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Ci İ R İ §

Osmanlı Hanedanının. Türkiye Cumhuriyeti sınırlar» içinde kalan çok değerli taşınmaz ve taşınır değerleri 

Türk Milletinin mah olmuştur. Bu değerler içinden yedi kompleks Millî Saraylar topluluğu adiyle MiiHet 

Meclisine bağlı Millî Saraylar Müdürlüğünce yönetilmektedir.

Cumhurbaşkanlarının, yasama ve yürütmede etkinliği büyük olan Anayasa döneminde, Osmanlı Devleti 

Başkanları için yapılmış olan sarayların T. Cumhuriyeti Devlet Başkanlarınca da kullanılması yoluna gidilmiş

ti r. Fakat 1950'de bu yol kapanmıştır.

1961 Anayasası Meclisleri sadece yasa yapmakla görevlendirmiş, yasama ve yürütme görevlerini ayırmış

tır. Devlet Başkanı ise yürütmede yer almıştır. Böyle olunca Millî Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlan

ması gerekirdi. Ancak 431 sayılı Kanun bu değerlerin millete intikal ettiğini açıklamaktadır.

Devlet Başkanlığı. Cumhuriyet döneminde Devlet Başkanlarının dinlenme yeri olarak yaptırılmış olan. 

Florya Köşkünü kullanmaya devam etmiş ve 1976 Bütçe Kanunu ile bu tesisler Millet Meclisi Millî Saray

lar Müdürlüğü bütçesinden çıkarılarak Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer almıştır. Yalova Köşkü de Cumhur

başkanlığınca kullanılmak istenlirse aynı yola gidilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Millî Saraylar Müdürlüğü yönetiminde kalan 7 Osmanlı yapıtı kompleksinden özellikle Dolmabahçe ve 

Beylerbeyi Saraylarının milletçe ne makscatla, hangi kurallarla kullanılacağı belirli değildir.

Oysa maddî değeri yirmi milyarı bulan bu tesislerin kültür hâzinesi, turizm kaynağı İstanbul Boğazının 

inci kolyelerinin en büyük daneleri olduğu bellidir.

Turizmin endüstrileştiği dünyamızda, Türkiye’de de konunun Bakanlık yüzeyinde ele alındığı, milletin 

kültür ve sanatsal tanıtımının turizmle beraber planlanmaya başladığı son yıllarda Millî Sarayların değerleriy

le orantılı önemleri açığa çıkarılamamıştır. Yılda 25 - 50 milyon gelir getirmesi beklenen tesisler aksine 

20 - 25 milyon gider yapmaya devam etmektedir. Çünkü tesisler Devletin genel politikası ve planlaması dı

şında kalmıştır.

Millet Meclisi yönetiminin en İyi niyetleri her yıl bütçesine koyduğu ödeneklerden bellidir. Fakat kültür 

ve sanatı müzeleme ve tanıtma, resorasyon onarım yapma ve hizmete açma bugünkü Anayasamız sınırında 

yürütme görevi olup Millet Meclisinin Anayasal görevi dışındadır.

Konunun geniş çapta, önemi ile orantılı olarak ele alınabilmesi temel sorunların çözümlenmesine bağlı

dır. Bu da ana ik'i yoldan birini seçmekle mümkündür.

1. Görev Millet Meclisine bağlı müstakil bir Genel Müdürlük olarak, yasaları ve örgütü ile ele alına

bilir.

2. Görev, 1710, ve 265 sayılı kanunlar uyarınca. Kültür ve Turizm Bakanlığına, yine özel bir kanun

la devredilir.

Her iki yoldan en iyisini seçmek, ona göre kanun ve d'ğer mevzuatı hazırlamak, yıllardır süren semere

siz çabalara son verecektir. Yaklaşık yirmi milyarlık tesisler yarım ilâ bir milyarlık bir yatırımla 500 - 1 500 

kişiye 'iş sahası yaratacak durumda olacak ve her yıl Devlete dövizli büyük gelir sağ’ayacaiktır. Buna kent

sel düzenleme de eklidir.

Bir yıldır, örgütümüzün atmak istediği her adıma çelme takan mevzuat ve zihniyetin milyonlarca zarara neden 

olduğunu görerek ve üzülerek konunun biran önce ele alınmasında, gerekli işbirliğinin sağlanması için, top

luca özet bilgilerin ortaya konmasına çalışılmıştır.

Bugünedek var olmayan planlar bu kısa süre içinde basit röleve ve fotomontaj yolu ile, pek dakik ol

masa da lük çalışmalara veri olabilecek nitelikte ancak hazırlanmıştır.

İlgili ve yetkililerin işbirliği yaparak sorunlara en iyi çözümleri bulabilmelerinde ilk adımların atılmasına 

yeteceğine inanmaktayım. Çalışmalar ilerledikçe daha detaylı bilgiler de hazırlanacaktır.



1 - BÖLÜM

HUKUK DÜZENİ

1. Osmanlı Saraylarının Türk Milletine Geçici :

Birinci C ihan Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu işgal altındaydı. 19 Mayıs 1919'da Ordu 

Müfettişi olarak Samsun'a çıkan Atatürk yeni bir Devlet düzeninin ne şekilde kurulacağını planlıyordu. Er

zurum'da Kâzını Karabekir’in desteği ile Erzurum Kongresini, sonra Sivas Kongresini topladı. Sonra da 

Ankara'da 23 Nisan 1920 (1336) da Türkiye Büyük Millet Meclisini topladı.

Osmanlı yönetimi de İstanbul'da, işgal altında ya>amını sürdürme,v çabası içindeydi. Mısır'ın zaptı ile 

Yavuz Sultan Selim İslâm dünyasının liderliğini - Haliîeliği - İstanbul'a getirmiş padişahlar dinsel başkan 

da olmuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi iıki yıllık çalışmadan sonra düşman işgalinden kurtarılabilen topraklar 

üzerinde yeni demokratik yönetimi kurabilmiş 30 Ekim 1922 (1338) de 307 sayılı kararı ile Osmanlı İmpara

torluğunun sona erdiğini ilân etmiş, ancak Padişahın Dinsel Başkanlığı - Halifeliği - sürdürmesine müsaade 

edilmişti. (Duştur - Tertip 3 - Cilt I - 4 - Sayfa 149)

İmparatorluk yerine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi kurulmuş. Padişah soyundan Abdülmecit Ha

life ilân edilmişti. Fakat Halifenin soyuna dayanarak demokratik Devlet yönetimine de karışması, bazı po

litik olaylara neden oltnuş bunun üzerine 3 Mart 1924 (1340) da çıkarılan 431 sayılı Kanunla Halifelik de 

kaldırılmış, Osmanlı sülâlesi yurt dışına çıkarılmış ve mallan millete malediîmiştir. Osmanlı hanedanının 

bıı malları mimarî, sanat, ekonomi'k değerleri kadar tarihî değerleri, (1299 - 1923) 624 yıl süren, büyük im 

paratorluğun ömrünün öyküsünü yansıtır. Parçalanan imparatorluğun yerine kurulan yeııi devletlerin, herbiri 

padişahların mallarını kendi devletlerine maletmiştir. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan 

ve millete maledilen saray ve kasırlar şunlardır :

I. Alay - Köşkü - İstanbul - Topkapı Sarayı Soğuk Çeşme kapısının solunda,

2. İbrahim Paşa Sarayı - İstanbul - Sultanahmet Camii karşısında,

3. Babıâli - İlk ismi Paşaikapısı - İstanbul Valiliği ve Deftertarlık binası,

4. Bahariye Yalısı - İstanbul - Eyüpte Bahaniye semtinde,

5. Beylerbeyi Sarayı - İstanbul Boğazı - Beylerbeyi semtinde.

6. Beykoz Kasrı - İstanbul - Beykoz'da,

7. Çırağan Sarayı - İstanbul - Beşiktaş'la Ortaköy arasında.

8. Davutpaşa Kasrı - İstanbul - Davutpaşa'da,

9. Dolmabahçe Sarayı - İstanbul - Dolmabahçe'de,

10. Edirne Sarayları - Eski saray - (II. Murat’tan kalma), Yeni Saray - (Fatih’ten kalma),

11. Eski Saray - İstanbul - Beyazıt - Üniversite sahası,

124 Fatih Külliyesi - İstanbul - Fatih, Camii ve çevresi,

13. Fer’iye Sarayları - İstanbul - Beşiktaş - Ortaköy arası. Kabataş ve Galatasaray'ın il'k kısmı.

14. Galatasaray - İstanbul - Galatasaray Lfsesi,

15. Küçüksu Kasrı - İstanbul - Anadolu Hisarı,

16. Seraisker Kapısı - İstanbul Beyazıt - Üniversite kapısı,

17. Süleymaniye Külliyesi - İstanbul - Cami, Darülhadis, dört medrese, bir darülşifa, bir nekahathane, 

bir Tıp Medresesi, bir hamam ve bir okuldan oluşur.

18. Topkapı Sarayı - İstanbul - Topkapı,

19. Yıldız Sarayı - İstanbul - Yıldız Parkı,

20. Abdurrahman Paşa Köşkü ve Korusu - İstanbul - Beykoz*

21. Adile Sultan Sarayı - İstanbul, Beyazıt - Edebiyat Fakültesi,

22. Adile Sultan Sarayı - İstanbul - Kandilli Kız Lisesi,
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23. İzmit Av Köşkü İzmit Hükümet Konağı.

24. Ayazağa Kasrı - Sarıyer Süvari Okulu,

25. Aynalıka'ak Kasrı - İstanbul - Haliç - Hasköy,

26. Balmumcu Kasrı - Yapı Usta Okulu - İstanbul - Balmumcu,

27. Balmumcu Köşkü - Jandarma Okulu - İstanbul - Balmumcu,

28. Balta Limanı Kasrı - Sarıyer Kemik Verem Hastanesi - İstanbul.

29. Fıstıklı Köşkü - İlkokul - Beşiktaş - İstanbul,

30. Hatice ve Fehimc Sultanların Köşkleri, - İstanbul - Beşiktaş - İlkokul,

31. İhlamur Köşkü ve Çağlayan Kasrı - Köşkler yıkılmış - arazı askeriyede,

32. Kalender Köşkü - İstanbul - Kalender'de köşk yanmıştır,

33. Maslak Kasrı - İstanbul - Askerî prevantoryum olarak kullanılmıştır.

34. Tophane Kasrı - İstanbul - -Tophane - Malül Gaztfler Cemiyeti,

35. Zdkiye Sultan Kasrı - İstanbul - Yanan Güzel Sanatlar Akademisi,

36. Yalova Köşkleri - T. Cumhuriyeti döneminde yapılmıştır, sonradan Millî Saraylar Müdürlüğü göre

vine alınmıştır. Ancak köşkün bulunduğu yerdeki Av Köşkü OsmanlIlardan kalmadır.

2. Millî Saraylar Müdürlüğü Yönetiminin Kuruluşu :

Millî Saraylar 431 sayılı Kanunla Hâzineye intikal etmiştir. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu 8 . 1 . 1341 

(1925) gün ve 1371 sayılı Kararname ile kabul edilen bir Talimatname (Yönetmelik) ile Maliye Bakanlığın

ca idare edilmiştir.

