde
düzenlenmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında Başkan olarak atanacaklarda aranan özelliklere yer verilmiştir.
Buna göre Başkan olarak atanacaklar (i) en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olacak; (ii) mesleki
açıdan (hangi mesleki açıdan olduğu belirtilmemiş) yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak; ve (iii)
mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış bulunacaktır.
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Bu ölçütlere göre dört yıllık Orman Fakültesini veya Mimarlık Mühendislik Fakültesini ya da
Eğitim Fakültesini veya İşletme Fakültesini veyahut da İlahiyat Fakültesini, ya da beş yıllık eczacılık
veya 6 yıllık tıp fakültelerini bitirmiş ve kamuda veya özel sektörde beş yıl çalışmış, orman
mühendisi, mimar, mühendis, öğretmen, serbest muhasebeci, imam-vaiz, eczacı veya hekim
Başkanlık görevine atanabilecektir. Başka bir anlatımla en az dört yıllık yükseköğretimi bitirdikten
sonra (veya önce) özel sektörde veya kamu sektöründe beş yıl çalışmış olan herkes, kamu tüzel
kişiliğine sahip "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı" görevine atanabilecektir.

Anayasa'nın 128. Maddesinin birinci fıkrasında, "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." denilmiş;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde, kurumların Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü
derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule
göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabileceği; bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için
ilgilinin; (a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
(b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl, (c) 3 üncü
ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olmasının
şart olduğu; dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edileceği; bu
sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye
başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf
askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile
yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık
ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici
konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar
için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınacağı kuralları getirilmiştir.
Bu bağlamda, birinci derece kadrolu "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı" görevi
için sadece hizmet süresi açısından kamuda veya özelde en az on yıl hizmet süresi gerekmektedir.

Öte yandan, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı"na bu Tasarıyla verilen
görevler bağlamında, Başkan'da aranması gereken mesleki yeterlik kurallarının da olması temel bir
zorunluluktur. Oysa Tasarı bu görevi en az dört yıllık yükseköğretim mezunu herkesin yapabileceği
bir görev olarak düzenlemektedir. Bu görevi herkes yapabilecek ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının
ilgili kuruluşu ve Başkanlık şeklinde kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş oluşturulmasının meşru
hiçbir gerekçesi kalmamaktadır.

Ancak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı unvanı ile atanacak olanlarda istisnai
bir uygulama ile 5 yıllık bir hizmet şartı getirilmesi öngörülüyor ise tasarının 4. Maddesinin (3) üncü
fıkrasının " Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık, Şehir ve
Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Tarih, Coğrafya veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Kamu Kurum ve
Kuruluşları emrinde 5 yıl görev yapmış olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik
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Etüt Başkanlığı ve Askeri Müze Komutanlığı emrinde askeri tarih konularında en az 5 yıl görev
almış, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel
sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanır." şeklinde
düzenlenmesini uygun buluyoruz.

Ayrıca maddenin 8 inci fıkrası ile verilen görev ve yetkiler arasına Tarihi Alanın her tür ve
ölçekteki koruma ve çevre düzeni planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak gibi bir yetki
verilmekte ve Başkan adeta tarihi alanın tek başına Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi bir yetki ile
donatılmaktadır. Bunun sakıncalarını yukarıdaki ilgili maddelerde izah etmiş ve bu çok başlılığın
önüne geçilmesinin yararlarına değinmiştik. Bu bağlamda 4.Maddenin (8) inci fıkrasının "Tarihi
Alanın her tür ve ölçekteki koruma ve çevre düzeni planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun
görüşü doğrultusunda hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak." Şeklinde yeniden tanzim edilmesinin
yararlı olacağı kanısındayız.

5.- Tasarının 6. Maddesi
Tasarının 6. maddesiyle Koordinasyon Kurulu kurulmaktadır. 

Koordinasyon Kuruluna verilen tek görev, "Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları
müzakere ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir." görevidir ki, Başkanlığın Kültür ve Turizm
Bakanlığının ilgili kuruluşu olması göz önüne alındığında bu görev niteliği itibariyle Bakanlığa ait
bir görevdir.

