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KATKI PAYI 
NEDİR?

Katkı Payı Nedir?
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı; Belediyelerin, 
İl  Özel İdarelerinin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlıklarının görev alanlarında kalan taşınmaz kültür 
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla tahakkuk 
eden emlak vergisinin %10’u oranında tarh, tahakkuk ve tahsil 
edilen paydır. Katkı payı; bina, arsa ve araziler için; emlak vergisinin 
%10’u oranında, emlak vergisiyle birlikte tahsil edilir. Belediyelerce 
tahsil edilen katkı payları, İl Özel İdareleri ve Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıklarında bu amaçla açılan katkı payı hesabına 
yatırılır. 

Katkı Payı Nerelerde Kullanılır?
Katkı payları Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıklarınca taşınmaz kültür varlıklarının 
korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, 
proje, uygulama ve kamulaştırma işleri için ve mevcut taşınmaz 
kültür varlığı sayısı, mevcut durumu ve ilin kültürel değerlerine 
katkısı dikkate alınarak Valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde 
kullandırılır.

Başvuru Yeri ve Zamanı Nedir?
Hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla İl 
Özel İdaresince, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ve 
Belediyelerce yapılacak başvurular; yıl içinde değerlendirmeye 
esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek zamanlarda İl Özel 
İdarelerine veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına 
yapılır. Başvuru dönemleri valilikçe ocak ayı itibari ile duyurulur. Vali 
yıl içindeki başvuru dönemi sayısını dörde kadar artırmaya yetkilidir.

Başvuruda İstenecek Belgeler Nelerdir?
Başvuruda istenecek belgeler üç ana başlık altında toplanmıştır:

• Projelendirme ve planlama

• Uygulama Projeleri

• Kamulaştırma

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?
Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay 
sonuna kadar valilerce değerlendirilir.

Ödeme Nasıl Yapılır?
Katkı payı hesabından hangi oranlarda ödeme yapılacağı 
valilikçe yazılı olarak ilgili Belediyelere, İl Özel İdaresine 
veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bildirilir. 
Valilikçe uygun görülen planlama, proje ve uygulama yaklaşık 
maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine 
göre valilikçe uygun görülen tutar, İl Özel İdarelerince açılan 
katkı payı hesabında bloke edilir. Proje sonuçlandırılana kadar 
bloke devam eder.

Projenin uygulanması kapsamında katkı payı aktarılan ve 
tamamlanan bir iş için ikinci defa katkı payı talep edilebilmesi 
için bir önceki işe ilişkin geçici kabulün yapıldığı yılı takip eden 
yıldan itibaren en az 10 yıl geçmesi gerekir.


