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4342 Sayılı Mera Kanunu.
31.07.1998 tarih ve 23419 Sayıh Resmi Gazetede Yayımlanan Mera Yönetmeliği.
5442 Sayıh İller İdaresi Kanunu.
408l Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun.
309l Sayılı Taşınmaz Mal Zilyet|iğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
29.11.20|3 tarih ve 28836 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
20l4/l Nolu Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması ile ilgili Teknik Talimatı.
27 .01.202l tarih ve 60l sayılı İl Mera Komisyon kararı.
2020/0l Mersin İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı.

Mera yaylak ve kışlaklar ülkemiz hayvancılığına hizmet eden ve en önemli doğal yem
kaynaklandır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın büyük bir bölümü hayvan beslemek için ihtiyaç
duYdukları kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını mera yaylak ve kışlaklardan temin etmektedir. Ayrıca bu
alanlar sadece hayvan besleme için kaba yem üretmekte kalmayıp, toprak erozyonunu önlemekle birlikte
temiz su, hava ve gıda üretiminde çok sayıda bitkisel hayvansal organizmal ara ait gen kaynaklarının
korunmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak mera yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanıldıklarında
vasıfları bozulmakta ve yukarıda bahsedilen faydaları sağlayamaz hale gelmektedir.

Bu nedenle;
İlimiz dAhilinde mera yaylak ve kışlakların aşırı zamansız ve izinsiz otlatılmasını engellemek,
haYvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu yerlerden en iyi şekilde istifade etmelerini temin etmek,
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salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklannın yayılmasını önlemek, bu yerlere gidiş-gelişlerin ve orada ikamet
edilen süre içerisinde güvenlik açısından herhangi bir problem yaşanmaması için aşağıda belirtilen
düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüşti.ir.

Bu doğrultuda; 202| yılında ilimiz genelinde mera yaylak, kışlak ve umuma ait çayır ve otlakıyeler
aşağıdaki esaslar doğrultusunda kullanılacaktır.

|. 4342 sayıh Mera Kanununun |2 nci ve 22 inci maddeleri ile Mera Yönetmeliğinin 7 nci ve l3 üncü
maddeleri hükümleri uyannca mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlama
planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülmektedir. Komisyon dışında yapılan kiralama
işlemleri yasal değildir. Belediye Başkanlıklarının, Muhtarlıklann ve şahısların kiralama yetkisi
bulunmadığından kiralama yapmaları durumunda 4483 sayılı kanuna göre haklarında yasal işlem
yapılacaktır.

2. Mera, yaylak ve kışlaklardan faydalanmak için şahısların; Mera Kanununun 22 inci maddesi gereği
mera, yaylak ve kışlağın bulunduğu yerleşim yerinde en ajz 6 (altı) aydan beri ikamet ediyor olması,
hayvanlarının 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında
yayımlanmış Yönetmelikler, Tebliğler, Talimatlar doğrultusunda Hayvan Sevk Raporu veya Menşei
Şahadetnamesinde şahsın üstünde kayıtlı olması gerekir. Aksi halde şahıs ve üzerinde kayıtlı hayvanlar
göçer konumundan olacağından mera, yaylak ve kışlağın bulunduğu yerleşim yerindeki otlatma
hakkından fay dalanamazlar .

3.202| Yılı Otlatma Mevsimi: İlimiz sınırları içerisinde bulunan meralar için otlatma zaman| l Nisan -
l5 Ekim, yaylaklar için l Mayıs - 30 Eylül olarak belirlenmiştir. Bu otlatma planı doğrultusunda İlimiz
Toros Sıradağları içerisinde yer alan yaylak alanlarında otlatma mevsimi l Mayıs'ta başlayıp 30 Eylül'de
sona erTnektedir. Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlandırılması için
kışlaklardan otlatma mevsimi 30 Eylül'de başlayacak, buralardan yararlanan göçer hayvancılar ve sürü
sahipleri İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma planına göre hareket edecektir. Bu tarihlerin
kısaltılması ve uzatılması İl Mera Komisyonunun yetkisinde olup gerekli hallerde otlatma mevsimi l5-30
gün öne çeki lecek v ey a uzatılacaktır.

