
 
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 
17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı KHK ile değişik 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek.4 maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 16.12.2011 tarih ve 1897 sayılı Olur’u ile Nevşehir Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinasyonunda olmak üzere NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-NİĞDE VE AKSARAY illerinden sorumlu 
NEVŞEHİR TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU teşekkül ettirilmiş, Bölge Komisyonlarının görev alanına giren 
illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlanması ve komisyonun sekretaryasına ilişkin iş ve işlemlerin 
yürütülmesi konusunda ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlükleri görevlendirilmiştir 
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR  YÖNETMELİĞİN BÖLGE 
KOMİSYONLARININ GÖREVLERİNİ TANIMLAYAN 11.MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN ; 
 

a) Bakanlıkça tespit edilmesi öngörülen tabiat varlıkları veya doğal sit alanlarının esas değerlendirmesini yaparak görüş vermek. 
b) Geçiş dönemi koruma kullanma esaslarını belirlemek. 
c) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar vermek. 
ç) Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında karar vermek. 
d) Korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak. 
e) Korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük karar almak. 
f) Tescilli taşınmaz tabiat varlıklarının kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerince kamulaştırılması 
işlemlerinde taşınmazın fonksiyonuna ilişkin görüş bildirmek;   
 
Konularında Nevşehir-Niğde-Aksaray  ve Kırşehir ili bünyesindeki başvuruları   ; 
 
1-Kaşvuruya İlişkin Bilgi ve Belgeleri incelmek, eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak 
2- Gerektiğinde başvuru ile ilgili arazi incelemesi yapmak 
3-Başvuruya ilişkin rapor hazırlamak ve önemi veya kapsamına göre Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu gündemine almak veya doğrudan 
sonuçlandırılmak. 
4-Komisyon Gündemini ve toplantı yer ve saatini belirlemek. 
6-Komisyon Kararlarını ilgisine göre Genelgede öngörülen kurum, kuruluş ve kişilere dağıtımı yapmak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAALİYETLER: 

 



1- Şubemiz tarafından 01/01/2012-15/12/2012 tarihleri arasında  Nevşehir TVK Bölge Komisyonu tarafından  166 adet talep karara 
bağlanmış, bu taleplerin arazi incelme raporları hazırlanmış, karar dağıtımları yapılmıştır. 

2- Ürgüp İlçesine ait 1 adet Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliği,1 Adet İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı (TOKİ)  ve Avanos 
İlçelerine ait 1 adet Nazım İmar Plan değişikliği askı işlemleri tamamlanmıştır.  

3- Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden toplam 2278  adet dosya teslim alınmış, Veri 
Formu 2 girişleri devam etmektedir. 
Şubemize Sit Alanı ile ilgili  yapılan yaklaşık 1000 başvuru Şube Müdürlüğümüz tarafından sonuçlandırılmıştır. 

 
 
 
 
 
 


