
T.C. CUMHURBASKANLIGI MiLLi SARAYLAR iDARESi BASKANLIGI
BUNYESiNDE BULUNAN SARAY, KOSK, KASIR, MUZE VE TARiHi

FABRiKALARDA UYGULANACAK ZiYARET, TAHSiS, ARSiV, ARASTIRMA VE
GORUNTU ALMA USUL VE ESASLARI

BiRiNCi BOLUM
Ama1;, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amac
MADDE 1- (1) Bu Usu! ve Esaslarm amac1, Milli Saraylar ldaresi Baskanlg

biinyesinde bulunan saray, ko~k, kas1r, muze ve tarihi fabrikalara yonelik; ziyaret uygulamalan,
kurum ve ki~ilere yapilacak mekan tahsisi, ar~iv, ara~tmna ve gon1ntu almaya ili~kin usul ve
esaslan duzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Milli Saraylar idaresi Ba~kanhg1 bunyesinde

bulunan saray, ko~k, kaslf, muze ve tarihi fabrikalara yap1lacak ziyaret, mekanlann tahsisi,
birimlerde ar~iv, ara~tmna ve goriintu alma uygulamalanna iliskin is ve i~lemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 16 Temmuz 2018 tarihli ve 30480 say1h Resmi

Gazete'de yay1mlanan 12 nurnaral1 Milli Saraylar idaresi Ba~kanl1g1 Hakkrnda
Cumhurba~kanlig1 Kararnamesinin 7. Maddesi (Degi~ik: RG-1/9/2018-30522-CK-16/L md.)
bukiin1leri ile T.C. Cumhurba~kanl1g1 Makammm 04.03.2020 tarihli ve 29430679-020-27899
say1lt Yetki Devri Olu.ru'na dayamlarak haz1rlanm1~t1r.

Tammlar
MADDE 4- (l)Bu Usul ve Esaslarda ge9en;
a) Ba~kan: Milli Saraylar idaresi Ba$kam111,
b) Ba~kanl1k: Milli Saraylar Tdaresi Ba~kanhg1111,
c) Ba~kan Yard1mc1s1: Milli Saraylar idaresi Ba~kan Yard1111c1lan111,
9) Daire Ba~kam: ilgili Sarayrn /Birimin Daire Ba~ka.111111,
d) Birimler: Milli Saraylar idaresi Ba~kanhg1 biinyesinde bulunan ve 5. maddede say1lan

saray, muze, ko~k, kasir ve tarihi fabrikalar ile bunlara baglt ta$rnmaz kultiir varl1klan111,
e) Eserler: Milli Saraylar idaresi Ba~kanhg1 bunyesinde bulunan koleksiyonlar ile nadir

eserlerden olusan ta$mrkultur varlklarm1,
f) Yerli Ziyaret9i: TUrkiye Cumhuriyeti (bundan sonra T.C. olarak zikredilecektir.) ve

Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti (bundan sonra K.K.T.C. olarak zikredilecektir.) vatanda~lanm,
g) Hat1ra Fotograf<;ekimi: Reklam ve ta111t1111 i9enneyen, ni~an, dugun, si.innet diigunu,

dogum gunu, evlilik y1ldonumi.i vb. ozel gi.inler i9in yapilan 9ekimleri,
ifade eder.
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iKiNCi BOLUM
Ziyaret Usu] ve Esaslan

Ziyarete Apk Birimler
MADDE 5- (1) Milli Saraylar idaresi Ba§kanhg1 btinyesinde bulunan birirnlerden;
a) Ankara Palas,
b) Aynalikavak Kasn,
c) Beykoz Mecidiye Kasn,
9) Beylerbeyi Saray1,
d) Dolmabahi;e Saray1,
e) Hereke Hah ve ipekli Dokuma Fabrikas1,
f) Ihlamur Kas1rlan,
g) islam Medeniyetleri Mtizesi,
g) Kucuksu Kasr,
h) Ktii;uksu Kasn Mesire Alam,
1) Maslak Kasu-lan,
i) Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billur Mtizesi,
j) Milli Saraylar Resim Mtizesi,
k) Saray Koleksiyonlan Mi'Lzesi,
1) Topkap1 Sarayt,
rn) Y1ld1z ~ini ve Porselen Fabrikas1,
n) Yild1z Saraylan (Restorasyon sebebiyle gei;ici olarak ziyarete kapahd1r.)

ziyarete ai; tkt1r.

Ziyaret Giinleri
MADDE 6- (1) 5. maddede say1lan ziyarete ack birimlerden;
a) Topkap1 Saray1 her sah gtinii,
b) Diger saray, kosk, kasr ve mtizeler her pazartesi giinii,
c) Tarihi fabrikalar ise cumartesi ve pazar gtinleri,

ziyarete kapah olup diger gtinler ziyarete a91kt1r. Ancak l O Kas1rn gtinti; Dolmabah9e Saray1,
ziyarete kapah gtine (pazartesi) denk gelse dahi a91k tutulur.

(2) Birirnle1in, resmi tatiller ile dini ve milli bayramlarda ziyarete ack veya kapah olup
olmama dummu, bu Usu! ve Esaslann ekinde yer alan (Ek-1) "Resmi Tatiller ile Dini ve Milli
Bayramla:rda Saray, Kosk, Kasr, Mtize ve Fabrikalann Ziyaret Esaslan Tablosu"nda
gosterilmi§tir.

(3) Birimler, ziyarete a91k gtinlerde ve §artlarm gerektirdigi dmumlarda, Ba§kanl1ktan
onay altnarak ziyarete kapat1labilir.

(4) Ziyarete ai;1k birimlerde;
a) Ziyaret gun ve saatleri,
b) Giselerin achs ve kapants saatleri,
c) Gorevli personelin i;alt§ma saatleri,
9) Varsa kafeterya, btife vd. yerlerin ac1l1s ve kapam§ saatleri,

mevsim §milanna ve/veya olagantistil §artlara uygun olarak Ba§kan tarafmdan belirlenir.
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(5) Ziyarete ac;tk birimlerin, mekanlarm ve ic;erisinde bulunan eserlerin korunmas1
amac1yla gerekli oldugu durumlarda, ilgili Daire Ba$kanhgmm teklifi ile Ba$kanl1k tarafindan
ziyaretc;i sayisma sm1rlama getirilebilir.

