KUDEB'İN ÇALIŞMA ŞEKLİ
A. Tadilat ve Tamirata ilişkin Hususlar:
1. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda,
uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgili belge,
yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı
bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Fotoğrafların özellikle tamir ve tadilat
gerektiren bölümleri ayrıntılı olarak göstermesi gerekmektedir.
2. Bu başvuru, KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin
mimar olması zorunludur.
3. Yapılacak inceleme sonrasında KUDEB uzmanları tadilat ve tamirat öncesi durumu
fotoğraf gibi belgelerle tespit eder ve yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların
belirtildiği bir onarım izin belgesi düzenleyerek başvuru sahibine verir.
4. Ön izin belgesi verildikten sonra ilgilisi tarafından uygulama başlatılır. KUDEB
uzmanları, bu uygulamayı izler ve ön izin belgesinde yer alan müdahalelerin
gerçekleşip gerçekleşmediğini denetler.
5. Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi uygulamanın
tamamlandığını KUDEB’e bildirir. Yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca
incelenir ve ön izin belgesinde yer alan hususlar doğrultusunda tamamlanmış ise
onarım uygunluk belgesi düzenlenir.
6. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım
gerektiğinin tespit edilmesi halinde uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle
birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilir.
7. Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde
uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB'e yeniden
başvurmak zorundadır.
8. KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce
koruma bölge kurulundan görüş alır. I. grup yapılar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre "toplumun dini, sosyal, ekonomik
ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve
sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle
korunması gereken yapılar" olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar "anıtsal yapı"
olarak da tanımlanır. Cami, han, hamam, kilise, sur duvarları vb. tüm toplum
tarafından kullanılan büyük programlı yapılar bu gruba girer. II. grup yapılar ise
geleneksel konutları kapsar.
9. Bir alanda sadece taşınmaz kültür varlığı bulunmaz. Bu yapıların yanı sıra,
KUDEB'ler tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğinde olmasa da; tescilli taşınmaz
kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
koruma alanlarında, sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre
ruhsatı bulunan yapılarda gerçekleştirilecek tamirat ve tadilatlarla da ilgilenmek
durumundadır. Bu durumda, tescilli yapılarda izlenen süreç bu yapılar için de
izlenecektir.