MİLLÎ SARAYLAR M ÜDİRİYFTİ TEŞKİLÂTINA DAİR TALİM ATNAM E (1)

(12 Mayıs 1341) 1925 - 1371 Sayılı Kararname

M ADDE I. —  Sakıt hanedan tarafından işgal edilmekte iken 3 Mart 1340 (1924) tarihli (431 S. K.) Ka

nunun mevkiî tatbi'ka vazı üzerine «Sarayları tespit ve muhafaza komisyonları» namiyle teşkil olunan komis

yonlar marifetiyle mevcudu tahrir edilmekle beraber tahtı muhafazaya aldırılmış olan mebaniden Topkapı 

Sarayı nvüze ittihaz olunmak üzere müzeler idaresine ve Doîmabahçe Beylerbeyi sarayları «Millî Saraylar» 

namı altında muhafaza edilmek ve Aynabkavak ve Tophane kasırları da kongre ve konferanslara ve içti- 

maata tahsis olunmak üzere idaresi bu sarayların mevaddı atiye mucibince teşekkül edecek «Millî Saraylar

Müdürlüğüne» tevdi ve aksam ve müştemilâtı muhtel¡fesinden her birinin vaziyeti başkaca tayin olunmak
.t

üzere Yıldız Sarayı müteferriatı da muvakkaten bu müdiriyete ilhak ve bunların haricinde kalacak meba- 

nide icar ve füruht gibi takdir olunacak suveri muhtelife ile muci'bi istifade bir hale konulması zımmında 

İstanbul Vilâyeti emlâki milliye müdiriyetine terk olunmuştur.

M ADDE 2. — «Millî Saraylar Müdiriyeti» doğru !an, doŞruya Maliye Vekâletine merbut olup tahtı ida

resindeki saray ve kasırları bina ve mefruşatı itibariyle idamei mamuriyet ve muhafazai mazbutiyetlerini te

min ve bunun istilzam ettiği muamelât ve muhaberatı ifa ile mükelleftir.

M ADDE 3. — Memurin ve müstahdemin maa.şatiyle terkos suyu ile ve elektrik ve telefon ücuratı gibi 

masarifi mukannene ile masarifi müteferrikadan bir kalemden bin kuruşa kadar olan sarfiyat Saraylar Mü- 

diriydtimn işaretiyle muhasibi mesul tarafından tesviye olunur. Bin kuruştan yukarı masarif için vekâletten 

istizan edilecektir.

M ADDE 4. — Saraylar tamiratı mütemadiye ve cüz'iyesîrıin hüsnü ifası için Dolmabahçedeki ebniye 

ambarı Millî Saraylar Müdiriyetine raptedüm iştir. Gerek aynen gerek nakten-on bin kuruşa kadar sarfiyatı 

istilzam eden tamiratı müstacele tahsisatı mevcut oldukça doğrudan doğruya Saraylar Müdiriyetince yap

tırılabilir, on bin kuruştan yuikarı olan tamirat için Vekâletten istizan olunur.



MADDE 5. — Saraylar Müdiriyetinin riyaseti tahtında muavin ile muhasibi mes'ulden ve kontrol memu

rundan mürekkep bir encümen teşekkül edecek ve bin kuruştan yukarı sarfiyat ile müstahdemin tayin ve ter 

fi ve mükâfat ve mtieazatına müteallik hususatı karar altına alacaktır.

M ADDE 6. — Dolmabahçe Sarayının kısmen veya kamilen umuma küşadı takarrür ettiği takdirde ziya

ret edeceklerden alınacak duhuliye ile fersude ve ferde cşva satışı gibi husustan hâsıl olacak varidat Saray

lar Müdiriyeti muhasibi mes'ulliğince cibayet olunarak emaneten irat kaydolunur.

M ADDE 7. — Saraylardan herhangi bir dairei resmiyeye eşya itası veyahut hurda ve lüzumsuz eşyanın 

satılması ancak Maliye Vekâletinden tebliğ edilecek (emre) ve Heyeti Vekile kararma müsteniden icra edi

lebilir, bu suretle çıkacak eşyanın tashihi kaydı icra ve evrakı esasiyesi Saraylar Müdiriyetince hıfzolunur.

M ADDE 8. — Saraylar eşyası meyanında bulunup esasen kıymeti maddiye ve kabiliyeti istim al i yeleri ol

mayan akşamı muhtaç olan devaire tevdi veya fürııht olunmak üzere Maliye Vekâletince bir listesi tanzim 

ettirilerek Heyeti Vekile karariyle elden çıkarılacaktır.

M ADDE 9. — Sarayların haricen emniyetlerinin tahtı mazbutiyette bulundurulması ve Dolmabahçe Sa

rayı ile Yıldız'da bulunan jandarma ve p o l i s i n  ipkasiyle beraber daima vazifelerine takayyüt etmelerinin te

mini kemakân fstanbul vilâyetine ait olacaktır.

MİLLÎ SARAYLAR TALİMAT NAMESİNİN Ü ÇÜN CÜ  MADDESİNİN 

T ADİLİNE DAİR KA RA RN A M E

1 Kânunuevvel 1926 - No. : 4449

Millî Saraylar Talimatnamesinin üçüncü maddesi mucibince Millî Saraylar Müdüriyetinin bin kuruşa 

kadar icra edeceği sarfiyattan mefruşata ait olan kısnının görülen lüzuma mebni, on bin kuruşa iblağı. 

Maliye Vekâletinin 30 Teşrinisani 1926 tarih ve 7653 numaralı tezkeresiyle vukubulan teklifi üzerine, İcra 

Vekilleri Heyetinin 1 Kânunuevvel 1926 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.

Başvekil

İsmet

Dahiliye Vekili 

M. CemiI

Nafıa Vekili 

Behic

Adliye Vekili 

Mahmut Esat

Hariciye Vekili 

Dr. Te. Riiştü

Ziraat Vekili 

Mehmet Sahri

Müdafaai Milliye Vekili 

Recep

Maliye Vekili 

Abdülhalik

Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi

Reisicumhur

Gazi M. Kemal

Bahriye Vekili 

İhsan

Maarif Vekili 

Mustafa Necati

S. ve M. İ. Vekili 

Dr. Refik

Görüldüğü gibi Talimatnamenin 1 nci maddesi

— Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarını «Millî Saraylar» olarak muhafazasını,

— Aynalıkavak ve Tophane kasırlarının kongre, konferans ve toplantılara tahsisini zorunlu kılarak te

şekkül edecek Millî Saraylar Müdürlüğü yönetimine vermiştir.

— Yıldız Sarayı ve teferruatı muvakkatan Millî Saraylar Müdürlüğü yönetimine verilmiştir.

Sonradan; Ihlamur kasrı (10 Haziran 1341 - 1925 tarihli Vekiller Heyeti K.)

—- küçüksu 18 Teşrinisani 1341 - 1925 tarihli Vekiller Heyetli K.)

Yalova köşkleri (24 Temmuz 1930 tarihli Vekiller Heyeti K.)

Yıldız Sarayının yalnız merasim dairesi Uluslararası konferans ve kongrelere tahsi sedilmek üzere 

Millî Saraylar Müdürlüğünün yönetimine verilmiştir.
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Böylece 1925 ten 1932 malî yıh sonuna kadar yedi yıl Maliye Vekâletine bağlı olarak Millî Saraylar Mü

dürlüğünce yönetilen birimleri :

1. Dolmabahçe sarayları,

2. Beylerbeyi sarayları,

3. Yıldız - Merasim D. - Şale Köşkü.

4. Küçüksu kasrı,

5. Aynalrkava'k kasrı,

('i. Yalova Köşkünden ibaretti.

1933 malî yılı Bütçe Kanunu ile Millî Saraylar Müdürlüğü T. B. M. M. Bütçesine eklenmiş ve böylece 

L’enel yönetimi de T. B. M. M. Başkanlık Divanına geçmiştir. T. B. M. M. Başkanlık Divanı da eskiye para

lel yeni bir talimatname çıkarmıştır.

MİLLÎ SARAYLAR MÜ DİRİ YETİ TEŞK İ LÂFINA DAİR FAL i MA İNAM  E II

1 2 . 3 .  1934 Tarihli T. B. M. Meclisi Başkanlık Divanı K;;rarı. (Buradaki Maddeler 12 . 1  . 1341 Tarihli 

Vekiler Heyeti Talimatına Paralel Tertiplenmiştir.)

1. Millî Saraylar İdaresine Talimatname île tevdi edilen binalar, Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları ile 

Tophane ve Aynalıkavak köşkleri idi. Sonradan 10 Haziran 1341 ve 18 Teşrinisani 1341 ve 24 Temmuz 1930 

tarihli Heyeti Vekile kararı ile Ihlamur, Küçüksu, Ya'ova köşkleri ilâve edilmiş olduğu gibi, bu defa da ken

di bahçesiyle beraber Yıldız Sarayının yalnız merasim dairesi Beynelmilel kongre ve konferanslara tahsis 

edilmek üzere Millî Saraylar idaresine raptedilmiştir.

2. Millî Saraylar Müdürlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine merbut olup idaresi altındaki sa

ray ve köşklerin bina ve mefruşat itibariyle idamei mamuriyet ve muhafaz'aîarmı temin ve bunun istilzam etti

ği muamelât ve muhaberatı ifa ile mükelleftir.

3< Millî Saraylara ait masrafların tahakkuk muamelesi Saraylar Müdürlüğünce yapılarak tahakkuk ev

rakı amiri ita olan Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Heyetine gönderilecek ve tediye muamelesi Meclis 

muhasebesince yapılacaktır. Müstacel ve küçük sarfiyat için saraylar mutemetliğine alelusul bin lira avam 

verilir. Yüz liraya kadar müteferrika vesair masraflar müdürün işaretiyle bu avanstan tediye edilir.

4. Saraylar bina ve mefruşatının mütemadi tamiratı için Millî Saraylar Müdürlüğüne verilmiş olan salâ

hiyet 28 Haziran 1927 tarihli İcra Vekilleri Heyeti Kararıyle tamirat için l 000 ve mefruşat için beşyüz lira 

olmak üzere tespit edilmiş olmakla bu miktarlar aynen ipka edilmiştir. Bu miktarlardan fazlası için Meclis 

Riyasetinden istizan edilecektir.

5. Saraylar Müdürünün riyaseti altında ayniyat muhasibi ve kontrol memuru ile mutemet ve hesap me

murundan mürekkep bir encümen vardır. Münakaşalar ve pazarlık suretiyle yapılacak işler ve dördüncü mad

dede yazılı hatlar dahilindeki tamirat mefruşat masraflarıyle Reisicumhur Hazretlerinin ikâmetleri esnasında 

ve fevkalâde vaziyetler zuhurunda, ilâvesine lüzum görülecek, muvakkat müstahdemin ücretlerinin tesviyesi 

ve müstahdeminin tayini terfiine ve mücazaat ve terkini kaydına müteallik hu susat bu encümen kararıyle ya

pılır. memur ve kâtiplerin tayini makamı Riyasetin tensibiyle olur.

