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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz. 
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 Şanlıurfa Ordu Sakarya

 Zemzem	Gülender	Açanal	 Arzu	Aydın	 Nevzat	Ceylan
 Şanlıurfa Bolu Ankara

 Selman	Oğuzhan	Eser	 Yaşar	Kırkpınar	 Ramazan	Can
 Karaman İzmir Kırıkkale

 Yılmaz	Tunç	 Cumhur	Ünal	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Bartın Karabük Konya

	 Mustafa	Yel	 Selahattin	Minsolmaz	 Oya	Eronat
 Tekirdağ Kırklareli Diyarbakır

 Ahmet	Özdemir	 Pakize	Mutlu	Aydemir	 Belgin	Uygur
 Kahramanmaraş Balıkesir Balıkesir

 Mehmet	Cihat	Sezal	 İlyas	Şeker	 Mustafa	Canbey
 Kahramanmaraş Kocaeli Balıkesir

 İsmail	Emrah	Karayel	 Yasin	Uğur	 Kadir	Aydın
 Kayseri Burdur Giresun

	 Ahmet	Yıldız		 Abdullah	Nejat	Koçer	 Ahmet	Arslan
 Denizli Gaziantep Kars
	 Mehmet	Erdoğan		 Fehmi	Alpay	Özalan	 Emrullah	İşler
 Gaziantep İzmir Ankara
	 İsmail	Tamer	 İsmail	Kaya	 Selman	Özboyacı
 Kayseri Osmaniye Konya
	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Yavuz	Subaşı	 Niyazi	Güneş
 Aydın Balıkesir Karabük
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	 Recep	Özel	 Emine	Sare	Aydın	Yılmaz	 Mücahit	Durmuşoğlu
 Isparta  İstanbul Osmaniye

 Hacı	Özkan	 Nevzat	Şatıroğlu	 Kemal	Çelik
 Mersin İstanbul Antalya

	 Yakup	Taş	 Mehmet	Yavuz	Demir	 Barış	Aydın
 Adıyaman Muğla Ankara

	 Ahmet	Hamdi	Çamlı	 Yücel	Menekşe	 Zülfü	Demirbağ
 İstanbul Nevşehir Elazığ

	 Osman	Aşkın	Bak	 Derya	Bakbak	 İmran	Kılıç
 Rize Gaziantep Kahramanmaraş

	 Hacı	Bayram	Türkoğlu	 Orhan	Yegin	 Mehmet	Sait	Kirazoğlu
 Hatay Ankara Gaziantep

  Şeyhmus	Dinçel
  Mardin
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1811)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

TALİ Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Kapadokya Alanı eşsiz kültürel ve doğal güzellikleri bir arada barındıran, tarihi süreç içerisinde 

insanlığın gelişimine tanıklık eden ve ülke turizmine katkı sağlayan en önemli milli hazinelerimizdendir. 
Birbirini izleyen jeolojik olaylar neticesinde oluşan peri bacaları insan yaşamına konu olmuş ve bu 
sayede binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Aynı zamanda UNESCO Dünya 
Miras Listesinde de yer alan Kapadokya, turizmde sahip olduğu pay ile ülkemizin ekonomik gelişimi 
açısından da önemli bir yere sahiptir.

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Kapadokya Alanında halihazırda arkeolojik, kentsel ve 
doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, milli park gibi birçok farklı koruma 
statüsü ve bu koruma statülerine ilişkin farklı mercilere tanınmış idari yetkiler bulunmaktadır. Bu 
durum ciddi bir yetki karmaşasına ve dolayısıyla bölge halkı ve yatırımcı açısından çok uzun ve ağır 
bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olurken kaçak yapılaşma gün geçtikçe artmakta, bu eşsiz 
kültürel mirasımızı hak ettiği şekilde korumak ve turizm açısından hedeflenen başarıya ulaşmak 
mümkün olamamaktadır.

Bu Kanun ile; Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, 
geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi 
hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, kültürel ve doğal varlıklar 
bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak bugüne kadar bu 
konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler 
üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak için Kapadokya 
Alanının belirlenmesi ve bu Alanda yürütülecek iş ve işlemlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Kanunun amacı ve kapsamı; Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel 

değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, 
geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi 
şeklinde belirlenmiştir.

Madde 2- Madde ile; Kanunda yer alan tanımlar düzenlenmiştir.
Madde 3- Madde ile; Kapadokya Alanının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin 

genel esaslar belirtilmiş, alanda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki 
ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlara ilişkin tasarruf işlemlerinin ne şekilde yapılacağı 
düzenlenmiş ve ayrıca bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat düzenlenmiştir.

