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Koruma Nedir?
Tarihi devirlerden günümüze kalan taşınır ve taşınmaz eserlerin
gelecek nesillere aktarılabilmelerini sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işlerinin
tümüne “KORUMA” denir.
Ülkemizin koruma kanunu “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu”dur. Kanunun 7. maddesinde her ne kadar Korunması
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescilinin
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapıldığı belirtilse de 2011 yılında
yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile taşınır tabiat varlıkları
hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin korunma
alanları ile ilgili olarak iş/işlem ve kararlar bakımından yetki ve
sorumluluk Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmiştir.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları
Korunması gerekli kültür varlıklarının tescili, sit ve korunma
alanlarının belirlenmesi; tescilli yapılar ile sit ve korunma alanlarında
yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar hakkında karar alma
yetkisi koruma bölge kurullarına aittir. Herkes koruma bölge kurulu
kararlarına uymak zorundadır. Koruma bölge kurulu kararlarına karşı,
süresi içinde idari yargıya ve 2863 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edilebilir.

Haklarım ve Sorumluluklarım Nelerdir?
1. Hak ve Sorumluluklar: Eğer taşınmaz kültür ve tabiat varlığına
veya varlıklarına sahip iseniz bu varlıkların bakım ve onarımlarını
Kültür ve Turizm Bakanlığının bakım ve onarım konusunda vereceği
talimat doğrultusunda yerine getirmeniz gerekmektedir. Ancak bu
şekilde Koruma Kanununun bu konuda sahiplere tanıdığı hak ve
muafiyetlerden yararlanabilirsiniz. Sahip olduğunuz taşınmaz kültür
varlığının bakım ve onarımını yapamadığınız durumda Kültür ve
Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum
ve kuruluşları; gerekli görülen hallerde taşınmazınızın koruma, bakım
ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenek yardımında bulunabilirler.
2. Vergi ve Harçlar: Tapu kütüğüne “Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığıdır” şerhi konulan taşınmazlar ile üzerlerinde kesin
yapılaşma yasağı bulunan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan

muaftır. Koruma bölge kurulları kararına uygun olarak bu
taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve
harcamalara katılma paylarından müstesnadır. Ancak büyükşehir
belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen
taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari
faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve
çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü
uygulanmaz. Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak
tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara
aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu
yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki
fıkradaki muafiyet hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve
2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya
Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan
taşınmaz kültür varlıkları yukarıda belirtilen muafiyetten
yararlanamazlar.
3. İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı: Koruma bölge
kurullarından izin alınmaksızın, korunması gerekli taşınmaz
kültür varlıkları ve korunma alanları ile sit alanlarında inşaat
yapılamaz ve fiziki müdahalede bulunulamaz. Onarım, inşaat,
tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya
benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır.
4. Mülk Sahiplerinin İzin Verme Yükümlülüğü: Taşınmaz kültür
varlığı sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilmiş
uzmanlara, gerektiği zaman varlığın kontrolü, incelenmesi, harita,
plan ve rölövesinin yapılması, fotoğraflarının çekilmesi,
kalıplarının çıkarılması için izin vermeye ve gereken
kolaylığı göstermeye zorunludurlar.
5. Cezalar: Korunması gerekli taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarının
yıkılmasına, bozulmasına,
tahribine, yok olmasına
veya her ne suretle olursa
olsun zarara uğramalarına
kasten sebebiyet verenler
2863 sayılı yasanın 65.
maddesi uyarınca hapis ve
para cezası ile cezalandırılır.
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