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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültiir Vırlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA
YARDIM KOMİSYONU KARARI

Toplantı Tarihi : 29.03.2018

Kırır No ı l

' 5226 saylı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kültilr ve Tabiat Varlıklannı Koruma

Kaırıınu'nun l2'nci maddesi uyannca haaılanan ıe 27.05.20|5 larih ve 29368 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlarıaıak yilrilrlüğe giren 'Tışınmız Kültür Vırlıklarına Yırdım

Sığınmısını Dair Yönetmelik'in ll. ve 12. maddeleri gereği Komisyonumuz 29.03.20l8

tarihinde toplarımış, Bakanlığımıza iletilen proje ve proje uygulama yardımı başvurulan arulan

Yönetmeliğn 13. maddesinde belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek aşağıdaki kaıaılar

alınmıştır.

Bu doğulfuda 20lE Mali Yılı Bütçesi'nde Sermaye Transferleri harcama kaleminden

aynlan l8.719.000,00 TL tutanndaki'Hane Halkları'na ait ödenek ile;

ı) Proje yırdımlın için;

1- Proje yardımı yaklaşık maliyetlerinin; ilgilisinin beyan ettiği yapı alanı esas alınarak

ve başvuru ylına ait "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri" kullarularak, 'Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve

Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemi / Teknik Şartnamesi'ne göre

belirlenmesine,

2- 2018 Yılı Proje Yaıdımı Başvuru Listesi'nde yer alan 543 adet (Ek.l) taşınmazın

değerlendirilmesi sonucu belirlenen l79 adet asil (Ek.2) ve 32 adet yedek (Ek.3) olmak tlzere

toplam 2l l adet taşınmaz4 rölöve ve restorasyon projeleri için 'Tek yapı Öıçeginde Rotove,

Restitiisyon ve Restorasyon projesi Teknik Şaıtnamesi'ne göre hesapianan yaklaşık maliyet
tDerinden % 60 oranında (kuruşlar dikkate alınmaksızuı) ve ekli listelerde belirtildiği
miktarlarda, kültiir varlıktan ve Mi.lzeler Genel Müdürlüğü'nce hazulanacak tip sözleşmeler
doğrultusun proje yardımı yapılmasına,

&.. ^Xf 0
v

Il.T.a.M.M lJJus 06l0o / Ankaİa
wcb: §u/ıJ,kühuaturizİl.qov.tr ail

0J12 J08 62 Faks:o 312 508 62 94
lullunurizİlakulıunılriznı, go!.1r

l



T.c.
rtıırün w runlzıvı sAKAşırĞr

Kültğr Varlıklan ve Miizeier Genel Müdürlü§

3- Pğe yardımı yapılması kararlaştıılan taşınmazlann projelerinin ilgili Kültiir

vaılıklannı koruma Bölge kunılunca onaylanmasından sonra proje bedellerinin; onaylanan

projedeki yapı alanı ve bEıı_ıru yılındaki "Mimarlık ve Milhendislik Hizmet Bedellerinin

Hesabnda Kullanılacak Yapı YaklEık Birim Maliyetleıi" kullanılarak, 'Tek Yapı Ölçeginde

Rölöve, Restitiİsyon ve Restorasyon Pğeleri Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemi / Teknik

Şartnamesi'ne göre hesaplanmasına"

4- Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kunılunca onaylı pıojedeki yapı alaıunrn

başıuruda beyan edilen yapı alanından düa az olduğunun tespit edilmesi durumunda, ilgili

Küttiiır Varlıklannın Koruma Bölge Kurulunca onaylı projedeki yapı alaııı esas alınaıak

hesaplanacak proje yardımı bedeli doğrultusunda ödeme yapılmasın4

5- Kültilr Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı projedeki yapı alanınm

başvuruda beyan edilen yapı alarına eşit veya düa fazla olduğuıun tespiti halinde beyan

edilen yapı alanı esas alınarak hesaplanacak proje yaıdımı bedeli doğultusunda ödeme

yapılmasrna,

6- Rölöve ve restorasyon pğelerinin bir bütiin olması nedeni ile restorasyon projesi

ilgili Kültiir Varlıklanru Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmadan rölöve bedelinin

