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Taşıuııaz Kıiltiiı, \'aı,lıkiaııııa Yaldluü Sağlaıııasııa Daiı, Yöıetıııelik kapsaıııırrda
Bakaırlığıııız 202l 1,ılı r,axlıırlıııııı },öü]elik İl Kıiitiıı r,e Tıuizıır Miidiiıliikleıiııe soı lıaşvrırı
tarilıiıııı 0].10.2020 olarak beliıleıcli_ai ilgi (a) 1,azıırız ile bıldiıılııişıiı-

Taşııııaz Kiiltii, \'aı,lıklaı ııra \-arrlııır KoırisV,.,ııııı'ııuı ilgı ([ı) ııakaıı rılıııtı ile

_vli.iit,ltige giı,eıı t}7,10.2020 ıaıilıli r-e 4 sar,ılı kaıaıı ile Cor,ıd-l9 paıdeııısi ıedeıi1,1e
taşnııııaz salrıpleıiııırı kaı,şılaşııklaı,ı ztıı,hık]ar göz öıiiıxle lııhuıclrııularak dalıa öırcedeır

02.10.20]0 olarak belirleıeı 2021 1,iı uygulııma yaı,tlımları lçin İl Kültüı, ve Turlzm
},Iüdürlükleı,ine vıpılııcak soıı bışvuıu tııihinin 31.12.202ü olarak değiştirilmesi
kaıaılaşhıılıııştır-

Bıı kapsaııda }{iklıiı lıiğıiııiize tesliıı edilecek ıır sırlaıiıa vaıdııııı Lıaşrrı,ıı dosı,aiaı,ıııı
en geç 05,01.202l tırilıine l<ırc[;ıı, fek sefeı,de ıe eksiksiz olarık Bakaılığıııız Kiiltııı
Varlıklaıı r,e \irize]eı, Cieııel \liidiilliiğii'ııe göıtieı,ılııesı r,e eküe iletilııekte olaıı dıı_vıııtı

ıııetıiiııiı soır başvrıırı taıilıi olaı -] 1.1] ]0]0 taıilriııe lıatlar N{iidilıliiğiiııiiz web
sal,thsıııtla ı,aı,ırılaıııasııııı 5ağlaıu)ıasü liıısııslaı,ııırla biisileıiııizi ı.e geıeğiıi ııca etletiırı.
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Taşııııraz Ktilttiı, Vaılıklaııııa Yaıdltıı
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Gökhan YAZG]
Geıel \{iidiiı

2863 saYılı Kiiltiil ve Tabiat Varlıklaı,ıır l(tıııııııa Kaıııırııı'ıııırı 12 iıci ıııaddesı
tlvaflıca hazırlaııarr ve ]].05.]0l5 tarihlı ve 29368 sal,ılı Resııi Gazerecle _,-al.ırrlaııarak
}'iltiil]ilğe giıeır "Taşıııraz Kiiltil \,'aıllklaırıa Yaıduı Sağlaırııasııa Dair yöıetııelık,,
kapsaııııırtla Taşırrıraz Kii]tiü \,'aı'lıklaıııra \-aıtlıııl KtınıisYoıııılıiııı 07.10.2020 taıihli ve .}

5ı\,ülı kıüal ] ekre .,ıuııı lı ııakııı]ı .

\Iakaıruıızca uvgııı uöılildii_Qii takıliı,de stiz koıııısıı Ktııis1.,.ıı Karıııııırü 0]]a\ 1aıiıılas]
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Kültür Var|ıkları ve Müzeler Gencl Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLİKLAR|NA
YARDtM KoMİsYoNtI KARARı

Toplantı 'larihi : 07.10.2020

Kırar No : {

2863 saYıll Kü]tür Ve Tabiat Varlık|aıını Korı-ııı,ıa Kaıııını.ı'ı-ıun l2. nıaddesi Lıyarıılca
hazırlanaır ve 27.05.2015 tarilr]i ve 29368 sayıiı Resnıi Gızetcdc vayiınlanarak yüftirlüğe giıeıl
'Taşınmaz Küıtür Varlıklarına Yardım Sağ|anmasına l}air Yönetmeiik'in l l . ve 12.

maddeleri gereği Konıisyoııun-ıı-ız 02, l0.2020 tarihinde top|anmış olup yapılan değerlendirme

sonuL-unda aşağıdaki kaı.arlar alıırmıştır:

covid-]9 pandeııisi nedeni1"le taş]ü]nıaz salıipleriniıı karşılaştıklaıı zoı.lrıklar göz
öııünde bulrıııdtırulırak daha (jnceden 02.]0.2020 oiarak belir]enen 2021 yılı
uyguiama yardıniları için iJ Ktiltür ve 'Iurizm Müd|iriüklerine yapılacak son

başvurrı ıaril,ıiniır 3 1.12.2020 olarak cleğiştirilınesine.

