
2022 Y |LI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA
YARDIM BAŞVURULARI

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür
Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka
tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması,
bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

2022 yı|ında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin
o proje yardımları için en geç 15.10.202l,
. uygulama yardımları için ise en pec 31.12.202ltarihine kadar taşınmazın bulunduğu

şehrinİl Kültüf ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca 2022 yiına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl
Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapıIacak son başvuru tarihi 3l.|2,202I olarak belirlenmiştir.

proie vardımı basvuruları icin istenen belgeler;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
Ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekdletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı(Başvuru sahibi adına haciz kaydı

bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu kaydı),
f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar

tarafından hazırlanan rapor,

ğ) YaPlnın iÇ, dıŞ_ ve yakm çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında),
h) ProjeYi hazı.rlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştirecegine dair

mimar tarafından imzalı taahhütname.

uvgulama vardımı basvuruları için istenen belgeler:
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numaras! beyanı(T.C. kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
Ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veyaveraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) UYgulamaYa baŞlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin

Koruma Bölge Kurulu kararl ve onaylı projeler, (rölöve re."sİo.uryonlrojelerilnasııı vğa taranmış olarak
CD ortamında),

f) BaŞvuru tarihi itibarıYla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı(Başvuru sahibi adına haciz kaydı
bulunmayan ve tüm hissedarlan gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşmmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) UYgulamanln kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin

mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyonmaliyetlerİne ilişkin)
h) YaPının iÇ, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fbtograflarılburİl, 

"" 
CD ortamında).

a) Ilgili Yerel idare tarafindan korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku bütünlüğü içinde yer
alan ve toPlu Yardım kaPsamında başvuruda buİunulacak lıer Ulr taşınmaz kültür varlığına ait (yardımın
konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları,

b) ToPlu baŞvuruYa konu doku bütünlüğü içerisinde değerlİndirilen geleneksel yapılann mal sahiplerinin
muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve muellif mimaİların .urufuİutnumeleri,

Ç) YaPl ve YaPıların Çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000
varsa l/500 ölÇekli), imar_durum belgesi veya plan hükümlİri, bunİarın bulunmaması halindekadastral durumugösterir güncel onaylı h6lihazırharitalar ,

d) ToPlu Yardım baŞvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi
Kararı,

e) Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan
yapıların belirtildiği l/1000 veya l/500 ölçekli harita.