Ziyaret Kurallan ve Sorumluluk
MADDE 7- (1) Birimlerin ziyarete ac;tk ic; mekanlannda, ziyaret esnasmda ziyaretc;iler

tarafrndan fotograf ve video c;ekimi yap1lamaz; di$ mekanlarda (bahc;e, nht1m, mesire alarn vb.)
ise kostlim, arac;, ekipman, 1$lk vb. kullarnlmadan, profesyonel c;ekim olmamak kayd1 ile
fotograf ve video c;ekimi yaptlabilir.

(2) Ziyaretc;ilerin, ziyarel esnasmda gorevli personclin yonlendirme, ikaz ve uyanlan111
dikkate alrnalan ve belirlenen kurallann d1$ma 91kmamalan zorunludur. Bu kurallar;

a) Guzergah ic;erisinde ziyaretc;i ic;in belirlenen alan/yol ic;erisinde hareket edilir.
b) Tarihi obje, eser ve yiizeylere dokunulmaz.
c) Goriintli almamn yasak oldugu yerlerde ve ic; mekanlarda goriintli almamaz.
9) ic; mekanlarda, diger ziyareti;;ileri rahats1z edecek ~ekilde yiiksek sesle konu~ulamaz,
rahats1zhk verecek ~ekilde muzik dinlenilemez ve yiiksek sesle cep telefonuyla
konusulamaz.
d) ti; mekanlara kapali su d1$mda ic;ecek veya yiyecekle girilemez.
e) ii; mekanlara bebek arabas1 almamaz.
f) Bi,iyiik s11t 9antas1, valiz, bavul, $emsiye vd. e$yalar, emanete; emanet noktas1
bulunmayan birimlerde ilgili gorevliye teslim edilir.
g) Salgm kurallanna uyulmas1 zaruriclir.
g) Ate$li, kesici, delici, bay1lt1c1 arac;, gerec; ve aletle girilemez, bu rnateryaller emanet.
alrnamaz.
h) Evcil olan/olmayan hic;bir hayvan ir;eri giremcz vc emanct almamaz.
(3) Okul gruplan, ziyaret esnasmda yanlannda, 7/6/2012 tarihli ve 6326 say1h Turi st

Rehberligi Meslek Kanunu hi.iki.imleri geregince, r;aiI~rna kaitma sahip Eylemli Turist Rehberi
bulundurmak zorundad1r.

(4) Dolmabahc;e Saray1 rnimari yap1smdan dolay1 0-6 ya$ okul ogrenci gruplanna
kapal!du. Bu yas grubu, velisi ile birlikte bireysel ziyaret gerc;ekle~tirebilir.

(5) Ziyaret kurallan ile bu Usul ve Esaslarrn hi.iki.irnlerine aykm hareket edilmesi
halinde, ziyaret s1rasmda dogacak her ti.irlti hukuki, cezai ve mali sonuc;lardan ziyareti;;i
sorumludur. Ziyaret kurallanna uymayan ziyareti;;i, gorevli personel tarafmdan ziyaret alarn
drs1na c1kartulr.

(6) Topkap1 Saray1'nda bulunan Mukaddes Emanetler'in sergilendigi Has Oda'nm
ziyareti esnasmda, kutsal mekanlann giyim adabrna uygun $ekilde orti.inmek zorunludm.

Ziyaret Usulil
MADDE 8- (1) Ziyarete ac;Lk birimler, Ba~kanl1k tm·afrndan belirlenecek Elektronik

Rehberlik Sistemi veya rehber e~liginde gezilir. Eylemli Turist Rehberi esliginde yaplacak
ziyaretlerde headset kullanmak zorunludur.
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(2) Rezervasyon Hizmeti
a) Rezervasyon talepleri en az 1 gi.in onceden almacak, ziyaret gi.im1nde ayni gi.in ii;:in

rezervasyon yaptlmayacakur.
b) Bir okul aym giine en fazla 100 ki$ilik rezervasyon yapt1rabilecektir.
c) Tum okullarmn gunluk toplam ziyaretci says1 1.000 kisi ile smmrhrdnr. Ozel ginlerde

bu say1, toplam gi.inluk ziyareti;:i say1srna gore %50 arttmlabilir.
9) Sehir dt$rndan gel en okullar ii;:in ziyaret gi.im1 k1s1tlamas1 bulunmamaktad1r. Bu okul

grnplan, tarihi mekanlan, ziyarete ack gunlerde, 09.00-16.00 saatleri arasmda ziyaret
edebileceklerdir.

d) Sehir ir;inden gel en okullann ziyareti, Topkap1 Saray1 ic;in 09.00-11.00; diger saray,
kosk, kasr ve muzeler icin 09.00-16.00 saatleri arasmnda gerceklestirilecektir.

e) Sehir ii;:inden gelen okullar, Topkap1 Saray1'111 Pazartesi ve Per$embe (r;ok yogun
olan giinlerde Cuma gunu dahil edilebilir) gi.inleri, Dolmabahi;:e Saray1'111 <;ar$amba ve
Per$embe gi.inleri, diger saray, kosk, kasr ve rnuzeleri ise ziyarete ar;1k olduklan her gun
gezebilirler.

f) Okullar farkh tarihler ir;in ayhk /yilhk rezervasyon yapt1rabilirler.
g) Acenteler, farklt tarihler ir;in ayhk / y1ll1k rezervasyon yapt1rabilirler.
g) Tleri tarihli rezervasyon almabilecek en son tarih yllsonu olarak uygulanacakt1r.

Yeni y1l rezervasyonlar yd doniimunde gerr;eklqtirilecektir. Rezervasyon yaptmlmt$ olsa
dahi, fiyat degi$ikliklerinde, ziyaret giinu uygulanan bilet ftyat1 ger;erli olacakt1r.

h) Ziyaretr;iler bireysel olarak da rezervasyon yaptHabilirler.
1) Rezervasyon yaptmnak, bireysel ziya.retr;ilere ya da gruplara gisede bir ustiinliik

saglamaz. Ancak ilgili birimde aynca rezervasyon gisesi varsa bilet i$lemlerini bu giseden
yapt1rabilirler.

i) Rezervasyon i$lemleri, telefon veya e-posta i.izerinden yaptlabilir.