ödenmemesine,

7- Taşınmazın projesinin, ilgili Kültilr Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu tarafından

uygun bulunmasına karşın uygulamaya başlanabilmesi için ek çizim, detay vb. belgelerin

Kültiir Var|ıklarınr Koruma Bölge Kurulu Karan ile istenmesi durumunda söz konusu karann

gereğ yerine getirilmeden ödeme yapılmamasına, aııcak; projeleri uygun bulunaıı ve uygulama

aşamasında raspa v.b, çalışmalar ışığnda çıkacak yeni verilerin istenınesi druumunda ödeme

yapılmasın4

8- Rölöve ve ıestoıasyon projesi yapı alanlannın 1000 m2'den fazla olması durumunda

1000 m2'ye kadar olan kısım için yardım yapıImasın4
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9- Rölöve ve restorasyon projelerinin, ilgili Külttir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu

Müdiirlüğü'ne iletilmesini takiben ilgili Kültiir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'nrın ilk

1oplantısında öncelikle değerlendirilmesine, yapı alanı ve maliyet hesabının ise en geç

i0.12.20l8 taıihinde Bakanlığımız Kültiir Varlıklan ve Mi.izeler Genel Müdiıİlüğiı evıak kayıt

sislemine girecek şekilde gönderilmesinin sağlanmasına"

ft

h
tutannın % 20'sinin ilk ödeme oiaıak ödenmesine,

"Ş"r ü.t,, 3

11- Diyarbakır İli, Silvaıı İlçesi, l20 ad4 17 parselde Feyzi Lütfi AZİZOĞLU

miilkiyetindeki taşınmaza ilişkin, 18.12.2017 tarihinden sonra yapılan proje yaıdımı

başııınısunun, bölgede yaşarıan terör olaylan nedeniyle mücbir sebep kapsamında

değeıleıdirilmesine,

12- 2017 Mali Yılı bütçesinden önceki yllara ait pğe yardımı ödemelerine ilişkin,

"Ödenek Gönderme Belgesi"nin ll Kültilr ve Turizm Müdfulüklerine iletildiği halde, çeşitli

sebeplerle ödemesi yapılamayan, ayıca; Eskişehir İli, Odunpazan İlçesi, 12858 ada, 22

parseldeki Osman ÇIKILLI millkiyetindeki taşınmaz4 Rölöve ve Anıtlaı Müdiirlüğü'nce

sehven eksik hesaplanan proje bedelinin ekli listede (Ek.17) beiirtildiği şekilde mülkiyet

sahiplerine ödenmesine,

, b) Uygulama yardımlın için;

l- 2018 Yılı Uygulama Yaıdımı Başvuru Listesi'nde (Ek4) yer alan 368 adet

taşınmazın değerlendirilmesi sonucu belirlenen |74 adet asil (Ek-5) ve 22 adet yedek (Ek-6)

olmak iizere toplam 196 adet taşınmaza ekli tistelerde belirtildiği ıniktaılarda, Külttir Vaılıklan
ve Miızeler Genel Müdiirlüğü'nce hazıılanacak tip sözleşmeler doğrultusunda uygulama

yardımı yapılmasına"

3- "Mevcut Durum ve onanm Öncelikleri Tespit Tutanağı" diizenlendikten sonra anılan
Yönetmeliğin 12, maddesi gereği yardım
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10- Proje yaıdımı verilmesi kararlaştınlan ve İl Kültilr ve Turizm Müdiiılüğü ile proje

yardımı sözleşmesi imzalanmadaı önce ilgili Kültiiı Vaılıklannı Koruma Bölge Kurulunca

onaylanan projelere ödeme yapı lmıımasın4
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ara ve nihai ödemelerin ise Yönetmeliğin 20. maddesi doğultusunda ve "Uygulama Yardımı