Madde 4- Madde ile; Kapadokya Alan planlarının niteliği, yapım ve yürürlüğe girme süreci ile 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yürürlük kazanma sürecine ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. Böylece, Alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki 
karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanmış ve bu kapsamda, Alanın bütününe ilişkin üst ölçekli 
planları hazırlama/hazırlatma yetkisi İdareye, onama yetkisi Bakana; üst ölçekli planlara uygun olarak 
hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarını onama yetkisi ise İdareye bırakılmıştır.

Madde 5- Madde ile; Kapadokya Alan Komisyonunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve 
esasları düzenlenmiştir. Bu kapsamda Komisyona; Kapadokya alan sınırları içerisinde her türlü fiziki 
ve inşai uygulamaya yönelik karar alma yetkisi tanınmış ve Alanda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma 
bölge komisyonlarına verilen hak, görev ve yetkilerin Komisyona ait olduğu, Komisyonun Kapadokya 
Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik 
karar almaya yetkili olduğu ve komisyon kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Madde 6- Madde ile; İdareye aktarılacak gelirlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Madde 7- Madde ile; Kapadokya Alanının tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, 

yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin hedefler doğrultusunda 
Alanın bütünsel bir bakış açısıyla planlanarak ivedilikle uygulamaya geçilebilmesini teminen, İdarenin 
bu Kanundan doğan görevlerini yerine getirirken bazı kanunlardan muaf olması ve bazı indirimlerden 
yararlanması amaçlanmıştır.

Madde 8- Madde ile; Kapadokya Alanının ve Alandaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına 
yönelik hükümlere aykırılık halinde uygulanacak ceza hükümleri ile İdarece alınacak tedbirlere 
aykırı davranılması durumunda uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılması 
amaçlanmıştır.

Madde 9- Madde ile; Kapadokya Alanında süregelen yetki karmaşasının giderilmesi ve iş ve 
işlemlerin İdare eliyle hızlıca yürütülmesini sağlamak için Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan 
kamu taşınmazlarının İdareye tahsisi ile İdare personelinin özlük haklarının belirlenmesine ilişkin 
düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.

Geçici Madde 1- Madde ile; İdarenin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar Alanda 
gerçekleştirilen iş ve işlemlerin aksamamasını teminen, Kanunun yürürlüğe girmesi ile teşkilatlanmanın 
tamamlanmasından itibaren Kanun hükümlerinin süratle ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak 
amacıyla geçici düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.

Madde 10- Yürürlük maddesidir.
Madde 11- Yürütme maddesidir.
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Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m, Kültür, Gençli̇k ve Spor Komi̇syonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

	Mi̇lli̇	Eği̇ti̇m,	Kültür,	Gençli̇k	ve	Spor	Komi̇syonu  10/5/2019

 Esas No: 2/1811

 Karar No: 5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Mehmet MUŞ ile 65 milletvekili tarafından 8/5/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza 
havale edilen 2/1811 esas numaralı “Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 
10/5/2019 tarihli toplantısında, Kanun Teklifinin ilk imza sahibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

2/1811 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

ØKapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, 
tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda 
Kapadokya Alanının bütünsel bir bakış açısıyla ele alınıp planlanması,

ØKültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonları 
gibi kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin tek bir kurumda 
toplanarak yetki karmaşasının, kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması,

ØYerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak için yetkilerin Kapadokya Alan 
Komisyonuna devredilmesi ile Alanın ihtiyaçlarının çözümünde etkinlik sağlanması ve bu Alanda 
yürütülecek iş ve işlemlerin düzenlenmesi,

ØKapadokya Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırılık 
halinde uygulanacak ceza hükümleri ile İdarece alınacak tedbirlere aykırı davranılması durumunda 
uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması, 

ØKapadokya Alan Komisyonunun görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ve bu kapsamda 
Komisyona, Kapadokya Alan sınırları içerisinde her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma 
yetkisinin tanınması,

Ø İdareye aktarılacak olan gelirlerin belirlenmesi,

Øİdarenin, bu Kanundan doğan görevlerini yerine getirirken ivedilikle uygulamaya geçebilmesini 
teminen bazı kanunlardan muaf olması ve bazı indirimlerden yararlanması,

Øİdare tarafından talep edilmesi halinde, Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan Hâzinenin 
özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, ormanlık alanlar dâhil 
tahsisli olanların tahsislerinin kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmak 
üzere bedelsiz olarak İdareye tahsis edilmesi,

öngörülmektedir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;
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Komisyon Başkanı Prof. Dr. Emrullah İŞLER tarafından;

Ø Kanun Teklifinin Kapadokya’nın tarihî, kültürel ve doğal dokusunun korunması, yaşatılması ile 
gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğu ve ülkemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi 
hedefleri doğrultusunda Teklifin, idareye bütüncül bir bakış açısıyla Alanı ele alıp planlama yapılabilme 
imkânı tanıdığı,