Ziyaret Biletleri ve Uygulama Usulleri
MADDE 9- (I) Ziyarete ack birimlerde, ziyaret bi let ftyatlan, indirirn oranlan ve ftyat

gi.incellemeleri (Ek-2), Ba$kanltk onay1 ile belirlenir ve Ba$kanlig111 kurumsal internet sitesinde
duyurulur.

(2) Ziyaretr;i biletleri;
a) Yerli Ziyaretr;i Bileti,
b) Yabanc1 Ziyaretr;i Bileti,
c) indi:rimli Ziya:retr;i Bileti,
<;:) 0cretsiz Ziyaretr;i Bileti,
d) Bahr;e Bileti,
e) Anadolu Yakas1 SKK Kornbine Bileti (Beylerbeyi Saray1, Kur;uksu Kasn, Beykoz

Mecidiye Kasn-Beykoz Cam ve Billur Muzesi ile Islam Medeniyetleri Muzesi),
f) Dolrnabahc;:e Saray1 Kornbine Bileti (Selamltk, Harem ve Milli Saraylar Resirn

Muzesi),
g) Dolrnabahr;e Saray1 + Avrupa Yakas1 SKK (Aynaltkavak Kasn, Maslak Kasu-Jan,

Ihlamur Kas1rlan ve Saray Koleksiyonlan Muzesi) Kornbine Bileti,
g) Dolmabahr;e Saray1 + Anadolu Yakas1 SKK Kornbine Bileti,
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h) Milli Saraylar Full Pass Bileti (Dolmabah<;e Saray1, Anadolu Yakas1 SKK. ve Avrupa
Yakas1 SKK.; Topkapi Saray1 hari<;),
~eklindedir.

(1) Kombine biletler almndg tarihten itibaren l ay ge<;erlidir. Bu sure, farkh mekanlarda
kullamm i<;in ge9erlidir; I ayhk sure i<;inde aym mekan sadece 1 defa gezilebilir.

(i) Her turlu giderlerin kars1lanmast sartuyla, Baskanlga bagl saray, kosk, kasr ve
mlizelerin bah9eleri ile mesire alanlan, Ba~kanlik Maka.mi Olur'u almmak suretiyle, Milli
Saraylar iktisadi i~letmeler tarafmdan i~letilebilir.

a) Yerli Ziyaret~i Bileti; T.C. ve K.K.T.C. vatanda~lanna uygulanan iicretlendirmeye
tabi bilettir. Bu biletin fiyati, Ba~kanhk tarafmdan ozel olarak belirlenir.

b) Yabanc1 Ziyaret~i Bileti; T.C. ve K.K.T.C. vatanda~, olmayan ziyaret9ilere
uygulanan i.icretl endi rmeye tabi bilettir.

c) indirimli Ziyaret~i Bileti;
1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 say1h Milli Egitim Temel Kanununda beli11ilen ilkogretim,

01taogretim ve yi.iksekogretim kummlan tarafmdan diizenlenmi~ ogrenci kimlik belgesini ibraz
eden 25 yasmn altundaki ogrencilere uygulanan iicretlendinneye tabi bilettir. Topkapt Saray1'nda
ise 18-25 yas (25 yas dahil) aras1 T.C. ve K.K.T.C. vatanda~1 ogrenciler i<;in ge<;erlidir. Paso,
ogrenci kimlik kart, yerine ge9mez. A<;1kogretim kurumlannda okuyan ogrencilerin "aktif
ogrenci" olduklanna dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Her bollim i<;in ayn ayn
"Indirimli Ziyaret<;i Bileti" satm almmahd1r.

2- Uluslararas1 Ogrenci Kimlik Kartm1 (ISIC: International Student Identity Card) fiziki
olarak ibraz eden 12 yas1ndan buyuk 25 yasmndan kicuk yabanc1 ogrenciler ile 06 - 12 ya~ aras1
yabanc1 ogrenciler, indirimli biletin 2 katl ilcretle gezerler.

3- Tiirkiye'de, Milli Egitim Bakanl1g111a bagl, ozel ya da resmi okullarda ogretmenlik
yapanlar ile "usta ogretici" belgesine sahip yerli ziyaret<;iler, universite ogretim (.iyeleri ve
gorevlileri, er ve erba~lar ile Jandarma Genel Komutanlig1 ve Emniyet Genel Mtidtirlligii
personelinin toplu veya bireysel ziyaretleri de indirimli biletle ger9ekle~tirilir.

9) -Ocretsiz Ziyareb;i Bileti; asagda belirtilen ziyaret<;ilere uygulanan ve
ticretlenditmeye tabi olmayan bilettir:

1- Yabanc1 ve yerli ziyaret9ilerle birlikte gelen 0-6 ya$ aras1 9ocuklar,
2- 65 yas ve i.istli yerli ziyaretc;:iler,
3- Malul ve muharip gaziler ile gazi yakm1 kartm1 ibraz edenler,
4- Sehitlerin birinci derece yakmlan (kimlik kait1 ibraz1) ile istiklal Madalyas1 sahipleri,
5- Yabanc1 ve yerli engelli ziyaret<;iler, beige ibraz etmek suretiyle aym mekam ayda en

fazla 2 kere gezebilirler. Belgede, engelliliginin "Refakat<;ili" olduguna dair ibare bulunmas1
halinde yanmdaki 1 refakat<;isi de iicretsiz gezebi lir.

