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TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GRUPLANDIRILMASI, BAKIM VE ONARIMLARI 

 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakımı, Onarımları ve Onarımların Denetlenmesine ilişkin, 
Danıştay 6. Dairesinin 11.11.1997 gün ve 1996 /3 313 Esas, 1997 / 4875 sayılı kararı, 11.11.1997 gün 
ve 1996 / 3312 Esas, 1997 / 4877 sayılı kararı, 19.4.1996 gün ve 437 sayılı, 14.7.1998 gün ve 598 
sayılı, 14.7.1998 gün ve 599 sayılı, 3.12.1998 gün ve 634 sayılı, 3.12.1998 gün ve 640 sayılı, 12.3.1999 
gün ve 642 sayılı ilke kararları, uygulamada çıkan sorunlar, mevzuatla çelişen hususlar gözönüne 
alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  
 
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında en önemli sorun, yapılacak müdahalenin niteliğidir. Her 
yapının kendine özgü sorunları olduğu için tüm yapıları kapsayacak ve müdahale biçimini belirleyecek 
genel sınıflandırmaların uygulamada yanlış sonuçlar verdiği saptanmıştır. Bu nedenle kurul kararlarına 
temel olacak ilkeler ve müdahale biçimlerine daha uygun olduğu kabul edilen aşağıdaki tanımlar 
yapılmıştır.  
 
Yapı Grupları  
Yapılar, kendi başlarına bir tarihi ve estetik değer taşımaları ya da kentlerin tarihi kimliğini oluşturan 
kentsel sitler, sokaklar ve siluetlerin ögeleri olarak iki gruba ayrılmıştır: 
 
1. Grup Yapılar  
Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle 
korunması zorunlu yapılardır.  
 
2. Grup Yapılar  
Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan 
yapılardır.  
 
I-MÜDAHALE BİÇİMLERİ 
 
Korunacak yapılara müdahaleler, her yapının kendine özgü koşullarına göre saptanacaktır.  
 
1) Bakım 
Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde 
değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. (Çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana vb.) 
 
Bakım izin ve denetiminde, varsa koruma kurulu müdürlüğü yoksa müze müdürlüğünün yetkili olduğuna, 
bakım öncesi ve sonrası durumun rapor ve fotoğraflarla saptanarak ilgili koruma kuruluna sunulması, 
uygun görülmeyen bakım uygulamalarının yenilenmesi veya değiştirilmesi gerektiğine, 
 
2) Onarım 
Yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde ve mimari ögelerde 
değişiklik gerektiren müdahalelerdir.  
 
a) Basit Onarım  
Yapıların;ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen yada bozularak eksilen mimari ögelerinin, özgün 
biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk 
ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda 
tanımlanmıştır. 
 
Basit onarım uygulaması, koruma kurulu kararı doğrultusunda; belediyelerce ve / veya varsa koruma 



kurulu müdürlüğünce yoksa ilgili müze müdürlüğünce denetlenerek yapılanmasına, uygulama bitince ona 
ilişkin rapor ve fotografik belgelerin koruma kuruluna iletilmesine, uygun görülmeyen basit onarım 
uygulamalarının yenilenmesine, 
 
b) Esaslı Onarım (Restorasyon) 
Yapının rölöveye dayanan restitüsyon ve / veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve 
ölçekleri koruma kurulunca belirlenen müdahalelerdir. [Sağlamlaştırma (Konsolidasyon), Temizleme 
(Liberasyon), Bütünleme (Reintegrasyon), Yenileme (Renovasyon), Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon), 
Taşıma (Moving)].  

Projelerin bu ilke kararı ekinde verilen "Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon - Proje Hazırlama 
Esasları" na göre hazırlanmasına, ilan edilmiş turizm alanları ve merkezlerinde yer alan tescilli yapıların, 
turizm amacıyla kullanılması halinde projelerin, Turizm Bakanlığından görüş alınarak koruma kurulunca 
karara bağlanmasına,  
 
3) Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon) 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve tescil edilmesine ilişkin gerekli özellikleri 
taşımasına rağmen elde olmayan sebeplerle tescili yapılmamış ve / veya herhangi bir nedenle yitirilmiş 
olan yapının, gerek kültür varlığı niteliği, gerekse kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki 
mevcut belgelerden (yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv belgesi vb.) 
yararlanmak suretiyle kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe 
özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak, kapsamlı 
restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon uygulamasının koşulsuz sağlanmasına,  
 
Ancak uygulama gerçekleşinceye kadar parsellerde her türlü inşai ve fiziki müdahalenin yasaklanmasına, 
(otopark, fuar, sergileme vb.) yeni bir işlev ile kullanma ve aynı parselde tescilli yapı yerinde veya diğer 
boş alanlarda başka bir yeni yapılaşmaya izin verilmeyeceğine,  
 
