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\l~A.LiLiK ~iAKArvIIN~~ 

ililuizde 2020 yihnda Mera ~ yaylak ve kislaklann kullannn esaslan 4342 sayih Mera 
KaIlll11U, Mera Yonetmeligi ve diger ilgili mevzuatlar uyannca asagidaki kurallar cercevesinde 
belirlenecektir. ,BW18 gore; 

Mera, yaylak ve kislaklar HIke hayvancihgumzm gelistirihnesi, erozyonun onlenmesi 

ile havza gelisimi icin buyuk onern arz eden dogal kaynaklannuz olup 111era, yaylak ve 
kislaklann tespit ve tahditlerinin yapilarak kay ve belediye tuzel kisiliklerine tahsis edilmesi, 
belirlenecek kurallara uygun sekilde kullanmumn saglanmasi. bakun ve islahlaruun yapilarak 
verimliliklerinin artmlmasi, kullannnlaruun denetlerunesi ve kOrt.1l1111aSl amaclanmaktadn. 
23.01.2006 tarih ve B.12.0."flJG.06. 11/03 -0279-00621 sayih Bakanhk talimatmda yer alan 
Mera Islah ve Amenajman Projelerine ilave olarak 2005 yilmdan itibaren tum 'Olke genelinde 

mera, yaylak ve kislaklarda fJlkesel Otlatma Planlart kaps8111111da n Otlama Planlan 

Hazirlanarak uygulamaya gecilmesi kararlasunlnustu 13u dogrultuda: 
l-llimizdeki mera, yaylak ve kislaklann otlatma mevsiminden erken veya gee 

tarihlerde otlanlmasnn onlemek, bu alanlardan en fazla ekonomik Iaydayi saglarnak ve 
ciftcilerimize planh otlatma ahskanlrgnun kazandmlmasi amaciyla, teknik ve sosyal veriler 
goz onunde bulundurularak, 2020 yilt icin ilimiz mera, yaylak ve kislaklannda otlatmaya 
baslama ve SOIl verme donemi Merkez, Alaca, Sungurlu, Bogazkale, Isklllp, Ugurludag, 
Bayat, Mecltozu ve Ortakoy llcelerlnde 1 ~1~~YIS-I5 EKil\/I (165 gun), Osmancik, Kargi, 

Lacln, Oguzlar ve Dodurga llcelerlnde 15 NisAN-15 EKirVI(180 giin) tarihleri arasinda 
olacaktir. 

2-!vlera~ yaylak ve kislaklardan faydalanmak icin mera, yaylak ve krslagin bulundugu 
yerlesim yerinde en az 6 (alti) aydan beri ikamet ediliyor olmasi ve hayvanlann 5996 sayih 

\leteriner Hizmetleri, Bitki Sagllgl, Gida ve Yem Kanunu kapsanunda yayinlannus 
yonetmelikler, tebligler, talimatlar, Hayvan Sevk Raporlan veya kucukbas hayvanlar icin 
Koyun-Keci Nakil Belgesi, buyukbas hayvanlar icin ise Pasaport Belgesi ile kisi tistune kayith 

olmasi gereklnektedir.Hay'van otlatrlmasi yasaklanmanus ormanhk alanlarda da bu sartlar 
aranacaknr. Yukandaki sartlan tasunayan hayvan sahipleri veya hayvanlar gocer olarak 
degerlendirileceginden mera, yaylak. kislak ve onnanin bulundugu yerle~iln yeri suurlan 

icinde otlatma hakkindan faydalandmhnayacaktu. 
3-!vlera komisyonu tarafindan verilen otlatma haklan nispetinde: 2020 yih icin ilimizde 

mera ve yaylalarda otlatilacak hayvanlar icin otlatma ucretinin 1 da yapay mera olusturulmasi 

icin hesaplanan Iniktar olan 601,08 TL'llin ~/olO 'u 60~lO TL, 1 HB iyill 1 yllllk olarak 
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almmasi. otlatilan mevsime gore aylara bolunmesi, diger hayvanlar icin yonetmelikte 
belirlenen oranlarda asagida belirtilen tabloda hesaplauan miktarlara gore saglanacakru. 