6- -Ost di.izey heyet veya protokol grnplanna refakat eden resmi gorevliler ile on
inceleme ekipleri,

7- Yerli profesyonel kokaitli eylemli turist rehberleri,
8- Milletvekilleri ve birinci derece yakmlan,
9- Resmi heyet ve protokol mensuplar1 (Mlilki idare Amirleri, Bi.iyiikel9i - Ba~konsolos
ve refakatindeki es ve <;ocuklar1, Ytiksek Yarg1 Organlarmm Ba~kanlan-Ba~savc1Lan,
buyuksehir, il, ilce ve beldenin belediye baskan1)
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10- Ba~kanhga bagl1 birimlerde gi:irevli personel ( iktisadi i~lctmeler ile geyici gi:irevliler
dahil) ile Ba$kanliktan emekli olan personel, T.C. Cumhurba$kanl1g1 Merkez Te$kilat1
personeli (idari i$1er Ba~kanhg1 ve bzel Kalem Mi.idi.irliigii) ve bunlann birinci derece
yakmlan,
11- San (Turkuaz) basm kart1 sahiple1i,
12- Okul gruplarmna eslik eden i:igretrnen veya okul idarecileri (Her grupta maksimum 2
kisi).
13- 10 Kas1m gi.inii, Dolmabalwe Saray1 '111 ziyaret eden tum ziyaretc;iler,
14- Topkap1 Saray1 'rn ziyarete gelen 18 ya$ ve alt1 yerli ziyaretc;iler,
15- Dolmabahc;e Sarayi <;:evre Koruma Gruplar Amirligi personeli (Polis Mernuru) ve
1. derece yakmlan ile Topkap1 Saray1 Jandarma Taktm Komutanl1g1 personeli ile 1.
derece yakrnlan,
16- ICOMOS kart sahipleri.
(3) indirimli ya da i.icretsiz ziyaretc;i bileti uygulamalanndan faydalanmak isteyen
ziyaretc;iler, gorevli personele dummlanm gosterir kimlik veya beige ibraz etmek
zorundad1r.

Miize Kart Uygulamas,
MADDE 10 (1) Kultiir ve Turizm Bakanl1g1 ile Ba$kanhk arasmda yap1lan protokol

kapsammda, Ba$kanhga bagl1 saray, ki:i$k, kasir, mi,izc ve tarihi fabrikalarda yerli ziyareti;:iler
tarafmdan kullamlan Mi.izekart geyerlidir. Topkap1 Saray1'nda Miizekai1 ile Museum Pass
Ti.irkiye ve Museum Pass istanbul kartlan gei;:erli olup Harem ve Aya irini boli.imii kapsam
d1$md'ad1r, Dolmabahc;e Saray1'nda ise Selamltk bi:iliimii d1$tndaki mekanlarda Miizeka1i
gec;erlidir.

Bah~e / Mesire Alam Ziyaret Kurallan
MADDE 11 (1)
a) Tarihi mekanlara zarar verme riski bulundugundan, saray, k6$k, kastr ve mtizelerin
bahc;elerine uc;urtma, baton, frizbi, top, sandalye, scooter vb. malzemelerle girilemez.
b) Bahc;elerde piknik yapmak yasakt1r.
c) Tarihi ic; ve dt$ mekanlar ile mesire alamnda alkollu ic;ecek kullanmak yasaktir.
<;:) Diger ziyareti;:ileri rahats1z edecek herhangi bir faaliyette bulunulamaz. Rahats1zltk
veren kisi / ki~iler uyanhr. Rahats1z edici hareketlerin devam etmesi halinde bu kisi /
kisiler mekandan disant c1karl1r.
d) Tarihi yap1ya zarar verecek herhangi bir eylemde bulunulamaz.
e) Dron, havai fi~ek, volkan ve konfeti kullan1lamaz.

Biletle ilgili Usul ve Esaslar
MADDE 12 (1) Bilet i~lemleri

a) Biletlerin i.izerinde hologram ve seri numaras1 bulunacaktlf.
b) Satm alman biletlerin, ziyaret9i tarafmdan gezi sonuna kadar saklanmas1 ve istendiginde

gorevlilere gostcrilmesi zorunludur.
c) Biletler yalmzca satm al111d1g1 gi.in ic;in gei;:erl idir.
9) Biletler tek seferliktir, aym biletle aym gi.in ic;inde dahi olsa ikinci defa gezilemez.
d) Satm alman bilet degi$tirilemez ve iade edilemez.
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e) Gi~e kapam~ saatinde bilet alan ziyaretc;i, gorevlilerin uyanlanm dikkate alarak vakit
gec;irmeksizin ilgili boh.ime giri~ yapmak zornndad1r.

t) Vaktinde ilgili boh.ime giri~ yapmarn1~ ziyaretvinin bileti k:ullamlnu~ kabul edilir,
g) ilgili birim bileti, yalrnzca o birim i<;:in gec,;erlidir.
g) Turnike ve/veya kontrol noktalanndaki gorevli personel ve ilgili birimin amiri,

usulsiizli.ik tespit ettikleri bilet ve/veya e-bilete cl koyar.
h) Tarihi mekanlann restorasyon, bak1111, onanm, temizlik veya tefri~ gibi sebeplerden

dolay1 kapa11 oldugu dmumlarda, ziyaretc,;iler yal111zca geziye ack olan mekanlan gezer;
bu durumlarda ziyaretc,;ilere geri odeme yapilmaz.

1) Bi1et satl~lan, TL cinsinden nakit veya kredi kart1 ile yap11Jr.

(2) Gise Gelirlerinin Muhasebele~tirihnesi
a) Gi~elerde elde edilen bi let sat,~ gelirleri ve rnuhasebele~tirilrnesi ile ilgili hususlar;
b) Ziyarete ack birim giselerinde yap1lan gunluk bilet satslar, gorevli gise personeli

tarafmdan giinliik icmal cetvellerine dtizenli olarak kaydedilir, 2 surer olarak diizenlenen
cetveller, gise memuru ve kontrolii yapan ilgili birim sorumlusu tarafmdan irnzalamr.

c) Dolmabahc;e Saray1'nda ise bunlara ilave olarak Dolmabahc,;e Saray1 Daire Ba~kam
Giinliik Satl~ Tcmali'ni imzalar.

c,;) Ziyarete ac1k birimler tarafindan haz1rlanan giinluk icmal cetvelleri; ilgili ayrn sonunda
dtizenlenecek olan aylLk satl~ icmalleri, bankaya yatmlan tutarlara ait dekontlar ve gezi
gelir c,;izelgesi ile birlikte c,;ift ni.isha olarak di.izenlenerek bagl1 olunan Baskanlga iletilir.
ilgili Ba~kanlik ta:rafmdan toplanacak olan ay!Jk sat1~ icmalleri, ayrn ilk haft:ast Strateji
Gelistirme Dairesi Baskanlgma gonderilir;

d) Bilet sat1~ gelirleri, kasada muhafaza edilir. Soz konusu kasanrn as1l anahtan muhasebc
sorumlusunun zimmetinde olup, yedek anahtar ise ilgili Daire Ba~kanligmca muhafaza
edi lir.

