
İLGİLİ BİRİM HEDEF MEVCUT DURUM

HEDEFLERİN 

GERÇEKLEŞTİRİLME 

PLANI

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN 

PLANLANAN TARİH

HEDEF 

İZLEME 

SIKLIĞI

DHTA kıyı alanlarının 

iyileştirilmesi ve 

korunmasına ilişkin 

projelerin hazırlanması

Projelerin büyük kısmı 

hazırlanmış olup, 

Bakanlığımıza gönderilmeye 

başlanmıştır.

Projelerin büyük bir kısmı 

hazırlanmış olup; kalanlar 

için devam edilmektedir.

2016 yaz sezonuna 

yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.

Sürekli

DHTA alanlarda yapılan 

işgallerin önlenmesi için 

ecrimisil uygulanmasının 

yapılması

Ecrimisil için ilgili mal 

Müdürlüklerinden ecrimisil 

dosyaları istenmiştir, fiyat 

tespiti için çalışamlar devam 

etmektedir.

Ecrimisil fiyat tespit 

komisyonu kurulmuş gerekli 

çalışmalar başlatılmıştır.

2016 yılı içerisinde fiyat 

tespitleri yapılıp ecrimisil 

uygulaması yapılacaktır.

DHTA kıyı alanlarının 

kiralama, kullanma izni, 

ahşap iskele taleplerinin 

TVK Bölge 

Komisyonunlarına 

sunulması

Kıyı alanlarında 

müdürlüğümüze yapılan 

kullanma izni, ahşap iskele, 

kiralama ile ilgili 

değerlendirmeler başvuru 

olduğu sürece devam 

etmektedir.

Yapılan talepler 

değerlendirilmektedir.

Yapılan talepler 

değerlendirilecektir.

Başvuru olduğu 

sürece 

değerlendirilme

ktedir.

DHTA kıyı alanlarında 

deniz kirliliğini önlemeye 

yönelik çalışmaların 

yapılması

Halihazırda kıyılarda 

denetimsiz WC, Duş ve 

Soyunma kabinleri deniz 

kirliliğini etkilemektedir.

Gerek Müdürlüğümüz 

tarafından gerekse 

vatandaşlar tarafından 

sunulan projelerde kıyılarda 

plastik sızdırmaz fosseptik 

hazneli WC, açık şampuan 

kullanılmasını engelleyici 

duşlar yer alacaktır.

2016 yaz sezonuna 

yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.

Sürekli

Tabiat Varlıklarını 

Koruma 2 Şube 

Müdürlüğü

Tabiat Varlıklarını Koruma 2 Şube Müdürlüğü Kalite Hedef Planı



Kıyılarda kiralama 

yapılacak yerlerde 

Cankurtaran gözetleme 

kulesi projeye konularak 

halkın daha güvenilir bir 

ortamda denize 

girmesinin sağlanması

Halihazırda kıyılarda 

cankurtaran gözetleme kulesi 

bulunmamaktadır.

Gerek Müdürlüğümüz 

tarafından gerekse 

vatandaşlar tarafından 

sunulan projelerde kıyılarda 

cankurtaran gözetleme kulesi 

yer alacaktır.

2016 yaz sezonuna 

yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.

Sürekli

Ecrimisil çalışmaları 

yapıldıktan sonra 

kıyılarda kaçak yapıların 

kaldırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması

Kıyılarda yapılan incelemeler 

neticesinde kaçak yapıların 

bulunduğu gözlemlenmiştir.

Ecrimisil çalışmaları 

yapıldıktan sonra kıyılarda 

var olan kaçak yapılara 

yönelik hukuki süreçler 

başlatılmış/başlatılacaktır.

2016 ve devam yıl

DHTA kıyı alanlarında 

yerin doğal 

güzelliklerinin doğal 

yapısına zarar verebilecek 

kaçak yapı, kıyılarda yer 

alan o yöreye/yere özgü 

bitki örtüsünün 

korunmasına yönelik 

çalışma yapılması

Halihazırda kıyılarda yerin 

bitki örtüsünü korumaya 

yönelik bir çalışma 

bulunmamaktadır.

Gerek Müdürlüğümüz 

tarafından gerekse 

vatandaşlar tarafından 

sunulan projelerde kıyılarda o 

yöreye özgü bitki örtüsü vs. 

korunmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır.

2016 yaz sezonuna 

yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir.

Sürekli

Tabiat Varlıklarını 

Koruma 2 Şube 

Müdürlüğü


