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4342 Sayılı Mera Kanununun 1, maddesinde kanunun amaclnln, mera, yaylak, kıŞ|ak ve

kamuya ait otl;k ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüze| kişilikleri adına

tahsisjerinin yapılması, ,erimıiıiııerinin artırılma ıve sürdürüimesi, kullanımlarının sürekli olarak

denetlenmesi, korunması ve gerektiğinde kullanlm amaclnln değiştirilmesini sağlamak olduğu

belirtilmiştir.
tı/iera, yaylak ve kışlakların temel görevi hayvanların kaba yem 

_ 
ihtiyacının

kaşılanmasıdır. iileraıar dünyanın birçok yerinde geleneksel hayvancılığın temel yem

kaynağldır, Meraların iKisadi ve sosyal yönden önemli olan bu temel görevinin dışında; gen

kaynaİlarının korunması, erozyon ko;trolü, biyolojik zenginlik, sera etkisini azallma ve turizm

gibi onemli işlevleri de bulunmakadıı valiliğimce yayla, mera ve klşlak|arln kullanımı
konusunda aşağıdaki hususların hatır|atılmasında fayda görulmüştür-

'l. Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya beledıyeye
aittir. Bu yerler Devİetin hüküm ve tasarrufu altındadır, Mera, yay|ak ve kışlaklar; özel mülkiYete
geçirilemez, amacl dlşlnda kullanllamaz, zaman aşlml uygulanamaz, slnlrlarl daraltllamaz.
Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir,

2. Mera Kanununun ,11. maddesine göre belirlenen ihtiyacl karşllayacak miKarda mera,
yaylak ve kışlaklar, halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla köy veya belediye tüzel kiŞiliğine

|l Üera Komisyonu tarafından tahsis edilir ve tahsis kararı Valiliğin onayına sunulur,
3. Köy Ve belediye slnlrlarl içinde arazisi olmakla birliKe tahsis kararl kapsamlna

girmeyen çiftçi aileleri, o köy veya belediyeye tahsis edilen mera, yaylak ve klşlaktan
yararlanamazlar.

4. lhtiyaç fazlast mera, yaylak ve kışlaklaı ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya
beled|yelerle hayvanclllk yapan özel Veya tüzel kişilere kiralanabilir. Mera Kanunu kapsamlna
allnmrkla birliKe, ancak lslah edilmek suretiyle mera ve yaylak olarak kullan llabilecek alanlar,
gerekli lslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilere kiralanabilir. Kira|ama işlemleri Mera
komisyonları tarafından yapılır, Bu merci dışında yapılan kiralamalar usulsüzdür, Usulsüz
kiralama yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır

5.'Mera, yaylak ve kışlakiardan yararlanan çiftçi aileleri, yapılacak bakım ve ıslah

çalışmalarına ait giderlere, komısyonca gerekli görülmesi halinde, Valiliğin onayı ile belirlenecek
süre ve mlktarlarda kattlmakla yüküm|üdürleı

6. Mera, yaylak ve kişlaklarda, 442 say Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile

Valiliklerden izln allnmak suretiyle imar mevzuatlna göre yapllacak kullanma amaclna uygun

mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakan|ığı'nın
talebi üzerine turizme açllmasl uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dlşlnda, ev, ahlr ve
benzeri inşaatlar yapllmayacaktır.

7. Üera vJ yİyıar|lrda yapılacak ağıl ve hayvan barınakları ile ilgili izin baŞVurUlarl,

4342 say Mera (anununun 2b. maddesi ile il Mera Komisyonu,nun 2015116 sayılı kararı

dikkate alınarak değerlendirilir,
8. Mera, yaylak ve klşlaklardaki su kaynaklarınln içme suyu olarak kullanllmasl amac|yla

yapı|an başvuruıaroa, |ı nıeri Komisyonu'nun 2o14t17 saylll kararlnda belirtilen Usul Ve esaslar
dikkate allnarak talepler değerlendarilir Ve ça|lşmalar buna göre yürijtülür,