2. l6-03.2020 tarihli ve 'l sayıiı Konrisyon kararı i]e LJygıüanıa Yardımı Hakediş
Raporlaıınıır. başvurrı yılına ait kamu kurumlarınca yayınlanan rayiçler ve birim
fiyatlar öncelikle kullanılarak ilgili ııevzuat uyannca hazırlanmasına karaı
verilmiştir. Aııcak yabancı para birin,ıIeıindeki artışa bağlı olarak uygulanıa

nıaJiyetlerinin artnlası ve bıına bağJı olarak taş;ıınıaz salıipierinin mağ<iur

rı|malarıııııı ıııgelleıımesi ııedeııi1,1e ilgili nıeı,zııat tıyarınca lıazır]anacak

lJygul;inıa Yardıııı llakediş Raporlarında onarımlırın yapıltlığı yı|a ait kamu

kııruırılarınca 1,,a,v-ınlanan rayiçlcr ve birinı fiyatların cia kullanıJabileceğine.

3. i6.03.2020 tarihli ve l sayılı Kon,ıisyon kararı ile uygı.ılaııa yardımı verilnıesi
kararlaştlrılan i]ursa ili. Osnıangazi ilçesi^ Kayılıan Maha]lesi. 4290 ada. I

parselde ve Mehınet Ahnıet SANDIKÇT mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmazın

ı\ 1üq C,r i,}trr
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onayll restorasyon projesine aykıı.ı olarak üs1 kalının yıkıldığı. alt kalln ise iç

kısın:nın boşalıldığı ıespiı cdildiğiııden Yönetmeliğiıı ''Sözlcşmenin leshi..

başlıklı 2l. nıaddesiııin l. bendinin d. t-ıkrasına istinaden Mehmeı Ahmeü

SANDlKÇl ilc yapıIııış olan uvguJaıııa vaı.dınıı sözleşmesinin feshedilmesine.

4. 29.07.2020 tarilıli r,ı", 3 sal,ılı Koıııisyon kararı ilc uı gulaı'ıa ,ardınıı r,erilnıcsi

kararlaştırılan İstanbul İli. Beşiktaş İlçesi, ]78 aıia, 7 parselde ve Ayşc KOMERS
mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmazın proje müellifinin uygulama sorumluluğu

görevini bırakııası sonucu uvgulaınaıın durduı.ulnıası ve bu süreçte yapının

kısmen yıkıldığı ıespit edildiğinden Yöııetnıeliğin,.Sözleşmenin feshi" başlıklı

2l. Maddesiı-ıin l. Bendinin "d" t'ıkrasına istinaden Al,şe KOMERS ile yapılmış

olan uygulama yaıdınrı sözleşmcsiııin feshedilnıesiııe.

o1 l-ıirliii ilc kaı,ar ı,cı,il nı işı iı,.
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202l YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA
UYGt]LAMA YARDIMI BAŞVURULARI

Covid_]9 paı,ıdeırrisi nedeııiyle taşıı]maz sahiplerinin kaı,şılaştıklaıı zorluklar göz önünde

bulundurularak daha öırcedeır 02.10.2020 olarak belirlenerı 202l 1,ılı ul,grılama yardümları iÇin İl

KiiItüI Ve Turizm Müdürlükleriııe yapılacak ş94_ğ3şyglg_.!4g!!!]!.!!!Q!Q olarak değiştirilmiştir.

a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kaıtı fotokopisi),
c) Kanuıri tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset iIaml,

d) Taşınmaza iIişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilınesi için gerekli tün,ı çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduguna

ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve oııaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)

f) Başvuru tarihi itibarıyla son iiç ay içinde alınmış ıTtilki),et beIgesi (Başvuru sahibi adına haciz

kaydı bulunııayan ve tünr hissedarları gösterir güncel tapu kal,dı),
g) Taşınmazın kadastral durun]rınu gösteren belge,

ğ) Uygulaııanın kapsaıı,ııııa. işin bitirilme süresine. uyguIaııa aşamalarına ve yaklaşık
maliyetine ilişkin mimar ve ilgilı mühendislerce hazırlanaı,ı rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)

h) Yapının iç, dış ve yakın çevresiıri gösteren ıüet çekilnriş fotoğrafları (Basılı ve CD
ortamında).

uygu|ama yardımı basvuruları icin istenen belgeler;


