
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

NİĞDE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

SIRA 

NO 

 
HİZMETİN ADI 

 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Taşınır Kültür Varlığı Koleksiyonerliği 

1)Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,  
 
 

 
1 AY 

2) İkametgah belgesi, 

3) Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli 

define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü 

olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak 
belge, 

4) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
5) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, 

6) Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini 

belirtir bir liste, 

 

 
2 

 
Vatandaşlarca satın alınmak üzere getirilen taşınır 

kültür varlıklarından satın alma yöntemiyle müzeye 

alınmasına gerek duyulanları belirlemek 

Taşınır geçici alındı belgesi  

 
1 AY 

 
 

3 

 
Vatandaşlarca satın alınmak üzere getirilen taşınır 

kültür varlıklarından satın alma yöntemiyle müzeye 

alınmasına gerek duyulanların ödemesini yapmak. 

1-Geçici taşınır alındı belgesi 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

3- Banka hesap numarası 

 
 

2-5 AY 

 
 

4 

 
Müze veya Örenyerinde kültürel amaçlı bir aktivite 

yapmak 

amacıyla yapılan geçici süreli kiralama işleri 

1)Müze ve Ören Yerlerinde yapılacak faaliyet için 
başvuru dilekçesi. 

 
 

1 HAFTA 2)İzin ve Protokol 

3)DÖSİM tarafından belirlenen ücretin bankaya 

yatırıldığını gösterir banka dekontu. 

 

 
5 

 
Müze veya Örenyerinde tanıtım veya ticari amaçlı 

Film 

Fotoğraf ve Benzeri Çekim İşleri 

profesyonel fotoğraf, video, film çekimleri için 

başvuru dilekçesi. 
 

 
1 HAFTA 2)İzin ve Protokol 

3)DÖSİM tarafından belirlenen ücretin bankaya 

yatırıldığını gösterir banka dekontu. 



 
6 

Eserle ilgili bilimsel yayın, Lisans Tezi,Yüksek 

Lisans 

ve Doktora Tezi Çalışmaları 

1) İlgili üniversiteden alınan talep yazısı  
1 GÜN 2)Kişinin çalışmak istediği eser ve çalışma süresini 

belirtir başvuru dilekçesi 

 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 

 
Define amaçlı kazı çalışması izni 

1)Başvuru Dilekçesi  
 
 
 
 
 

 
1 AY 

2)Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana 

çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 

1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya 

krokisi, 

3)Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler 

için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten 

vaziyet planı, 

4)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli 

yönlerden çekilmiş net fotoğrafları, 

5)Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden 

noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden 

de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı 

eklenir. 

 

 
8 

 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının tespit edilerek ihtiva 

ettiği kültür varlığı özelliğine göre tescil edilmesi 

için Nevşehir KVKBK Kuruluna sunmak. 

1)İl,İlçe,Mahalle,sokak,pafta,ada,parsel,numaraları 

nın belirtildiği Başvuru Dilekçesi. 

 

 
1 HAFTA 2)Kadastral Harita,İmar Planı veya Hali Hazır Plan 

örneği 

3)Taşınmazın fotoğrafları 

 
 

9 

Hazine arazilerin satışı veya kiralanması 

taleplerinde söz konusu alanda 

taşınmaz kültür varlığı bulunup bulunmadığı 

yönünde inceleme yapılmayapılması 

Arazinin yerini gösterir Kadastral Harita veya İmar 

Planı Örneği 

 
 

15 GÜN 



 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
Sit alanı içerisinde bulunan şahıs arazilerin Hazine 

arazisi 

ile Takas İşlemleri 

1)Başvuru Dilekçesi  
 
 
 
 

 
4-6 AY 

2) Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli 

krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, 

3) Üzerinde ortak mülkiyet olan taşınmazların tapu 

senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından 

hissedarlık ve hisse oranı durumu anlaşılmıyorsa 

veraset senedi. 

4)Arazinin 1-2.derece arkeolojik veya 1 derece doğal 

sit alanı olduğunu gösterir Nevşehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı 1/500 

ölçekli harita veya krokisi, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakım ve Onarımına 

Maddi Yardım 

Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler; 

a) Yardım başvuru dilekçesi, 

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı 

fotokopisi), 

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi, 

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı 

vekâletname ve/veya veraset ilamı, 

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış 

güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı 

bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu 

kaydı), 

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge, 

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı 

alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından 

hazırlanan rapor, 

ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net 

çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında), 

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında 

denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar 

tarafından imzalı taahhütname. 

