T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı

: E-12147506-115.99-111812

Konu : 2021 Yılı Mera ve Yayla Kullanımı
Esasları
DAĞITIM YERLERİNE
VALİLİK GENEL EMRİ
(2021/1)
Dayanak:a) 4342 Sayılı Mera Kanunu,
b) 31.07.1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Mera Yönetmeliği,
c) 2014/1 Nolu Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı,
ç) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
d) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve
Uygulama Yönetmeliği,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
f) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
g) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu,
h) Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin
Yönetmelik,
ı) Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
i) 12.12.2018 Tarih ve E.3684252 sayılı Bakanlık Talimatı.
j) İl Mera Komisyonunun 07.01.2021 tarih ve 2020/01-3 sayılı kararları
4342 sayılı Mera Kanunu ve 31.07.1998 tarihli resmi Gazetede yayınlanan Mera Yönetmeliği ve
2014/1 Nolu Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı hükümleri uyarınca ihtiyaç fazlası
mera/yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri İl Mera Komisyonumuzca yürütülmektedir.
2021 yılı otlatma mevsiminde İlimizdeki mera, yaylak ve otlakıyeler Mera Kanununun 12 ve 22.
maddeleri ile Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. Maddesi hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde göçer
ve sürü sahiplerinin istifadesine sunulacak olup; kiralama talep edilmesi halinde İl Mera
Komisyonumuzca ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen ve kiralama yapılması uygun görülen mera/yaylak
ve otlakların kiraya verilmesinde sürü sahipleri ve göçerlerin uyması gereken hususlar şunlardır:
1-Mera/yaylak ve otlaklara çıkış tarihi Malatya İli Battalgazi, Yazıhan ve Kale ilçelerinde 15
Nisan-15 Ekim, Darende, Doğanyol, Pütürge, Akçadağ, Doğanşehir, Arguvan, Arapgir, Yeşilyurt,
Kuluncak ve Hekimhan İlçelerinde 01 Mayıs-01 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerden önce mera
yaylak ve kışlaklara çıkılmayacak, bu tarihlerden sonra mera yaylak ve kışlaklarda kalınmayacaktır.
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2-Otlatma periyodu yukarıda belirtilen tarihleri geçmemek kaydıyla en fazla 180 gün olup;
Otlatma başlangıç ve bitiş tarihleri, yıl içerisindeki mevsim koşullarına göre İl Mera Komisyonu
tarafından alınacak yeni bir karar ile 1 (bir) ayı geçmemek üzere ileri veya geriye alınabilir.
3- İhtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak ve kışlaklar öncelikle ilimize kayıtlı göçer ve sürü
sahiplerine kiralanacak, İl içi talepler karşılandıktan sonra il dışından gelecek göçer ve sürü sahiplerine
kiralama yapılacaktır.
4- İlimizdeki mera ve yaylakları kiralamak isteyen ve durumları 3. Maddedeki hususlara uyan
sürü sahipleri ve göçerler otlatma mevsimi başlamadan önce kiralamak istedikleri yeri, hayvan cins ve
miktarını belirten bilgi ve belgeler (Bakanlık Kayıt Sistemleri), nüfus kaydı belgesi, Muhtarlıkça
onaylanmış ikametgah belgesi (nüfus kaydı belgesinde ikamet yeri yazdığı taktirde istenmeyecektir),
Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil belgesi, birlikte gelecek aile bireyleri ve çobanları için
daimi tebligat adresi beyan edecekleri bir dilekçe ile İl Mera Komisyonuna sunulmak üzere İl veya İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerine 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında müracaat edeceklerdir. Ayrıca
müracaatlarda, Geçici Teminat Makbuzu ile mera ve yaylalara tecavüz ve haksız otlatma yapmayacağına,
civardaki şahıs arazilerine zarar vermeyeceğine dair Taahhütname dilekçeye eklenecektir.
