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Kültür Varlığı (Tarihi Eser) Buldum. 
Ne Yapmalıyım? 
Kültür varlığı bulanlar ya da arazisinde kültür varlığı bulunduğunu 
bilenler, en geç 3 gün içerisinde en yakın müze müdürlüğüne veya 
köyde muhtara, il ve ilçelerde ise mülki idare amirlerine durumu  
bildirmekle mükelleftirler.

Define Aramak İstiyorum. Ne Yapmalıyım? 
Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu 
mülki amire Define Arama Yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan 
belgelerle birlikte bir dilekçeyle müracaat ederler. İlgili müze 
müdürlüğünce define aranmak istenen alan incelenir. Korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlıkları (tümülüs, höyük vb.), sit alanları 
ve mezarlıklar dışında kalan alanlarda, düzenlenen define arama 
ruhsatıyla define araması yapılabilmektedir.

Genel Bir Define Arama Ruhsatı Verilebilir mi?
Define arama ruhsatları yalnızca “Define Arama Yönetmeliği” 
çerçevesinde uygun görülen alanda belli bir süre için geçerlidir. 
Genel bir ruhsat verilmemektedir.

Define Araması için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Maddi Destek ve Ekipman Sağlar mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından define arama ruhsatı 
sahiplerine maddi destek ve ekipman sağlanmamaktadır.

Dedektör ile Araştırma Yapabilir miyim?
Kültür varlığı bulmak amacıyla herhangi bir cihazla ya da cihaz 
olmadan araştırma yapmak yasaktır. 

Yurtdışına Kültür Varlığı Çıkartmak Serbest mi? 
Ülkemizde, korunması gerekli kültür varlıkları devlet malı 
niteliğindedir ve yurt dışına çıkarılmaları yasaktır.

Yurtdışından Kültür Varlığı Getirmek 
Serbest mi?
Yurtdışından ülkemize kültür varlığı getirmek serbesttir. 
Bunun yanı sıra, ülkemiz kökenli olmamakla birlikte bir başka 
ülkenin korunması gerekli kültür varlıklarından olabileceği 
ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği köken ülkeye 
iadesi gerekebileceğinden getirilen kültür varlıklarının geldiği 
ülkeden yasal olarak çıktığını gösterir bilgi ve belgelerin 
gümrükte beyan edilmesi gerekmektedir.

Kültür Varlığı Kaçakçılığının Cezası Nedir? 
Bildirimi yapılmamış olan kültür varlığını satışa arz eden, satan, 
veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca kültür varlıklarını yurtdışına çıkarmak amacıyla 2863 
sayılı Kanun’un 68. maddesine aykırı hareket edenler beş yıldan 
on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.

Kültür Varlığı Kaçakçılığından 
Şüphelenildiğinde Ne Yapılmalı? 
Kolluk kuvvetlerine (jandarma, polis, sahil güvenlik) veya 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ALO 176 İletişim Merkezine haber 
verilmesi gerekmektedir.


