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T.C.
KÜLTÜR VE TURiZM BAKANLIGI

Kiiltiir Varlıklart ve Vliizeler Genel Miidürliigü

Sayı

Koıırı

38.19 1 665-1 74-E 436362

202l .vılı ploie ve lıygulalııa yaıdınıı

başviıııılaıı

DAGITI\I YERLERINE

27,05.20l5 tarilrli ve 2936E sayılı Resırıi Gazetede yayınrlanarak yfuiirlirğe gireıı

Taşınmıız Kültür
çeıçeı,esiııde Bakaılı
taşııııırazlaı, Taşıııraz
sayılı karalı ile belİıleıuıiştiı

Aıılan Koııis_voıi top laırtısıııcla Bakaıilığıırız 202l yılı yardurllaıuıa yöıelik pıo.;e ve

ııygııla-ıııa r aı,dııııları içiıı Il Kiiltiir ı,e Tutizııı \,Iiidiiı,liikleıiıe yapılacak son başvuru tarihi

02.10.2020 olaı,ak [ıelirleırıııış olulı. ayrıca İ1 Kıilttiı ve Tıuizıı \Iiidiirliikleriııe tesliıı edileıı

pı,oje ı,e iıygıılaırra _vardıııı başrıırıı closyalarııııır Bakaırhğuııız Kiilttiı, Varlıkları ve Müzeleı

Gene1 \Iiidiiıltlğii'ııe
k

\'ırlıklıırıırı Yar<|ıırı Sağianmasına Dair Yönetmelik

ğı1]1ız 20]0 1,ılı [,ıliıçeıiııcleıı pıoje ve ııı,gıılaıra 1,aı,dııı yapılacak

K,iiltilı \'aılıklaıırıa Yııı,tlıır Koıııisyt,ıırriıruır 1(ı,03,2020 taı,ihli ve ]

göııdeı ilıuesi kaı aılaştııılııııştrr.
BakaulığıırırztaIatiırdarısağlaııaııl'ardıılarırryaygırlaşııasıveaıtlacıııauyglııı

kullaıııh»asıııııı sağlaıuııası için:
.Yapılaııyaıdıııılaıı.esoııbaşınırııtaıilıleıihakliıırdaıescillitaşınııazsahipleriıliıı

bilgileıduihıesi.
_ Ekte iletilıuekte o]alr drı},ııı,lı ırretl]ıı)it] soı başvrurı tarilıi olaı 02.10.2020 tarilıiııe

kaclaı \,1ikliiıliiğiiııiiz ıı,eb sal,tasıııtla ya,vııılaırıııasıırıır sağlaırırası,

_ .\ııllaıı Yöıetııeliğiıı "Başvrını" başlıklı 7. ıııaddesıııde belİ,tileıı lıııslıslaı gereği

belge eksiği olın, n 10 yıl
ı yartlım

kon sunıl;ı vırrıılıın :rsı,urulı t,ln Ye\,:l s olı b ı şr,uIu tııı, ihinde sonı, :ıpılaıı

başvuı.ulı-ırın kesinlikie Bıkanhğınıız Kültüı, \rarlıkları ve \,Iüzeler Genel

l[ütlürlüğü,ne göntlerilmeınesi ve yılı içeı,isiııde başııuıı salıilıiıre iade edilııesi.

_ Başr,rurı tarilıi itibarı1,la soıI iiç ay içiuıle ahıuıış \,e taşıüriazıır biitiiıı lıissedarlar ıırı

göste,elı güncel tapu kay<h ile proje yaı,<lııııı l,ıaşvıırulaııırda ıııiiellif ııiırıar tarafıırdaır

veıilecek 1ıahhütnameterin nıutlıka başı.rıırı dosl,alarıida bulrurırıası.
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(rüıülrivel Blıh . ll,TB\LV Biııası Ya§ı Ulrrs Alüındağ,A\KARA
Telefon: bü ] 1] ) -1]o 6l ]l Faks: o(3l:) 5os 6: ı]
ıııııv.Lıltııı,aıliklari. go\,.tr restorasyoüıa4lnıltrıı,- go\,.tı,