4. Mera ıslah ve amenajman projesi uygulanan yerlerde pğe kapsamında hazırlanan Münavebeli
Otlatma Planları uygulanır.

5. İhtiyaç Fazlası Mera, Yaylak ve Otlakların Kiralanması: İlimizd e 202l yılı otlatma mevsiminde, l998
- 202l yılları arasında gerçekleşen mera tespit, tehdit ve tahsis çalışma sonuçlarına göre, 4342 Sayılı
Mera Kanunu ve bu kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 7 inci ve 13 üncü
maddeleri ile 2|04/| Sayılı Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanma§t Teknik Talimatı kapsamında kiraya
verilecek mera, yaylak ve kışlak alanı bulunmamaktadır.

6. İlimizdeki mera, yaylak, kışlak ve otlaklardan faydalanan göçerler ile geçiş yapan göçerler 202l yılı
otlatma mevsiminde aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edeceklerdir.
6.1) İlimiz içinde ve dışında hayvancılık faaliyetinde bulunan ve yazmevsiminde hayvanlarını otlatmak
amacl ile yaylak alanlarına geçiş yapacak olan yetiştiricilerin, geçiş yollarında bulaşıcı hastalık çıkışı
varsa, o bölgeyi motorlu taşıtlar ile geçişlerine müsaade edilecektir.
6.2) Göçerler hareketlerinden önce hastalık risklerine karşı mecburi olan aşılamaları yaptırmak
zorundadır.
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6.3) Göçerler İlimiz sınırları içinde bulunan yaylak alanlarına ve İlimiz sınırları içinde geçiş yaparak
komşu İllerin yaylak alanlarına gidiş ve dönüşlerinde aşağıda belirtilen güzergihları kullanmak
zorundadır.

6.4) İlimiz sınırları içinde geçiş yaparak komşu İllerin yaylak alanlarına giden göçerler, İlimiz sınırlarını
terk ettikten sonra, gidecekleri yaylak alanının bağlı olduğu İlin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket
edeceklerdir.

6.5) Buna göre göçerlerin yaya ve araçlar ile takip edecekleri güzergihlar;

Mezitli İlçesi Güzergahları:

a) Kuyuluk-Cemilli-Kuzucubelen-Akarca-Fındıkpınarı-Sarılar-Tepeköy-Gölpınar yaylası

Toroslar İ$esi Güzergahları:

a. Çopurlu - Dalakderesi - Sarnıç - Soğucak - Bekiralanı - Tekelioluk - Güzelyayla üzerinden
Hangediği' ne gelen göçerler.

b. Hangediği-Değnek-Öşün yaylası
c. Tarsus ilçesi Boztepe mahallesinden gelen göçerler Kızılkaya-Alanyalı-Atlılar mahallesinden

yaylalara.

Anamur İlçesi Güzergahları:

a. Alaköprü-Kaş yaylası-Abanoz yaylası-Akpınar yaylası-Çandır alanı- Kazancı beldesi_ Görmeli
köprüsü-Ermenek barcın yaylası.

b. Alaköprü-Kaş yaylası-Abanoz yaylası-Akpınar yaylası-Çandır alanı-Kırkkuyu yaylası- Başkuyu
yaylası-Berem yaylası-Alabalık yaylası.

c. Çataloluk-Sarıdana-Güngören-Kaşpazafl yaylası-Çamurlu yaylası-Küçükpınar yaylası ve Tamtır
yaylası.

Aydıncık İlçesi Güzergahları :

a. Hacıbahaff in-Yeniyörük-Sele-Yalandünya-Direklin-Kazdağı
b. Karaderi-Karaseki-Duruhan mahallesi-Yarad-Şimşir-Dutludağ.

Bozy azı İlçesi Güzergah ları :

a. Acami-Bahçekonağı-Kaş yaylası-Abanoz yaylası-Kervan alanı-Sığıtlı yolu-Ermenek.

Çamhyayla İlçesi Güzergahları:

a. Darıpınarı - Karageçit mevkii - Belçınar - Atadağ- Çayırekinliği_ Sığıralan mevkii- Büklüboyun
mevkii - Yazıgölüt yaylası.

Erdemli İlçesi Güzergahları:

a. Aslanlı-Güzeloluk-Uzunlu yaylası.
b. Aslanlı-Güzeloluk-Toros Mahallesi-Diğer yayalar.
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c. Tömük-Karahıdırlı-Hacılan yaylası.
d. Sarıyer-Karayakup-Şahna-Küçükfındık-Nohut harmanı- diğer yaylalar.

Gülnar İlçesi Güzergahları:

a. Büyükeceli-Sipahili-Delikkaya-Tımak-Ardıçpınarı-Bereket-Köseçobanlı-Ermenek.
b. Aydıncık ilçesinden çıkan göçerler; Ardıçpınarı-Bereket-Köseçobanlı-Ermenek.

