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ONARIM 
YARDIMI NASIL 

ALINIR?

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım 
Sağlanması
Özel hukuka tabi gerçek ve tü zel kişilerin mü lkiyetinde bulunan 
taşınmaz kü ltü r varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Kü ltü r 
ve Turizm Bakanlığınca teknik ve maddi yardım sağlanmaktadır.

Başvuru
Yardım başvuruları toplu veya mü nferit olarak iki şekilde yapılabilir. 
Mü nferit başvuru tek bir taşınmaz kü ltü r varlığı için taşınmaz 
sahibi tarafından, toplu başvuru ise taşınmaz kü ltü r varlıklarının 
sokak ve doku bü tü nlü ğü  içerisinde korunabilmesi için ilgili idare 
katılımıyla toplu olarak taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kü ltü r 
ve Turizm Mü dü rlü ğü ne yazılı olarak yapılır. Ayrıca yardımdan 
faydalanması istenen taşınmaz kü ltü r varlığının mü lkiyeti hisseli 
ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

İl Kültür ve Tuirzm Mü dü rlü ğü , belge eksiği olmayan başvuru 
dosyalarını Kü ltü r ve Turizm Bakanlığı Kü ltü r Varlıkları ve Mü zeler 
Genel Mü dü rlü ğü ne iletir. 

Başvuru sü recine ilişkin ayrıntılı bilgiye İl Kü ltü r ve Turizm 
Mü dü rlü klerinin internet adreslerinden veya www.kvmgm.ktb.gov.tr 
adresinden ulaşılabilir.

Yardım Miktarı
Bakanlıkça yapılacak maddi yardım miktarı; proje yardımı için 
75.000 TL’yi, uygulama yardımı için restorasyon yaklaşık maliyetinin 
toplu başvurularda %80’ine, mü nferit başvurularda ise %70’ine 
kadar ve her halü karda 300.000 TL’yi geçmemek ü zere Taşınmaz 
Kü ltü r Varlıklarına Yardım Komisyonunca belirlenir.

Ödeme
Yardıma dair sözleşmenin imzalanmasının ardından, proje 
yardımı ödemesi projelerin ilgili koruma bölge kurulunca 
onaylanmasının ardından yapılır. Uygulama yardımı ödemeleri 
ise komisyon kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 
komisyonca belirlenen yardım miktarı ile ilgilisince karşılanacak 
katkı miktarının toplamının karşılığı olan işin fiziki olarak 
gerçekleşmesi halinde ödenir. Yardımdan yararlananların aynı 
yardım konusunda yeniden yardım talep edebilmesi için son 
ödeme tarihinden itibaren en az 10 yıl geçmesi gerekir.


