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ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE FAALİYETLERİ



Milli parklar, tabiat parkları, tabiat 
anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak 

alanlar ve benzeri koruma statüsü 
bulunan diğer alanların tescil, onay ve 

ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve 
bu alanların sınırlarını tescil etmek, 

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

tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul 
ve esasları belirlemek ve bu alanların 

sınırlarını tespit ve tescil etmek, 
yönetmek ve yönetilmesini sağlamak,

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı 
koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel 

çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü 
bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya 
yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve 
ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar 

planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, 
onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel 
sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların        

çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili 
bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu 

alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce 
yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki 
çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

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 tahsisini 
gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis 

şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini 
izlemek ve denetlemek,

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre 
koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları 

aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak 
ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, 
yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların 
kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline 

geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, 
gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin 

önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin 
yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her 

türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve 
kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan 

ve finansman kaynağı sağlamak, 

Bakan tarafından 
verilen diğer 

görevleri yapmak. 

2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan

yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit

edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat

anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve

benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit

edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve

bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın

onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı

önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil

orman rejimine tabi olmayan bütün koruma

alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir.

Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı

getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi

ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma

işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini

üstlenen kuruluşlarca veya Bakanlıkça

gerçekleştirilir.



Doğal sit alanlarında , imar uygulamaları ve talebe bağlı olarak yapılan 
cins tashihi gerektiren işlemler ile yüzölçümü değiştiren (yola terk, yoldan 
ihdas, ifraz, tevhid ve benzeri işlemler) 

Hazineye  ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların 
satış, tahsis, kiralama, hibe, ve idari tesciline ilişkin işlemler,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  yapılan başvurulardan, Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine 
gerek olmadığı tespit edilen konular.

Yabancı uyruklu kişilerin yada tüzel kişilerin  ülkemizdeki mal 
tasarrufuna ilişkin taleplerinde, taşınmaz üzerinde bina var ise ve 
bina plana, ruhsata ve yapı kullanmaya uygun ise,

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek-4 Maddesine girmeyen konular.

2017/02 Sayılı Genelgeye İstinaden İl Müdürlüğünce 

Karar Verilecek Konular



2017/02 Sayılı Genelgeye İstinaden Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Komisyonlarınca Karar Verilecek Konular

• Korunan Alanlarda yapılacak Koruma Amaçlı İmar 
Planları

• Korunan Alanlarda her türlü inşai ve fiziki 
müdahaleler

• DHTA Alanların kiralanması için karar alınır ancak 
sonuçlandırılmak üzere Genel Müdürlüğe 
gönderilir.

• Yabancı uyruklu kişilerin yada tüzel kişilerin  
ülkemizdeki mal tasarrufuna ilişkin taleplerinde, 
taşınmaz üzerinde bina var ise ve bina plana, 
ruhsata ve yapı kullanmaya aykırı ise,