6. Takibat noktasından, (12 Mayıs 1341) Talimatnamenin altıncı maddesine, şimdiye kadar lüzum görül

mediğinden ve bundan sonra da tatbikine lüzum olmayacağından tayyeditmiştir.

7. Saraylardan herhangi bir dairei resmiyeye eşya verilmesi yahut lüzumsuz hurda eşyanın satılması 

Meclis Riyasetinden Saraylar Müdürlüğüne tebliğ olunacak Divanı Riyaset kararFile icra olunur.
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Hu suretle çıkacak eşyanın kayıtları tashih ve evrakı esasiyesi Saraylar Müdürlüğünce hıfzolunur. Ve usu

len tanzim olunacak müfredat listelerinin bir sureti Maliye Vekâletine gönderilir.

Satılan eşyaların bedelleri mal sandığına teslim olunur. Saraylar Müdürlüğü işbu muaddel talimatnameyi 

ılmasım müteakip saraylar ve merbutatından halen mevcut bulunan bilumum eşyanın bir defterim' en kısa za

manda Meclis Riyasetine ve bir suretini de Maliye Vekâletine gönderecektir.

8. Bu madde yedinci maddeye kıyasen tatbik edilecektir.

3. Sarayların T. C. Devlet Başkaıılarıııca Kullanılması :

Millî sarayların millete geçmesinde Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarından ne yönde yararlanılacağı be

lirtilmiş olmamasına rağmen, Atatürk ( 1 . 7 .  1927) de İstanbul’a geldiği zaman Dolmabahçe Sarayında kal

makla, Saraylar T. Cumhuriyeti Devlet Balkanlarınca kullanılmaya başlanmış, 1950 Demokrat Parti yöneti

mine kadar İ. İnönü tarafından da kullanılmasına devam edilmiştir. Demokrat Partinin muhalefetteki eleş

tirileri nedeniyle saraylar Devlet Başkanı Celâl Bayar tarafından kullanılamamıştır.

Dolmabahçe Sarayında 19 Mart 1877 giinü ilk Meclisi Mebusan toplanmış olmakla beraber, 1923 - 1938 

dönemi ve sonrasında T. B. M. Meclisi saraylarda hiç bir çalışma veya toplantı yapmamıştır. Yani 1923 son

rası sarayların genel fonksiyonunda T. B. M. Meclisinin özel bir yeri olmamıştır.

4. Millî Sarayların Tekrar Hâzineye Devri Girişimleri :

Demokrat partinin iktidara gelmesiyle Millî Sarayların Hâzineye devri çalışmaları da başlamıştır.

T. B. M. M. Başkanlı'k Divanı 5 Haziran 1950’de (Demokrat Parti yönetimi başında) şu kararı almış

tır :

«1933 yılında Bütçe Kanunu ile bağlılığı Büyük Millet Meclisine verilen ve o tarihten beri Büyük M il

let Meclisince idare ve muhafaza edilmekte bulunan Millî Sarayların bundan böyle Hâzineye devri ve ida

re şekli hakkında icabeden hukukî hususlar tekemmül ettirilerek gereken kanun tasarısının Hükümetçe ha

zırlanıp yüksek Meclise gönderilmesi hususunun Başbakanlığa bildirilmesine Başkanlık Divanının 5 Haziran 

1950 tarihli toplantısında karar verildi.» T. B. M. M. Zabit ceridesL- Cilt 6 - Savfa 23 - 24.

Hükümet bu yolda çalışmalara başlamış fakat milletvekillerinin 1959 yılına kadar, sarayların bir louvre, 

bir Vatikan veya Brit'ish Muzeum seviyesine getirme isteği yerine getirilememiştir. Bu dönemde saraylar 

sadece yabancı müsafirleri ağırlamak amacına dönük olarak kullanılmıştır.

1961 Anayasasının kabulu ile T. B. M. Meclisi çi'ft Meclisten oluşmuş ve Millî Saraylar Müdürlüğü M il

let Meclisi Başkanlık Divanına bağlanmıştır. Ancaık yeni Anayasa, yasama, yürütme, yargılama görevlerini bir

birinden ayırmıştır, Meclisler sadece yasama görevini yüklenmiş; T. C. Anayasası (M. 5); yürütme yetkisi 

ise Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. T. C. (M. 6). Bu durum değiştirilemez. (M. 8) 

Millî Sarayların bakım, onarım, koruma, ve tanıtma görevi yasama görevi olmayıp sadece yürütme 

görevi olduğundan; M. Meclisinin görevi ile bağdaştırılmamış ve Bakanlar Kurulunun, 19 . 12 . 1961 gün

lü toplantısında «Millî Saraylar Müdürlüğünün M. M. Başkanlık Dîvanından alınarak, M. E. B. Eski Eser

ler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne» bağlanması uygun görüldüğünden; bunu sağlamak amacıyle bir kanun 

tasarısı hazırlanarak T. B. M. Meclisine verilmiştir. Fakat bu tasarı henüz kanunlaşamamıştır.

5. Millî Sarayların Halkın Ziyaretine Açılması :

1924‘te kanunen millete maledilen sarayların hiç olmazsa halkın ve turistlerin ziyaretine açılması düşü- 

'•nülmüş ve Bakanlar Kurulunun 24 . 8 . 1964 gün ve 6/3530 sayılı kararıyle gezi ücretleri saptanmıştır.
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Karar sayısı : 6/3530

Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayının ziyaret edenlerden alınacak ücretlerin ilişi'k 

listedeki gibi tespiti Türkiye Büyük MiHet Meclisi Başkanlığının muvafık mütalaasına dayanan Maliye Ba

kanlığının 10 . 8 . 1964 tarih ve 2111262-130/29480 sayılı yazısı üzerine, 3340 sayılı Kanunun 6152 sayılı 

Kanunla değiştirilen 1 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 24 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılmuştır.

Cumhurbaşkanı 

C. G üne!

Başbakan

İ. İnönü

Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

K. Satır

Devlet Bakanı

İ. S. Omay

Devlet Bakanı 

M. Ynlaç

Devlet Bakanı 

N. Yetkin

Adalet Bakanı 

S. Çumralı

Millî Savunma Bakanı 

/. S an car

İçişleri Bakam

O. Öztrak

Dışişleri Bakanı

F. C. Erkin

Maliye Bakam 

F. Melen

Millî Eğitim Bakanı 

İ. üktem

Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat

Ticaret Bakanı 

F. tslimyefi

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

K. Demir

Güm. ve Tek. Bakam 

M. Yüceler

Tarım Bakanı 

T. Şahin

Ulaştırma Bakanı 

F. Alpiskender

Çalışma Bakanı

R. Ecevit

Sanayi Bakanı 

M. Ertem

tn . ve Ta. Kay. Bakanı 

//. Oral

Turizm ve Tanıtma Bakanı

A. t. Göğüş

İmar ve İskân Bakanı 

C. Üzer

Köy İşleri Bakanı 

L. Yurdoğlu



— 13 —

İJCRET LİSTESİ

Ücret

Lira

A) Dolmabahçe Sarayı :

Seksiyonlar üç kısımdır.

î - Mabeyn, Süfera salonu ve odaları, Zülveçheyin salonu, hamam, muayede salonu 6

II - Harem kısmı : Resim galerisi, kırmızı oda. mavi salon, alt salon ve odalar. Sultan Mecit’in 

odası, muayede salonu ve çıkışı teşkil eden kısım 4

III - Atatürk dairesi : Harem bölümünün üst katı, orta salon ve yatak odaları. Valide Sultan da

iresi, sünnet odası çifte hamamlar, çinili hamam, muayede salonu ve çakışı teşkil eden kısım. 5

B) Beylerbeyi Sarayı :

Tamamı bir seksiyon olarak kabul edilmiş olup bu sarayın gezip görülmesi; 10

C) Yukarıdaki ücreder normal ücretlerdir.

Halk günü olarak tespit edilen Perşembe günü için aşağıdaki ücretler alınır.

I - Dolmabahçe Sarayı seksiyonlarından her biri için 2

II - Beylerbeyi Sarayı için 3

D) 3340 ve 6152 sayılı kanunların ücretten istisna etliği aşağıdaki gruplar sarayları ücretsiz olarak gezip 

göreceklerdir.

I - Genel olarak okul öğrencileri,

II - Kıta halindeki erat ve subaylar,

III - Rehberleriyle toplu olara'k gelen kültür kurumu üyeleri,

IV - Yabancı memleket öğrenci ve izci grupları (Mütekabiliyet esasına göre)

V - Hususî müsaadeyi haiz sanait ve bilim müntesipleri,

VI - Resmî davetli misafirler, maliyetleri ve mihmandarları,

E) Sarayların gezilip görülmesi ile ilgili zaman cetveli aşağıya çıkarılmıştır.

Günler Gezip görülecek saatler

Pazar Saraylar ziyaretçilere kapalı olacaktır. Temizlik günleridir.

Pazartesi Saraylar ziyaretçilere kapalı olacaktır. Temizlik günleridir.

Sah Saraylar ziyaretçilere kapalı olacaktır. Temizlik günleridir.

Çarşamba Öğleden evvel 9,00 - 11,00 öğleden sonra 13,30 - 16,00

Perşembe Öğleden evvel 9,00 - 11.00 öğleden sonra 13,30 - 16,00

Cuma Öğleden evvel 9,00 - 11,00 öğleden sonra 13,30 - 16,00

Cumartesıi Öğleden evvel 9,00 - 11,00 öğleden sonra 13,30 - 16.00

1%4 yılında ziyarete açılan saraylar 14 . 1 . 1971 gün ve 36 sayılı İdare Amirliği yazısıyle (Sabotaj ih

timaline dayanılarak) geçici olarak ziyarete kapatılmış ve halen de tekrar açılmamıştır.

F) Ziyaretçiler, saraya girerken beraberlerindeki çanta, fotoğraf makinesi ve paket gibi eşyalarını kapı

daki görevli memurlara teslim edeceklerdir.

Bina içinde fotoğraf çekmek yasak edillmiş, olup bina dışında fotoğraf çekmeye müsaade olunmuştur.

Not : Resmî havram vc tatil günleri saraylar kapalı olacaktır.
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6. Eski Eserler Kanunu, Kiilhir Bakanlığının Kuruluşu ve Denetim Yetkisi :

25 . 4 . 1973'te 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu çıkmıştır. Millî Sarayların tümü, taşınmaz ve taşınır 

varl ıklar ıyle, bu Kanun kapsamına girmiştir. Kanunun 79 ncu maddesi 21, 24 ncü madeleri koruma, denet

leme, müze kurma (Teşhir etme) yetkilerini Millî Eğitim Bakanlığına vermiştir. 19 ncu maddesi de resto

rasyon, bakım ve onarım işlerinde kolaylıklar sağlamıştır.

17 . II . 1974'te Prof. Sadi İrmak Hükümeti kültür görevlerini Millî Eğitim Bakanlığından ayırarak 

Kültür Bakanlığını kurmuştur.

