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VALiLiK MAKA.MINA 

Ilimizde 2019 yilmda Mera , yay1ak ve kislaklann kullannn esaslan 4342 sayih Mera 

Kanunu, Mera Yonetmeligi ve diger ilgili mevzuatlar uyannca asagidaki kurallar cercevesinde 

belirlenecektir. Buna gore ; 

Mera, yay lak ve kislaklar iilke hayvancihgumzm gelistirilmesi, erozyonun onlenmesi ile 
havza gelisimi icin buyuk an em arz eden, dogal kaynaklanmizda 4342 sayih Mera Kanunu ile 

mera, yaylak ve kislaklann tespiti ve tahditlerinin yapilarak kay ve belediye tuzel kisiliklerine 

tahsis edilmesi, belirlenecek kurallara uygun sekilde kullammmm saglanmasi, bakim ve islahlannm 
yapilarak verimliliklerinin artinhnasi, kullammlaruun denetlenmesi ve korunmasi Mera 

Kanununun amaclandir. iIgi (a) Bakanhk talimatinda yer alan Mera Islah ve Amenajman 

Projelerine ilave olarak 2005 yiluidan itibaren nun Dike genelinde mera, yaylak ve kislaklarda 

Ulkesel Otlatma Planlan kapsammda n Otlama P1anlan Hazirlanarak uygulamaya gecilmesi 
kararlasnnlnusnr. Bu dogrultuda; 

l-Ilimizdeki mera, yay1ak ve kislaklann otlatma mevsiminden erken veya gee; tarihlerde 

otlanlmasnn onlemek, bu alanlardan en fazla ekonomik faydayi saglamak ve ciftcilerimize planh 
otlatma ahskanhguun kazandmlmasi amaciyla, teknik ve sosyal veri ler goz onunde bulundurularak, 

2019 yih icin ilimiz mera, yaylak ve kislaklannda otlatmaya baslama ve son venne donemi Alaca, 

Sungurlu, Bogazkale, iskilip, Ugurludag, Bayat, Mecitozu ve Ortakdy llcelerlnde 1 
MAYIS-15 EKiM (165 gun), Osmancik, Kargi, Lacln, Oguzlar ve Dodurga Ilcelerlnde 15 
NisAN-15 EKiM(180 gun) tarihleri arasmda olacaktir. 

2-Mera, yaylak ve kislaklardan faydalanmak icin mera yay1ak ve kislagm bulundugu 

yerlesim yerinde en az 6 (alti) aydan beri ikamet ediliyor olmasi ve hayvanlann 5996 sayih 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida ve Yem Kanunu kapsammda yaymlannus yonetmelikler, 

tebligler, talimatlar, Hayvan Sevk Raporlan veya kncukbas hayvanlar icin Koyun-Keci Nakil 

Belgesi, buyukbas hayvanlar icin ise Pas aport Be1gesi kapsammda kisi ustune kayith olmasi 
gerekmektedir. Bu sartlan tasnnayan hayvan sahipleri veya hayvanlar gocer olarak 

degerlendirileceginden mera, yay1ak ve kislagin bulundugu yerlesim yerinde otlatma hakkmdan 
faydalandmlmayacaknr. 

3-Mera kom isyonu tarafmdan veri len otlatma haklan nispetinde 2019 yih icin ilimizde mera 
ve yaylalarda otlatilacak bayvanlar icin otlatma ucretinin 1 da yapay mera olusturulmasi icin 
hesaplanan miktar olan 567 ,60 TL'nin % 10 'u 56,76 TL olarak 1 HB icin 1 yillik olarak ahnmasi, 
otlatilan mevsime gore aylara bolunmesi , diger hayvanlar icin yonetmelikte belirlenen oranlarda 

asagrda belirtilen tabloda hesaplanan miktarlara gore almacaktir. 
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!DANA-DOVEiNEK I BOGA OKOZ i
i

Kultur I 
iKultur Melez YerliMelez Yerli 

17,028 85,14 34,056 56,76 42,57 28,38 34,056 25,542 I 
i 
IMANDA Kuzu/ 

KATIRKOYUN AT E~EKKE~i IOglakErkek Di~i 

2,2704 28,38 22,704 17,028 51 ,084 42,57 5,676 4,5408 i-

4-Mera, yaylak ve kislaklarda otlatma dismda yapilacak etkinliklerde(festival, senlik v.b) 

Corum Mera Komisyonundan izin ahnacaktir. lzin talepleri etkinlikten bir ay once Mera 
Komisyonuna yapilacaknr. 