Ø Kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin tek bir kurumda 
toplanarak bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılmasının öngörüldüğü,

Ø  Teklif ile bölge halkı ve yatırımcı açısından zorluklar yaratan uzun ve ağır bürokratik süreçlerin 
azaltılacağı,

Ø  Kapadokya bölgesinde karşılaşılan kaçak yapılaşmanın engellenerek bu eşsiz kültürel 
mirasımızın hak ettiği şekilde korunacağı,

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Nevşehir Milletvekili Mustafa AÇIKGÖZ tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø  Kapadokya bölgesinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Valilik, Belediye, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu gibi pek çok kurum ve kuruluşun yetki ve sorumluluğunda yönetilen önemli bir kültür 
ve turizm mirası olarak tam bir yetki karmaşası altında olduğu. 

Ø  Birçok farklı kurumun bölge yönetiminde söz sahibi olmasının bölgenin korunması için yeterli 
tedbirlerin alınmasını engellediği ve bu durumun ise bölgede kaçak yapılaşmaya yol açtığı,

Ø  Mevcut durumda yatırımcıların bölgeye yatırım yapma süreçlerinin oldukça uzun ve bürokratik 
süreçlere tabi olmasından ötürü yatırımcıların bölgeye yatırım yapmalarını geciktirdiği,

ØAğır bürokratik süreçlerin ve kamu kurumlan arasındaki koordinasyonsuzluğun yarattığı 
gecikmelerin, bazı insanlarımızın ihtiyaçlarını çözmek için kanun dışı işlere yönelmesine sebep olduğu,

Ø  Kanun Teklifi ile, bölge insanının ve yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine uygun biçimde hızlı ve etkin hizmet sunacak bir alan yönetiminin kurulacağı,

Ø Kurulması öngörülen Kapadokya Alan İdaresinin yerleşik 150 bin nüfusa; dört ilçeyi (Gülşehir, 
Derinkuyu, Avanos ve Ürgüp), 9 beldeyi ve 21 köy alanını da kapsayan bir sınır dâhilinde hizmet 
edeceği,

ØKanun Teklifi ile kurulacak Komisyonun bölgesini bilen ve seven yerel insanlar ile sektör 
temsilcilerinden oluşturulacağı,

ØBölge insanının turizm konusundaki bilgi, birikim ve tecrübesinden faydalanılması ve 
Kapadokya’nın ülkeler arasındaki tanınırlığının yükseltilmesi ile balon ve sportif faaliyetlerin bölgedeki 
etkinliğinin arttırılmasının önemli olduğu ve yeni yapılanmanın buna katkı sağlayacağı,

ØKararların doğru ve hızlı alınacağı ve bölgenin geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere 
aktarılması için sürdürülebilir stratejilerin ve eylem planlarının hazırlanacağı, böylece bölgenin ihtiyacı 
olan uzun vadeli planlama ve uygulama çalışmalarının yapılacağı,

Ø Kanun Teklifi ile bölgede doğal oluşumlara zarar veren etkilerin ve kaçak yapıların tek elden 
denetlenmesi ve gerekli yatırımların yapılmasının sağlanacağı,
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Ø Dünyada eşi ve benzeri olmayan, tüm insanlığın ortak mirası ve ülkemizin en önemli turizm 
bölgesi olan Kapadokya’nın bu Kanun Teklifi ile korunacağı, yaşatılacağı, tanıtılacağı ve ülkemizin en 
çok gelir getiren turizm kaynağı olacağı,

ifade edilmiştir. 
Yürütmeyi temsilen Komisyon toplantısına katılan ve Kanun Teklifine ilişkin görüşleri alman 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø Kapadokya bölgesinin tarih, kültür ve turizm açısından olağanüstü önemi haiz olduğu ve çok 

özel bir bölge olarak insanların kullanımı açısından planlı bir yapıya kavuşması gerektiği,
Ø Kapadokya bölgesinde koruma statüsünde oldukça fazla yer olduğu ve çok sayıda kurumun alan 

üzerinde söz sahibi olduğu,
Ø Olağanüstü hassasiyete sahip bölgenin kültür, tarih ve turizm açısından da büyük bir potansiyele 

sahip olduğu.
Ø Kanun Teklifi ile, birden fazla otoritenin yetkisinde olan alanlarda kültür varlıklarının, tabiat 

varlıklarının ve millî parkların karar verdiği komisyonların yerine, hepsinin birleşiminden oluşan tek 
bir Komisyon ile Kapadokya bölgesinin planlı bir şekilde yönetileceği,

Ø İdari teşkilat olarak oluşturulacak Kapadokya Alan Başkanlığı ile Kapadokya Alan Komisyonun 
yapmış olduğu planların uygulamaya geçirileceği,