Södeşmesi"nde belirtildiği şkilde gerçek|eştirilmesine,

4- "Mevcut Durum ve Onanm Öncelikteri Tespit Tutanağı'hın düzenlenmesi sırasında

onanmrnın tamamlandığı tespit edilen taşınmazlara uygulama yardımı bedelinin

ödenmemesine, ancak; uygulama yardımı verilen "Uygulama Yardımı Sözleşmesi" ve "Mevcut

Durum ve Onanm Öncelikleri Tespit Tutanğ" bulunduğu halde, yaıdım yılı içerisinde % 50

oranında imalat yapılamadığı için ara hakediş veya son hakediş ödemesi yapılamayan

taşınmazlara, sonraki yılda yeniden yardım veıilmesi halinde, "Mevcut Durum ve Onarım

Öncelikleri Tespit Tutanağr"ndan sonra yapılan imatatlann kabul edilerek hakkediş

kapsamında değerlendiıilmesine,

5- Onanm aşamasında elektrik, sıhhi tesisat, nakliye ve peyzaj dtizenlemesi işlerine

ilişkin uygulama giderlerinin hakediş tutarlanna d6hil edilmemesine,

6- Anılan Yöne|rneliğin 6.maddesi çerçevesinde Komisyonumuzca verilmesi uygun

bıılunan uygulama yaıdım bedellerinin % 40'ı oranında hesaplanan ve ekli listelerde (Ek-5 ve

Ek-6) belirtilen ilgililerince kaşılanacak asgari tutarların "Uygulama Yaıdımı Sözleşmesi''nde

yer almasıı4

7- Uygulama Yardımı Hakediş Raporlannın, onanmlann yapıldığ yıla ait kamu

kurumlannca yayımlanan rayiçler ve birim fiyatlar öncelikle kullaıılarak ilgili mevzuat

uyannca hazırlanmasına,

' 8- Taşınmazın yer aldığı parselde ek bin4 yeni yapı, m§temilat, tescilli yapıya bitişik
kış bahçesi vb. sonradan yapılan ekler ve ilave tinitelerin yapımı ve onanmı için
gerçekleştirilen imalatlann hakediş raporlanna dahil edilmemesine,

9- ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdiiılüği'nce hazırlanan hakediş raporlarınrrı,

komisyonumuzca uygun görülen yaıdım miktan ile ilgilisinin karşılayacağı miktannın toplamı
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iizerinden hesaplanarak en geç 10.12.2018 tarihine kadar Kültiiı Varlıklan ve Müzeler Genel

Müdürlüğü evrak kayıt sistemine giıecek şekilde gönderilmesinin sağlanmasına,

10- Komisyonumuzun aldığ kararlann ekli listelerinde sehven yapılan mali hatalann

Komisyonıunuzc4 maddi hatalann ise Kütiir Varhktan ve Milzeler Genel Müdiiı{i onayı

alınarak diizeltilmesine,

l l- 20l9 yılı yaıdımlan için İl Kültür ve Turizrrı Müdilrlilklerine yapılacak son başwru

tarihinin proje yardımlan için 01.10.2018, uygulama yaıdımlan için ise 28.12.2018 olarak

be lirlenmesine,

12- 20|9 yıh için İl Kültiir ve Turizın Müdilrltiklerine yapılan proje yardımlanna itişkin

başvunılann en geç 08.10.2018 tarihine kadar, uygulama yardımı başwrulannın ise en geç

07 .01.2019 tarihine kadar tam olaıak Kütllr Vaılıklan ve M{izeler Genel Müdiirlüğiine

gönderilmesine, bu tarihlerden sonra gönderilen başıuıu dosyalannın Komisyonumuzun 2019

yılı proje ve uygulama yardımlannın belirleneceği toplantısında değerlendirilemeyeceğine,