e) Topkap1 Saray1, Dolmabahc,;e Saray1 ve Beylerbeyi Saray1 d1~mdaki tum rnekanlarda
tahsil edilen bilet gelirleri, miktarlanna bakllmaks1zm gi~e mernuru tarafmdan veya
Ba~kanltk tarafmdan gorevlendirilecek Anadolu ve Avrnpa yakasmdaki birer personel
tarafmdan haftalik periyotlarla ve aym son gtinii anla~mal1 olan bankaya yatmltr. Ancak
Topkap1 Saray1, Dolmabahc,;e Saray1 ve Beylerbeyi Sarayi haricindeki birimler, bilet
gelir tutarlan 10.000-(onbin) TL'yi astugmnda belirtilen siireyi beklemeksizin mevcut
gelirini bankaya yatmr. Hafta sonuna denk gelen giinlerde kasadaki nakit, takip eden ilk
mesai gnu gise gorevlisince banka hesabma yatmlir;

f) Dolmabahc,;e Sarayt ve Beylerbeyi Saray1 'nm bilet gelirleri, her Pazartesi ve Cuma
gi.inleri anla~mali banka gorevlileri tarafmdan 9:00-12:00 saatleri aras111da teslim al1111r.
Belirlenen giinlerin resrni tatile denk gelmesi dw-wnunda teslimat, takip eden ilk
Pazartesi veya tatilden onceki son is gununde yapdir;

g) Bilet sat,~ gi~eleri bir sonraki giine ve aya devir yaparken, bozuk para ihtiyacmt
kar~Ilamak ic;in en fazla 500-(be~yiiz) TL nakit paray1 kasalannda btrakabilirler. Bu
miktar, Dolmabahc,;e Sarayi ve Beylerbeyi Saray1 ic,;in en fazla 20.000- (yirmibin) TL
olup bahsi gec;en rakamlarda degi~iklik yapmaya Ba~kan Yard1rnc1s1 (Miizecilik ve
Tamt1m) yetkilidir. Bir sonraki gii11iin bozuk para ihtiyac1m kar~1lamak iizere kasada
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b1rakllan nakit para tutart, gise memuru tarafmdan amlan gun i9in di.izenlenecek gunluk
icmal cetveline kasa a<;,d1~ rutan ifadesi yazdarak kaydedilir.

g) Bilet satL$ i$lemleri sonrasmda kalan bilet kor;anlan, seri numaralan birbirini ta.kip
edecek ~ekilde l.000'er adetlik desteler halinde istiflenip, ilgili birimde 10 y1l muhafaza
edilir. Bu sure sonunda Ba$kan Yard1mc1smm (Miizecilik ve Ta111t1m) Oluru ile soz
konusu bilet kor;anlan gerekli ko~ullar saglanarak imha edilir.

h) Yukanda belirtilen hususlann yerine getirilmesinde, ilgili birim sorumlusu birinci
derecede sorumlu olup gcrektiginde Ba$kanhk tarafrndan yerinde denetim yap1hr.

''NCC BOLUM
Tahsise ili~kin Usul ve Esaslar

Tahsis Edilebilir Birimler ve Mekanlar
MADDE 13- (1) Ki$i, kurum ve kurulu~lara; ki.ilturel, bilimsel ve geleneksel etkinlikler

i9in hangi birimlerin veya mekanlarm tahsis edilebilecegi Ba~kanlik tarafmdan belirlenir.
(2) Yap1lacak etkinliklerde, tahsis edilecek birimin veya mekamn tarihi ve ktilti.irel

niteligine uygun olmas1 ve etkinlik oncesi, s1ras1 ve sonrasmda Ba$kanhkr;a belirlenen ti.im
$artlara uyulmas1 zorunludur.

(3) Dolmabah9e Saray1 Hasbahr;e, Beylerbeyi Saray1 Hasbah<;,e ve Harem Bahr;e ile
Topkap1 Saray1 I. Avlu, yal111zca uluslararas1 ve ulkenin tamturnm saglayan etkinliklere tahsis
edilebilir.

(4) Dolmabahr;e Saray1 Medhal Salon ile Muayede Salonu, T.C. Crn11hurba$kanlig1
tarafmdan duzenlenecek etkinlikler icin tahsis edilir.

(5) Dolmabah9e Sanat Galerisi, ozel giin ve haftalar munasebetiyle gerr;ekle$tirilecek
sergiler i9in kamu hizmeti veren kurum ve kurulu~lara i.icretsiz tahsis cdilebilir.

Tahsis Talebi ve izin
MADDE 14- (I) Tahsis talebinde bulunan kisi, kurum ve kurulu~lann, tahsisi istenen

tarihten en az 20 gun once, taleplerini i9erir bir dilekt;e ile Ba$kanl1ga ba~vurrnas1
gerekmektedir.

(2) Ba$kanhk bi.inyesindekj ilgili birim, tahsis talebini, basvuru dilekcesi ile birlikte
Ba$kanhgm onayma sunar. Ba$kanltgm onaym1 muteakip protokol imzalanmak suretiyle ilgili
kisi, kurum ve kurulusa mekan tahsisi yap1hr.

Tahsis Kurallan ve Sorumluluk
MADDE 15- (1) Birimlerin veya mekanlarm tahsis edilmesi halinde; etkinlik oncesi,

s1ras1 ve sonrasmda uyulmas1 zorunlu kurallar ~unlardu:
a) Tarihi yap1ya zarar verecek herhangi bir eylemde bulunularnaz.
b) Havai fi$ek, volkan ve konfeti kullan1lamaz.
c) Tarihi birimlerin veya mekanlann duvarlanna gelen ses seviyesi 60 desibel ses

~iddetini a~amaz. Sa.ray, k6$k, kasir, muze ve fabrika duvarlanna gelen ses seviyesi, ilgili
birimler tarafmdan yap1lacak kontrollerle denetlenir ve gcrektiginde mi.idahale edilebilir.

r;) Tahsis edilen birimlerde veya mekanlarda siyasi amacl toplant1 ve gosteriler
yaptlamaz.

d) Etkinliklerde alkol dag1tilamaz, kullandamaz, sat1$1, te$hiri ve reklarrn yapilamaz.
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(2) Tahsis edilen birimin veya mekanm, Ba~kanlik tarafmdan belirlenen saatler ve alanlar
ii;:inde kullamlmas1 esast1r.