5-Meralar uzerine gecici de olsa herhangi bir yapi yapilamaz. Yaylak ve kislaklarda ise 442 

sayih Koy kanununda ongorulen insaatlar ile Valilikten izin almmak suretiyle imar mevzuatma 

gore yapilacak kullanma amacina uygun maudira, suiuk, sundunna ve siireklilik gostermeyen 

bannak ve agillar ile Turizm Bakanhgimn talebi uzerine turizme acilmasi uygun gorulen alanlarda 

ahsap yapilar disuida ev, ahu v.b. insaatlar yapilmayacaktu. 

6- 4342 sayih Mera Kanununun 26. Maddesi kapsanunda otlatma plamna uymayanlara, 

kacak hayvan otlatanlara, 90P ve moloz vb . dokmek suretiyle meralara zarar verenlere 4342 sayih 
Mera Kanununun 27. Maddesi ve 5326 sayih Kabahatler Kanunu kapsanunda cezai islemler 
yapilacaktrr. 

7- Otlatma mevsimi boyunca ll Jandarma Komutanligt tarafindan cesitli devriyeler 

gorevlendirilerek vatandaslann can ve mal guvenligi saglanacak, izinsiz olarak meraya suru getiren 

gocerlerin meradan cikarnlmasi njandarma komutanhgi tarafmdan yapilacaktir. 
8- Hayvan nakilleri sirasinda ekili ve dikili tanm alanlan, tarnnda kullanilan alanlar, su 

arklan, set ve bentler, hendek, cit ve duvar ile tarla ve bahce yollan gibi alanlar ve yapilar 

korunacaktir. Bu yerlere yapilan isgal ve tecavuz ile zarar ve ziyanlar 4081 sayih Ciftci Mallan 

Korunmasi Hakkmda Kanun uyannca sebebiyet verenlerden tahsil edilecektir. 

9- Mera Kanununun 19. Maddesinin 1. Fikrasmdaki" Muhtarlar ve Belediye Baskanlan; 

mera yaylak ve kislaklann suur ve isaretlerinin korumasmdan ve aynca tahsis amacma gore en iyi 

sekilde kullamlmasuuu saglanmasindan sorumludur. Muhtarlar ve Belediye Baskanlan aynca, 
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gelistinne projelerinde on gorulen hususlann yerine getirilmesinde, kamu gorevlilerine yardnnci 
ohnakla aorevli ve sorumludurlar" hukmu geregi Muhtar ve Belediye Baskanlan n Otlatma 

Planmdaki hususlann uygulanmasmda birinci derecede sorumludurlar. 

10-it Otlatma Planma uymayanlar hakkmda baska bir kanunda ozel hukum olmamak 
kaydiyla 5442 sayih it Idaresi Kanununun ll/C ve 66. Maddeleri hukiunleri geregi ve 5326 sayili 

Kabahatler Kanunu, aynca Turk Ceza Kanununun ilgili maddeleri hukumlerine gore yasal islem 
yapilacaktir. Goreviui ilunal eden veya kotuye kullanan muhtarlar ve diger kamu gorevlileri 

hakkinda da 4483 sayih kanuna gore Valilik ve Kaymakamhklarca gerekli islemleryapilmasuu; 

Olurlanniza arz ederim. 

e-irnzahdir 

Orhan SARI 

it Muduru 

Uygun gorusle arz ederim. 
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Recep yOKSEL
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