13- Komisyonumuzca 2018 yı|ı uygulama yardımı verilmesi uygun görülerek

'Uygulama Yardım Sözleşme'leri imzalaıımış olan taşınmazlara ilişkin;

- Yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması,

- Yanlış bilgi ve belge verilmesi, yanıltcı beyanda bulunulması,

- yardım almaktan yazgeçilmesi,

_ Uygulama yaıdımlannda makul s{tre içerisinde işe başlanılmaması,

' - Koruma bölge kurulu onaylı pğeye ayhn uygulama yapılması hallerinin

Genel Müdfuliik ve/veya taşra teşkilatı vey'veya lı ııudurıugınce tespit edilmesi

durumunda sözleşmelerin Genel Müdtırlüğiin uygun görüşıı doğrultusunda lı MudtııItıgtnce
feshedilmesine,

yardım miktannın ödendiği tarihten tahsil edileceği taıihe kadar geçen süe için
hesaplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaıen otuz glln içerisinde ödenmesi
gerektiğinin ilgiliye İl Müdiirlüği,lnce yaalı olarak bildirilmesine, bu siiıe içerisinde
ödenmemesi halinde alacaklann genel hİ,iktimlere göre tüsil edilmesine
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14- Ordu ili, Altınordu llçesi, 82 ad4 8 parsetde yer alan Tükiye Diyanet Vakfı

mülkiyetindeki 25.|2.2017 tarihli uygulama yardımı başvrırusunun, Komisyonumuzca

değerlendirilmesine,

c) Toplu proje ve uygulamı yırdımlın için;

Aşağıda belirtilen alanlarda yer alan tescilli külti.ir varlığı yapıların rölöve, restorasyon

projelerinin hazırlanması, Koruma Bölge Krırulunca onaylanması, bu tescilli yapılara komşu,

kentsel doku içerisinde yer alan tescilsiz taşınmazlann ise sokağa bakı veren cepheleri ile

birlikte avlu duvarlan, çeşme vb. mimari elemanlann özgiln sokak dokusu ve kenlsel

mobilyalan ile birlikte belgelenmesi, korunması, sağlıklaştınlaıak yaşatllması ve çağdaş

yaşama katılmasırun sağlanmasına yönelik projelerinin hazırlanması ve uygulamalannın

yapılması amacıyla;

l- Toplu başvurulann Yönetneliğiı 7. maddesinde heı ylın Mayıs ayı sonuna kadar İl

Müdiiılüğu kanalıyla iletilmesi hükmü yer almakla birlikte söz konusu yönetmeliğin,

27.05.2015 tarihinde yilriiılüğe girmiş olması, yerel yönetimlerce heniiz yeterince bilinmiyor

olması ve önceki yl toplu pğe yardmı verilen taşınmazlaıa ilişkin uygulama başwru

ewaklarınrn ilgili belediyelerce geç toplanabilmesi nedeniyle aşağıü belirtilen tarihlerde

Belediyelerce yapılan başıurulann Komisyonumuzca değeılendirilmesine,

2- Arulan Yönetıneliğin 6.maddesi çerçevesinde Komisyonumuzca verilmesi uygun

bulıınan toplu uygulama yaıdım bedellerinn % 25'i oranında hesaplanan ve ekli listelerde

(Ek.10,11,12 ve 14) belirtilen ilgililerince karşılanacak asgari tutarlann ..Uygulama Yardımı

Sözleşmesi"nde yer almasına,

3-Dtizce İli, Akçakoca llçesi, Yukan Mahalle, Cumhuriyet Caddesi ve Gören Caddesi

lizerinde; 256 ada 3 parsel, 248 ada 8 parsel, 242 ada 1l parsel, 243 ada 15 parsel, 243 ada 14

paısel, 250 ada 5 parsel, 25l ada 8 parsel 248 ada l1 parsel, 249 ada I parsel, 249 ada l0 parsel

ve 249 ada 6-7 paıseller içerisinde bulunan, Akçakoca Belediye Başkanlığı'run |6.05.20|7
tarih ve 793 sayılı başvuru yazısı ile iletilen ekli listede yer alan (Ek 7) l l adet taşınmaza 'Tek

v*Xy 6
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Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Teknik Şartnamesi'ne göre

hesaplanan yaklaşık maliyet ilzerinden % 80 oranrnda (kuruşlar dikkate alınınaksızın)