14 . 3 . 1975 günlü Bakanlar Kurulu Kararıyle (Resmî Gazete 21 . 3 . 1975 gün ve 15184 sayı) 1710 ka

nunda Millî Eğitim Bakanlığına verilen yetki ve görevler Kültür Bakanlığına devrediıl'miştir.

7. Millî Saraylar Müdürlüğü Slııkuk ve Yönetimintle Yenileme Gereği :

Kültür Bakanlığı Kendi Kuruluş kanunu tasarısını hazırlamaktadır. T. C. Anayasasının, 5, 6, 8 nci mad

deleri ve 1710 sayılı Kanununun açık hükümlerine göre. Millî Saraylar İdaresinin Kültür Bakanlığına devri ge

rektiği, Başbakanlığın «7.10.1976/5542-32590» yazı ile açı';lanm:ş ve Cumhurbaşkanlığının «14.10.1976/4.827 S.» 

yazısı ile de, kültür, tarih, sanat, turizm, tanıtma yönlerinden iyice planlanması istenmiştir.

Su halde yapılacak ilk iş Millî Saraylar Müdürlüğünün, hukukî durumu, görevleri ve sorumluluklarını 

diğer ülkelerin en modern tesislerinde geliştirilmiş düzenlere uygun olarak planlamak olacaktır.

Aksi halde Hükümetin kültür ve turizm, programı ııygulamasıyle, M. Mecl'ı'si programı uygulaması 'bu

gün olduğu gibi kopuk kalabilir.
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II - BÖLÜM 

FONKSİYON ÇÖZÜM LERİ

1. Fonksiyonun Açıkça Belirlenmesi :

Millî Sarayların bundan sonraki fonksiyonları ne olacaktır? Bu sorunun cevabı her türlü çalışmanın baş

langıç noktasıdır. Saraylar yaptırıldıkları maiksada uygun olarak hiç bir zaman kullanılamayacaklardır. De

mek ki, bunun dışında o günkü yaşantıyı aksettirecek şekilde «ki o günkü amaca en yakın şekildir» kulla

nılsa bile yine de değişik bir fonksiyon getiriliyor, demektir, zira «o günkü yaşam yerine» «o günkü yaşan

tıyı göstermek» başka bir fonksiyondur.

Bir yere günde 100 ziyaretçi yerine 1 000 - 5 000 ziyaretçi gelirse giriş, çıkış, bekleme yeri, döşeme 

kaplaması cinsi, çeşitli doğal ihtiyaçlar, emniyet, park, otopark, ulaşım, hepsi ayrı birer sorun olarak karşı

mıza çıkar.

Bu sorunların çözümü çoğukez, bina ve bahçelerde, esası değiştirmeyen fakat ihtiyacı gideren bazı deği

şimleri zorunlu kılar. Uluslararası çalışmalar Restorasyonda ne denli değişmelere olanak sağlanabileceği yo

lunda temel kararlara ulaşmıştır.

2. Boş Hacimlerin Değerlendirilmesi :

Millî Sarayların fonksiyon çözümünde önemli konulardan biri de bahçelerin ek yapıların boş olan bod

rum katlarının ne şekilde değerlendirileceğidir. Üst katlar saray yaşantısını yansıtan aslına dönük düzen içe

risinde bir müze biçiminde teşhir edilirken, bodrum katların ve ek yapıların bu yaşantının yan değerlerini 

yansıtan, kristal müzesi, porselen müzesi, müzik aletleri müzesi, mangal müzesi, çini soba müzesi, saat 

müzesi, giysiler müzesi, gibi saraylarda gereğinden çok bulunan eşyalarla ilgili müzeler haline getirilmesi 

mümkündür. Hangi eşyanın nereye yerleştirileceği, ne şekilde teşhir edileceği planlanmadan restorasyon yap

mak, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, armatürlerini yerleştirmek, pek çok hatalara neden olabi'lir. Diğer 

uluslarca kabul edilen toleranslar içinde. Millî Saraylarımızın da giriş - çıkış, bahçe, ek binaları, döşeme, 

duvar, gibi elemanların da değişiklik yapılması fonksiyonel zorunluluk olabilir.

3. Fonksiyon Çözümünde Karar Verine Yetkisi :

Bu konudaki karar ve yetki kimindir? Bu sorunun cevabı 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile, 265 sayılı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Kuruluş Kanununda mevcuttur. Elbette bugün için sahiplik görevi M. Mec

lisinde olduğuna göre onun da söz hakkı olacaktır.

1710 sayılı kanunda :

M ADDE 7. — Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, eski eserlerin, tarihî ve tabiî anıtların 

korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunların her türlü kontrolünü yapmak 

(Millî Eğitim Bakanlığına) Kültür Bakanlığına aittir.

M ADDE 8. —  Taşınmaz eski eserler (Millî Eğitim Bakanlığının Kültür Bakanlığının, turizm alanında uz

man kişilerin de içinde bulunduğu uzman tespit kurulları tarafından ayrılır ve tasnif ve Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onandıktan sonra tapu kütüğündeki beyanlar hanesine, (eski eser

dir) kaydı yazılarak tescil ve ilân olunur. Bu ayırma ve tasnif sırasında resmî daire ve kurumlara tahsis 

edilmiş taşınmaz eski eserler varsa, daire ve kurumun da görüşü alınır.

MADDE 9. —  8 nci maddeye göre tescil edilen taşınmaz eski eserlerin korunma sahalarının tayini ve bu 

sahalar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi G. M. Eski Eserler vt 

Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir.

M ADDE 21. — Her türlü müzelerin kurulması, yaşatılması ve geliştirilmesi (M. E. B.) Kültür Bakanlığı

nın görevidir. Bakanlıklar, kamu ve tüzel kişiler ile kamuya yarar demekler, bu husustaki statüler gere

ğince izin almak ve kontrolleri (M. E. B.) Kültür Bakanlığına ait bulunmak şartiyle kendi hizmet konuları
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nın veya amaçlarının gerçekleştirilmesini ilgilendiren işlerde, taşınır ve taşınma/, her çeşit eski eserlerden ve 

etnoğrafik eşyadan mürekkep koleksiyonlar meydana getirebilirler, mü/eler kurabilirler.

MADDE 24. — Öğretim, eğitim ve turizmin geliştirilmesi amacıyle taşınır eski eserlerin kopyalarını yap 

m ak (M. E. B.) Kültür Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu işin yürütülmesi ile ilgili esaslar, alınacak ücret mik

tarları bir yönetmelikle tespit olunur ve alınacak ücretler müzeler döner sermayesine gelir kaydedilir. 

Denmektedir.

Diğer taraftan turizm ile ilgili kanunun bağlayıcı maddeleri de aşağıdadır :

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu. No. : 265.

Resmî Gazete. 1 2 .7 .  1963 - 11452.

Görev :

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı :

Turizmi Millî Ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânla

rını değerlendirir. Turizmle ilgili işler yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, denetler.

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarayacak hizmetleri görür. Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini kolaylaş

tırıcı tedbirleri alır.

Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu kuruluş ve teşekküllere 

ait müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yaparlar.

MADDE 15. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbir

ler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere;

a) İlgili bakanlıklardan,

b) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından.

c) İlgili özel idarelerden, 

ç) İlgili belediyelerden,

d) Üniversitelerden,

e) ilgili İktisadî Devlet Teşekküllerinden,

f) Turizm ile ilgili demek ve sendikalardan, 

ğ) İlgili bakanlardan,

j) ilgili Ticaret ve Sanayi odalarından, 

k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden,

I) İlgili Mühendis Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar O. B. den, 

m) Türkiye Şoförler Federasyonundan,

Gönderilecek birer temsilci ile, turizm konulunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve teşekküllerde 

görevli olmayanlar arasından ve ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden kurulur, tiye sayısı 50’yi geç-

Her toplantı için bu sayılardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaştırılır. Müs

teşar ve Turizm Genel Müdürü, kurulun tabiî üyesidir. Kurul Bakanlıkça gerekli görüldüğünde toplantıya ça

ğırılır. Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve gündemim ayarlar. Kurul en az iki yılda bir toplanır.

Kurul üyelerine kanunî yol masraflarından başka beher toplantı için Bakanlar Kurulunca tayin edilecek 

miktar üzerinden ayrıca tazminat ödenir.

M ADDE 29. — Malî hükümler. 2490 ve 1050 sayılı kanunlar dışında imkân ve kolaylıklar sağlamıştır. 

Sermayesinin r/f 50’den fazlası Devlete ait firmalarla işbirliği hükmü vardır.

M ADDE 30. — Özel teşebbüslere ödüller sağlamıştır.

M ADDE 31. —  Döner sermaye kurulmasına olanak sağlamıştır. Bu olanak yurt içinde 5 milyarı yıırt dışın

da 20 milyar TL. d ir.
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4. Devletin Genel Kiiltür ve Turizın Planlaması :

Millî Saraylarımızın yirmi milyar dolayındaki maddî değeri, Osmanlı devrinin sanat ve sosyal renk

lerini yansıtan kiiltür değerleri, doğal güzellikler içersine dağılmış olan, kentsel, turistik, ve çeşitli fonksi

yona elverişlilik değerleri. Devletin genel öğretim, kültür ve turizm planlamasına ağırlık koyacak çaptadır, 

liu nedenle her birinin ayrı ayrı tekil planlama çalışmalarına başlamadan önce genel planlamadaki yeri ve 

fonksiyonları bilinmelidir.

Gelişen Türkiye kültürünü tanımak ve tanıtmak için ayrı bir bakanlık kurmuştur.

Turizmin döviz getiren bir endüstri haline geldiği çağımızda Türkiye de konuyu bir bakanlık yüzeyinde 

ele almıştır.

T'urizm Devlet planında da ağırlık taşımaktadır.

Böyle olunca, planlama çalışmalarında, bu i,ki Bakanlığın görevlerim yerjne getirmeleri zorunlu olacak

tır.

İlk çalışmanın. Millet Meclisi, Başbakanlık (D. P. I.) Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının yetkili 

uzmanlarından kurulu bir heyetçe başlatılması doğal sonuçtur.
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III. — BÖLÜM 

RESTORASYONDA TEMEL İLKELER

1. Yeni Fonksiyonun Gerektirdiği /orıınlıı Değişimler :

Herhangi bir saray kompleksinin, belirli bir ünitesi İçin, (Ç evresi, girişi, bahçesi, beklemesi...) Saptanmış 

olan yeni fonksiyonunu yerine getirebilmesi amacıyle eklenmesi, çıkarılması, değiştirilmesi gereken yapı ele

manlarının birer birer belirtilmesi gerekecektir. Su halde fonksiyonun gerektirdiği ve her bir saray için ayrı 

ayrı saptanması zorunlu olan değişiklikler temel ilkeler olarak restorasyon planlamasında yer alacaktır. Bun

lar geneli ik le;

— Yönetici ofisleri.

Otoparklar,

— Bilet gişeleri - emanet odaları - kontrol - sayım düzeni,

Ziyaretçi bekleme, dinlenme yerleri, seyir yerleri,

— Umumî W.C\ 1er, umumî mutfak, ofisler,

— Ziyaretçi - yemek, içmek, komanya yeri,

— Ziyaretçi toplu bilgi alma yerleri.