Koordinasyon Kurulunun başkaca bir görevinin olmaması karşısında, Kurulun Kurul üyesi olan
bakanlıklar müsteşarlarına yılda en az iki kez "huzur ücreti" ödenmesini sağlama dışında başkaca
bir amacının olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Eğer söz konusu Koordinasyon Kurulundan yararlanılması düşünülseydi bu kurulun olmazsa
olmazı niteliğinde olacak iki üyesinin kurulda düşünülmesi gerekirdi. Her türlü imar planı yaptıracak,
hazırlatacak ve uygulayacaksınız ama koordinasyon kurulunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Müsteşarı
olmayacak, tarihten ve tarihi alandan bahsedeceksiniz ancak Tarih Kurumu Başkanı olmayacak, Gazi
Köylerin tarımsal faaliyetini özendireceğiz diyeceksiniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı olamayacak, işte tüm bu eksiklikler bile bu tasarının ne kadar acele ve alelade
hazırlandığını gözler önüne sermektedir.

Tüm bu nedenlerle 6.Maddenin (1) inci fıkrasının "Koordinasyon Kurulu; Bakanın
başkanlığında, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı müsteşarları ile Tarih Kurumu Başkanı ve Çanakkale Valisi olmak üzere
ondört üyeden oluşur. Bakanın olmadığı toplantılarda Koordinasyon Kuruluna Başbakanlık Müsteşarı
başkanlık eder." şeklinde tanzim edilmelidir.

6.- Tasarının 7. Maddesi
Tasarının 7. maddesinde Başkanlıkta istihdam edilecek personel düzenlenmektedir. Maddenin

birinci fıkrasına göre Başkanlıkta istihdam edilecek personel sayısı toplam üçyüz kişi ile
sınırlandırılmakta ve bunların "uzman personel" ve "destek personeli" olması öngörülmektedir.
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Kamu tüzel kişiliğine haiz Başkanlıkta, Başkanlığa verilen kamusal görevleri yürütmekle
yükümlü uzman personelin de destek personelinin de "iş mevzuatına" göre istihdam edilmesi
öngörülmekte; ancak iş mevzuatına göre istihdam edileceklerde Devlet memurluğuna atanma
yeterliliği aranmaktadır. Başka bir anlatımla Başkanlığa verilen asli ve sürekli görevlerin gerektirdiği
kamu hizmetlerinin, devlet memurluğuna atanma yeterliliğini taşıyan kişilerle iş mevzuatına göre
yapılacak "bireysel iş sözleşmesi" ile istihdam edilen personel eliyle gördürülmesi öngörülmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında uzman personelde en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirme
dışında başkaca bir özellik aranmazken; destek personelinde Devlet memurluğuna atanma yeterliğini
taşıma dışında başka bir özellik aranmamaktadır. Başkanlığa verilen görevleri herkes yapabilecek
ve dolayısıyla Başkanlığın özel uzmanlık gerektiren spesifik görevleri yok ise, bu durumda Başkanlık
diye ayrı bir teşkilat neden kurulmaktadır? Tasarıda bu temel sorunun yanıtı yoktur.

Başkanlıkta istihdam edilecek uzman personel ile destek personeli iş mevzuatına göre ve
"bireysel hizmet sözleşmesi'yle istihdam edileceklerine göre "memur" veya "sözleşmeli personel"
statüsünde değildirler. Bunlarla iş mevzuatına göre "bireysel hizmet sözleşmesi" imzalanmasına
rağmen maddenin beşinci fıkrasındaki "Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının
üst sınırı Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir." ve dokuzuncu fıkrasındaki
"Başkanlık personeli hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uygulanır." hükümleri karşısında bunlar işçi statüsünde de değildirler. Yani bunlar ne memur ne işçi
olmadıkları gibi sözleşmeli personel de değildir. Bunlarla iş mevzuatına göre "bireysel hizmet
sözleşmesi" yapılmasına rağmen, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 18.10.2012 tarihli ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi
yapma haklarından yararlanamayacakları gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 25.6.2001
tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda öngörülen
haklardan da yararlanamayacaklardır.

Tasarıyla çağdaş köleliğin adımları atılmaktadır. O derece ki maddesinin dördüncü fıkrasında,
Başkanlığa işçiler hariç (Başkanlıkta işçi istihdamı öngörülmemekte işçiler tarafından yapılacak
işlerin ihaleyle gördürülmesi amaçlanarak taşeron işçilik teşvik edilmektedir) kamu kurum ve
kuruluşlarındaki ihtiyaç duyduğu memur ve sözleşmeli personeli, personelin muvakkatini
aramadan ilgili kurumun izniyle Başkanlıkta geçici olarak görevlendirme yetkisi verilmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenleme ise herhangi bir eleştiriyi hak etmeyecek derecede
gayriciddidir.