268.214,40 TL nakdi proje yardımı yapılmıısına ve Akçakoca Belediye Başkanlığı ile

Yönetmeliğin 14. Maddesi hükiıınlerine uygun olarak Kültür Varlıklan ve Mtlzeler Genel

Müdiiılüğü'nce protokol imzalanmasına,

4- Nevşhir lli, Merkez llçesi, Karasoku Mahallesi, Cedit Sokak'ta 243 ada 35 parsel,

236 ada 22,2'l ve 28 parsel ve 244 ada 22 parseller içerisinde bulunan, Nevşehir Belediye

Başkanlığı'nrn 05.03.20l8 tarih ve 1268 sayılı başvuru yazısı ile iletilen ekli listede yer alan

(Ek.8) 5 adet taşınmaza 'Tek Yapı Ölçeginae Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Teknik Şartııamesi'ne göre hesaplanan yaklaşık maliyet tizerinden % 80 oranında (kuruşlar

dikkate alınmaksızn) 43.208,00 TL nakdi pğe yardımı yapılmasına ve Nevşehir Belediye

Başkanlığı ile Yönetıneliğin 14. Maddesi hükilmlerine uygun olaıak Kültiir Varhklan ve

Mtizeler Genel Müdiirlüğü'nce protokol imzalaıımasına,

5- Karabiik İll, Safranbolu İlçesi, Akçasu Mahallesi, Akçasu dere bolu, Dere Sokak'ta

263 ada2 ve 4 parsel,264 ada |3 parsel,266 ada 13, 14, 20,21,24,26,31 ve 32 parsel, 272

ada2, 5 ve 6 parsel, 385 ada 6, 7 ve 9 parsel içerisinde bulunan, Karabilk / Safranbolu Belediye

Başkaıılığı'run l5.02.2018 tarih ve 805 sayılı başıı.ıru yazısı ile iletilen ekli listede (Ek.9) yer

aian 17 adet taşınmaza 'Tek Yapı Ölçeginde Rölöve, Reslittlsyon ve Restorasyon Pğesi
Teknik Şartnamesi'ne göre hesaplanan yaklaşık maliyet i.lzerinden 7o 80 oranında (kııruşlar

dikkate a|ınmaksızın) 445,956,00 TL nakdi proje yaıdrm! yapılmasına ve Karabük / Safranbolu

Belediye Başkanlığı ile Yönetmeliğin 14. Maddesi htikiimlerine uygun olarak Külttrr Varlıklan

ve Miizeler Genel Müdtirlüğii'nce protokol imzalanmasın4

6- Kahramanmaıaş lti, Dulkadiroğ|u llçesi, Divaıı,lı, Y.Divanlı ve Tuıan Mahallerinde

yei alan kentsel sit sınırlan içerisinde kalan Bahtiyar yokuşu caddesi ve Hacı osman sokak

iizerindeki 17 adet tescilli killtü varlığı t§ınmazın projelerinin hazırlanması ve özgiin sokak

dokusrınun korunması ve sağlıklaşhnlaıak yaşatılması amacıyla toplu proje yardımı

çalışmalan; Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı ile imzalanan 23.05.2016

tarihli protokol ve 31.11.2016 tarihli ek protokol kapsamında tamamlanmış olup söz konusu

Vğ"r 7
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alanda yer alan 17 adet tescilli küttür varlığı taşınmaz ile sokaklara yönelik projeler Kültiir

Vzalıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafindan onaylarımıştır.