  

Uygulama yardımı başvuruları için istenen 

belgeler; 

a) Yardım başvuru dilekçesi, 

b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı 

fotokopisi), 

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi, 

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter 

onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı, 

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Onarımına Yardım 

Sağlanmasına Dair 

Yönetmelik” uyarınca her yıl 

için Bakanlıkça verilecek proje 

ve uygulama yardım miktarları 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Onarımına Yardım 

Komisyonunca 

belirlenmektedir. 

2023 yılında yardımdan 

yararlanmak isteyen taşınmaz 

sahiplerinin 
• proje yardımları için en geç 

14.10.2022, 
• uygulama yardımları için 

ise en geç 
30.12.2022tarihine 
kadar taşınmazın bulunduğu 
şehrin İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne başvurmaları 
gerekmektedir. 

  

Ayrıca 2023 yılına yönelik 

toplu yardım başvurusunda 

bulunmak isteyen yerel 

idareler için İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüklerine 

yapılacak son başvuru tarihi 

30.12.2022 olarak 

belirlenmiştir. 
 



e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, 

proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma 

Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve 

restorasyon projeleri) (Basılı veya taranmış olarak 

CD ortamında), 

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış 

güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz kaydı 

bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu 

kaydı), 

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge, 

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, 

uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin 

mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, 

(Restorasyon maliyetlerine ilişkin) 

h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net 

çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında). 

  

Toplu yardım başvuruları için istenen belgeler; 

a) İlgili yerel idare tarafından 

korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku 

bütünlüğü içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında 

başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür 

varlığına ait (yardımın konusuna göre yukarıda 

belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları, 

b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde 

değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin 

muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal 

sahipleri ve müellif mimarların muvafakatnameleri, 

c) Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar 

planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 

varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan 

hükümleri, bunların bulunmaması 



halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı 

hâlihazır haritalar , 

ç) Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda 

yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi 

Kararı, 

d) Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, 

proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan yapıların 

belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita. 

 



   
 
 
 

 
 

 



12 Kütüphaneye üye kaydı Nüfus Cüzdanı Bilgileri 5 DAKİKA 

13 Basılıp yayınlanan materyallerin derlenmesi Yayınlanan eserlerden 7 adet 10 DAKİKA 

 
14 

 
Materyalin Uluslararası kimliğinin tespiti 

Bakanlık Internet sitesine üye olup gerekli formlar 

doldurularak çıktıları alınıp istenen belgelerle 

Genel Müdürlüğe gönderilir. 

 
15 DAKİKA 

 
 
 

15 

 
 
 

Sertifikalandırma İşleri 

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- İmza sirküleri 

3- Vergi levhası 

4- Oda kayıt belgesi 

5- Kayıtlı olduğu odadan faaliyet belgesi 

6- Sertifikanın Sisteme Düşmesi için ATM'den 

Ödeme Yapılması 

7- Eski sertifika (sertifikasını yenileyenler için) 

 
 
 

5 GÜN 

 
 
 

16 

 
 
 

Staj başvurusu 

CBİKO üzerinden başvuru yapılır.  
 
 

Süreç Bakanlıkça 
yürütülmekte olup, 

İl Müdürlüğüne 
yazılı bildirilir. 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 
 

Salon tahsis işleri 

1- Dilekçe 

2- Sözleşme 

3- Tahsis ücretinin hesaba yatırıldığına dair banka 

makbuzu 

 
1 GÜN 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin 

belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da 

ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat Yeri : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

İsim : İsmail TECİMER 

Unvan : İl Kültür ve Turizm Müdür V. 

Adres : Bor Cad. Kültür Merkezi 

Tel : 0388 2801700 

Faks                          :0388 2801729 

e - posta : iktm51@kultur.gov.tr 

İkinci Müracaat Yeri : Niğde Valiliği 

İsim                         : Resul ÖZDEMİR 

Unvan                      : Vali Yardımcısı 

Adres: Yukarı Kayabaşı, Sağlık Cd., 51200 Niğde Merkez/Niğde 

Tel 0388 232 23 24 

Faks 0388 232 23 26 

e - posta : nigde@icisleri.gov.tr 

mailto:iktm51@kultur.gov.tr
mailto:nigde@icisleri.gov.tr