— Ziyaretçi gezi sirkülasyonu, giriş çıkışları,

Ziyaret sirkülâsyonu, yaya yolları, oto yolları.

—  Satış ve imalât yerleri, turistik eşya pazarlaması,

— Ziyaretçilerin çok çabuk aşındıracağı yol döşeme, duvar kaplamalarının değiştirilmesi,

— Personel lojmanları, (giriş çıkışı ayrı ve sürekli işbaşında olması zorundu kişiler için).

Şeklinde ortaya çıkmaktadır.

2. Kolluk, Bakım, İşletmenin (içtirdiği Değişmeler :

Birimlerin içinde, emniyet, bakım ve işletmenin gerektirdiği tesislerin, binaların ve tesisatın yapılması, zo

runlu olmaktadır. Bu gibi yerlerin her saray için ayrı ayrı çözümlenmesi restorasyonun temel ilkeleri arasın

dadır. Sarayların kendi personeli tarafından veya sahiplik görevini yapanlar tarafından kullanılması, fonksi

yonu ve restorasyonu engellemeyecek şekilde olmalıdır. Yapılacak tesisat da eski eserin, sanat değerini dü

şürmeyecek türde olmalıdır. Ancak, verilecek tavizlerde restorasyon temel ilkesi olarak belirli kalıplara gi

rebilmelidir.

3. Yangın Emniyetinin Zorunlu Kıldığı Değişimler :

Tesislerin yangına karşı dayanıklılık kazanması hiç şüphe yok kı elemanlarının yanmaz malzemeye dö- 

nüştürülmesiyle çözümlenebilmektedir. Yapılması bitmiş olan bir eski eserde ise böyle bir olanak pek çok 

kısıtlıdır. Ancak, bazı yapı elemanlarında değişiklik yapabilmek de restorasyonun temel ilkeleri arasına gir 

melidir. Bunlar şöyle sıralanabilir.

a) Avluların yangın duvarlarıyle ayrılması,

b) Blokların yangın duvarları ve amyantlı çelik kapılarla ayrılması.

c) Çatılarda yangın bölmeleri tertiplenmesi,

d) Çatıların yanmaz malzemeye dönüştürülmesi, döşemelerden de mümkün olanların betonarmeye çev

rilmesi,

e) Dış yangın merdivenleri eklenmesi,

ç) Mevcut ıç merdivenlerin betonarmeye çevrilmesi,

f) Yangın havuzları, su depolan, köpük depolan yapılması,

g) Yangın ciuvariari ile ayrılmış olan avlu ve bina bloklarının da giriş, çıkışlarının ayrı ayrı olması.

h) Mevcut emniyet çıkışlarının yetersiz olduğu yerde yeni çıkışlar tertiplenmesi,

j) Tesisat birimlerinin, özellikle elektrik tesisatının ayrı avlular için bağımsız ayrı birimler haline getiril-
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4. Teknik Zorunlulukların Gereği Değiştirmeler :

Tesislerin ömrünün uzaması için, ömrünü dolduran yapı elemanlarının yerine bugünkü malzeme ile yeni

lerinin yapılması, veya yapı direncini artırmak üzere hatıl, lento, sömel, benzeri eklemelerin yapılması, do

ğal taş. ahşap, mermer, eleman yerine yapay benzerlerinin ikâmesi zorıınlukları da restorasyon da temel ilkeler 

arasına girmelidir.

5. Bilgi Yetersizliğinin Sonucu Değişmeler :

Tesislerde, yıkılmış olan, üzeri kaplanmış olan, değişik zamanlarda değişik tadilâta uğramış olan yapı ele

manlarının, bina bloklarının veya bahçe ve bitki türlerinin asıl cins ve şekilleri bulunamadığı takdirde, ay

nı uslupta fakat kullanma hedefine en uygun şekilde yeniden planlaması ve yapımı da restorasyonun temel 

ilkeleri arasına girmelidir.

6. Kkoııoıııik Zorunluluklar :

Tesislerin, gerek millete yük olmak yerine gelir getirici olması, gerek turizm ve tanıtma ekonomisine kat

kısı, gerekse işletme ekonomisi yönlerinden gereken koşulların yerine getirilmesi de restorasyon temel ilkeleri 

arasına girmelidir. Özellikle iş sahası yaratmak yaratılan giderden çok gelir getirmeyi hedef almajk da zo

runludur.
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IV. —  BÖLÜM 

U /U N  VADFLİ PI ANIN H A /IR I ANMASI

1. Uzun Vadeli Planın kapsamı :

Burada u/uıı vadeli planlamadan aranan hedef, Mil Saraylar grubuna dalııl olan.

-— Dolmabahçe Sarayı.

Beylerbeyi Sarayı,

Yıldız. - Şalt - Köşkü,

(Genelkurmay Bşk. 6101-38-77/5.5.1977. Başbakanlık 136-12 02. 75 sayılı yazılarıyle Yıldız Sarayları

nın 1 . 6 1977 tamamı (AGVAT KÖŞKÜ) hariç.) Biitiin Yıldız kompleksi.

Küçüksu Kasrı.

Ihlamur Kasrı.

Aynalıkavak Kasrı,

— Yalova, köşklerinin teker teker;

a) Arsa, bahçe ve parklarının, tapu ve kadastro planlarının yapılması, tapularının çıkartılması,

b ) . Yeni fonksiyonlarının saptanması.

c) Restorasyon ilkelerinin saptanması.

ç) Yapılacak tadilât, restorasyon ve onarımların anaçizgiieri,

d) Yapılacak tesisatın saptanması (Isıtma, soğutma, klima, aydınlatma, yangın, iç televizyon...) 

t) İşletme düzeninin saptanması ve örgütlenme şeması kurulması.

f) Yukardaki işlerin, günün rayicine göre değerlendirilmesi, global maliyetlerin saptanması,

g) Bütün işlerin kaç yılda yapılabileceğinin saptanması,

h) Hangi sarayda hangi yılda hangi işlerin yapılması, gerektiğinin saptanması,

j) İş yaptırma yol ve yöntemlerinin saptanması, gen ken kanun, tüzüklerle getirilebilecek özel kolaylıkların 

saptanması,

k) İşletme örgütüne devir larihi, şekli, ve düzeninin saptanmasını kapsayacaktır.

İşler ister Devlet planı içerisinde yer alsın, ister M. Meclisi yatırım programına girsin bütün uzun vâ- 

deli planın hazırlanması, kaçınılmaz çalışmaları beklemektedir.

2. Uzun Vadeli planlamanın Sorumluları :

Yukardaki uzun vâdeli planın hazırlık çalışmasından sorumlu ve yükümlü kuruluşlar şunlardır :

a) 1710 sayılı Kanun gereği - Kültür Bakanlığı, (Millî Eğitim Bakanlığı).

b) 265 sayılı Kanun gereği - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,

c) 1977 Bütçe Kanunu gereği - M. Meclisi,

d) Uzun vadeli plandan sorumlu - Başbakanlık D. P. I . Müsteşarlığı,

e) Gerek duyulduğunda İstanbul Belediyesi ve nazını plan bürosu da çalışmalara katılmalıdır.

Uzun vadeli plan çalışmaları en az yukardaki kuruluşlarca görevlendirilmiş uzmanlar tarafından yapılmak 

zorunluğundadır. İşin yürütücülüğünü ortak uzmanların önerisine göre yukardaki kuruluşlardan birinin yap

ması, diğer kuruluşların bu öneriyi kabul ve desteklemesiyle mümkündür.

3. Uzun Vadeli Plıııı Çalışmalarına Yardımcı Kuruluşlar ve Danışına Kurulu :

Uzun vadeli planın çalışmalarına yardımcı olabilecek danışma kurulu 265 sayılı I urızm B. K. Kanunu 

inin 15 nci maddesinde belirtilen Turizm Danışma Kurulu olabilir

M. Meclisi bu kurulun daha genişletilmiş şekline (M. Meclisi Başkanı Sayın Kemal Giiven'in (Temmuz 

1976 çağrısı ile) Mastr plan çalışmaları için ilk danışmayı yapmış ve yazılı cevaplarını da almıştır.

Şu halde işbirliği çağırışına cevap veren kuruluş ve kişiler de yukardaki danışma kuruluna gireceklerdir.
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4. Uzıııı Vadeli Planın İncelenmesi ve Onaylanması :

IJzıın vadeli planın incelenmesi konusu Devlet Planlama Teşkilâtı kurulması hakkındaki 30 () 1960 gün 

vc 1>I sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde belirtilmiştir.

M ADDE 14. — Uzun vâdeli planın Başbakanlığa (veya Başbakan Yardımcılığına) sunulmasından itiba 

ren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek kabul edilmiş bulunan 

anahedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan Bakanlar Kurulunda incele 

nerek. kabul edildikten sonra teşriî organın tasvibine arz olunur.

Uzun vâdeli planın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 16 . 10 . 1962 gün ve 

77 sayılı Kanunun 1 nci maddesi de planın T. B. M. Meclisince onaylanmasını zorunlu kılmaktadır.

Madde 1. — Uzun vadeli plan. 3ü Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince 

Bakanlar Kurulunca kabul edilip. Bakanlar Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra. T. B. M. Meclisince 

onaylanmak üzere Başbakanlık tarafından Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

Aynı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uzun vadeli plan T. B. M. Meclisince onaylanır.

Burada konu olan plan M. Meclisinin esas görevi olan yasama dışında bir yürütme görevidir. Bu yürüt

me görevi uzun vadeli bir plana bağlanmalı ve planın bütünlüğü ve sürekliliği de Meclis onayı ile sağlanma

lıdır. Aksi halde iki yıl için seçilmiş, olan Başkanlık Divanı kararlarıyle dört yıllık Meclis kararları ipotek 

altına alınmış gibi bir duruma düşülebilir.

Uzun vadeli plan herhangi bir Bakanlık görevi olarak ortaya çıkarsa bu takdirde D. P. T. tarafından ge

nel Devlet planı içerisine alınacağından, yine Meclis onayına arz olunacak demektir.

Uzun vadeli plan M. Meclisi görevi olarak yürütülecekse ileri işlerin Meclis kararı olarak kesinleşmesi 

ve Başkanlık Divanı görevlerinde süreklilik ve bütünlük getirmesi zorunlu olduğu gibi: uygulama yöntemle

rinde «Mevzuatta» yürütme yetkileri, kolaylıkları ve örgütlerinin de anaçizgilerini getirmesi gerekir.
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V. — BÖLÜM 

IJZUN VADELİ PLANTN UYGULANM ASI

I. Geçmişteki Uygulamalar :

1933 yılında Bütçe Kanunu ile T. B. M. Meclisinin bakım ve yönetimine verilen millî saraylarda, sürekli 

restorasyon, bakım ve onarım yapılmıştır. İlk zamanlarda Devlet Balkanlarının konaklama ve çalışmasına 

açılan saraylarda, 1950'den sonra, bu fonksiyonlar sona ermiştir. Kanunların da, (Özellikle Dolmabahçe ve 

Beylerbeyi Sarayları için) ne şekilde kullanılacağı ve halka ar/ edileceği belirlenmiş olmadığından onarımJar 

aslının aynı olmalı, prens.bine dayalı kalarak yürütülmüştür. Bu çalışmalar uzun vadeli ileriye dönük bir 

plana bağlı olmayıp her yıl. zarurî ve acele görülen işler için bütçeye ödenek konmak suretiyle yapılmıştır.