7.- Tasarının 8. Maddesinde;
Bu maddenin (1) inci fıkrası ile bir başka yetki gaspı ve kanunların kurumlara verdiği yetkilerden

habersiz gelişigüzel hazırlanmış düzenleme örneği ile karşılaşmaktayız. 644 sayılı KHK ve 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan yapı denetimi yetkisi
köy yerleşkeleri hariç olmak üzere 81 ilde Lisanslı Yapı Denetim Kuruluşları eli ile yürütülmekte
olup, bu yetkinin bir başka kurum, kuruluş veya kişiye devredilmesi söz konusu değildir.

Bu nedenle bu gelişigüzel düzenlemenin bir an önce "(1) Tarihi Alanda, köyler dışında Eceabat
ve Tarihi Alanda her türlü yapının inşaatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
"Yapı Denetim" firmaları tarafından denetlenir. Tarihi Alanda yapılaşmanın ve yapıların kullanımının
denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir." Şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
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8.- Tasarının 10. Maddesinde;
Tasarının 10. maddesinde Başkanlık bütçesinin yapılma ve onaylanma usulü ile gelir ve giderleri

düzenlenmiştir.Maddenin birinci fıkrasına göre, Başkanlığın bütçesi Başkanlık tarafından
hazırlanarak Ağustos ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak ve Bakan onayıyla
da yürürlüğe girecektir.

Başkanlık Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kamu tüzel kişiliğine haiz olacak,
Başkanlık bütçesine genel bütçeden kaynak aktarılma yanında Başkanlığa kamu gücünü kullanarak
kamu gelirleri elde etme yetkisine ek olarak kamunun malvarlığını kullanarak gelir elde etme yetkisi
verilecek ve hatta Çanakkale Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
bütçelerinden en az yüzde bir oranında pay aktarılacak; tüm bunlara rağmen Başkanlık Bütçesi
TBMM'nin yetkisi dışında olacaktır. Bu durum TBMM'nin bütçe hakkına yapılmış açık bir saldırıdır
ve hiçbir şekilde kabul edilemez.

Maddenin Başkanlığın gelirlerinin düzenlendiği ikinci fıkrasında, 4533 sayılı Kanundan (md. 5)
farklı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden aktarılacak
(miktarı veya oranı belirsiz) tutarlar ile Çanakkale İl Özel İdaresi ve Belediyesi ile Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası bütçelerinin en az yüzde biri (üst sınır belli olmadığı gibi artırma yetkisinin kimde
olduğu da belirsiz) oranında aktarılacak tutarlar Başkanlık gelirleri arasında sayılmaktadır.

Başkanlığın görevleri ile giderlerine bakıldığında ise Başkanlığa İl Özel idaresi ve Belediyelerce
ya da bakanlık Döner Sermaye İşletmesi veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca yapılması gereken
görevler ile gider alanlarının bulunmadığı görülmektedir.

İl Özel İdaresi ve Belediye gibi kısıtlı mali imkanlarla yerel kamu hizmetlerini kamu hukukuna
tabi idari süreçlerde yürütmekle görevli yerel yönetimlerin, gelirlerinin en az yüzde birini Başkanlığa
aktarılacak olmasının ne tür bir zorunluluktan ve hangi üstün kamu yararının gereği olarak yapıldığına
madde gerekçesinde de yer verilmemiştir. Yerel yönetim bütçelerinden aktarma yapılmasının kabul
edilebilirliği olmadığı gibi aktarılacak payın üst sınırı ile yetkinin kimde olduğunun yasada
belirtilmemesinin de açıklaması bulunmamaktadır.

9.- Tasarının 11. Maddesinde;
4533 sayılı Gelibolu Tarihi yarımadası tarihi Milli Parkı Kanununun yürürlükten kaldırılması ve

yerine bu Tasarı ile getirilen sistemin kurulmasının en önemli gerekçelerinden biri bu maddede gizlidir.
Maddenin dördüncü fıkrasında Başkanlığı temel mali mevzuattan ayrık tutan istisnai

düzenlemeler 4533 sayılı Kanunda yoktur.
Fıkraya göre, Başkanlık Tasarının 4. Maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ile (f) bentleri arasında

sayılan görevlerine ilişkin mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerinde (ceza ve
ihalelere yasaklama hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacaktır.