5-İl Mera Komisyonu gelen talepleri değerlendirecek, kiralamalar 4342 sayılı Mera Kanununun
12 ve 22.maddeleri, 31.07.1998 tarih 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliğinin
7.ve 13.maddesi ile Bakanlığımız 2014/1 nolu uygulama talimatı doğrultusunda, 2886 saylı Devlet İhale
Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.
6-İl Mera Komisyonunca kiralanabileceği belirlenen mera/yaylak ve otlakların kiralanmasında
tahmini bedelin hesaplanmasında 70 TL/BBHB (Yetmiş TL / Büyük Baş Hayvan Birimi) kullanılacaktır
(Örneğin; 1 BBHB = 1 Kültür Irkı Büyükbaş veya 2 adet yerli inek veya 10 adet koyun veya 12 adet keçi
veya 35 kuzu/oğlağa denk gelmektedir).
7-İhale, İl Mera Komisyonu tarafından 2 (iki) aşamalı olarak yapılacak olup; Kiraya verilecek
mera ve yaylakların bulunduğu ilçe ve mahallelerinde bulunan çiftçilerimize öncelik verilecek ve birinci
aşamaya sadece bu üreticiler katılacaktır. İlimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı sürü sahipleri ve göçerler ile
diğer iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ikinci ihaleye katılabilecektir. İkinci
ihaleye önce İlimize kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılacak, İl dışından gelecek olan göçer ve sürü
sahipleri İl içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra ihaleye alınacaktır. İhale tarihleri İl Mera Komisyonu
tarafından mera veya yaylanın bulunduğu mahalle ve ilçe üreticileri için 02 Nisan 2021 Cuma günü,
İlimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı sürü sahipleri ve göçerler ile komşu ve diğer iller ve bunlara bağlı
ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri için ise 09 Nisan 2021 Cuma günü olarak belirlenmiştir. İhale
saatleri ve ihtiyaç fazlası mera ve yaylaklara ait listeler ihale öncesinde ilan edilecektir.
8-İsteklilerin Mera Yönetmeliğinin 13.madde önceliğinden yararlanmaları için mera ve yaylanın
bulunduğu ilçe ve mahallenin nüfus kaydına sahip olması veya Adrese Dayalı Nufüs Kayıt Sisteminde
mera ve yaylanın bulunduğu ilçe ve mahallelerinde en az altı ay ikamet ettiğini belgelendirmesi
gerekmektedir. Bu durum vukuatlı nüfus kayıt örneğinde açıkça yazılmalıdır. Yukarıda önceliği
belirlenen ve tüm belgeleri tam olan istekliler arasında ihale yapılacaktır. İlgili mera ve yaylakların
bulunduğu ilçe ve mahallelerinde bulunan çiftçilerimizden gerekli şartlarını taşıyan istekli tek kişi olması
durumunda bile ihaleye diğer ilçelerdeki çiftçiler ile komşu ve diğer iller ile bunlara bağlı ilçelere kayıtlı
göçer ve sürü sahipleri alınmayacaktır. İhale, müracaat sahibi istekli ile yapılacak pazarlık ile
sonuçlandırılacaktır. Birden fazla talip bulunması halinde en yüksek bedeli ödeyene kiralama
yapılacaktır.
9-Mera, yaylak ve otlağın bulunduğu yerde sürekli ikamet etmeyen, ya da ikamet etse bile
dışarıdan kendisine ait olmayan hayvan getirenlerin faaliyetleri de göçer hayvancılık faaliyeti olarak
değerlendirilecektir. Muhtarlar bu durumdaki kişileri İl Mera Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.
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Göçerler ve sürü sahiplerinin mera/yaylak ve kışlağın bulunduğu yerleşim yerinde sürekli ikamet
etmeleri halinde dahi hayvanların kendisine ait olduğunu ispatlamak zorundadır. Hayvan sahipliği ispatı
Tarım ve Orman Bakanlığımız kayıt sistemlerinden alınmış Hayvan Varlığını gösterir İlçe Müdürlüğünce
onaylı liste ile mümkün olacaktır.
