
(661 nolu İlke Kararı) Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma 
Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 

 

T.C. 
KÜLTÜR BAKANLIĞI  

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU  
  

 
Toplantı No. ve Tarihi : 60 5.11.1999                                                                                             
Toplantı Yeri  
Karar No. ve Tarihi : 661 5.11.1999                                                                                                
ANKARA  
  

İLKE KARARI  
  

SİT ALANLARI İLE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT 
VARLIKLARININ BİTİŞİK PARSELLERİ VE KORUMA ALANLARINDAKİ 

TESCİLSİZ YAPILARIN BAKIM VE BASİT ONARIMLARI 

 
 
Danıştay 6. Dairesi 11.11.1997 gün ve 1996 3313 Esas nolu, 1997 / 4875 Sayılı kararı doğrultusunda 
"Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma 
Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Basit Onarımları" na ilişkin 14.7.1998 gün ve 588 sayılı ilke kararının 
yeniden düzenlenmesi sonucunda;  
 
Yapılarda çatı aktarımı, oluk onarımı, boya - badana ve benzerlerine bakım; ahşap, madeni, pişmiş 
toprak, taş vb. çürüyen ya da 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 yenilenmesinin basit onarım kapsamında olduğuna,  
 
a) Sit alanlarında, tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerde ve koruma alanlarında 
yer alan yürürlükteki yasal mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapılarda 
bakım ve basit onarım izni verilemeyeceğine, 
 
b) Sit alanlarında, kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz yapıların bakım ve basit onarımlarının ilgili 
koruma kurulunun belirleyeceği, geçiş dönemi yapılanma koşulları ile varsa koruma amaçlı imar planı 
koşulları da dikkate alınarak bu ilke kararımız doğrultusunda ilgili valilik veya belediyesinin denetimi ve 
sorumluluğunda yapılabileceğine,  
 
c) Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bitişik parselleri ve koruma alanlarındaki tescilsiz 
yapıların bakım ve basit onarım izinlerinin ilgili koruma kurulu müdürlüğünce varsa geçici dönem 
yapılanma koşulları veya koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak bu ilke kararı 
doğrultusunda verilebileceğine,  
 
ç) Bakım ve basit onarım izni verilen tescilsiz yapıların onarım öncesi ve sonrasına ilişkin rapor, fotoğraf, 
kroki ve belgelerin uygulama sonrasında ilgili koruma kurulu müdürlüğüne iletilmesine, 
 
Kurulumuzun 14.7.1998 gün ve 588 sayılı ilke kararının iptaline,  
 
karar verildi.  
 