(3) Tahsis kurallanna ve 16. madde geregince dtizenlenecek protokol htiki.imlerine aykm
hareket edilmesi halinde dogacak her turlti hukuki, cezai ve mali sonui;:lardan tahsis yap1lan
kisi, kurum ve kumlu~ sornmludur. Bu Usu] ve Esaslann hiikiimlerine, tahsis kurallanna ve
dtizenlenen protokol htikumlerine aykmltk, Lahsis yap1lan kisi, kurum ve kurulu~ tarafrndan
derha1 d(Izeltilmez ise durum tutanak ile tespit edilerek Ba~kanlik bCmyesindeki ilgili Baskan
Yard1mc1hg1 tarafrndan Ba~kanliga bilgi vcrilcrek tahsisin kaldmlmasma karar verilebilir.

(4) Sivil Havacil1k'tan alman izin belgesinin ibraz1 ~amyla, bina y(iksekligi vc
yerleskenin dismna c1kmayacak sekilde belirlenen alan icerisinde dron kullamlabilir.

(5) Tahsis mekam olarak belirlenen alanm d1~ma 91k1lmas1 durumunda teminat iade
edilmez.

Tahsis Protokolii
MADDE 16- (I) Baskanlkca izin verilen tahsisler icin, Baskanhk ile tahsis talebinde

bulunan kisi, kurum ve kurnlu~lar arasmda; tahsis edilen birimin veya mekanm kullanun
~artlannt ve taraflann hak ve yukumltiluklerini i9eren protokol dtizenlenir. Etkinlik oncesi ve
s1rasmda ortaya 91kabilecek yeni durumlar icin mevcut protokolde deg;i~iklik yaptlabilir veya
ek protokol dlizenlenebilir. Protokol hliki.imleri, bu Usul ve Esaslann hlikihnleri ile birlikte
uygulanir.

Tahsislerde Ucretlendirme
MADDE 17- (1) Tahsis ticreti; tahsis edilen birim veya mekan, tahsis alam, suresi ve

etkinligin niteligi gibi hususlar dikkate alrnarak Ba~kanlik tarafmdan belirlenir (Ek-3).
(2) Hangi birimlerin veya mekanlarm, ucretsiz veya indirimli olarak tahsis edilecegi

Ba~kanltk onay1 ile belirlenir.
(3) Tahsis talebinde bulunan kisi, kurum ve kurulu~ tarafmdan, tahsis bedelinin % SO'si,

Ba;;kanltk9a belirlenen banka hesabma yatmltr.
(4) Tahsis talebine onay verilrnernesi halinde yatmlan bedel yat1rana iade edilir. Ancak

tahsis talebine yonelik onay verildikten sonra kisi, kurum veya kurulu;;un talebinden
vazge9mesi halinde yatmlan bedel iade edilmez, bu bedel Ba;;kanltk btit9esine gelir kaydedilir.

(5) Tahsis talebine onay verilmesi halinde tahsis bedelinin kalan % SO'lik k1sn11 da,
Ba~kanligm bildirdigi banka hesabma protokol oncesinde yatmltr.

(6) Tahsis bedelinin tamamm1 yat1rd1ktan soma ki~i, kmum veya kurnlu;;un talebinden
vazge9mesi halinde yatmlan bedelin sadece % 50'si yat1rana iade edilir. Geri kalan % 50'lik
k1s1m iade edilmez, bu bedel Ba~kanlik blit9esine gelir kaydedilir.

(7) Tahsis edilen bi,-imlerde veya mekanlarda, Labsis esnasmda meydana gelebilecek
zaran kar~tlamak ilzere, tabsis bedelinin % 25'i teminat olarak Ba~kanlik9a belirlenecek banka
hesab1na yatmlir. Etkinlik sonras1 yaptlacak kontrol ve degerlendirrne sonucu hasar olup
olmad1gina, hasar varsa tespitine ili~kin tutanak ve rapor dtizenlenir. Herhangi bir hasar yok ise
yatmlan teminatm tamam1, hasar var ise hasar giderildikten ve gerekli onanm yap1ld1ktan sonra
teminatm geri kalan k1sm1 yat1rana iade edilir.
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(8) Tahsis edilen birimlerde veya mekanlarda, organizasyon esnasmda ziyaret talebi
olrnas1 halinde, Ba~kanl1k<;:a onceden izin verilmesi kayd1 ile yine Ba~kanl1k<;:a belirlenen i.icret
kar~1hgmda ziyaret gen;:ekle~tirilebilir.

(9) Ucretsiz veya indirimli olarak yap1lacak tahsislerde; etkinlik oncesi, s1ras1 ve
sonrasmda tahsis edilen birimde veya mekanda meydana gelebilecek her tiirhi zara:nn tamam1,
tahsis yap1lan kisi, kurum ve kurulu~ taraf1ndan tazmin edilir. Zararlann tazminine ili~kin
hususlar 16. madde geregince yap1lacak tahsis protokohinde diizenlenir.

(10) Belirlenen tahsis alanmm d1~ma 91kilmas1 dw-umunda teminat iade edilmez.

DORDUNCU BOLUM
Arsiv, Arastrma ve Gorintu AImaya liskin Usul ve Esaslar

Arsiv, Arastrma ve Gortintti Alma Talebi ve izin
MADDE 18- (l) Ba~kanhk biinyesindeki birimlerde yaptlacak her turlu Ariv,

Ara~tuma ve Goriintii Alma i~lemleriyle ilgili olarak; akademik taleplerde ilgilinin, Ek-4 'te yer
alan ba~vuru formunu doldurarak ve T.C. kimlik kart1 fotokopisi, yabanc1 ise pasaport
fotokopisi, ogrenci ise giincel ogrenci belgesini (e-devlet iizerinden alman beige de ge<;erlidir.)
ekleyip e-posta (Ara~tJrma Birimi'nin resmi e-postas1) ile; diger ba~vuranlann (yurtd1~1 ve yurt
ici sergiler, prestij kitap, ticari yayrn, makale vb. i9in gorse] ve kullan1m izni talebinde
bulunanlann) ise "Milli Saraylar idaresi Ba~kanllg1"na hitapl1, imzall /e-imzal1 bir dilek9e / yaz1
ile elden, posta veya e-posta (genelevrak@millisaraylar.gov.tr) olarak Genel Evrak Birimi'ne
ula~t1rmak suretiyle yapacag1 talep iizerine, Ba~kanltk tarafrndan yapdacak degerlendirme
neticesinde verilecek izin ile ger<;:ekle~tirilir.