10-Kiralama talep edilen yerlerin, İl Mera Komisyonuna bağlı olarak çalışan Mera Teknik
Ekibince yapılan çalışmalar sonucunda ilgili meraların bitki örtüsü, bitki gelişim durumu, vejetasyon
durumu, aşırı otlatma sonucu mera bitkilerinde oluşan seyrekleşme, mera bitkilerinin ıslahı, bulaşıcı
hayvan hastalıklarıyla mücadele, kiralanmak istenilen mera ve yaylağın ihtiyaç fazlası olup olmadığının
tespiti, kiralanmak istenilen alanın otlatma kapasitesinin tespiti, tahmini bedel hesaplanması v.b. işler ile
Kiralama İhale Onayı'nın alınmasından sonra İl Mera Komisyonunca gerekli değerlendirmeler yapılarak;
kiralanmak istenen mera arazisinin kiralamaya uygunluğunun tespiti halinde "Kira Sözleşmesi"
yapılacaktır. Mera teknik personeli tarafından yapılacak incelemeler neticesinde İl Mera
Komisyonumuzca uygun bulunmayan mera/yaylak/kışlak alanlarında kiralama yapılmayacaktır. İl Mera
Komisyonu haricinde yapılan kiralama işlemleri yasal değildir. Muhtarlar veya diğer şahıslarca usulsüz
olarak kiralama yapıldığının tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır.
11-Çevre sınır illerdeki göçerlerin İlimiz sınırından izinsiz geçerek il sınırları içerisinde izinsiz
hayvanlarını otlatabileceği göz önünde bulundurularak il sınırları kontrol altında tutulacak ve bu tür
geçişlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Yol kontrol noktalarında mutlaka hayvan sevkiyatı yapan
kişiden Yurtiçi Hayvan Sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu istenecektir. İl içi nakillerde ise
Hayvan Pasaportu olmasına dikkat edilecektir. Emniyet ve Jandarma Teşkilatı bu hususlarda azami özen
gösterecektir.
12-Mera/yaylak ve otlaklarda faaliyette bulunan şahısların ve çobanların İl Mera Komisyonunda
göçer kartı almaları zorunludur. Ayrıca izin verilen göçer ve çobanların kimlikleri ile ilgili bilgi ve
kayıtları sürekli tutulacaktır (Kadınlar ve 10 yaşından büyük çocuklar dahil). Sürü sahiplerine ve
çobanlara "Yaylacı Kimlik Belgesi" verilecektir. Komisyon tarafından yapılan ihaleye girmiş ve ihale
almış olsa dahi ihale sonrası işlemler tamamlanmadan ve kimlik belgesi alınmadan hiçbir gerekçe ile
mera/yaylak ve kışlıklara çıkılmasına izin verilmeyecektir. Bu hususta kolluk kuvvetleri ve özellikle
Jandarma teşkilatınca gerekli kontroller titizlikle yapılacaktır.
13- "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa" göre yapılacak bildirimler İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2001 gün ve 2142 sayılı genelgesine istinaden yapılacak olup;
hakkında işlem yapılan şahıslar çoban olarak tutulamayacaktır. Mera/yaylak ve otlaklarda bulunanların
bildirilmemesinden, merayı kiralayan sürü sahibi sorumlu tutulacaktır. Komisyona ismi bildirilmiş olan
şahıslardan ve verilen kimlik kartlarının ilgilinin üzerinde bulundurulmasından merayı kiralayan sürü
sahibi sorumludur.
14-İl Mera Komisyonunca kiralama yapılan göçer ve sürü sahipleri kendisine kiralanan mera
yaylak ve otlak sınırlarının dışına kesinlikle çıkmayacaktır.
15-Sürü sahibi ve göçerler önceden beyanda bulundukları çobanlar ve diğer kişiler dışında başka
kişi bulundurmak istedikleri takdirde, Güvenlik Kuvvetleri ve bunu müteakiben İl Mera Komisyonuna
haber vereceklerdir. Ayrıca, muhtarlar tarafından da Güvenlik Kuvvetleri ve bunu müteakiben İl Mera
Komisyonuna bu kişiler hakkında haber verilecektir.