TLI YIL 
iNEK DANA-DDvE 

BOGA OKDz
Yerli Kultur Melez Yerli ] 
30.05 36.06 27.045 18.03 90,15 36,06 

1\/l ANDA 
K E<;-~i 

Kuzu/ 
KOYUN 

Oglak 
AT KATIR E$EK 

Erkek Di~i 

54.09 45 ,075 6,01 4.808 2,404 24,04 18,03 

-l -Mera, yaylak ve kislaklarda otlarma dismda yapilacak etkinliklerderfestival, senlik 
v.b) (mum Mera Komisyonundan izin almacaktu Izin talepleri erkinlikten 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 mandira, suluk, sundurma ve siireklilik 
gostenneyen bannak ve agrllar ile Kultur ve Turizm Bakanliguun talebi uzerine turizine 
acilmasi uygun gorulen alanlarda ahsap yapilar dismda ev, alnr v.b. insaatlar yapilmayacaktu. 

6- 4342 sayih Mera Kanununun 26 . Maddesi kapsanunda otlatma plamna 
uymayanlara, kacak hayvan otlatanlara , cop ve moloz vb. dokmek suretiy le mera, yaylak ve 
kislaklara zarar verenlere 4342 say ili Mera Kanununun Z". Maddesi ve 5326 sayih Kabahatler 
Kanunu kapsannnda cezai islemler yapilacakur. 

7- Otlatma mevsimi boyunca n Jandarma Komuranhgi tarafmdan cesirli devriyeler 
gorevlendirilerek vatandaslann call ve mal guvenligi saglanacak, izinsiz olarak mera, yaylak 
ve kislaklara simt getiren gocerlerin buralardan cikartilmasi Il Jandanna Komutanhgi 
tarafmdan saglauacaktir. 

8- Hayvan nakilleri sirasuida ekili ve dikili taruu alanlan, tanmda kullanilan alanlar, S1l 

arklan, set ve bentler , hendek , cit ve duvar ile tarla ve bahce yollan gibi alanlar ve yapilar 
korunacaktu. Bu yerlere yapilan isgal ve tecavuz ile zarar ve ziyanlar 4081 sayih Ciftci 
MalIan KOl1UllUaSl Hakkinda Kanun uyannca sebebiyet verenlerden tahsil edilecektir. 

9- Mera Kanununun 19. Maddesinin 1. Fikrasmdaki" Muhtarlar ve Belediye 
Baskanlan: mera yaylak ve kislaklann slim ve isarctlerinin konunasuidan ve aynca tahsis 
amacma gore en iyi sekilde kullaiulmasuun saglanniasmdan sorumludur. Muhtarlar ve 
Belediye Baskanlan aynca , gelistinne projelerinde on gorulen hususlarm yerine 
getirilmesinde. kaniu gorevlilerine yardimci olmakla gorevli ve sorumludurlar" hukinu geregi 

ele ktro nik irm a ile 
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Muhtar ve Belediye Baskanlan n Orlatrna Planmdaki hususlann uygulanmasinda birinci 
derecede sorumludurlar . 

10-Il Otlatrna Plaruna uymayanlar hakkmda baska bir kanunda ozel hukum olmamak 
kaydiyla 5442 sayih n Idaresi Kanununun I JiC ve 66. Maddeleri hukumleri geregi ve 5326 
sayih Kabahatler Kanunu, aynca Turk Ceza Kauununun ilgili maddeleri hukiunlerine gore 
yasal islem yapilacaktu. Gorevini ihmal eden veya kotuye kullanan muhtarlar ve diger kamu 
gorevlileri hakkinda da 4483 sayili kanuna gore Valilik ve Kaymakamhklarca gerekli islemler 
yapilmasuu; 

Olurlanniza arz ederim. 

Orhau SARI 
Il Muduru 

Uygun gorusle arz ederim. 

11102/2020 

Recep YUKSEL
 

Vali Yarduncrsi
 

OLUR 
11/02 /2020 

Mustafa ctrrct
 
Vali
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