Ø Kanun Teklifi ile bölgenin tarihinin ve kültürünün korunarak turizme daha etkin ve verimli bir 
şekilde hizmet verileceği,

Ø Bölge insanının ve yatırımcıların bürokratik süreçlerden arındırılarak daha net bir şekilde ve 
daha kısa zamanda talep ve başvurularının sonuçlandırılacağı,

ifade edilmiştir.
Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;
Ø Kapadokya’nın, UNESCO’nun jeopark ağına dâhil edilmesi için, jeositlere ve jeoparklara 

yönelik özel koruma ve kullanma şartlarının belirlendiği gerekli yasal ve idari çalışmaların yapılarak 
bu alana ilişkin de mevzuatımızın güncellenmesi gerektiği,

Ø Millî park, tabiat anıtı ya da doğal sit olarak ilan edilen her alanda aynı mevzuat hükümlerinin 
geçerli olmasının, farklı özelliklere sahip bu doğal zenginliklerin korunması için yetersiz olduğu,

ØÖzel coğrafi oluşumları, yer altı şehirleri, kaya mezarları, tarihî ve kültürel değerleriyle 
Kapadokya bölgesinin tüm özelliklerine sahip Ihlara Vadisi ve Güzelyurt bölgesinin de, bu Teklifle 
düzenlenen Kapadokya Alanının sınırları içerisinde yer almasının gerektiği, 

ØKanun Teklifinde sınırları belirlenen Kapadokya Alanı içerisinde tüm plan yapma, yaptırma, 
onama ve resen onama yetkisinin kurulan İdareye verildiği, ancak söz konusu Alan içindeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının da plan teklif etme yetkisinin olması gerektiği,

Ø Kanun Teklifinin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmeye bağlanmış işlerde, İdare teşkilatının 
kurulmasını takiben, sözleşmelerle birlikte tüm hak ve alacaklar ile borçların da İdareye devredilmiş 
sayılacağı, ancak Alanda yürütülen işlerin tür ve niteliği düşünüldüğünde bu madde hükmüyle birçok 
hukuki sorun yaşanabileceği,

Ø Oluşturulacak Kapadokya Alan Komisyonu üyelerinin kim tarafından ve hangi kriterlere 
göre seçileceği hususu ile Komisyonun çalışma ve karar alma yöntemlerinin belirsiz olduğu ve bu 
hususlarında Kanun Teklifi ile düzenlenmesinin uygun olacağı,
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Ø  Uzmanlık isteyen kültürel ve doğal değerlerin korunması, arazilerin planlanması, kiralanması 
ve satışı gibi yetkileri tek bir kurumda toplamanın ve belediyeler, koruma kurulları, sektör temsilcileri 
dâhil birçok ilgili kurumu devre dışı bırakmanın bölgede rant sağlamak için bir kolaylık olarak da 
görülebileceği,

Ø  Kanun Teklifinin ekinde yer alan harita ve koordinat listesine ilaveten Kapadokya Alanına hangi 
belediye ve köylerin girdiğinin de belirtilmesi gerektiği,

Ø Bütün kamu arazilerinin Kapadokya’daki payının yüzde 5 civarında olduğu, Kapadokya 
bölgesinde kamu arazilerinin satışı ve kiralamaya uygunluk izni verilmesi yetkisinin Kanun Teklifi ile 
Komisyona verildiği ve burada herhangi bir rantın veya bir çıkar sağlamanın mümkün olmadığı,

Ø Kapadokya Alanında kurulacak Komisyonla birlikte yapılacak planlama sayesinde, yapılacak iş 
ve işlemlerin öngörülebilir hale geleceği,

Ø Kanun Teklifinin kültürümüze, tarihimize ve turizmimizin gelişimine katkı sağlayacağı,

Ø Kanun Teklifi ile belediyelerin yetkisinde herhangi bir azalma olmadığı,

Ø  Dinler tarihi, sanat tarihi, arkeolojik varlıklar ve kültürel değerler yönünden zengin alt yapısıyla 
ülkemizin önemli bir hâzinesi konumundaki Kapadokya’ya yönelik hazırlanan Kanun Teklifinin, 
korunmaya ihtiyaç duyan bu bölgenin korunmasına yönelik bütünlüklü bir plan ve proje ortaya 
koyduğu,

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Kanun Teklifinin; 

Ø1,2,3,4,5,6 ve 7 nci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan “elli bin ila ikiyüz bin Türk Lirası” ibaresi, ‘‘elli bin 
Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar” şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan “beşyüz ila beş bin 
Türk Lirası” ibaresi “beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar” şeklinde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrasında yer alan “İdarece” ibaresinden sonra gelmek üzere “çıkarılan yönetmelikle” ibaresi 
fıkraya eklenmiş; madde verilen önerge doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir.