16-Göçer ve sürü sahipleri kiraladıkları mera/yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonunca kiralama
belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri
ücret karşılığında başkalarına kiraya veremeyeceklerdir.
Mera ve yaylaklara kiralama izni almadan hayvan getiren sürü sahipleri ile otlatma kapasitesinden
fazla sayıda hayvan otlatan ve kiralamaya kapalı yerlerde otlatma yaptıkları mera ve yaylanın bulunduğu
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Jandarma teşkilatınca tespit edilen sürü sahiplerine 4342 Sayılı
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Mera Kanununun 27 inci maddesi hükümleri uygulanacak ve otlatılan alanlara verilen zarar sürü
sahiplerinden otlatma bedelinin 3 katı ve peşin olarak tahsil edilecektir.
Tespit tutanakları İl Mera Komisyonuna gönderilecek, Komisyon tarafından alınacak karara
istinaden uygulanacak idari para cezası kararı İlçe Kaymakamlıklarınca alınacak olup; tebligatlar ve
tahliye işlemleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İlçe Jandarma teşkilatı tarafından ortaklaşa
yürütülecektir.
17-Mera ve yaylaklara kiralama izni almadan hayvan getiren sürü sahipleri ile mera ve yaylaklara
kiralama izninden fazla hayvan getiren sürü sahiplerine yukarıda belirtilen ceza kesildikten sonra, mera
veya yaylanın kapasitesi yeterliyse ve talepleri halinde İl Mera Komisyonu kararı ile kiraya
verilebilecektir. Aksi takdirde otlatma kapasitesini aşan hayvanlar derhal meralardan indirilecek ve
tekrarı halinde izin belgeleri veya sözleşmeleri iptal edilecektir.
18-Özel mülkiyete tabi taşınmazların en az 500 dekar büyüklüğünde olması, bütünlük arz etmesi,
tapudaki vasfının çayır, otlakıye yada yaylak vasfında olması kaydıyla ve kiraya verilmeden önce arazi
sahipleri tarafından İl Mera Komisyonuna başvuruda bulunup, Komisyonca görevlendirilen Mera Teknik
Ekibince yapılacak kapasite tespit çalışması neticesinde uygun görülen miktarda hayvan otlatılması için
İl Mera Komisyonundan "İzin Belgesi" almak şartıyla kiralama yapılabilecektir.
19-Özel mülkiyete konu olan taşınmazların kiraya verilmesi durumunda; kiraya verilen özel
mülkiyete tabi araziye sınır olan devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan mera/yaylak ve otlak alanları
ile kiraya verilmeyen diğer özel mülkiyet alanlarının korunmasına azami özen gösterilecektir. Aksi
takdirde 16. maddedeki cezai hükümler bunlar için de aynen uygulanacaktır.
20-Dünyada ve ülkemizde mevcut ve görülmesi muhtemel olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların
önüne geçilmesi için İlimize dışardan gelen göçerlerin hayvanlarının Malatya İl sınırı içine yaya olarak
girmesine izin verilmeyecek, hayvanların intikalleri kara ve demiryolu kullanılarak yaptırılacaktır.
İlimize bağlı diğer ilçelerden kiralanan mera ve yaylaklara gelecek göçerlere ait hayvanlar için de aynı
yöntem uygulanacaktır. Kiralanan mera/yaylak ve otlaklara en yakın yere kadar araçla ulaşım sağlanacak,
araçla ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde ise sürülerin çıkışlarına mahalli Jandarma Biriminin bilgi ve
müsaadesi doğrultusunda yaya olarak izin verilecektir. Sürülerin araçtan indirildikten sonra mera/yaylak
ve otlaklara çıkışları muhtar tarafından mahalle halkına duyurulacak, sürü sahipleri tarafından
hayvanların ekili arazilere zarar verilmeden geçişi sağlanacaktır. Aksi takdirde ekili araziye verilen
zarardan göçer ve sürü sahipleri sorumlu olup; arazilerine verilen zararın tahsili için arazi sahiplerince
adli makamlara müracaat edilmesi gerekmektedir.