Mut İlçesi Güzergahları:

Kışla-Kurtsuyu-Kemenli-Köserli (Diğer bir kol Hacısait Mahallesinden gelen güzergah)-
Palantepe-Ko lceköy-Çaltı l ı-Bağcağ ız-D ağp azarı-Kavaközü-Karaman.
Kırkkonak-Evren-Çamlıca-Yalnızcabağ-Ermenek.
Kırkkonak-Suçatı-Hamam-Hacıi lyasl ı-Göksu-Narlıdere -(Bazı
yaylasına)-Güze lyurt-Gökçetaş-Karaman.

göçerler Sertavul

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

Sitiike İ[esi Güzergahları:

Ovacık-Keşlitiirkmenli-Çatlı-Bozkır-Kırobası.
Demirci li-İmamlı-Keşlitiirkmenli-Çatlı-Bozkır-Kırobası.
Ye ş i lovac ık-Geçirim-U şakpınarı-Gülnar.
Yeşiolovac ık-Geç irim-Uşakpınarı -Pelitpınarı-Nuru-Mut.

Taısus İlçesi Güzergahları:

Takbaş-Taşkuyu-Cinköy-Karadiken-Pirömerli-Boztepe tizerinden Mersin Toroslar İlçesine bağlı
Kızılkaya köyü.

Çamtepe-Gür|ü-Taşobası-Kadeli-Alibeyli-Çiftlik-Eski Çamlıyayla yolu-Kaburgediği_
Kurtçukuru-Çamlıyayla İlçesi.

Çamtepe-Gürlü-Taşobası-Kadelli-Alibeyli-Çiftlik-Güzeloluk-Çamalanı-Gülek kasabası ve
yaylaları güzergihlarını kullanmaları gerekmektedir.

7. Hayvan sahiplerinin ilimize giriş yapabilecekleri ve il içinde hareket edecekleri yollar ve güzergöhlar
üzerinde, ayrıca mera, yaylak ve kışlaklarda gerekli denetimler yapılarak, nakledilen veya otlatılan
hayvanlara ilişkin gerekli belgelerin olup olmadığı kontrol edilecektir. Yasal mevzuata aykırı olarak
hayvan nakleden veya otlatma yapanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun ile 4342 Sayılı Mera Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8. Sürü sahipleri hayvanlarınt mera, yaylak ve kışlaklara mümkün olduğu kadarıyla motorlu araçlarla
nakledeceklerdir. Bu mümkün olmayıp karayollarını yaya olarak kullanmak zorunda kalırlarsa
hayvanlarını belirlenen giizergihları takiben gidiş yönünde yolun en sağından ve imkin olduğunda yolun
dışından, imkin yoksa yolu en az genişlikte kullanacaklardır. Sürülerini karşıdan karşıya geçirirken
emniyetli geçiş sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Güzergih yönü, tarih ve saatini sorumluluk
bölgesinde bulunan kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür.

9. Sürü sahipleri hayvanlarınt mera, yaylak ve kışlaklara nakletmeleri esnasında ekili-dikili ağaçlar,
ziraatta kullanılan alanlar, su arkları, set ve bentler, hendek, duvar, tarla ve bahçe yolları gibi korunacak
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"çiftçi mallarına yapacakları" tecavüz ve verecekleri zarar Çiftçi Malları Koruma Heyetleri tarafından
zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ücretleri tarifelerine göre tahsil edilecektir.
10. Sürü sahipleri, İlimiz dışından getirecekleri hayvanları için 5996 Sayılı Kanun uyarınca geldikleri
illilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden hayvan sevklerine mahsus yurtiçi veteriner sağlık
raporu alacaklar ve bu raporu yanlarında bulunduracaklardır. Sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996
Sayılı Kanun'un 36. maddesinin ilgili fıl«aları gereğince işlem yapılacaktır.

11. Belgeleri eksik olanlar ile uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan getirenlerin mera, yaylak ve
kışlaklara girişlerine müsaade edilmeyecek, girenler hakkında yasal işlem|er yapılacaktır.

12. 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 26. maddesi gereği 202l yılında İl Mera Komisyonunca tespit edilen
otlatma bedeli büyükbaş hayvanlar için 25 TL, küçükbaş hayvanlar için 2,5 TL olarak uygulanacaktır.
Otlatma bedeli Mera Yönetim Birliği oluşturulmuş yerleşim birimlerinde Mera Yönetim Birliklerince
diğer yerleşim birimlerinde ise Mahalle Muhtarlıklarınca tahsil edilerek Belediye bütçesinde ayrı bir
hesaba gelir kaydedilecek ve gelirler o yerin mera alanlarıntn ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla
kullanılacaktır.