Ø 9, Geçici   Madde 1,10  ve 11 maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun 
Teklifinin tamamı, değiştirilen madde dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek ve anlamı netleştirmek 
amacıyla terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon 
mahiyetinde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca. Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Konya Milletvekili Orhan ERDEM, Sinop Milletvekili Nazım 
MAVİŞ ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ özel sözcüler olarak seçilmiştir.

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

	 Emrullah	İşler	 Orhan	Erdem Nazim	Maviş
 Ankara Konya Sinop

  (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 İsmail	Koncuk	 Hasan	Çilez	 Şenol	Sunat
 Adana Amasya Ankara

 (Muhalefet şerhi ektedir)  (Muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

 Yildirim	Kaya	 Zeynep	Yildiz	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki
 Ankara Ankara Batman

 (Muhalefet şerhli)  (Muhalefet şerhli)

 Üye Üye Üye

 Cemal	Taşar	 Yaşar	Karadağ Ahmet	Mücahit	Arinç
 Bitlis Iğdır İstanbul

 Üye Üye Üye

 Fehmi	Alpay	Özalan	 Habibe	Öçal Mehmet	Akif	Yilmaz
 İzmir Kahramanmaraş Kocaeli

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Haci	Ahmet	Özdemir	 Suat	Özcan Kenan	Sofuoğlu
 Konya Muğla Sakarya

  (Muhalefet şerhi ektedir)

  Üye

  Ali Keven
  Yozgat

  (Muhalefet şerhi ektedir)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Yildirim	Kaya	 Suat	Özcan	 Ali	Keven

 Ankara Muğla Yozgat
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Mehmet	Ruştu	Tiryaki

  Batman
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 İsmail	Koncuk	 Şenol	Sunat

 Adana Ankara
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA 
AÇIKGÖZ VE ADALET VE KALKINMA 

PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ İLE 

65 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

KAPADOKYA ALANI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri 
ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal 
kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, 
geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara 
aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve 
denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanma-

sında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: İdare Başkanını,
ç) İdare: Kapadokya Alanının tarihi ve 

kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik 
dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin 
korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, 
gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, 
yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan 
idareyi,

d) Geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları: Kapadokya Alan planları 
yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

e) Kapadokya Alanı: Ekli harita ve koordinat 
listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanun 
kapsamında İdarenin yetkili ve görevli olduğu 
alanı,

f) Kapadokya alan planları: Bu Kanun hü-
kümlerine göre hazırlanan, Kapadokya Alanının 
korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, 
koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlen-
mesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, 
açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri 
ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal 
kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, 
geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara 
aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve 
denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanma-

sında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: İdare Başkanını,
ç) İdare: Kapadokya Alanının tarihi ve 

kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik 
dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin 
korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, 
gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, 
yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulan 
idareyi,

d) Geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları: Kapadokya Alan planları 
yürürlüğe girinceye kadar uyulacak esasları,

e) Kapadokya Alanı: EK-1’de yer alan Harita 
ve Koordinat Listesinde sınırları belirtilen ve bu 
Kanun kapsamında İdarenin yetkili ve görevli 
olduğu alanı,

f) Kapadokya alan planları: Bu Kanun hü-
kümlerine göre hazırlanan. Kapadokya Alanının 
korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması, 
koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlen-
mesi, bölgenin sağlıklaştırılması, yenilenmesi, 
açık alan sistemi yaya dolaşımı, taşıt ulaşımı ve 
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(Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin 

Teklifi)

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

altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge 
halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştiril-
mesi konularında hedefler, stratejiler ve kararları 
belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

g) Komisyon: Kapadokya Alan Komisyonunu,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3- (1) Kapadokya Alanında geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile 
meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı 
uygulama yapılamaz. Bu alanda her türlü 
aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, 
gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı 
ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak İdarenin 
yetkisindedir.

(2) Kapadokya Alanında bulunan Hazine 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel 
mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, 
arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya 
verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak 
hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve 
kullanma izni gibi işlemler İdarenin uygun 
görüşü alınarak yapılır. Ancak, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan 
mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak 
vakıflara ait taşınmazlar hakkında bu fıkra 
hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 
3194 sayılı İmar Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapadokya Alanı Yapılaşma Esasları
Kapadokya alan planları
MADDE 4- (1) Kapadokya Alanında 

yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına 
göre yürütülür.

altyapı tesislerinin tasarım esasları ile bölge 
halkının sosyal ve ekonomik yapısının iyileştiril-
mesi konularında hedefleri, stratejileri ve kararları 
belirleyen her tür ve ölçekteki planları,

g) Komisyon: Kapadokya Alan Komisyonunu
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3- (1) Kapadokya Alanında geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile 
meri planlara ve Komisyon kararlarına aykırı 
uygulama yapılamaz. Bu Alanda her türlü 
aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, 
gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı 
ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak İdarenin 
yetkisindedir.

