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T.C.
BAYBURT VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

: a) 4342 Sayılı Mera Kanunu ve diğer mevzuatlar.
b) İl Mera Komisyonu'nun 900 sıra sayılı kararı.
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İl Mera Komisyonu, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Ahmet YILDIZ başkanlığında 07/02/2022
tarihinde saat 14:00'da Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmış ve
gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.
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1-4342 sayılı Mera Kanunu gereği kurulan İl Mera Komisyonu Başkanlığınca Bayburt İlindeki mera, yaylak
ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları halen devam etmekte olup, 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili
diğer mevzuat ( Yönetmelik, Genelge, Talimat) hükümleri gereğince mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır
ve otlakıyelerin sürdürülebilir olarak kullanımı ve korunması için;
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1. 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği, İlimizde bulunan mera, yaylak, kışlak ve otlakların; tespit, tahdit,
tahsis işlemleri ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak, kışlak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri ve
otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.
2. Mera, yaylak, kışlak, çayır ve otlakların hukuki ve kullanım durumu 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4.
maddesi ile belirlenmiş olup, bu alanlar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz,
zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir. Kiralama
ilkeleri yönetmelikle belirlenir
3. İlimizde 2022 yılı otlatma mevsimi meralarda ve yaylaklarda 01 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 tarihleri
arasındadır. Bu tarihlerden önce mera ve yaylaklara çıkılmayacak, bu tarihlerden sonra mera, yaylak
ve kışlaklarda otlatma yapılmayacaktır. Yıl içerisinde iklim koşullarındaki olağan dışı değişmeler
durumunda otlatma mevsimi başlangıç ve bitiş tarihleri İl Mera Komisyonunun alacağı karar ile
belirlenebilecektir.
4. İhtiyaç fazlası olduğu belirlenen mera/yaylakların mevsimlik kiralama işlemleri, Mera Kanunu'nun
12. ve 22. maddeleri, Mera Yönetmeliği'nin 7/a, 13. maddeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca
(Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca) yayımlanan 2014/1 No'lu Talimat gereği, İl Mera
Komisyonu tarafından yapılacak ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde göçerlerin istifadesine
sunulacaktır. Kiralamaya başvuracak kişiler aşağıda belirtilen başvuru dilekçesi ve diğer evrakları
Bayburt İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden temin edebilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 9C10C102-58E9-4BFA-B8F1-9B4E4253182D
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys
Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi Bayındır Sokak No:16 69000 / Bayburt
Bilgi için:Fatih YILMAZ
Tel: (0458) 211 74 85 Faks: 0458 211 75 84
Mühendis
E-Posta: bayburt@tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
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Kiralamalarda İstenen Belgeler;
1- Beraberinde Gelecek Aile Bireyleri ve Çobanlara ait bilgi ve belgeler
2- Nüfus Cüzdan Fotokopileri
3- İkametgâh Belgesi
4- İl İçi Göçerlerin Noter Tasdikli Daimi Tebligat Adresini İhtiva eden Temsil Belgesi
5-Adli Sicil Kaydı
6- Noter Onaylı Taahhütname
7-ADNKS Tespiti (Adrese dayalı nüfus kayıt örneği)
8- İlgi Teknik personelce hazırlanacak Tahdit Raporu
9- İşletme Belgesi (Hayvan sayısı ve kulak küpe numarasını gösteren)
10- Maliye ve SGK'dan borcu olmadığına dair belge
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Göçerlere Kiralanacak Mera/Yaylak Parselleri;
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Kiralanacak Mera Parsel Şartnamesi:
Ek:1
MERA, YAYLAK, KIŞLAK ŞARTNAMESİ
I.GENEL ŞARTLAR
Madde 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen mera, yaylak, kışlaklar Bayburt İl Tarım Orman Müdürlüğü Çayır
Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde Bayburt İli ihale Komisyonunca …/03/2022 tarihine tesadüf
eden …………. günü saat ………………………….'da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 2 - Kiraya verilecek mera, yaylak, kışlağın özellikleri:
İli : Bayburt, İlçesi: ………………….Köyü :……………… Cinsi :.......
Otlatma kapasitesi: ………..K.B.H.B
Sınırları :…………………………………………….
Tahmini Bedeli : …………………… TL.