Tüm bu uygulamalar için koruma kurulu kararının alınması gerektiğine, 
 
II. ESASLI ONARIM İLKELERİ 
a) Yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekansal, biçimsel ve yapısal 
özellikleri ve çevre içindeki özgün konumu korunacaktır. Bu işlemlerde yapının mevcut fiziksel durumuna 
göre müdahalenin biçimi ve niteliklerinin koruma kurulunca saptanacağına, 
 
b) Yapıların yıkılmadan korunmaları esastır. Yıkılma tehlikesi arzettiği (mail-i inhidam) malsahipleri ya da 
belediyelerce ileri sürülen yapıların yıkılma kararlarının ancak koruma kurulunca alınabileceğine,  
 
Yıkılacak şekilde tehlike yaratan (mail-i inhidam) korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları belediyeler 
veya valilikler tarafından boşaltılır. Gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ilgili valilik ve belediyesince 
alındıktan sonra, konunun koruma kuruluna iletilerek alınacak karara göre işlem yapılacağına,  
 
c) Yapıların tarihsel ve sosyo - kültürel değer taşıyan eklerinin korunacağına,  
 
ç) Yeni işlev verilecek yapılarda yapılacak eklerin, niteliği ve korunması gerekli kültür varlığıyla 
bütünleşmesi, tasarımı yapan mimar tarafından gerektiğinde avan proje niteliğinde hazırlanarak, koruma 
kurulunun görüşüne sunulacağına,  
 
d) Restorasyon projesine temel olacak restitüsyon çalışmasının sıva raspası, kısmi söküm, sondaj, 
belgeler üzerinde çalışma ve karşılaştırmalı araştırmalar sonucuna dayalı olarak hazırlanmasına, onarıma 
başlamadan önce bu çalışmanın yapılması olanaksız ise onarım projesinin onaylanmasından sonra ortaya 
çıkan yeni veriler ışığında, restorasyon projesi üzerinde tadilat yapılarak yeniden koruma kurulunun 
onayına sunulmasına, 
 
e) 3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 10. maddesinde belirtilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının mülkiyeti veya idaresinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının, basit ve esaslı 
onarım uygulamalarının, koruma kurulu kararı doğrultusunda, kendi sorumluluklarında 
gerçekleştirilmesine, uygulama sonucuna ilişkin rapor, fotoğraf vb. belgelerin ilgili koruma kuruluna 
iletilmesine, kurulca uygun görülmeyen basit onarım ve esaslı onarım uygulamalarının yenilenmesine, 
 
f) Kültür Bakanlığınca gerçekleştirilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımları ile kazı 
alanlarında yapılan onarımlarda uygulamaya başlamadan önce, hazırlanacak rölöve ve restorasyon 
projeleri için koruma kurulu kararı alınmasına, 
 
III. UYGULAMANIN DENETLENMESİ (Değişik: koruma yüksek kurulunun 22/03/2001 tarih ve 
680 sayılı ilke kararı ile) 



Koruma Kurullarınca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan ve projelerin uygulamada 
uzmanlarınca denetlenmesi gerektiğine, bu anlamda, imar ve koruma mevzuatında, 
belediyelere ve valiliklere verilen denetim yükümlülüğünün yanı sıra, uygulamanın müellif 
mimar tarafından denetiminin de yasal ve mesleki bir sorumluluk olduğuna, 
 
Uygulamanın kurulu kararlarına uygun olması için gerekli mesleki denetim sorumluluğu, aynı 
şekilde serbest mesleki hizmet yetki ve koşulları taşıdığı mimarlar odasınca belirlenen müellif 
mimar tarafından üstlenilmesine, sözkonusu mesleki denetim sorumluluğunun, müellif 
mimarın isteği ile aynı koşulları taşıyan bir başka mimara devredilebileceğine, iskan izni için 
denetimden sorumlu mimarın, uygulamanın kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair 
raporun koruma kuruluna iletilmesi gerektiğine, 
 
Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir 
yerine asılması gerektiğine 

IV. YOK OLAN TESCİLLİ YAPILARA İLİŞKİN İŞLEMLER  
 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların herhangi bir şekilde (yıkılmaları, 
yanmaları, koruma kurulundan izin alınmadan yıktırılmaları vb.) yok olmalarına sebep olanlar hakkında 
ceza mahkemelerinde yasal soruşturma açılmasına,  
 
Bu soruşturma sonucu, yargı organlarınca verilen kararlar, kişisel yükümlülüklerle ilgili olduğundan, 
taşınmaz kültür varlığının korunmasına yönelik işlemlerin devamlılığını etkilemeyeceğine, bu nedenle 
soruşturma nedeni olan eyleme konu taşınmaz kültür varlığıyla ilgili alınmış koruma kurulu kararlarının 
geçerli olduğuna, ayrıca ilgili Yasaların hükümlerine göre işlem yapılmasına,  
 
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve tescil edilmesi gerekli olmasına rağmen, tescil 
aşamasından önce herhangi bir nedenle yok olan yapılar için; bu ilke kararındaki "I - Müdahale 
Biçimleri"nin 3. Maddesindeki Yeniden Yapma koşullarının geçerli olduğuna,  
 
Bu ilke kararının yürürlüğe girmesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.4.1996 
gün ve 437 sayılı, 14.7.1998 gün ve 598 sayılı, 14.7.1998 gün ve 599 sayılı, 3.12.1998 gün ve 634 
sayılı, 12.3.1999 gün ve 640 sayılı, 12.3.1999 gün ve 642 sayılı ilke kararlarının iptaline, karar verildi.  

RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI  
 
I. GENEL HUSUSLAR 
Rölöve - Restitüsyon - Restorasyon projeleri, yapının mevcut durumunun belgelenmesinin yanısıra, 
sorunlarının saptanması, potansiyel ve yeni kullanım olanaklarının araştırılması, onarıma yönelik temel 
yaklaşım ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi ile yeni kullanımın gerektirdiği müdahalelerin anlatımını 
sağlamalıdır. 
 
Bu amaçla hazırlanacak belgeler çizimsel, yazılı ve fotoğrafik olarak yeterli ölçek ve ayrıntıları içerecektir.  
 
II. PROJE HİZMETLERİ 
 
II.1. Mevcut durumun belgelenmesi;  
 
Mutlak Hazırlanması Gereken Belgeler 
III. 1. 1. Rölöve Çizimleri: 
  
a) 1 / 500 - 1 / 200 vaziyet planı (Parselde yer alan yapı, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe duvarı, 
döşeme malzemesi vb. her türlü öge ve komşu parsellerde yer alan yapılar işlenecektir.)  
 
Rölövesi çizilen yapının cephe verdiği sokak veya caddeye sağında ve solunda yeralan en az iki yapıyı 
içeren 1 / 200 ölçekli silueti,  
 
b) Kat Planları, 1 / 50 
 
c) Döşeme Planları, 1 / 50  
 
d) Tavan Planları, 1 / 50  



 
e) Çatı Planı, 1 / 50 
 
f) Görünen tüm cepheler, 1 / 50  
 
g) Birbirine dik olarak geçirilecek en az iki kesit 1 / 50 (Koruma Kurulunun gerekli görmesi halinde 2'den 
fazla kesit alınabilir.)  
 
Fotoğraf albümü  
 
Koruma Kurullarının Gerekli Görmesi Durumunda Hazırlanması Gereken Belgeler 
 
II. 1. 1. Rölöve Çizimleri  
a) Yapısal sistem ile malzemeyi tanıtmayı amaçlayan yeteri kadar sistem detayı,  
- Cephe, 1 / 20  
- Plan, 1 / 20  
- Kesit, 1 / 20  
 
b) Pencere, kapı, tavan eteği, ocak, dolap, niş, saçak, taşıyıcı sistem, süsleme elemanları vb. yapı 
ögelerinden tipik olanlarına ilişkin detaylar, (Yapının gerektirdiği kadar)  
 
- Ölçekler 1 / 10, 1 / 5 ve 1 / 1 dir. 
 
II.1. 2. Yapım Tekniği ve Malzeme Kullanımı 
- Yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar, dolgu elemanları, 
- Yatay ve düşey kaplama elemanları, örtü malzemeleri ve tekniği, süsleme elemanlarının durumu. 
 
II. 1. 3. Fiziksel Durumun Değerlendirilmesi  
- Yapısal bozulma ve deformasyonlar, 
- Melzemeye yönelik bozulma ve deformasyonlar (Örneğin, taşıyıcı sistem, dolgu malzemeleri, kaplama 
ve örtü malzemelerinin temel sorunları) 
(Bu sorunlar yazılı olarak verilecek, gereken hallerde rölöve çizimleri üzerinde belirlenecektir.) 
 
II. 1. 4. Yapının Analizi  
- Yapıya çeşitli dönemlerde yapılan müdahalelerin ayrıştırılması, 
- Yapıda bugün olmayan mekan ve / veya elemanlara ilişkin bilgi ve izler.  
 
II. 2. Restitüsyon Projesi  
Yapının analizi (Bölüm II. 1. 4), benzer yapılarla karşılaştırılması ve bulunabiliyorsa çeşitli belgelerden 
gelen bilgiler ışığında, özgün yada belli bir dönemine ilişkin bilgileri içerecektir.  
 
Bu amaçla hazırlanacak projeler için, II. 1. 1. Bölümündeki belgeler esas alınacaktır.  
 
II. 3. Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi  
Yapının onarımı ve yeni kullanımı için getirilen müdahalelere ilişkin ana yaklaşım ve bu ana yaklaşım 
çerçevesinde yapılacak müdahalelerin anlatımını içerecektir.  
 
Bu anlatımda şu hususlar yer alacaktır: 
- Yapının özgün şema, eleman, strüktür ve malzemesine ilişkin müdahaleler, 
- Yeni kullanımın gerektirdiği mekansal ve eleman ölçeğindeki müdahaleler, 
- Uygulamaya yönelik öneriler,  
- Yapının yeni kullanımı için gerekli ısıtma, aydınlatma, temiz ve pis su sistemlerine ilişkin ana ilkeler.  
 
Restorasyon projelerinin hazırlanmasında, II. 1.1. bölümündeki belgeler esas alınacak, yeni 
müdahalelerin anlatımı için yeteri kadar detay verilecektir. Ayrıca, projeyi açıklayıcı bir rapor hazırlanacak 
, bu raporda, restorasyon ve yeni kullanım için benimsenen temel yaklaşımlar verilecektir.  
 