12.04.201'7 taıih ve E.72665 sayh Makam Oluru ile yayınlanarak yiiıiirlüğü giren

31.03.2017 tarih ve 2 sayılı Komisyon Karan ile 2017 Mali Yılı Bütçesinden 13 adet taşınmaza

1.290.000,00 TL toplu uygulama yardımı, 4 adet taşınmaza ise 91.967,40 TL toplu proje

yardımı yapılmasına ve Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı ile toplu uygulama

yardımı kapsamında protokol imzalanmasına karar verilmiştir. Ancak Kahramanmaraş,

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı ile imzalanan 02.05.20|7 tarihli protokol kapsamında

gerçekleştirilmesi gereken imalatlar ve uygulama yardımı verilmesi kaıarlaştınlan söz konusu

13 taşınmazın uygulamalannın tamamlanmaması nedeniyle 5 adet taşınmaza %50 oranında

ödeme yapılmış, 8 adet taşınmaza ise heıhangi bir ödeme yapılamamışhr.

Bu bağlamda;

- Söz konusu protokolün sllresinin uzatılaıak 2018 yılı için geçerliliğinin devam

etınesine,

,) - Ekli listede yer alan (Ek.lO) ve % 50 oraıunda ödemesi gerçekleştirilen 5 adet

taşınmaza, mevcut "Uygulama Yardımı Sözleşmesi" ve "Mevcut Durum ve onanm

Öncelikleri Tespit Tutanağ" doğnıltusunda 2018 Mali Bütçe Yılı sona ermeden tamamlanacak

% 50 oranında imalatları için hakediş raponınun iletilmesi halinde 265.000,00 TL uygulama

yardımı bedelinin ödenmesine,

- Ekli listede yer a|an (Ek.11) ve herhangi bir uygulama yardımı ödemesi

gerçekleştirilmeyen 8 adet taşınmaza, mevcut "Uygulama Yardımr Sözleşmesi" ve "Mevçut

Durum ve Onanm Öncelikleri Tespit Tutanağı" doğrultusunda 2018 Mdi Bütçe Yılı sona

ermeden tamamlanacak imalatlar için hakediş raporunun iletilmesi halinde 760.000,00 TL

uygulama yardımı bedelinin ödenmesine,

- 2017 yılı içerisinde toplu proje yardımı kapsamında pğeleri onaylanan ve

Kahramanmaraş iı Kiııttır ve Turizm Müdİırlüğü'niin 06.04.2018 tarih ve E.300266 sayılı

yazısı eki Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'ıun 29.03.2018 tarih ve E.5173 sayılı başw:u

ya3ısı ile iletilen ekli listede yer alan (Ek.l2) 3 adet taşınmaza ise 270.000,00 TL toplu

uygulama yardımı verilmesine,

7- Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Yörirkselim Müallesi, 685, 686, 688, 689,

690, 692, 693, 695 nolu adalaı sinde yer alaı, 9

.f"
adet tescilli külttir varlığı taşınmazm
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projelerinin hazırlanması ve özgiin sokak dokusunun korunmasr ve sağlıklaştınlarak

yaşatılması amacıyla toplu pğe yaıdımı çalrşmaları; Kahramanmaraş Büyüşehir Belediye

Başkanlığı ile imzalanan 02.05.2017 tarihli protokol kapsamında devam etmektedir,

Bu bağlamda;

.Sözkonusutopluprojeyardımlprotokolilniinsiiıesininuzatılaıak2018yılıiçin

geçerliliğinin devam etmesine ve söz konusu alanda 2017 yılı içerisinde tespit ve tescil

işlemleri tamamlanan ve ekli listede (Ek.13) yer alan 4 adet taşınmaan da protokol kapsamına

eklenerek 'Tek Yapı Ölçeğnde Rölöve, Restitiisyon ve Restorasyon Projesi Teknik

Şartnamesi'negörehesaplananyaklaşlkmaliyettizerindeno/o80orarında(kuıuşlardikkate
alınmaksızın) l32.761,60 TL nakdi proje yaıdımı yapılmasına