(2) Kapadokya Alanında bulunan Hazine 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel 
mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, 
arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya 
verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak 
hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve 
kullanma izni gibi işlemler İdarenin uygun 
görüşü alınarak yapılır. Ancak, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan 
mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak 
vakıflara ait taşınmazlar hakkında bu fıkra 
hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 
3194 sayılı İmar Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kapadokya Alanı Yapılaşma Esasları
Kapadokya alan planları
MADDE 4- (1) Kapadokya Alanında 

yapılacak uygulamalar, meri planlar ile geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına 
göre yürütülür.
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(Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet 
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(2) Kapadokya Alanının bütününe ilişkin üst 
ölçekli plan İdarece hazırlanır ya da hazırlatılır. 
Bu plan, Komisyonun uygun görüşü ve Bakan 
onayı ile yürürlüğe girer. Üst ölçekli planlara 
uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım 
ve uygulama imar planları ise, Komisyonun 
uygun görüşü ve İdarenin onayı ile yürürlüğe 
girer.

(3) Kapadokya Alanında diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen 
plan yapma, yaptırma, onama ve resen onama 
yetkisi bu maddede belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülür.

(4) Kapadokya Alanında bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili diğer 
idarelerce yeni plan onaylanamaz.

(5) Kapadokya Alan planı yapımı ve 
yürürlüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

Kapadokya Alan Komisyonu
MADDE 5- (1) Kapadokya Alanında, 

2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını 
koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve 
görevler Komisyon tarafından kullanılır. Ayrıca 
Komisyon, Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit 
alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden 
değerlendirilmesine yönelik karar almaya 
yetkilidir.

(2) Komisyon, Kapadokya Alanında geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 
ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai 
uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir.

(3) 2863 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta 
kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile 
tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına 
yapılan atıflar Kapadokya Alanı bakımından 
Komisyona yapılmış sayılır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler 
ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına 
uymak zorundadır.

(2) Kapadokya Alanının bütününe ilişkin üst 
ölçekli plan İdarece hazırlanır ya da hazırlatılır. 
Bu plan Komisyonun uygun görüşü ve Bakan 
onayı ile yürürlüğe girer. Üst ölçekli planlara 
uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım 
ve uygulama imar planları ise, Komisyonun 
uygun görüşü ve İdarenin onayı ile yürürlüğe 
girer.

(3) Kapadokya Alanında diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen 
plan yapma, yaptırma, onama ve resen onama 
yetkisi bu maddede belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülür.

(4) Kapadokya Alanında bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilgili diğer 
idarelerce yeni plan onaylanamaz.

(5) Kapadokya Alan planı yapımı ve 
yürürlüğüne ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

Kapadokya Alan Komisyonu
MADDE 5- (1) Kapadokya Alanında, 

2863 sayılı Kanun ile kültür varlıklarını 
koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını 
koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve 
görevler Komisyon tarafından kullanılır. Ayrıca, 
Komisyon Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit 
alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden 
değerlendirilmesine yönelik karar almaya 
yetkilidir.

(2) Komisyon, Kapadokya Alanında geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 
ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai 
uygulamaya yönelik karar almaya yetkilidir.

(3) 2863 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta 
kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile 
tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına 
yapılan atıflar Kapadokya Alanı bakımından 
Komisyona yapılmış sayılır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler 
ile gerçek ve tüzel kişiler Komisyon kararlarına 
uymak zorundadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve Cezai Hükümler

İdareye aktarılacak gelirler
MADDE 6- (1) İdareye aktarılacak gelirler 

şunlardır:
a) Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya 

Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve 
Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe 
gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak 
paylar

b) İdarece verilecek idari para cezalarından 
elde edilecek gelirler

c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen 
pay oranını iki katına kadar artırmaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Muafiyet ve indirimler
MADDE 7- (1) İdare, bu Kanunda ve ilgili 

mevzuatında 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 harcamalara 
katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar 
yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan 
bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal 
vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla 
emlak vergisinden ve tapu ve kadastro döner 
sermaye hizmet bedelinden muaftır.

(2) İdareye yapılan her türlü nakdî 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve Cezai Hükümler

İdareye aktarılacak gelirler
MADDE 6- (1) İdareye aktarılacak gelirler 

şunlardır:
a) Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya 

Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve 
Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe 
gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak 
paylar.

b) İdarece verilecek idari para cezalarından 
elde edilecek gelirler.