Bütçe Meclise bağlı olduğundan ödenek konmakta güçlük çekilmemiş, fakat Meclisin yasama görevi d ı

şında kalan bu işlerde ödenek sarfında her zaman büyük zorluklarla karşılaşılmıştır.

Örneğin 1965 - 1976 yılları arasında alınan ödeneklerle yapılabilen sarfların oranları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.

Alınan

ödenek Sarfolan Uygulama 

Yıllar milyon TL. ödenek oranı %

1965 3.3 0.5 15

1966 3.2 2.2 70

1967 3.2 2.6 80

1968 4.7 3.5 75

1969 3.3 1.5 52

1970 5.2 1.3 25

1971 3.4 0.1 03

1972 6 0.7 12

1973 9.8 1.3 12

1974 13.8 7.8 58

1975 12.5 8.8 70

1976 21.8 8 36

Oniki yıllık uygulama ortalaması %  42'dir. Yarıdan da az olan bu çalışmanın başarılı okluğu söylenemez. 

Nedenleri araştırılırsa karşımıza şu sorunlar çıkmaktadır.

a) Ünitelerin kullanma hedeflerinin belirlenmiş olmaması yanında kullanmak isteyen bir kuruluşun da 

işin takipçisi olmaması,

b) Sorumlu ve yetkili kişilerin sık sık değişen bir düzen içinde bulunması, konunun kapsam ve önemi

ni anlamadan görevden ayrılması,

c) İşin başında olanların yeterince yetkili olmayışı, yetkili kişilerin ise Ankara'da oluşu,

d) İşin başında, çağdaş teknolojiyi bitlen, ileri ülkelerdeki benzeri kuruluşları yöneten tekniklerin ve 

teknisyenlerin, müze uzmanlarının bulunmayışı, örgütün çağ dışı kalmış oluşu,

e) Miillet Meclisinin görevleri T. C. Anayasasının 64 ncü maddesinde belirtilmiş yasama görevleri ile sı

nırlı olduğu halde, yürütme görevi olan bu ek görevlerin yerine getirmesini üstüne al’mış olmasına rağmen, 

gerekli yasa, İçtüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmamış oluşu, ve bu yüzden mevzuatta kopukluk olıışu,

f) Restorasyon işlerinin nezaket ve önemini takdir ile bu işlerle uğraşan kuruluşlara, 1710 ve 265 sayılı 

ve benzeri kanunlarla gereken yetki ve yapım serbestliğini veren M. Meclisi, aynı işleri kendisi yaptığı hal

de, bu yetkileri kendi örgütüne vermekten çekinmiş olması, (2490 ve 1050 sayılı kanunlara uymamak yetkisi),
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g) Nihayet şimdiye kadar Millî Sarayların Türk -Osmanlı sanat ve kültürünü tanıtma, halkın yararlanma

sını sağlama, turizm, politika ve endüstrisinde verimli rol oynamasını sağlama yönünden yeni fonksiyonlarına 

dönük uzun vadeli plan hazırlanamamış, oluşudur, denebilir.

2. Uzun Vadeli Plan Uygulama Görevi :

Uzun vadeli planın uygulanmasında, geçmişteki zorluklarla karşılaşılmaması için, işlerin., özel bir yasa 

ile, sorumlu kuruluşa devredilmesi gerekir. Görevli kuruluş şimdi olduğu gibi M. Meclisi olacaksa, en az 

İçtüzüğünün aynı prensiplere göre tadili, en doğrusu yeni bir yasa ile ele alınması zorunludur.

Uzun vadeli planın uygulama görevinin bakanlıklardan birine devredilmesi halinde de planın bütünlü

ğünü, Herki yılların ödeneğini, yürütmenin bütünlüğünü, hedeften şaşmamasını sağlamak üzere, genel planı 

hazırlanmış olarak. Devlet planında yerini almış olarak, görevli Bakanlığa devredilmesi zorunludur.

Şu halde uzun vadeli planın uygulama görevini aiacak kuruluşlar planın M. Meclisinden onaylanmış şek

lini alıp onu uygulamakla görevli olmalıdır.

3. Uzun Vadeli Planın Uygulanması İçin Zorunlu Yöntemler (Mevzuat)

Uzun vadeli plan, getireceği hedef, teknoloji, parasal bilgiler, örgüt yanında uygulanış yöntemlerini de 

beraber getirmek zorundadır. Bu yöntemler kanun, kararname ve içtüzük yüzeylerinde açıklıklar ve kolaylık

lar olmalıdır. Plan uzmanlarının önerisi ve uyarıları ancak yöntemlerin çözümündeki geçerlilik ve uygulama 

olanaklarına göre değer kazanacaktır.

Anaçizgileriyle yöntemler .

—  Plan hedefi,

—  Örgütleşme amacı, ve modernizasyonu*

— İşletmede özerklik - döner sermaye - karar yetkisi,

— Onarım ve restorasyonda kolaylık,

— Uzmanlaşma, ve bilime öncelik,

— Hizmet alımında kolaylık - ileri taahhütlerde yetki.

— Malzeme alımında kolaylık.

—  Hizmet satışında kolaylık.

Şek lindek i temel ilkeler kanun, kararname ve tüzüklerle kolaylığa ve açıklığa kavuşturulmalıdır.
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VI. — BOLUM 

MİLLÎ SARAYI \R HAKKINDA  O / l I BİLGİLİ K

I. Dolmalmlıçe kompleksi :

Abdülmecit’in padişahlığı sırasında (1842 - 1853) inşa edilmiş olan Dolmabahçe kompleksi, Tophane - Or- 

taköy - Yıldız üçgeni içerisindeki saraylar ve parklar sit sahasının en önemli yerleşim noktalarından biri

dir. Ne yazi'k ki. kompleksin sahibolduğu arazinin kadastro planı olmadığından arazisi gi'bi mimari bir bü

tün olan binaları da, çeşitli Devlet ve özel kuruluşlarca bilinçsiz ve gereksiz olarak taksim edilmiştir. Bugün 

Millî Saraylar idaresinde olan kısmının :

a) ARSALAR :

Bayıldım Parkı arsası (Yaklaşık olarak) 25 000 m-

Dolmabahçe Sarayı arsası (Yalktaşuk olarak) 64 120 m-

Dofmabahçe rıhtımı (Yaklaşık olarak) 1 3001 m-

80 420 m2

b) BİNALAR :

Resmî daire - Büro - bloku. 3 kat. 3 930 m-

Muayede (Tören - Salonu 4 - 3 kat. 3 410 m2

Harem (Konut) bloku. 3 kat. 7 265 m2

(*) Veliaht (Çocuk ve Eğitimi) bloku 3 kat. 3 200 nv

C'amlıköşk ve pasajı 2 kat. 590 m-

Kuşluk Köşkü ve kuşluk I kat. 500 m 2

Seralar 1 kat. 750 m2

Hazine dairesi 1 kat. 230 m2

Hazine Hasasa (Müdürlük) 2 kat . 1 250 m 2

Eski Mefruşat Dairesi 2 kat, 900 m2

Yeni bina (hizmetliler ) 1 000 m 2

(*) Kızlarağası 480 m2

(*) I - Hareket Köşkii 350 m 2

(*) 11 - Hareket Köşikü 290 m 2

(*) Dokuma atelyesi 650 m2

Marangozhane 300 m 2

Kiler - Marangozhane 125 m2

Mutfak - Marangozhane 125 m 2

Demirhane 70 m 2

Bahçıvanlar 70 m 2

Kalorifer 150 m 2

25 635 m 2

Dolmabahçe Sarayının ne maksatla kullanılacağı kanun ve kararnamelerde. Hatta Divan kararında be

lirtilmemiştir. Talep üzerine her konu için özel divan kararı alınmaktadır.

2. Beylerbeyi Kompleksi :

1864'te Abdülâziz tarafından inşa edilmiş olan Beykanun ve kararnamelerde, hatta Divan kararında be 

ma bahçeler üzerine kurulmuştur. Yazlık saray. Yalı köşkleri. Mermer köşk. Sarı Köşkten oluşur. Bunların

(*) İşaretli hınklar Millî Saraylar Müdürlüğü yönetiminde değildir .
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su ihtiyacını sağlayan gömme sarnıçlar, açık havuzlar olan başka, ahır, hamam, mutfak gibi ek binalar, yo 

lıın bahçeyi bölmemesi için tertiplenmiş vol tüneli ile Boğa/içinin Anadolu vakasında cn büyük Osmanlı Sar;ı 

yıdır.

Geniş arazisinin fapusu yoktur. Çevresi ookullar. yollar, ve diğer tesisler için işgal edilmiştir. Millî Sa

raylar yönetiminde ancak çevre duvarları içindeki park kalabilmiştir.

a) ARSALAR :

Bahçeler 87 640 nv

Rıhtım 1 650 m 2

Koruluk 95 000 *

b) BİNALAR :

Saray 4 650 m-

Yah köşkleri (2 adet) 220 m-

Mermer Köşk 340 m-

Sarı Köşk ^00 m-

Has Ahır 640 m-

Hamam 250 m-

Iünel 410 m-

Sarnıçlar (3 000 m ') I 000 m 2

Havuzlar (4 adet) (7 000 m") 2 650 m-

Millî Saraylar Müdürlüğünün koruma ve yönetimine verilmiş olan kompleksin hangi maksada hizmet ede

ceği kanun, kararname ve tüzüklerde belirtilmemiştir. Her istek için ayrı ve özel M. M. Başkanlık Divanı 

kararına lüzum görülmektedir.

3. Yıldız Kompleksi :

III ncü Selim'den II nci Abdülhamit'e kadar padişahların ve ailelerinin imar ve inşa ettirdiği Yıldız 

kompleksi, II nci Abdülhamit zamanında hanedanın tamamen oraya yerleşmesiyle ün kazanıp sınırlarını 

Ortaköye kadar genişletti.

Arazının tapusu olmayan bu kompleksin iç bahçesindeki binalar Harp Akademisinin ellinde 

dış bahçe ise belediyededir. Sadece Şale Şöşkü Millî Saraylar M. yönetimindedir. Yabancı konuklar 

ve uluslararası toplantılar için kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

a) ARSALAR :

Şale iç bahçe takriben 46 000 m ’

Dış bahçe takriben, çeşitli kuruluşlarda.

b) BİNALAR :

Yıldız Şale - Köşkü S 800 m-

İdare binası 200 m-

Polis 190 m-

Kapıcı 16 m-

Seralar 250 m*

4. küçiiksıı Kompleksi :

1623 - 1640 arasında IV ncii Murat ın Kandilli’ye 'kadar servi ormanlarıyle donattığı ve gümüş servi adı

nı verdiği Göksu’da Miri Değirmenler ve Göksu Camiinden başka yerleşim yoktu. Bu mesire yerine 

(1731 - 1754) S. Mahmut bugünkü köşkü yaptırdı. Köşkün çevreleyen bahçe duvarlarının içi ve köşk Millî Sa

rayların yönetimindedir. Hangi amaçla kullanılacağı kanunda belirtilmemiştir.
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a) ARSALAR :

Dı.ş bahçe hudut ve tapusu yoktur 

İç bahçe

b) BİNA

Bodrum, zemin 1 kat.