9. İzinsiz vÖ ruhsİtsız inşa ediİen yapılar; yol, su ve kana|'zasyon g'bi alt yapı

hizmetlerinden yararlandırılmayaiak, haksıi hak sahipliğine yol açılmaması bakımından
kesinlikle eleKrik bağlantısı ve aboneliği yapılmayacaktır.
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10. Mera, yaylak ve klşlaklara, komisyonun tahsis kararlnda belirtilen miktardan fazla
hayvan sokulmayacak veya hayvan otlatılmasına müsaade edilmeyecektir,

11. Mera, yaylak ve kışlaklardan, Mera Kanununda belirtilen kullanım şeklinin dışında
başka şekilde yararlanlmaz. Ancak,4342 sayılı Mera Kanununun 14.maddesinde yazılı
yatlrlmlar iÇin ihtiyaç duyulması veya yatırımın zaruri olması hallerinde, ilgili müdürlüğün talebi,
komisyonUn Ve defterdarllğln uygun görüşü üzerine, Valilikçe tahsis amacı cİeğiştirilebiiir.

l2. Muhtarlar ve Belediye Başkanları, mera, yaylak ve kış|akların ve sınır işaretlerinin
korunmasından Ve ayrlca tahsis amac|na göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmaslndan
sorumludur. Muhtarlar ve Be|ediye Başkanları ayrıca, geliştirme projelerinJe öngörülen
hususların yer|ne getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevii Ve sorumludurlar,

Bu kapsamda, ll Mera Komisyonu tarafından Yargıtay Hukuk Ğenel Kurulu'nun 5.4.2006
gün ve E.2006r,134 -K-2oo6l140 sayılı karan ve YH,G.K. 5.5.201o gün ve E.2O1O/14-234 -
K-2O1O|248 sayılı kararına atıfta bulunarak alınan Mera, Yay|ak ve Kışİakların Huküki Durumu,
Korunması Ve Yükümlülükler konulu 2O13/1O sayılı kararındİ belirtildiği üzere, mera, yaylak ve
klŞlaklarln tesPit, tahdit ve tahsisi ile bakım ve ıslah ça|ışmaları Gıda Tarım ve Hİyvancılık
Bakanlığı taraflndan yürütülmeKedir.

Muhtarlar ve Belediye Başkanlarl, mera, yaylak Ve klşlaklara tecavüz olduğu takdirde
veya yasaklanm|ş yerlerde hayvanlarını otlatmaya devam edenlerle, mera, yaylai ve kışlak
arazisini sürmek sureti ile tahrip edenler, izinsiz inşaat, yol ve çeviıge yapanıar hakklnda
durumu derhal Bakanlık ll veya llçe Müdürlüğune, il va |lçe üuouru:ı<ıeri de valilik veya
Kaymakamlığa bildirmektedir. Bu makam|arca, Mera Kanununun 19. ve 27. Maddelerindeki
İükqml{ ile 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18, madde hükümleri uygulanmaktadır. Devlet
tüze| kişiliğini ilgilendlren dava|arda, temsil yetkisi Maliye Hazinesine aittir-

Yukarıda belirtilen fiilleri işleyenleri zaman|nda duyurmayan Muhtar, Be|ediye Başkanı
gibi Mera Kanununun uygulanmasında görev ve sorumİuluk jerilen kişiler hakkİnda, genel
hükümlere göre işlem yapılacaktır,

'l3. Mera Kanununun 29. maddesine göre, özel kanunları gereğince köy, belediye veya
diğer mülki idare slnlrlarlnda yapllacak değişiklikler, mera, yaylik vĞ kışlaklira ilişkin tahsis
kararlarını etkilemez. Mera ve yaylaklardJ iınır değişikliği nedeniyle iullanım hakkl talep
edilemez.. Bu hususta köy muhtarlıkları ve be|ediyeler, Merİ Kanunu-hükümleri doğrultusunda
alınmış tahsis kararlarını esas allr_

Kaymakamllk|arımız, il Özel idaresi, il Jandarma Komutanlığı, il Gıda Tarım veHayvancılı lge Müdürlüğü, Belediye Başkanlıklar[ Köy Muhtarllklarl Ve
ilgili diğer , uygulamanın belirtilen huıuslara göre yürütülmesini ve
herhangi b memesini rica ederim,

üruru