13. Sürü Sahipleri mera, yaylak ve kışlaklara İl Mera Komisyonunun tahsis kararında belirtilen
miktardan farklı sayıda hayvan getirmeyecekler, komisyonca belirlenen otlatma planlarına uyulacaktır.
Otlatma kapasitesinden fazla hayvan getirmeleri halinde haklarında 4342 sayı|ı Mera Kanununun 26 ıncı
ve 27 inci maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

14. Mera, yaylak ve kışlaklardan faydalanacak şahıslar, meraları sürmek, inşaat yapmak vb. yollarla
tahrip etmeyeceklerdir. Aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

15. İlimizdeki mera, yaylak ve kışlaklarda tahsisli olmadan, izinsizhayvan otlattıkları tespit edilen sürü
sahiPlerine 4342 SaYılı Mera Kanununun 26. ve 27. maddesi hükümleri uygulanacak ve otlatılan alanlara
zarar vermiş ise bu zarar sürü sahibinden otlatma bedelinin 3 katı peşin olarak tahsis edilecektir.

16. Belediye BaŞkanları. Mahalle Muhtarları ve Mera Yönetim Birlikleri mera, yaylak ve kışlaklarda
iŞgal ve tecavüz olduğu takdirde ve İl Mera Komisyonu dışında yapılan kiralama işlemleri oluşması
durumunda İllİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Valilik veya
Kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 309l Sayılı Taşınmaz Mal Zi|yetliğine
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayıh Devlet İhale Kanununun 75. maddesi
hükümlerine göre işlemler yapılacaktır.

17. Mera yaylak ve kışlak umuma ait çayır ve otlakıyelerin otlatma ihtiyacı fazlası olan biçilmeye uygun
olan yerlerinde kışlık kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere; kurulu ise o yerin Mera Yönetim
Birliklerince, kurulu değilse Mahalle Muhtarlıkları veya Belediye Başkanlıklarınca İl Mera
Komisyonundan izin alma şartı ile biçim yaptırabilirler. Biçim yapılarak elde edilen kışlık kaba yem,
öncelikle otlatma hakkına sahip çiftçilerin ihtiyacını karşılamak üzere otlatma hakkı orantnca
paylaştırılır. İhtiyaç yoksa satılarak elde edilecek gelir Mera Yönetim Birliği veya Mahalle
Muhtarlıklarınca tahsil edilerek Belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilecek ve gelirler o yerin
mera alanlarının ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
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18. Otlatma mevsimi boyunca İl Jandarma Komutanlığı tarafindan çeşitli devriyeler görevlendirilerek
vatandaşlar|n can ve mal güvenliği sağlanacak, ayrrca bu emirde belirtilen hususların yerine getirilip,
getirilmediği kontrol edilecektir.

Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak
kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5237 Sayılıı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
hükümleri gereğince yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, görevini ihmal eden veya kötüye kullanan
Muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 Sayılı Kanununa göre Valilik veya
Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapı lacaktır.

Valilik Genel Emri, görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklarca Belediye
Başkanlıklarına, Mahalle Muhtarhklarına ve Mera Yönetim Birliklerine tebliğ edilerek tebliğ belgeleri
gönderilecektir.

Valilik Genel Emri' nin uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma

Komutanlığı, İllİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Mahalle Muhtarlıkları, Mera
Yönetim Birlikleri ve ilgili diğer resmi daireler tarafından ifa edilecektir.

Bilgi ve gereğini önemle arzve rica ederim.

Ali İhsan SU
Vali

Dağıtım:

8l İl valiliğine
Dağıtım (l3 İlçe Kaymakamlığı) Mersine
Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına

Bu belge. güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : KNBWSGMV Belge Doğrulama Adresi: https://wııw.turkiye.gov.trltarim-ve-orman-bakanligi-ebys
Gazi Mah l303 SokNo:l3lA Yenişehir/lVIersin
Tel: 0 324 326 40 06 Faks: 0 324 326 40 12
E-Posta: mersin@tarim.gov.tr Kç: tarimveormanbakanligi@hs0 l.kep.tr

Bilgi için:Ömer,[+ti 

ffiffiMühendi
Telefon No:(324) 32640O'7- ffi

6/6