(2) Ucreti mukabilinde talebin uygun goriilmesi halinde, Arsiv, Arasturma ve Goriintii
Alma talebinde bulunan ki1?i, kurum ve kurulu~ tarafmdan, imzalanan taahhiitnameye (EK-5),
gerekli ucretin yatmldtgrna dair dekont eklenir.

(3) Kisi, kurum ve kurulu~lar, Aqiv, Ara1?ttrma ve Goruntu Alma s1rasmda gorevlilercc
talep edildigi takdirde izin belgelerini gostermekle yi.ikiimliidur.

(4) ~ali~ma amac1yla iicretsiz verilen gorsellerin ticari ama<;:la kullanilmasrnm talep
edilmesi halinde yiiksek 9oziiniirliiklii gorseller talep edilerek yeniden izin almacakt1r.

(5) Ara~tmna taleplerini i<;:eren ba~vurularm ge<;:erlilik sii.resi, dilek<;:enin Kuruma
verildigi tarihten itibaren l (bir) yt!d1r. 1 y1lhk sure ir;:inde i~lemlerini tarnarnlamayan talepkann
talebinin devam etmesi durumunda ba~vurn tekrarlarnr.

Muze, Kosk ve Kasmrlarda Dis Mekanda Hatra Fotograf1 Goruntu Alma lsi
MADDE 19- (]) Goriintu Alma t~inin Ger<;:ekle1?tirilebilecegi D1§ Mekanlar;
a) Maslak Kas1rlan
b) Ihlamur Kas1rlan
c) Aynal1kavak Kasn
c;:) Ytld1z Saraylan-~ale
d) Kiic;:iiksu Kasn
e) Beykoz Mecidiye Kasn
f) Milli Saraylar Beykoz Cam ve Billw- Miizesi
(2) D1$ mekandaki G01i.intii Alma i$i, haftarnn her gunii, 09.00-16.00 saatleri arasmda

gerc;:ekle1?tirilir.
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(3) Gotiinti.i Alma talebi i9in gerekli evrak [Dekont, Dilek<;e (Ek-6) ve Taahhutname
(Ek- 7)], faks, pasta, e-posta (hatirafotografi@millisaraylar.gov.tr) veya fiziksel olarak Genet
Evrak Birimi' ne gonderi lebilir.

(4) Talebin, ba$vuru sahibi tarafmdan dilek9e (Ek-8) ile iptali durnmunda, yatmlan
ilcretin yans1 geri odenir. Gorilntil Alma i$inin belirtilen tarihte ger9ekle~ememesi halinde,
talep 1 defaya mahsus ertelenebilir.

(5) 1 saatten az olan Gori.inti.i AIma isi icin tam saatlik i.icret al1111r.
(6) Hat1ra fotograf1 9ekim i~inin, mekan111 ziyarete ac1k oldugu gilnlerde yap1lmas1

halinde, ziyaret hizmetlerinin aksattlmadan ger9ekle$tirilmesi esast1r.
(7) Hat1ra Fotografi Gorilntil Alma talebinde bulunan Milli Saraylar personelinin

9ekimlerinde; kendisi ticretsiz, 1. derece yakmma %50 indirimli uygula111r.
(8) Ay111 mekanda, ay111 anda en fazla 4 farkli ekip hat1ra fotograf cekim isini

gen;ekle$tirebi lir.
(9) Hatua fotografi cekimi icin gelen ki$iler, fotografc;:1 dahil toplam 6 ki$i ile smirbd1r.

6 ki$iden fazla gelenlerin her bi1i bahc;:e bileti almak suretiyle giri$ yapabilir.
(10) Hat1ra Fotografi cekim isi icin odenecek bedelle birlikte bu bedelin %50'si kadar

teminat ahmr. ~ekim suresinin a~tlmas1 durumunda teminat iade edilmez.

Ar~iv, Ara~tlrma ve Goriintii Alma Kurallan iJe Sorumluluk
MADDE 20- (1) Yerli ve yabanc1 basrnda yaymlanacak gi.incel haber 9ekimleri, 6nemli

gi.inlerde dtizenlenecek etkinliklerin canl1 ve banttan yaptlacak yayrnlan ile kisi, kurum ve
kurnlu~lar tarafmdan dtizenlenecek etkinlikler esnasrnda yaptlacak 9ekimler, Ba~kanhk
tarafmdan belirlenecek kurallar dahilinde, Ba$kanl1g111 ilgili birimlerinin koordinasyonu ve
denetimi ile yi.iruti.iltir.

(2) Ar$iv, Ara$tirrna ve Goriintti Alma, alan111da uzman ilgili birim gorevlilerinin
gozetiminde ger9eklqtirilir. izin verilmeyen kostilm, arac;:, ekipman ve 1$lk ile 9ekim
yapdamaz. Yapdan Ar$iV, Ara$tirma ve Gori.inti.i Alma; birimlerin, eserlerin, mekanlann ve
yaptlann tarihi ve sanatsal degerini kuc;:illtilcil mahiyette olamaz. Alman goruntuler baska
mecralarda arnac1 d1~mda, ticari maksatla kullanilamaz ve 9ogalt1lamaz.

(3) Ba~kan1Lg111 bilnyesindeki birimlerden Topkap1 Saray1, Dolrnabah<;e Saray1 ve
Beylerbeyi Saray1 Ktilliyelerinde; reklam, dizi, film ve i.iri.in tanit1111 filmleri ile seri program
9ekimi yap1lamaz. Diger saray, kosk, kasr, mi.ize ve fabrikalarda ise dizi, film vb. 9ekirnler
yaptlarnaz. Samy, k6$k, kasu-, miize ve fab1ikalann ziyarete ac;:1k oldugu gtinlerde ara~t1rma
yapilamaz ve gori1n til almamaz.