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

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen 
pay oranını iki katına kadar arttırmaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Muafiyet ve indirimler
MADDE 7- (1) İdare, bu Kanunda ve ilgili 

mevzuatında 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 harcamalara 
katılma paylarından, düzenlenen kâğıtlar 
yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan 
bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal 
vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla 
emlak vergisinden ve tapu ve kadastro döner 
sermaye hizmet bedelinden muaftır.

(2) İdareye 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.
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(3) İdarenin bu Kanunda ve ilgili mevzuatında 
sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde 
ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş 
sayılmaz.

(4) İdarenin görevlerine ilişkin mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli 
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. Bu istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan 
yasaklama hükümleri ile İdarenin Kapadokya 
Alanına ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, 
İdarenin idari ihtiyaçları ile ilgili mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Cezalar
MADDE 8- (1) Kapadokya Alanının tarihi 

ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik 
dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin 
korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan 
tedbirlere aykırı davranılması halinde elli bin 
Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar 
idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmeyen, 
Kapadokya Alanının mevcut durumunu 
bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen 
konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık 
hâlinde ise beş yüz Türk lirasından beş bin Türk 
lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında idari 
para cezası uygulanacak fiiller ile bu fiillerin 
aykırılık durumuna göre uygulanacak idari para 
cezasının miktarı İdarece çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar 
uyarınca İdarece belirlenen fiiller dışında kalan 
ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ve 22/3/1971 tarihli ve 1380 

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

(4) İdarenin görevlerine ilişkin mal ve 
hizmet ile yapım işleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu 
istisna, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama 
hükümleri ile İdarenin Kapadokya Alanına 
ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, İdarenin 
idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları 
ve yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Cezalar
MADDE 8- (1) Kapadokya Alanının tarihi 

ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik 
dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin 
korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan 
tedbirlere aykırı davranılması halinde elli bin ilâ 
ikiyüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmeyen, 
Kapadokya Alanının mevcut durumunu 
bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen 
konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık 
halinde ise beşyüz ilâ beş bin Türk Lirası idari 
para cezası uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında idari 
para cezası uygulanacak fiiller ile bu fiillerin 
aykırılık durumuna göre uygulanacak idari para 
cezasının miktarı İdarece belirlenir.

(4) Yukarıdaki fıkralar uyarınca İdarece 
belirlenen fiiller dışında kalan ve 31/8/1956 
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1/7/2003 
tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 
22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununda yasaklanan fiillerin Kapadokya 
Alanı sınırları içerisinde işlenmesi hâlinde bu 
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sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin 
Kapadokya Alanı sınırları içerisinde işlenmesi 
hâlinde bu kanunlarda tanımlanmış idari para 
cezaları iki misli artırılır ve bu kanunlarda yetkili 
kılınan ilgili idarelerin yetkili personelinin 
katılımı ile tespiti yapılarak İdarece uygulanır.

(5) Bu madde uyarınca verilen idari para 
cezaları Başkan tarafından uygulanır ve İdareye 
gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 9- (1) 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kültür varlıklarını koruma bölge 
kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama 
ve denetim büroları ile çevre ve şehircilik 
il müdürlüklerine verilen görev ve yetkiler 
Kapadokya Alanında İdare tarafından yürütülür. 

(2) İdare tarafından talep edilmesi hâlinde 
Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan 
Hâzinenin 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 İdareye 
tahsis edilir. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli 
veya bunların kullanımında olan taşınmazlar 
hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(3) Kapadokya Alanının sınırları bölgenin 
kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli 
göz önüne alınarak İdarenin teklifi ve Bakanlığın 
uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile 
değiştirilebilir.

(4) Kapadokya Alanında 2863 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(f) bendinde tanımlanan nitelikteki taşınmazların 
Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi işlemleri 
2863 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı 
hükümlerine göre İdarece yürütülür.

kanunlarda tanımlanmış idari para cezaları iki 
misli artırılır ve bu kanunlarda yetkili kılınan 
ilgili idarelerin yetkili personellerinin katılımı ile 
tespiti yapılarak İdarece uygulanır.

(5) Bu madde uyarınca verilen idari para 
cezaları Başkan tarafından uygulanır ve İdareye 
gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 9- (1) 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kültür varlıklarını koruma bölge 
kurulu müdürlüklerine, koruma, uygulama 
ve denetim bürolarına ve çevre ve şehircilik 
il müdürlüklerine verilen görev ve yetkiler 
Kapadokya Alanında İdare tarafından yürütülür.

(2) İdare tarafından talep edilmesi halinde 
Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan 
Hâzinenin 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 İdareye 
tahsis edilir. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli 
veya bunların kullanımında olan taşınmazlar 
hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

(3) Kapadokya Alanının sınırları bölgenin 
kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli 
göz önüne alınarak İdarenin teklifi ve Bakanlığın 
uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile 
değiştirilebilir.