Buna göre, 2000 tarihinden bu güne kadar bu görevlere ilişkin ihtiyaçlar, ihale kanunlarına göre
yapılırken, bundan böyle ihale kanununa göre yapılmayacaktır. Tasarının 4 . maddesinin sekizinci
fıkrasının sözü edilen bentleri göz önüne alındığında, zorlama bir yorumla (b) bendindeki restorasyon,
konservasyon, rekontrüksiyon ve renovasyon işlerinin özel uzmanlık gerektiriyor olması nedeniyle
bu işleri yapacak firmalara yaptırılmasının sağlanması bağlamında 4734 sayılı Kanundan istisna
edilebileceği düşünülebilirse de diğer bentlerdeki ihtiyaçlar tüm kamu kurumları tarafından 4734
sayılı Kanuna göre karşılanan ihtiyaçlardır ve 4734 sayılı kanundan istisna edilmelerini gerektirecek
hukuki veya fiili hiçbir gerekçe bulunmamaktadır.
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Maddenin beşinci fıkrasına göre Başkanlık bütçenin hazırlanması, onaylanması ve
uygulamasında 5018 sayılı Kanundan da ayrık tutulmakta ve bütçe ve mali işlemlerini Tasarının
10. maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Başkanlıkça
(Bakanlıkça da değil) hazırlanacak yönetmeliğe göre yapması öngörülmektedir. Başkanlığın
5018 sayılı kanundan istisna tutulmasının da fiili veya hukuki hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır.

Anayasanın 161. Maddesinde, "Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel
kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin
hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla düzenlenir." denilmektedir.

Başkanlığın Kültür ve Turizm bakanlığının ilgili kuruluşu ve kamu tüzel kişisi olması
Anayasa'da göndermede bulunulan kanunun da 5018 sayılı Kanun olması karşısında düzenlemenin
Anayasaya aykırı olduğu da ortadadır. Fıkranın devamında, Başkanlık 4533 sayılı Kanunun aksine
2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan da ayrık tutulmaktadır. 2866 sayılı Kanuna, mal ve hizmet
satılması, kiralama ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlerinin tabi olduğu ile Başkanlığa turizm,
tanıtma, spor vb. hizmet tesislerini kiralama yetkisi tanındığı göz önüne alındığında, Başkanlık
kiralama işlerini hiçbir mevzuata tabi olmadan istediği gibi yapabilecek demektir. Bir kamu
kuruluşunun hiçbir mevzuata tabi olmadan kamu kaynakları üzerinde tasarrufta bulunması kabul
edilemez.

AKP iktidarının çok sayıda yasal düzenlemeyi yeniden düzenleyen bu yasa tasarısı ' girişimini,
acilen TBMM gündeminden çekmesi, 17.02.2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı Kanunu veya 09.08.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu revize etmesi ya da
Komisyonun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen üyelerinin yukarıda açıklanan Muhalefet
Şerhinde bahsedilen değişiklik önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi hususunu ivedilikle
uygulaması gerekmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri olarak yukarıda bahsi geçen öneriler doğrultusunda
işlem görmeyecek olan bu tasarıya "Muhalefet Şerhi" koyacağımızı ve onaylamayacağımızı beyan
ederiz. 

03 Haziran 2014

Metin Lütfi Baydar F. Nur Serter Mehmet Volkan Canalioğlu
Aydın İstanbul Trabzon

Namık Havutça Engin Özkoç
Balıkesir Sakarya
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Nuri DEMET 82

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI
HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun
korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini
sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının kurulması ile görev ve
yetkilerini düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,
d) Koordinasyon Kurulu: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Koordinasyon Kurulunu,
e) Tarihi Alan: Ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanunla Başkanlığa

tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,
f) Tarihi alan planları: Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan, Tarihi Alanın korunması,

geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi, bölgenin
sağlıklaştırılması, yenilenmesi, açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve altyapı tesislerinin
tasarım esasları ile bölge halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştirilmesi konularında hedefler,
stratejiler ve kararları belirleyen ve Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki planları,

ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde

uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu

olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve
tesis yapılamaz.

b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak
uygulamalar, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç bu Kanun hükümleri ve tarihi alan planları
esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça
belirlenir.
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI
HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Genel esaslar
MADDE 3- (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde

uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu

olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve
tesis yapılamaz.

b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak plan,
proje, uygulama, iş ve işlemler, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, Bakanlıkça kurulacak
“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu” kararları uyarınca ve bu kararlar doğrultusunda
hazırlanacak tarihi alan planları esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana
kadar uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiş düzenlemeler ve müzeler dışında
yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları,
tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri
açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.

ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen ve
bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın korunması
ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim alanları ve
belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen
amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Tarihi
Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve
6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın
sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi
6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki
yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831
sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca destek ve işbirliği sağlanır. Tarihi
Alan için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.

e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım
alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel
ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça
destek ve işbirliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.

f) Köy yerleşim alanlarının uygulama imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar
mevzuatına göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

g) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının
hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun
görüşü alınarak yapılır.

ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi
işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

İKİNCİ BÖLÜM 
Başkanlık Teşkilâtı

Başkanlık ve görevleri
MADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz,

Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı kurulmuştur.

(2) Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.
(3) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel
sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanır.
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c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiş düzenlemeler ve müzeler dışında
yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları,
tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, her türlü maden, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları
ve benzerleri açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.

ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak tefrik edilen
ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın
korunması ve yönetilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim
alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu
Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş
sayılır. Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Tarihi Alanda 31/8/1956
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz.
Tarihi Alanın sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi
6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki
yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede 6831
sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca destek ve işbirliği sağlanır. Tarihi
Alan için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır.

e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım
alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel
ağaçlandırmalar teşvik edilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça
destek ve işbirliği sağlanır. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.

f) Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak kaydıyla imar mevzuatına
göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

g) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının
hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun
görüşü alınarak yapılır.

ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi
işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı

Başkanlık ve görevleri
MADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz,

Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı kurulmuştur.

(2) Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.
(3) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel
sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanır.
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(4) Başkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karşı
sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.

(5) Başkanlık, kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde,
mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre kullanır.

(6) Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

(7) Tarihi Alanda yapılacak jeolojik etüt raporlarını onaylamaya Başkanlık yetkilidir.

(8) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon
yapmak, yaptırmak.

c) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye
uyumlu olarak korumak, geliştirmek ve alanı yönetmek.

ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak.

d) Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

e) Tarihi Alanının tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve
hizmete sunmak.

f) Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etmek veya ettirmek.

g) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım
alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel
ağaçlandırmalar teşvikini sağlamak.

ğ) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri
teşvik etmek.

h) Tarihi Alanda bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek.

Başkanlık teşkilatı
MADDE 5- (1) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Başkan, Başkanlığın genel yönetim ve

temsilinden sorumludur. Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç
ve politikalarına, strateji planına ve Koordinasyon Kurulunun görüş ve önerilerine uygun olarak
düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Başkanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını
gözetir ve sağlar. Başkan, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Başkana izin,
hastalık, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâller ile görevden alınma
hallerinde Başkan Yardımcısı vekâlet eder.

(2) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı.

b) Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı.

c) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı.
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(4) Başkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Bakana karşı
sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.

(5) Başkanlık, kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde,
mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre kullanır.

(6) Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

(7) Tarihi Alanda yapılacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik, deniz bilimleri ve diğer bilimsel
araştırmaları ve etüdleri yapmaya ve bunlara ilişkin raporları onaylamaya Başkanlık yetkilidir.

(8) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon
yapmak, yaptırmak.

c) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye
uyumlu olarak korumak, geliştirmek ve alanı yönetmek.

ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak.

d) Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

e) Tarihi Alanının tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve
hizmete sunmak.

f) Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etmek veya ettirmek.

g) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım
alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel
ağaçlandırmalar teşvikini sağlamak.

ğ) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri
teşvik etmek.

h) Tarihi Alanda bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek.

MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

– 27 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 601)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Nuri DEMET 82

ç) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı.

d) Hukuk Müşavirliği.

(3) Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarihi alan planlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Tarihi Alanın korunması ve
geliştirilmesine yönelik araştırma, projelendirme ve eylem planları hazırlamak ve bunların uygulama
esaslarını belirlemek ve izlemek.

b) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları
belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve Başkanın
onayına sunmak.

c) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım
alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel
ağaçlandırmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(4) Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarihi alan planlarına göre yapılacak yapım, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon,
restitüsyon ve renovasyona yönelik yatırım projeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(5) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Tarihi Alanın idaresine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

b) Tarihi Alanının tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapmak, yaptırmak ve
hizmete sunmak.

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(6) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık personelinin eğitim ve özlük işlemlerini yapmak.

b) Bütçe ile mali iş ve işlemleri yapmak.

c) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik,
aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve
işlemleri yapmak.