Bilgi içiıı:üıııraı KESKiN
I(iilıiif ve Turizm uzmaı]ı

Telefoo No:(3l2) 470 6l 66

,t
4ıı;r*i7e

24,06.2020



_ illeı.tle proje velr.eya ııl.gıılaıııa _varclııırı başnıııılaııırıır brılrııııılaıııası lraliııde soır

başlıuıı taı.ihiııi ıııiiteakip ıraşvıırıı tııııııuııaclığıııa claiı,bilgiıüıi ıesnıi yazı ile Bakaılığıııız

Kiilriiı. \,arlıklaıı ve İr{iizeleı Genel N{tıdiiı liiğii,ııe iletilıııesi gerekıriektediı"

Başvrılrı salripleıiııiıı ıırağ<hıı, olıııalarlııır eırgellerurresiııi ve yeıi yazışırıalara nlalıal

veırıre<leır 1.ukarıcla beliıtileır lruslıslaıa azaırri özeıı gösteıileıek geı'eğiıriıı yapılıııasrııı ı'ica

edeı,iııı.

f| e-ınızalıdır

İsııailKARAMAN
Bakarı a.

Geııel Miidtıı yardurıcısr

Ek : Dııl,ııııı N,letııi (l sal-fa)

Dağıluı:

8l İl Killtiil ve Tıuizırr Nliidiiıliığiiı)e

Not: 507o saçılı Elekıroıili iıuza lianıııu seı

c].ınılırıfiyeü Brıh,. lLTB-\1\{ Bttasl Yı§ü i,lııs .\ltıüıdağ AN}IARA.
Telefon: 0l.] l: ) J70 6l ]l Fak§: 0( 3l: ) 50s 6: l]
wıııv.lş.:lnıı,alliİlat,i. gov.ıı, tesaomsyoı](ğkullur. go\,.tr,

Bilgi iç iı:Üüıx,aıı KEsKiN
Kiiltii.r Ye Turizılı UaıIaı]ı

Telefoır No: ( 3 l 2) .ı70 6l 66

..t
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27.05.20|5tarihve29368SayılıResmiGazetedeyayımlanarakyürürlüğegiren,''Taşrnmaz
kültür varlıklarrna yardrm sa!ıanmasına Dair yönetmetik" kapsamında Bakanlığlmlz

utıiç"rina"n öze| hukuka tabi gerçef ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli

;;;;;' küütür varlıklarınln kirunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım

sağlanmaktadır.

2021 YILI TAşINMAZ KÜLTiJR VARLIKLARINA
YARDIM BAŞVURULARI

202l yılında proj e ve uygulama yardımııdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin 94gg
buluıduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne02.10.2020 tarihine kadar taşınmazın

başvurmaları gerekınektedir.

Pro rmr b rularr tenen re

a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kiıı-ılik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bi|gisi,

çj Mal sahibi aiına yapılacak başvurularda noter onaylı vekAletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

"j 
guiurru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış müJkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına

haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

fl Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ1 rro.1"n;n kapsamına, işin bitirilm-e süresine, yapl alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar

tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Yapınırı iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD

ortamında).
h) projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine

dair mimar tarafından imzalı taahhütname.

Uvsulama vardrmı basvurulırr icin istenen belselerı

a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kiırılik numarası beyanı (Kimlik kaılı fotokopisi),

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

çj ılaı sahibi aiına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

"j 
Uyİrlu.uyu başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna

ilişkin roruiıa Bölge Kuiulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)

f) Başvuru taiihi itibarıyla son ıiç ayiçinde alınmış mülkiet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz

kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ1 Uygrlu.un,n kapsamına, işin bitirilme İüresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık

n,aıiyeTine iiiitin mi-ar re llgili mtihendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)
- 

h) yapının iç, dlş vJ yakln çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve cD
ortamında).