7 000 m -

460 m2

5. Ihlamur Kompleksi :

Beşiktaş'ta. Ihlamur - Fulya Deresi - Deresinde olan iki küçük köşk, av köşkü ve ok talimlerinde din

lenme yeri olarak yapılmıştı. Dış avluda nişan taşları, halen de mevcutur.

İhlamur Mahallesi İL Mahmut zamanında Beşiktaş'ın en görde olan mesirelerinden biri idi. Nîşantaşları 

nişan atış sahaları, bağevleri arasında. Hacı Hüseyin bağı (Sultan Mecit tarafından konmuş adiyle Nushetiye) 

Sultan Mecid'in en sevdiği köşe idi. Fransız yazarı Lama rt ini 1846 - I847Yle bu küçük bağevinde kabul et

mişti. Abdübmecit sonra bu bağı satınaldı ve Dolmabahçe Sarayının inşası (1848 - 1853) sırasında bağevi 

ni yıktırarak yerine (Yukarı Köşk) Ihlamur Kasrını yaptırdı.

Bahçedeki büyük havuz bağevinindi. Sonradan istimlâklerle arazi çok genişletildi. Diğer bir köşk daha 

basit daha geniş olarak yapıldı, bunun da gerisinde ayrıca bendegâni için bir bina yaptırdı. (Lojmanların yeri) 

kasrın mimarları Balyan Kardeşlerdir.

Ihlamur Kasrı bahçesi gülleriyle ün salmıştı. Padişah V. M. Reşat kabullerini burada yapar, sohbet top 

lantıları olur, krallar askerî merasimle köşkün önünde bando ile karşılar. Binek taşında misafirini karşılayan 

padişah misafiri ile beraber köşke girerdi.

1331 Kânunuevvelinde kurulan yeni alayın sancağı da. V. Mehmet Reşat tarafından, merdiven sahanlı

ğında bizzat verilmişti. Enver Paşa tarafından taltif edilen subaylar mermer merdivenlerin sahanlığında 

bulunan hükümdarın önünde bir geçit resmi yapmışlardı.

Tanzimat devri yapıtlarından olan yukarı köşkte (15 Ekim 1952) tazminat müzesi açıldı. Kasrın Millî Sa

raylar yönetimine devri üzerine İstanbul Belediyesi bu müzeyi çadır köşküne nakletti.

6. Avnalıkavak köşkii :

1613’te Kapıtanı Derya Halil Paşa tarafından yapılan Hasköy'deki köşk yanmış ve IV ncü Murat devrin

de yeniden inşa edilmişti.

1791 ’’de Harap olan eski Aynalıkavak kasrının bir kısım arazisi tersaneye verildi. Hasbahçe Köşkü duva-

7. Yalova Köşkleri :

Yalova’daki tarihî kaplıcalar Abdülhamit tarafından onarılmış, sonradan padişahların av köşkü olarak ya

pılan iki odalı bina yaver köşkü namıyle Atatürk'ün hizmetine tahsis edilmiştir.

1928'de Denizcilik Bankasınca Atatürk için yapılan köşk ve daha sonra genel sekreterlik için yapılan bi

na ile kompleks 1930’dan 1938’e kadar Atatürk tarafından kullanılmıştır.

Arazi Orman İdaresine aittir. Kullanma hakkı, kaplıcalar dolayısı ile, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

na verilmiş, bakanlık da belirli bölümü Denizcilik Bankasına devretmiştir. 40 yıllık kullanma süresi bu yıl 

dolmuştur.

T. B. M. M. için bir dinlenme evi, Atatürk müzesi ve kaplıcadan oluşan kampus yeniden planlanacaktır.

Arazinin kullanma hakkının alınması için ilk girişim yapılmıştır.

a) ARSALAR :

Duvar içindeki kısım takriben

b) BİNALAR :

Yakan Köşk 

Aşağı köşk 

Lojmanlar

18 000 m2

475 m2 

370 m3 

400 m2

rı içine alındı ve bugüne kadar korunabildi.

1. ARSALAR :

Duvar içinde kalan kısım

2. Bina

13 000 m2 

I 000 m 2
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MİLLÎ SARAYLAR M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü  YÖNETM ELİĞİ İÇ İN ÖNERİ

KAPSAM - ANLAM :

1. Mîllî Saraylar Deyimi, 3 Mart 1340 (1924) Gün ve 34) Sayılı Kanunla Millete İntikal Etmiş Olan Os- 

manlı Hanedanına Ait Taşınmaz Mallardan :

— Dolmabahçe Sarayı, eklentileri park ve bahçelerini.

Beylerbeyi Sarayı, eklentileri (müştemilâtı) park ve bahçelerini,

— Yıldız Sarayı (Şale Köşkii) merasim kısmı, eklentileri, park ve bahçelerini.

— Küçüksu Kasrı, eklentileri, park, ve bahçelerini.

Ihlamur Kasrı, eklentileri, park ve bahçelerini,

Aynalıkavak Kasrı, eklentileri, park ve bahçelerini,

— Yalova Atatürk Köşkü, eklentileri, park ve bahçeleri ile taşınır mallardan,

Yukardaki tesislerdeki taşınır malları,

— Yukardaki tesislere eklenecek taşınır malıları,

— Yukardaki tesislerin işletme haklarının toplamını kapsar.

Bütün bu taşınır ve taşınmaz değerlerin tümü 1710 sayılı eski eserler kanunu kapsamına girmiştir.

2. Millî Sarayların Rakım, Onarım ve İşletmesi :

Milli Sarayların millet adına bakım, onarım, işletmesi ile millet yararına kullanılması görevi i 933 Büt

çe Kanunu ile T. B. M. Meclisine verilmiş olup 1961 Anayasası ile kurulan çift Meclisli düzende bu hak M il

let Meclisi kanadına aktarılmıştır.

Millet Meclisi bu görevini, kanunlara kendi İçtüzüğü hükümlerine Bakanlar Kurulu kararlarına. Millet 

Meclisi Başkanlık Divanı kararlarına uygun olarak yerine getirir.

Millet Meclisi Başkanlığı bu görevleri en iyi, en verimli kültür, tarih, sanat ve turizm açısından milletin 

yararına en uygun şekilde yerine getirmek üzere, Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ayrı bir örgüt kurmuş

tur.

3. Millî Saraylar Miidiirlüğii :

Millî Saraylar Miidürii. Millet Mecİisi Başkanlığına bağlı. Millî Sarayların, koruma, kolluk, bakım, işletme, 

onarım, restorasyon ve yapım işlerinin sorumlu görevlisi ve yöneticisidir.

Millî Saraylar Müdürlüğü, Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olup onun talimatı Millet Meclisi Başkanlık 

Divanı kararlan, yönetmelikleri, tüzükleri ve ilgili kanunlar uyarınca görev yapar.

GÖREVLER :

4. Millî Saraylar Müdürlüğünün Tanımlama ve Envanter Görevleri Şunlardır :

a) Sorumluluğuna tevdi edilmiş olan taşınmaz değerlerin tapularını, arazi çaplarım, arsa sınırları ve ev

safım, kat planlarını, cephe kesit ve tesisat relevelerıni hazırlamak, basılmış kitap olarak en az ellişer nüsha 

muhafaza etmek ve envanterini yapmak.

b) Sorumluluğu altına tevdi edilmiş olan taşır.ır değerlerin kimliğini, niteliğini, açıklamasını yaparak, 

fotoğrafları ve diğer belirlemeleriyle beraber defter kaydını yapmak kataloglarını hazırlamak ve yayınlamak,

c) Sorumluluğu altına tevdi edilmiş olan tüm değerlerin tarihî açıklamasını, expertizini, değerlendirmesi

ni yaptırmak, yayınlamak,

d) Yukardaki görevlerin yerine getirilmesinde uluslararası yöntemleri uygulamak, uluslararası bilgi alış

verişi yapmak,

e) Sorumluluğu altındaki millî değerlerin, kültür alanına, turizm alanına, tarih alanına sergilenmesi ve 

müzelenmesini sağlamak,
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5. Millî Saraylar Müdürlüğünün Koruma ve Kollama Görevleri :

a) Millî Saraylar Müdürlüğünün sorumluluğuna verilmiş olan tüm değerler eski eserler kapsamına gir 

eliğinden müdüriüğün her türlü eylem ve işlemlerinde 1710 sayılı (2."' 4 1973 günlii) Es’ki f-serler Kanu

nunun kapsamına uygun koruma yapmak,

b) Arsaların tecavüzden korunmasını, taşınmaz değerlerin tahripten korunmasını taşınır değerlerin çalın

maktan. değiştirilmekten, eskimekten, yıpranmaktan korunmasını sağlamak.

c) Yangından koruma tedbirlerini almak,

d) Güve, böcek, haşere, küflenme, rutubetten korunmasını sağlamak,

e) SıVİl savunma görevlerini yapmak. (Gereğinde naklen koruma planlarını yapmak).

6. Millî Saraylar Müdürlüğünün İşletme Görevleri :

a) Milli Saraylar Müdürlüğünün sorumluluğuna verilmiş olan değerlerin kültür ve turizm alanına açıl

masından ötürü doğacak sergileme ve müzeleme işletmesi,

b) Koruma, kollama görevlerinin gerektirdiği, elektrik (Kuvvetli, zayıf akım elektrik, elektronik, su, ısıt

ma, soğutma, havalandırma, fonksiyonel sirkülasyon işletmelerinin gereği teknik işletmeler.

c) Giinlük tentizlemc. peryotvk temizleme ve bakım işleridir.

7. Millî Saraylar Müdürlüğünün Yapım ve Onarım Görevleri :

Sahip olduğu gerek taşınmaz gerekse taşınır değerlerin üzerinde.

a) Yıllık veya peryotik rutin orıarımların yapılması.

b) Restorasyon çalışmalarının yaptırılması,

c) Fonksiyonel çevrimlerin yapılması,

d) Yeni ihtiyaç birimlerinin yapılması, işler'ine ait araştırma, projelendirme ve yapım, onarım görevle

ridir.

8. Millî Saraylar Müdürlüğünün Genel Planlama Görevleri :

Millî Saraylar Müdürlüğü ileri çalışmalarını dört yıllık planlara bağlar. Planın başlangıç ve sonu Millet 

Meclisi seçim yıllarıdır. İleri işler bu planda gösterilir. Dört yıllık ileri planlamada her yıla isabet eden işler 

de ayrıca gösterilir. Yıllık ödenekler dört yıllık planın o yıla düşen işlerine göre Millet Meclisi Bütçesine ko

nur.