ç) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(7) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, adlî ve idarî
davalarda gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak, taraf olduğu adlî ve idarî davalarda Başkanlığı temsil
ve davaları takip etmek.

b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Koordinasyon Kurulu

MADDE 6- (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, Başbakanlık, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
müsteşarları ile Çanakkale Valisi olmak üzere onbir üyeden oluşur. Bakanın olmadığı toplantılarda
Koordinasyon Kuruluna Başbakanlık Müsteşarı başkanlık eder.

(2) Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kurul gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer
bakanlıkların müsteşarlarını toplantıya çağırabilir.

(3) Koordinasyon Kurulu, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Bakanın çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır.

(4) Koordinasyon Kurulu, Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları müzakere
ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.

Başkanlık personeli

MADDE 7- (1) Başkanlık hizmetleri, toplam sayısı üçyüzü geçmemek üzere, iş mevzuatı
hükümlerine göre istihdam edilen Devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve
destek personeli eliyle yürütülür. Başkanlığın personel sayısını artırmaya Koordinasyon Kurulunun
kararı ve Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmuş adaylar arasından istihdam edilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar,
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Başkanlıkta Başkan, grup başkanı, hukuk müşaviri
veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş sözleşmesinin
yapılmasıyla son bulur. Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki
kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesinin hesabına
esas toplam hizmet süresi onbeş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen kıdem
tazminatı ya da emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet
süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir.
Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli
ikramiyesinin hesabı açısından onbeş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine
bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bunlara verilecek ücret ile diğer mali ve sosyal haklar,
yapılacak iş sözleşmeleri ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik
kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi
kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden,
önceki kurumlarındaki ilgili kadro veya pozisyonlara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim
durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya
durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin atanmalarında,
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Koordinasyon Kurulu
MADDE 6- (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, Başbakanlık, Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
müsteşarları ile Çanakkale Valisi, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve Çanakkale Belediye
Başkanı olmak üzere onüç üyeden oluşur. Bakanın olmadığı toplantılarda Koordinasyon Kuruluna
Başbakanlık Müsteşarı başkanlık eder.

(2) Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kurul gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer
bakanlıkların müsteşarlarını ve kurumların temsilcilerini toplantıya çağırabilir.

(3) Koordinasyon Kurulu, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Bakanın çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır.

(4) Koordinasyon Kurulu, Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları müzakere
ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.
Başkanlık personeli
MADDE 7- (1) Başkanlık hizmetleri, toplam sayısı üçyüzü geçmemek üzere, iş mevzuatı

hükümlerine göre istihdam edilen Devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve
destek personeli eliyle yürütülür. Başkanlığın personel sayısını artırmaya Koordinasyon Kurulunun
kararı ve Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(2) Uzman personel, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmuş adaylar arasından istihdam edilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından
gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında
istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur.
Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla ilişkilerinin
kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 15 yıldan az olanlara
emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri
Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas
hizmet sürelerine dahil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine
dahil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından 15 yıldan fazla hizmeti olanların bu
hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam
edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren
tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere,
Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını
kaybetmemiş olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate
alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine
uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç
bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta
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önceki kurumlarındaki idari unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen
kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı
haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara, iş sözleşmesinin sona ermiş
olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminat veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler
sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emeklilik ikramiyesi, kıdem tazminatı veya iş sonu
tazminatının hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel
sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

(4) Başkanlık, işçiler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu
personeli ilgili kurumun iznini almak kaydıyla, Başkanlıkta geçici olarak görevlendirebilir. Geçici
olarak görevlendirilecek personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve
sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir.

(5) Başkan ile diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Başkanlık personeline ilişkin ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

(7) Başkanlık, Bakan onayı alınarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki
işlerinde; vekâlet, istisna veya iş sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanları, istisna sözleşmesi
ile de yerli danışman ve uzmanları çalıştırabilir.

(8) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları ile komisyonlar
oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edilebilir.

(9) Başkanlık personeli hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uygulanır.

Yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifak
MADDE 8- (1) Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların

kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.

(2) Tarihi Alanda bulunan ve aşağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili mevzuat uyarınca
Başkanlıkça yıkılır veya yıktırılır:

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.
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geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında
değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı
Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine
göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları, ilgili kurum veya
kuruluşun muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkan tarafından, yapılacak çalışmanın
kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle Başkanlıkta görevlendirilebilirler. Süresi
sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler, kurumlarınca
görev süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunların aylık, ek gösterge, tazminat, ek ödeme ve diğer malî
ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenir ve her türlü özlük hakları devam eder ve
bunlara ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanları
aylıksız izinli olarak da dördüncü fıkra hükümleri uyarınca Başkanlıkta görevlendirilebilir ve bunlara
ödenecek aylık ücret ve diğer mali ve sosyal haklar iş sözleşmeleri ile belirlenir. Bunların sosyal
güvenlik kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında görevlendirileceklerin sayısı Başkanlık kadro
sayısının yüzde otuzunu geçemez ve bunların Başkanlıkta çalıştıkları süreler terfi ve emekliliklerinde
hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunlardan aylıksız
izinli olarak çalıştırılanların Başkanlıkta geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde
de değerlendirilir.