(4) Ba$kanl1g111 ar~ivlerinde bulunan dijital goruntiller; dergi, tez ve bilimsel ara~t1rma
cal1smalarmnda kullamlmak uzere, Baskanl1gin izni ile arasturma yapan kisi veya kurulusa dijital
kopya olarak verilcbilir. Baskanlgmn, kisi, kurum ve kuruluslarca yap1lacak Arsiv, Arasturma
ve Gori.intil Alma sonucu mtaya c;:1kan 9alt~malan ve belirli say1da yaymlan isteme ve bunlan
yayrnlama hakk1 sakl1d1r.

(5) Tarihi yap1ya ve eserlere zarar verecek herhangi bir eylemde bulunulamaz. Ar~iv,
Ara$tmna ve Gori.inti.i Alma esnasmda kurallara uyulmamas1 halinde verilen izin Ba~kanlik
tarafmdan iptal edilir.

(6) Ar$iV, Ara$tmna ve Gori.inti.i Alma s1ras111da meydana gelebilecek her ti.irlii zarann
tamam1, izin verilen kisi, kurum ve kurulu$ tarafmdan tazmin edilir.
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(7) Elektronik 01tama aktanlmam1~ eserlerin kopya talepleri, Baskan tarafindan
degerlendirilir.

(8) Talep edilen gorsellerden yararlarnlarak meydana getirilen makale ve kitaplar ile tez,
ilmi rapor vb. c;:ah$malann 3 adet ornegi Baskanlga verilir.

(9) Y azma, nadir ve y1pranm1s eserlerin fotokopi leri c;:eki lemez. Bu tiir eserler, esere
zarar vermeyecek mikrofilm, fotograf, dijital ortama aktanm vb. yontemlerle kopyalanabilir.

(10) Lisans Tamamlama, Yiiksek Lisans ve Doklora tezlerinde kullarnlacak dijital
gorilntii, Ba$kanl1g111 uygun gordilgil miktarda i.icreisiz verilir.

(11) Bu Usu] ve Esaslar kapsammda faydalarnlan eserlcrin dijital kopyalann1n
ongorillen amac;:lar d1$111da kullarnlmas1 ya da dijital ortamda izinsiz $ekilde payla$ilmas1
balinde ilgili birim tarafmdan gerekli hukuki i$lem ba$lat1l1r.

(12) Bu Usul ve Esaslar kapsammda faydalarnlan eserlerin dijital kopyalarmm sosyal
medyada kullammma yonelik taleplerde, hologram kullandmas1 zorunludm.

(13) Ta1ihi mekanlann mimarl1k tarihi ve mimari restorasyonlara yonelik harita, plan,
restitiisyon c;:izimleri, projeler, vaziyet planlan, raporlar ve her tiirh.i doklimantasyon materyali;
silreli yaym, dergi (mecmua), Saray Arsivi Koleksiyonu'na kayith Osmanli donemine ait
masrafdefterleri eskiz, c;:izimler vb.) ile ilgili bilgi, beige ve gorselin talep edilmesi durnmunda;
Baskanlgmmzca verilmesi uygun olarak degerlendirilen materyalin niteliji, say1s1, gorsel adedi
gibi bilgilerin ara~tmnac1 tarafmdan belirlenmesini milteakip hazirlanacak veriler, ilgili
baskanlkca Arasturma Birimi 'ne teslim edilecek; gerekli taahhiitnameler doldurnlduktan ve
iicretli ise, ilcreti odendikten soma Ara$tmna Birimi tarafmdan veriler talep eden ki$iye teslim
edilecektir.

Goriinti.i Alma Ucretleri
MADDE 21- (1) Gori.intii Alma ilcreti; goriintil alma.ya izin verilen birim, gorilntii turil,

silresi gibi hususlar dikkate almarak Ba$kanlik tarafmdan belirlenir (Ek-9).
(2) Goriintii Alma talebinin uygun gori.ilerek izin verilmesi halinde, goriintii alma i$lemi

ba$1amadan once ikretin tamam1, Ba$kanlikc;:a belirlenen banka hesabma yatmhr.
(3) Birimin tahsisini de gerektirecek Gori.intil Alma i$lemi s1ras111da aynca 17. madde

hiikiimlerine gore tahsis ucreti de alrn1r.
(4) Daha once farkl1 bir kullarnm it;in temin edilmi$ olan ve yeniden herhangi bir

yayrnda kullanun it;in talep edilen gorse! ic;:in de aynca izin almacak olup gorse] kullantm
iicretinin yans1 odenecektir.

(5) Yabanc1lar, bu ilcretlerin 3 katm1 oder.

BESiNCi BOLUM
Genel Hi.iki.imler

MADDE 22-(l) Erken rezervasyon talebinde bulunanlar, dilekc;:elerinin i$leme girdigi
tarihte uygulanan Tahsis / G01iintii Alma ucretini oderler.

(2) insans1z hava aract ve benzeri arac;:lar ile fotograf ve gorilntil alma (c;:ekim)
yap1 lamaz. Dron c;:ekimi izne tabidir.
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ALTINCT BOLUM
esitli ve Son Hukumler

Giivenlik Onlemlcri
MADDE 23-Bu Usul ve Esaslar kapsamrnda, tahsis edilebilir birirnlerde yapdacak olan

etkinliklerin haz1rl1grnda c;alt§acak firma personeli ile c;ekim ic;in gelen ki§ilerin, ic; ve di§
mekanlara giri§-c;1k1§lan, Ba§kanligrn ilgili birimleri tarafmdan kontrollli bir bic;imde yap1!tr.
Al111mas1 gereken giivenlik onlemleri hususunda digcr kamu, kurum ve kurulu§lan ile i§birligi
yapLl1r.

Yiiriirliik
MADDE 24- Bu Usul ve Esaslar, yay1m1 tarihinde yuriirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 25- Bu Usu! ve Esaslann hiikiimlerini, Milli Saraylar idaresi Ba§kan, yiiriitiir.
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