(4) Kapadokya Alanında 2863 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(f) bendinde tanımlanan nitelikteki taşınmazların 
Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi işlemleri 
2863 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı 
hükümlerine göre İdarece yürütülür.
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(5) İdareye ait taşınır ve taşınmazlar Devlet 
malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işleyenler 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi 
cezalandırılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen Devlet memurları, kamuda çalışan sürekli 
işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli 
nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve 
kurumlarının muvafakatiyle İdare kadrolarında 
istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla 
olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla 
son bulur. İdarede bu fıkra uyarınca istihdam 
edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla 
ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli 
ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi 
on beş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi 
ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin 
hesabına esas hizmet süreleri İdarede 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 
on beş 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 derhâl feshi kapsamında 
iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, 
İdaredeki görevleri sona erenlerden, önceki 
kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını 
kaybetmemiş olanlar; önceki kurumlarında 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak 
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 içinde göreve 
başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına 
dönen kişilerin İdarede geçen hizmetleri 

(5) İdareye ait taşınır ve taşınmazlar Devlet 
malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işleyenler 
Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi 
cezalandırılır.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen Devlet memurları, kamuda çalışan sürekli 
işçiler ile öğretim elemanlarından gerekli 
nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve 
kurumlarının muvafakatiyle İdare kadrolarında 
istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla 
olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla 
son bulur. İdarede bu fıkra uyarınca istihdam 
edilmeye başlananlara, önceki kurumlarıyla 
ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli 
ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet 
süresi onbeş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi 
ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin 
hesabına esas hizmet süreleri İdarede 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. Bu şekilde istihdam 
edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından 
aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren 
tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsamında 
iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, 
İdaredeki görevleri sona erenlerden, önceki 
kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını 
kaybetmemiş olanlar; önceki kurumlarında 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak 
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 içinde göreve 
başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına 
dönen kişilerin İdarede geçen hizmetleri 
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kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile 
kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki 
kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin 
sona ermiş olmasından dolayı İdarece kıdem 
tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez 
ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak 
kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında 
dikkate alınır.

Geçiş dönemi bütçesi ve diğer işlemler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) İdarenin 2019 mali 

yılı harcamaları yeni bir düzenleme yapılıncaya 
kadar Bakanlığın 2019 yılı bütçesinde yer alan 
ödeneklerden karşılanır.

(2) Kapadokya Alanına ilişkin olarak bu 
Kanunla İdareye devredilen yetki ve görevler 
kapsamında kalan ve Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ilgili idarelerce sözleşmeye 
bağlanmış olan işler, idare teşkilatı kuruluncaya 
kadar bu idarelerce yürütülür. İdare teşkilatı 
kurulduğu tarih itibariyle bu sözleşmeler ilgili 
idarelerce hak, alacak ve borçlarıyla birlikte 
İdareye devredilmiş sayılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca İdareye devredilen 
sözleşmelerden dolayı ilgili idarelerce taraf 
olunan davalar, Kapadokya Alanı ile ilgili kültür 
varlıklarını koruma bölge kurulu kararları ve 
tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu 
kararlarına karşı açılan davalar ile başlatılmış 
olan takiplerde İdare kendiliğinden taraf sıfatını 
kazanır. Bu sözleşmelere ilişkin olarak bu 
maddenin yürürlüğe girmesinden önce ilgili 
idarelerce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle 
açılacak dava ve takipler İdareye yöneltilir.

(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca 
Kapadokya Alanında uygulamaya yönelik 
imar planları yürürlüğe girene kadar geçerli 
olmak üzere, Kapadokya Alanının ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak belirlenecek geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, 
İdarenin teşkilatlanmasını müteakip üç ay 
içerisinde İdarenin teklifi ve Komisyonun onayı 
ile yürürlüğe girer.

kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile 
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(Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin 

Teklifi)

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

(5) Kapadokya Alanı içerisinde meri tüm 
planların uygulaması, geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar 
devam eder. Geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartlarının belirlenmesi ile meri 
planların uygulanması durdurulur. Üst ölçek 
planların hazırlanması sürecinde uygulanması 
durdurulmuş olan mevcut planlar İdarece 
incelenerek Komisyonun uygun görüşü ile 
yeniden yürürlüğe konulabilir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasına dair 
yönetmelikler, İdarenin teşkilatlanmasının 
tamamlanmasını müteakip en geç üç ay içinde 
yürürlüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen 
Kapadokya Alan planları iki yıl içinde Komisyona 
sunulur.

Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür. 
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yeniden yürürlüğe konulabilir.

(6) Bu Kanunun uygulanmasına dair 
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TEKLİF METNİNE EKLİ HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ
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