(7) Başkan ile diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Başkanlık personeline ilişkin ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

(9) Başkanlık, Bakan onayı alınarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki
işlerinde; vekâlet, istisna veya iş sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanları, istisna sözleşmesi
ile de yerli danışman ve uzmanları çalıştırabilir.

(10) Başkanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları ile
komisyonlar oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dâhil edilebilir.

(11) Başkanlık personeli hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uygulanır.

(12) Bu madde kapsamında çalıştırılacakların nitelikleri, işe alınmaları ve görevlendirmeleri,
performans değerlendirmeleri ve disiplin işlemleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 8- Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

– 33 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 601)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Nuri DEMET 82

b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler.

c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmış bölümleri.

ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis esaslarına aykırı olarak
yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar.

d) 2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve tesisler.

(3) Tarihi Alanda, bu Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak planlarda belirtilen yapı ve
tesislerin dışında kalan altyapı ve üstyapı tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihi Alan içinde
ferdi veya kooperatifleşme yolu ile yapı yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali ve Cezai Hükümler

Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu

MADDE 9- (1) Başkanlık, mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında, denetimin
sağlanması amacıyla, kamuoyunu zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla; yıllık çalışma
programı ile bütçenin hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna
açık ve ulaşılabilir olmasına ilişkin tedbirler Başkanlık tarafından alınır.

(2) Başkanlıkta mali kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve mali denetimin sağlanmasında
görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde
edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Başkanlık bütçesi

MADDE 10- (1) Başkanlıkça yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe her
yıl Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe
girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Başkanlık yıllara sari harcama yapmaya
yetkilidir.

(2) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar.

b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile Tarihi Alanda bulunan
yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler.

c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar.

ç) Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
bütçelerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar.

d) Tarihi Alan işletme ve faaliyet gelirleri.

e) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri.

f) Yurtiçinden ve yurtdışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri.

g) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

ğ) Diğer gelirler.
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MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Başkanlık bütçesi
MADDE 10- (1) Başkanlıkça yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe her

yıl Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe
girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Başkanlık yıllara sari harcama yapmaya
yetkilidir.

(2) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar.

b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile Tarihi Alanda bulunan
yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesinden elde edilen gelirler.

c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar.

ç) Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
bütçelerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar.

d) Tarihi Alan işletme ve faaliyet gelirleri.

e) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri.

f) Yurtiçinden ve yurtdışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri.

g) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

ğ) Diğer gelirler.
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(3) Başkanlığın giderleri şunlardır:
a) Tarihi Alanda etüd, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri, Tarihi Alanın

topografık özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele
edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi,
özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.

b) Tarihi Alanda, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak
tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar.

c) Tarihi Alanda yer alan işletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, altyapı, üstyapı, idare
binası, sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik, saha sergileri ve bu tür
faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar.

ç) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların
satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar.

d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler.
e) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.
f) Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler.
(4) Başkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi

ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının
uygun görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

(5) Başkanlık bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.
Muafiyet ve indirimler
MADDE 11- (1) Başkanlık, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler

yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, düzenlenen kâğıtlar yönünden
damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden,
sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Başkanlığın
haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.

(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının
tamamı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde,
gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden
veya kurum kazancından indirilebilir.

(3) Başkanlığın bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri
dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

(4) Başkanlığın, bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan
görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere
katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi değildir. Bu istisna Başkanlığın Tarihi Alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan,
Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
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(3) Başkanlığın giderleri şunlardır:

a) Tarihi Alanda etüd, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri, Tarihi Alanın
topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele
edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi,
özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar.

b) Tarihi Alanda, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak
tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar.

c) Tarihi Alanda yer alan işletme, tanıtma, altyapı, üstyapı, idare binası, sosyal binalar, müze,
ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik, saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü
harcamalar.

ç) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman ve benzeri taşınırların
satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili harcamalar.

d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler.

e) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.

f) Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler.

