
 

 

 

 

 

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR 

DUYURU 
 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca 

hazırlanan  "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması"na dair 

yönetmelik hükümleri gereğince,   kültür varlığını onaracak mali güce sahip olamayan özel 

hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli binaları kapsamakta olup, Bakanlığımızca 

yapılan uygulamalarda kamu kuruluşlarına ait tescilli binaların onarımına katkı 

sağlanamamaktadır. 

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, 2022 Yılı 

içerisinde proje ve proje uygulama yardımları yapılacak olup, Proje Yardımı ile ilgili 

müracaatların en son 15 Ekim 2021,   Proje Uygulama Yardımı müracaatlarının ise 31 

Aralık 2021 tarihine kadar aşağıdaki belirtilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak 

tamamlandıktan sonra belirtilen süre içinde Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 

gerekmektedir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJE YARDIMLARI İÇİN İSTENECEK BELGELER 

a) Yardım başvuru dilekçesi, 

b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi), 

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi, 

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya 

veraset ilamı, 

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi 

(Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir 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) Yapının 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. 

 

 

 

 

UYGULAMA YARDIMLARI İÇİN İSTENECEK BELGELER 
a) Yardım başvuru dilekçesi, 

b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi), 

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi, 

ç)Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya 

veraset ilamı, 

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve 

belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı 

projeler,(rölöve ve restorasyon projeleri) 

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi 

(Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel 

tapu kaydı),  

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge, 

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına 

ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan 

rapor,(Restorasyon maliyetlerine ilişkin) 

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş 

fotoğrafları (asılı ve CD ortamında). 

 

 

 



TAAHHÜTNAME 

Proje Müellifi /Fenni Mesul Mimar 

Oda sicil No                                   :  

Ünvanı                                           :  

Adresi                                            : 

Telefonu                                        : 

Müellifliği İstenen Proje 

İl- İlçe                              : 

Pafta …………/………… Ada/………..Parsel  : 

Yapı Sahibi                  : 

Yapı Adresi                  : 

 

            

             Yukarıda bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194   sayılı Kanun ve İlgili  tüm 

mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, yapının inşaatı boyunca müellif ve fenni 

mesul olarak ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak 

denetleyeceğimi, 

         Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı 

taahhüt ederim…../……/…… 

 

 

 

 

Proje Müellifi/Fenni Mesul 

Adı Soyadı 

Unvanı 

İmza 

 

 