Genel planın yapım ve uygulama sorumluluğu Millî Saraylar Müdürlüğüne aittir. Genel plan Millet Mec

lisi Başkanlık Divanınca onaylanır ve ancak Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyle değiştirilebilir.

Genel planlama :

a) Yapım, onarım,

b) Yerleşim, (Personel ve eşyaların yerleşimi ayrı ayrı)

c) Koruma, kollama,

d) İşletme^

e) Fonksiyon sorunları için ayrı ayrı düzenlenir.

9. Ödeme Fmri (İta Yetkisi) :

Millî Saraylar Müdürlüğü Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olduğu cihetle her türlü ita yetkisi Millet 

Meclisi Başkanlığına aittir. (M. M. f. T.)

(Millet Meclisi İçtüzüğü madde 152). Millet Meclisi hizmetlerine dair maddelerden yapılacak harcamalar.

la ilgili verile emirleri, Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır.
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Hangi verile emirlerinin kendi yerine idareci üyeler tarafından imzalanacağını Meclis balkanı kendi taktır 

eder.

Verile emirleri. Hesaplan İnceleme Komisyonu denetçi üyesi tarafından, harcamanın yapılmasından önce. 

Vize edilir.

10. Ödemeler :

Ödemeler. Millî Saraylar Müdürlüğünce yapılan hakedişlere dayanmak üzere Millet Meclisi Sayman

lığınca yapılır.

Millî Saraylar Müdürlüğüne, belirli harcamalar için belirli sınıra kadar avans verebilir. Bu sınırları Millet 

Meclisi Başkanı düzenler. Avanslar çeşitli harcama kalemleri için ayrı ayrı açılabilir. Ancak bir avansın mah

subu yapılmadan aynı harcama kalemi için ikinci avans açılamaz.

11. karar Yetkileri :

a) İleri planlama, yıllık plan, yatırım planları, bütçe, bütçenin uygulanmasına ilişkin ana prensip. ış da

ğıtımı yöntemleri (İhale, emanet, teklif alma, pazarlık, maliyet artı kâı.....) Personel çalıştırma, geçici ve söz

leşmeli personel niteliği ve ücret tavanlarının saptanması için kararlar Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ve

rilir.

b) Millî Sarayların kullanma düzeninin saptanması, eşyaların yerleşim planlaması eşyanın bir mahalden 

başka bir mahalle nakli, eski eşyanın Mâliyeye devri, müzelik eşyanın başka bir müzeye nakli, konularında 

kararlar Millet Meclisi Başkanlık Divanınca verilir. Ancak bu karar 1710 sayılı Kanun gereği Kültür Ba

kanlığının görüşü alınarak verilir.

c) Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararlarına uygun sözleşme yapmak, sözleşmeyi bozmak, inceleme 

ve uygulama içiıı gerekli heyetleri kurmak, görevlendirmek, görevi geri almak, tayin yapmak terfi yapmak 

Millet Meclisi Başkammn onayını (Olur'nu) gerektirir. Başkan bu yetkilerini idareci üyelere devretmişse ve

rilen yetki sınırı içinde onlardan olur alınabilir.

d) Millî Saraylar Müdürlüğünün. Başkanlık Divanı kararlarına dayandırılarak hazırladığı, yıllık plan, 

program, proje, keşif, ihale dosyası ve benzeri çalışmalar Başkanlığın onayı Genel Sekreterliğin incelemesine 

dayanır.

e) Millî Saraylar Müdürü. Başkanlıkla olan ilişkisini Millet Meclisi Genel Sekreterliği aracılığı ile ya

par. Örgüt dışı yazışmalar müdürlüğün parafı Genel Sekreterliğin imzasıyle olur.

f) Millî Saraylar Müdürlüğü, her türlü «onay» ve «olur» larını Genel Sekreterlik aracılığı ile alır.

12. İşlerin Örgüt Dışı Yapımcıya Verilmesi :

Eski eserler kapsamına giren işlerde 1710 sayılı Kanun hükümlerine uyularak bakım, onarım, restorasyon 

işlerinde aşağıdaki yöntemler uygulanabilir.

a) Pazarlık,

b) Kapalı zarf ile teklif alma,

c) Kapalı zarf ile, eksiltme,

d) Kapalı zarf He sınırlı eksiltme.

e) Yalnız bir kimsenin elinde bulunan işlerde dolaysız sipariş verme,

f) Devlet kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kuruluş ve anonim şirketler de kıy

met taktiri ile karşılıklı protokol düzenleme yolu ile hizmet veya malzeme alma.

g) Emaneten iş yaptırma

h) Maliyet artı sabit kâr.

Yöntemleri kullanılabilir İşın tahmin edilen bedeli (I. keşif i) 30 000 lirayı geçtiği taktirde bu yöntemlerin 

uygulanması Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyle olur.

Eski eserler Kapsamına girmeyen işler için 2490 sayılı Kanun hükümlerine uyulur.
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13. Heyetler - (Komiteler) :

Millî Saraylar Müdürlüğü yapım, onarım, satınalma işlerini aşağıdaki heyetler aracılığı ile yürütür. 

500 000 liradan yukarı işlerde heyetin kuruluşu Meclis Başkanının onayına sunulur. Daha küçük işler için 

heyetlerin saptanması Millî Saraylar Müdürünün yetkisi içindedir. Heyete alınacak u/man ve teknik ele

manlar gerekirse örgüt dışı resmî kuruluşlardan da seçilebilir.

t  m a net heyeti Satınalma H. İhale H. Yeterlilik B. H. Muayene He.

Başkan M. S. Müdürü

Üye M. M. Md. Yrd.

Üye Tek. Bö. Şefi

Üye M'mar

Üye Mühendis

Üye Tes. Müh.

Üye Ayniyat Saymanı

Üye T, Kısım Amiri

M. S. Müd. Yrd. 

Uzman 

Uzman 

Uzman

Tahakkuk Me. 

Kısım Amiri

M. S. Md. Y 

Ayniy. Şef. 

Uzman 

Uzman 

Tah. Memuru 

K. Amiri

Tek. Büro Şefi 

M imar 

Mühendis 

Tesisatçı 

Uzman

T. Büro Şefi1 

Uzman 

Uzman 

Uzman

Hukuk Danışmanı, Hukuk Danış.

Y. Üye Tahakkuk Memuru 

Y. Üye İç Mimar

Ayniyat Saymam 

İç Mimar

Kısım Amiri 

T. Büro Şefi

14. Satışlar :

M.llî Saraylara ait demirbaş eşyanın satışı mümkün değildir. Tarihî değeri olmadığı, işe yaramazlığı, 17lı) 

sayılı Kanunla satışına cevaz verilen eşyanın Maliye Bakanlığına devri caizdir. Ancak devir kararı verile

bilmesi.

Millet Meclisi Başkanlığından 2 

Kültür Bakanlığı ve M. F.. B. tiskı eserler ve

Anıtlar Yüksek Kurulundan 2

Müzeler Genel Müdürlüğünden 2

Üniversitelerden 3

Millî Saraylar Müdürlüğünden 2

11

Uzmandan oluşan bir heyetçe verilebilir. Bu heyet incelemesi sırasında gerekli ekspertizi yaptırabilir. Bi

lirkişi görevlendirebilir.

15. Tanıtma Hizmetleri ve Alınan Ücretler :

Millî Saraylar Müdürlüğü görevleri içinde bulunan konularda tanıtına, sergileme, bilgi vermek üzere ha

zırladığı veya hazırlattığı, üretilebilen kitap, broşür, resim, fotoğraf, turistik eşyayı satmaya veya sattırmaya 

yetkilidir. Bu maksat için gereken yer ve personeli kentli bünyesinden ayırabilir. Alınan ücretler makbuz 

karşılığı Mâliyeye devredilir. Ücretlerin saptanması Başkanlık Divanı Kararı ile olur.

16. Ziyarete Açış ve Ziyaret Ücretleri :

Millî Saraylar Müdürlüğü, Mıilet Meclisi Başkanlık Divanınca onaylanmış program gereğince, Millî Sa

rayların ziyarete, sergilemeye, tanıtmaya ve kullanmaya uygun hale gelmiş olan birimleri blokları, veya saray 

gruplarını birer birer ziyarete açar.
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Ziyarete açılacak birimin, işleyiş planı, kolluk ve koruma planı, tanıtma planı önceden yapılır, ziyaret 

ücreti Millet Meclisi Başkanlık Divanınca saptanır ve belirli günlerde ziyarete açılır.

Ziyaretçilerden özel makbuz mukabili alınacak ücretler Maliye memurlarınca alınır ve Maliye Sayman

lığına gelir kaydedilir.

Blokların veya birimlerin herbirinin ziyarete açılışı veya gerekirse ziyaretçilere kapatılışı Millet Meclisi 

Başkanlık Divanı kararıyle olur.

Ziyaretçilerin uyması gereken talimat ve ziyaretçilerden alınacak dövizli ücretler Millet Meclisi Başkanlık 

Divanınca saptanır.

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu müze kurma ve yaşatma ve denetleme yetkisini Kültür Bakanlığına ver

miş olduğundan yukardaki hizmetleri yerine getirilmesi sırasında 1710 sayılı Kanun hükümlerine uyarak Kül

tür Bakanlığı ile 265 sayılı Turizm Bakanlığı Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılması zo

runludur.

Yukardaki öneri birinci bölümde yansıtılan T. B. M. Meclisi 13 . 3  . 1934 günlü Başkanlık Divanı ka

rarı olarak çıkarılan II No. lu Talimatnamenin yerini almak üzere önerilmiştir. Zira o talimatnameden son

ra Anayasa değişmiş. İçtüzükler değişmiş birçok çelişkiler ortaya çıkmıştır. Bu haliyle uygulanamaz. O halde 

bugünkü İçtüzükler uyarınca yeni bir talimatname. (Yönetmelik) çıkarma zorunluğu vardır.

Oysa bu çalışma bir kanunla bitmelidir. Yeni kanun yenli anlayış, yeni kuruluş ve yeni görevler getire

cektir. Ancak, zaman alacaktır. Bu süre içinde işlerin bir düzene girmesi belki de bir deneme olanağı sağ

lanmalıdır. Öneri işte bu maksatla getirilmiştir.

Mimar Ziya Payzın

M. Meclisi Genel Sekreter Teknik Yardımcısı





Resmî Daire Muayede Salonu Hususî Daire Şehzadeler
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BARBAROS KULVARI SALE KÖŞKÜ

ÖR HANİYE KIŞLASI

VILD IZ SARAYLAR i 

Y ILD IZ  PARKI 

Y ILD IZ  PARKI SAHİL GİRİŞİ 

Ç IRAG A N  SARAYI BAHÇESİ - ŞEREF STADI
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AYNALIK  AV AK KASRI

Serdar Gümrüğü İskelesi - Aynatıkavak Caddesi ve 

Toygar Sokak Semtini Kapsayan Sıt Planı ve Turistik 

Çevre Düzenlenmesi Sınırı Önerisi.
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