21- Sürülerin İlimizden geri dönüşlerindeki intikalleri de gelişlerinde olduğu gibi kiralanan
mera/yaylak ve otlaklara en yakın yerden araçlarla sağlanacaktır.
22- Salgın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı
Gıda ve Yem Kanunu ile "Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere
İlişkin Yönetmelik" uyarınca Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca alınan kararlara kesinlikle
uyulacaktır.
23- Otlatma bedellerinin % 25'i Belediye tarafından açtırılacak mera hesabına gelir olarak kayıt
edilir; kalan kısmı otlatma izninin verilip, sözleşmenin yapılması sırasında peşin olarak T.C Ziraat
Bankası Merkez Şubesinde bulunan "Mera Geliri Hesabına" yatırılır. Otlatma bedelinin Belediye
tarafından açtırılacak mera hesabına gelir olarak kayıt edilen % 25'lik kısmı mera ıslah ve geliştirme
işleri haricinde kullanılamaz.
24- 2021 yılı mera kiralama özel sözleşmesine aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde
sözleşme İl Mera Komisyonu tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecek, kiralanan alanlara zarar
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verilmiş ise bu zarar kiralayandan tahsil edilecek ve kati teminatlar Mera Özel Hesabına aktarılacaktır.
Ayrıca Komisyonun talebi üzerine kiralanan taşınmaz mal, bulunduğu yer Mülki İdare Amirince en geç
15 gün içerisinde tahliye edilecektir.
25- Mera/yaylak ve kışlaklardan faydalanacak şahıslar kiraladıkları yaylak ve meraları sürmek,
inşaat yapmak vb. yollarla tahrip etmeyeceklerdir. Aykırı davrananlar hakkında 3091 Sayılı Taşınmaz
Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince İlçe Kaymakamlıklarınca
yasal işlem yapılacaktır.
26- 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
"Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bakanlık Talimatları doğrultusunda İlimiz sınırları içerisinde
bulunan ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde otlamaya müsait olan
orman ve orman içi alanlar tespit edilerek bağlı bulunduğu Orman İşletme Şefliklerinde ilan edilmiştir.
Bahse konu otlatmaya açılan orman alanlarında göçer ve sürü sahiplerince de otlatma yapılabilecek olup;
ayrıntılı bilgi Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ile Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge Orman
İşletme Şefliklerinden alınabilecektir.
Yukarda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda başka özel
bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c ve 66. Maddeleri ile Kabahatler
Kanununun 32. Maddesi, ayrıca Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerince kanuni işlem yapılacaktır.
Bu "Valilik Genel Emri" görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve
Mahalle Muhtarlıkları ile Jandarma teşkilatı tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza
duyurulacak, uygulanmasının temin ve takibi sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.
Aydın BARUŞ
Vali
Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

Malatya İl Jandarma Komutanlığına
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne
İl Yazı İşleri Müdürlüğüne
İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne
MALATYA VALİLİĞİNE
(İl İdare Kurulu Müdürlüğü)
Malatya Defterdarlığına
...13 İlçe Kaymakamlığına
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne

Merkezi Yönetime
Adıyaman Valiliğine
Bingöl Valiliğine
Diyarbakır Valiliğine
Elazığ Valiliğine
Erzincan Valiliğine
Gaziantep Valiliğine
Kahramanmaraş Valiliğine
Kayseri Valiliğine
Sivas Valiliğine
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına
Tarım ve Orman Bakanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : AARVICCO
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys
Karakavak Mah Turgut Özal Bulvarı No:157/1
Bilgi için:Oğuzhan
Tel: (0422) 238 01 48 Faks:
UZUNOĞLU
E-Posta: malatya@tarim.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
Mühendis
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