_ Küramaıımaraş ll Kültiif ve Turizrn Mudiırtüğü,niın 03.04.2018 tarih ve E.284874

sayılı yazısı eki Kahramanmaraş Büyirkşehir Belediye Başkanlığ'nın 27,03,2018 tarih ve

E.10l07 sayıh başvuru yazısı ile iletilen ekli listede yer alan (Ek,14) 6 adet taşınmaza

450.000,00 TL toplu uygulama yardımı verilmesine,

_ sokak dokusu ve tescilli olmayan yapılann cephelerinde gerçekleştirilecek

uygulamalaı için kahramanmaıaş Büyükşehir Belediye Başkanhğı ile yönetmeliğn 14.

Maddesi hfüümlerine uygun olarak küttiir varlıklan ve Müeler Genel Müdiirlüğü,nce

protokol imzalanmasına,

8_ Kütahya lli, Merkez llçesi, Cemalettin ve Pirler Mahallelerinde yer aları, Küuhya

Kentsel Sit ve Etkilenme 6eçiş §aıu Sınırlan içerisinde kalan Meydan Caddesi, Germiyan

caddesi, karadonlu sokak lızerinde yer alan 19 adet tescilli kültür varlığı taşınmazın

projelerinin hazırlanması ve özgiln sokak dokusunun korrurması ve sağhklaştınlarak

yaşatılması amacıyla toplu proje yaıdımı çalışmalan; Kütahya Belediye Başkanlığı ile

imzalanan l3.05.2016 taıihli protokol kapsamında tamamlanmıştır.

Söz konusu taşınmazlara yönelik 12.04.2017 tarih ve E.72665 saylı Makam Oluru ile

yayımlanarak yiiriirlüğü giren 31.03.20|7 tarü ve 2 sayılı Komisyon Karaıı ile toplu uygulama

yardımlarınrn 2 etapta yapılmasın4 bu kapsamda Kütahya Belediye Başkanlığı ile protokol

im'zalanmasına ve 13 adet taşınmaza 21ir7 Mali YıIı Bütçesinden t.570.0O0,00 TL toplu

uygulama yardımı verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu toplu uygulama yardımının 2,etapını içeren ve Kütahya Belediye

Başkanhğı'run

\

29.05 017 tarih ve E.8662 sayılı başvuru yazısı ile iletiten ekli listede yer alan
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(Ek.15) 6 adet taşınmaza 460.000,00 TL toplu uygulama yardıml verilmesine, aynca sokak

dokusu ve tescilli olmayan yapılann cephelerinde gerçekleştirilecek uygulamalar için Kütüya

Belediye Başkanlığı ile yönetmeliğin 14. Maddesi hiıkümlerine uygun olarak kütür varlıklan

ve Miizeler Genel Müdürlüğü'nce protokol imzalanmasın4

d) Önceki yıllardın kılan münferit uygulınılar için;

Komisyonumuzc a 2016 ve 2017 yıllannda uygulama yardımı verilmesi kararlaştınlan

ve o/o 50 oraırnda ödemesi yapılan taşınmazlara mevcıt "uygulama yardımı södeşmesi" ve

.,Mevcut Durum ve onanm Öncelikleri Tespit Tutanağı" doğultusunda 2018 Mali Bütçe Yılı

sona ermeden tamamlanacak %o 50 oranında imalatlan için hakediş raporunun iletilmesi halinde

ekli listede (Ek.16) belirtilen bedellerin ödenmesine,

20l 8 Mali yıh bütçe imkanlan doğrultusunda yaıdım yapılması karaılaşanlan ekli

listeler dışındaki, talepleri değerlendirilemeyen taşınmazlara ilişkin başwrulann İı Küttir ve

Turiznı Müdürlilklerine iade edilmesine,

Oy birliğ ile karar verilmiştir

EKLER:

- Liste (l7 ade1 )

KocAMEŞE Ya|çın KURT

Genel Müdilr VMüsteşaı Yardımcısı

Yaku A
C"n.l mclsı Şube Müdilril Y.

E
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