(4) Başkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması, muhasebeleştirilmesi
ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının
uygun görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

(5) Başkanlık bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(5) Başkanlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
hükümlerine tabi değildir.

(6) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak mevzi
ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde 6831 sayılı Kanundaki izinler aranmaz.

Yasaklar ve cezalar

MADDE 12- (1) Tarihi Alan sınırları içinde;

a) Belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin verilen yerler haricinde
alkollü içki tüketmek,

b) Belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden
mahallini terk etmek,

c) Sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,

ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlara dört kilometre mesafede anız veya benzeri bitki
örtüsünü yakmak, 

yasaktır.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen fiilleri işleyenler beşbin Türk Lirası idari para

cezası, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(3) Tarihi Alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler
beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Kasten orman yakanlar ise oniki yıldan az olmamak üzere hapis ve ikiyüz günden beşbin güne kadar
adli para cezasına mahkum edilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç
hektardan fazla olduğu takdirde verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(5) Tarihi Alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör amacı ile ormanları
yakanlar yirmidört yıldan otuz yıla kadar hapis, beşyüzbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına
kadar para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde ceza yarı
oranında arttırılır.

(6) Tarihi Alan sınırları içinde;
a) Bu maddede sayılan fiiller dışında kalan ve 6831 sayılı Kanun, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı

Kara Avcılığı Kanunu ve 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin
işlenmesi halinde cezalar iki misli artırılır. Tarihi Alan içinde 2863 sayılı Kanunun 74 üncü
maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında arttırılarak uygulanır.

b) 6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine göre istenecek tazminat ve
ağaçlandırma gideri bir misli arttırılır.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana
gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.

(8) Yukarıdaki fıkralara göre verilecek idari para cezaları Başkan tarafından uygulanır.
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MADDE 12- Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(9) Tarihi Alan sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve
Başkanlık tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan
edilmesine rağmen 6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen mükelleflerden orman
yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden, gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar
hakkında mülki idare amirleri tarafından onbin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(10) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir
(11) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlerle bu fillere izin

verenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli hükümler
MADDE 13- (1) 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu

yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Kanunda Başkanlığa verilen görevlerle ilgili olarak diğer mevzuatta Orman ve Su İşleri

Bakanlığına yapılan atıflar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
Müdürlüğüne yapılan atıflar ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına yapılmış
sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü ilgili
mevzuatına göre faaliyetlerine devam eder.

(2) Başkanlığın 2014 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya
kadar Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(3) Bu Kanunla faaliyeti sona erdirilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Özel
Hesabı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde tasfiye edilir. Özel Hesabın tasfiye
edildiği tarihteki nakit tutarı söz konusu tarih itibarıyla Başkanlığa gelir kaydedilmek üzere ilgili
hesaba yatırılır.

(4) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve
malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve
dokümanların devir işlemleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak
protokoller ile belirlenir.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme
hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülmeye devam olunur. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokollerle belirlenecek sözleşmeler hak ve alacaklarla
birlikte Başkanlığa devredilebilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca Başkanlığa devredilen sözleşmelerden dolayı Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde Başkanlık kendiliğinden taraf sıfatını
kazanır. Söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Başkanlığa yöneltilir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 601)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)



Nuri DEMET 82

MADDE 13- Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1- Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Nuri DEMET 82

(7) Başkanlığa tahsis edilen taşınmazların daha önce kiraya verilmesine veya hangi ad altında
olursa olsun bu taşınmazların kullandırılmasına ilişkin sözleşmeler, bu Kanunun yayımı tarihinde
başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer ve bu taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun
75 inci maddesine göre tahliye edilir.

(8) Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler altı ay içinde çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen
tarihi alan planları bir yıl içerisinde hazırlanır. Çanakkale Savaşları yüzüncü yıl anma etkinlikleri
kapsamında yapılacak yapım, onarım, tanıtım ve yayım gibi faaliyetler için üç ay içinde Başkanlıkça
acil eylem planı hazırlanır.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
E. İşler B. Bozdağ A. İslam

Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ö. Çelik F. Işık F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce T. Yıldız N. Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız A. Ç. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı 
H. Yazıcı E. Ala C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik M. Şimşek N. Avcı

Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz V. Eroğlu M. Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
F. Işık



Nuri DEMET 82

MADDE 14- Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15- Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ



Nuri DEMET 82

Tasarı Metnine ekli harita ve koordinat listesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METNE EKLİ HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ
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