
GÖREVLERİMİZ 

  1)   Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya hizmetlerini 

yürütmek, mevzuat çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı 

tarihi ve gündem sırasını belirlemek, başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını 

sağlamak, 

2)   Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman 

raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek 

olmadığı tespit edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek, 

 
3)   Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 

sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair 

Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve 

belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak, 

 
4)   Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı 

kararlarına uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED 

sürecine ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere ilişkin iş ve işlemleri ilke kararları 

doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, 

 
5)   TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çelişmesi halinde üyelere bilgi 

vermek, karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle 

Bakanlığa ileterek görüş istemek, Bakanlık görüşünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk 

toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara ilişkin dosyaları il, 

ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek 

arşivlemek, 

 
6)   Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat 

varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 

üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi 

işlemlere ilişkin başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve 

kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan 

uzman raporu ile TVK Bölge Komisyonuna sunmak, 

 
7)   Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve 

benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen 

talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, 

 
8)   Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, 

onay, değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin 

sınır ve koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza 

etmek, 

 
9)        Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma 

alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara 

uygun olarak kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, 

uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek, 

 



10)         Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını 

yaparak bu konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep 

dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunması gerekli 

tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari 

amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür 

tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta 

günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı 

düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek 

projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini 

vermek, 

 

11)     Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini 

yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak, 

 
12)         Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme 

konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 
13)         Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu 

kararı ile birlikte, tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer 

koruma statülerinin çakıştığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan sonra, Bölge 

Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunmak, 

 
14)         Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa 

sunmak, 

 
15)         İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, 

mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak, 

 
16)         Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı 

yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine 

(trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 
17)         Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-

ekonomik yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak, 

 
18)         Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse 

arazi incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu 

TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek, 

 
19)         Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araştırma raporlarının ön 

incelemesini yapmak üzere araştırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde 

araştırma çalışmalarını yerinde denetlemek, 

 
20)         Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle 

ilgili kontrollük işlemleri, hakediş ve kabul işlemlerini yapmak, 
21)         Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 