Madde 3- 2022/2 No' lu Valilik Genel Emrinde yer alan Kiralamada istenen bilgi-belgeler ile dosya halinde
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne en geç 01/03/2022 tarihi
saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mera, yaylak ve kışlaklar
için ihale ile Mevsimlik Mera kiralama talebinde bulunacak olanların Bakanlık kayıt sisteminde işletme
kaydının olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin kiralamaya açılacak olan mera alanının kapasitesinin en
az %50'i kadar hayvan varlığı olması ve hayvan edinme tarihi tüm üreticiler için 30 gün öncesinden
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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işletmesinde kayıtlı olması gerekir. Kiralama başvurusunda bulunacak olan üreticinin tek başına % 50
kapasiteyi sağlayamaması durumunda vekâlet aldığı ve beraberinde getireceği hayvan sahipleri ile birlikte
kapasitenin %50 şartı sağlanabilir, ancak; başvuru sahibinin kendine ait hayvan varlığının kapasitenin en az
%30'u kadar olması zorunludur, vekâlet aldığı kişilerin hayvan varlığı ile kiralamaya esas kapasitenin %
50'ni ihale öncesinde müracaat dosyası içinde sunmak zorundadırlar
4342 Sayılı Mera Kanunun 12. Maddesinde " ….İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç içinde bulunan
çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir…." denmektedir. Bu
kapsamda; İhalesi yapılacak mera için yapılan müracaatlarda bulunan köyler, belediye başkanlıkları
(Belediye Başkanlıkları hizmet götürmekle yükümlü oldukları mahallelerdeki üreticilerin hayvanları için
ihtiyaç duyulan mera, yaylak ve kışlakların kullanımına yönelik kurmuş oldukları şirket aracılığı ile başvuru
yapabilirler.), gerçek ve tüzel kişilere öncelik verilir. Müracaat bulunmaması durumunda aynı il nüfusuna
kayıtlı göçerlere verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri
karşılanır. Buna göre; Mera kiralaması yapmak isteyen öncelikli il içi göçerler 01/03/2022 tarihi mesai
bitimine kadar; Kiralama İçin Dilekçe (Matbu İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir) (Kiralama
Talebinde Bulunan Göçer Kiralamak İstediği Yerin Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bir Dilekçe ile
Getirilecek Hayvan Sayısı ve Cinsi Belirtilerek, Beraberinde Gelecek Aile Bireyleri ve Çobanları İçin
Aşağıda Belirtilen Belgeleri Temin Ederek Başvuruda Bulunur.)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Başka Göçer Aileleri Adına Kiralama Talebinde Bulunacak Göçerler Noter
Tasdikli Daimi Tebligat Adresini İhtiva Eden Temsil Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Meralara Tecavüz ve Haksız
Otlatma Yapmayacağına Dair Noterden Taahhütname, ADNKS Tespiti ( İlgili Kurum Tarafından Alınacak) ,
Koordinatları Belirlenmiş Olan İhtiyaç Fazlası Meranın Haritası ve Rapor, Hayvanlarını Motorlu Araçlarla
Getirip Götüreceklerine Dair Noterden Taahhütname, Küçükbaş/Büyükbaş Hayvanlara Ait Küpe
Numaralarını Gösterir bilgi, belgeler ile birlikte, İl Mera Komisyonuna sunulmak üzere Tarım ve Orman
Müdürlüğüne dosya halinde başvurulacaktır.
Aynı hayvan kulak küpe numarası ve talep edilen bilgi belgeler ile birlikte birden fazla mera kiralamasına
müracaat edilmeyecek ve müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mera ihalesi yapılacak yerlere başvurular sadece küçükbaş hayvan için yapılacaktır.
Bir Üretici birden fazla mera kiralamasına müracaat etmeyecektir.
İhale Bayburt İhale Komisyonunca 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince Pazarlık
Usulü ile yapılacaktır.
Madde 4- Mera, yaylak, otlaklar' ın kiralama süresi 184 gündür.
Madde 5- Kiralama Dosyasında Kiralama İhalesine katılacağına dair Geçici Teminatı yatırdığına dair
makbuz (Bedelin %30) ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir
Madde 6- Kesin teminat ihale bedelinin % 6'sı (Yüzde altı) dır.
Madde 7- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Madde 8- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç
15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, kiracıya
imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun
postaya verilmesini takip eden 7 ‘nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır. Kira bedelinin peşin ödenmesi
esastır. Onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde
ihale bedeli üzerinden hesaplanacak % 6 nispetindeki kati teminat tutarını, ihale bedelinin % 75' ini ilgili
Köy/Belediye (ilgili Köy/Belediye mera ıslahında kullanılmak üzere) hesabına, 2 ay ve daha fazla süre ile
kiralanan alanlarının kira bedelinin tamamının (İlgili Köy/Belediye hesabına yatırılan miktar düşüldükten
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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sonra T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR450001001745577229685012 IBAN
no'lu Mera Gelir Hesabına yatırarak dekontlarını, İhale Komisyonunca verilecek sözleşmeyi notere tasdik
ettirerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne vermek zorundadır.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve
geçici teminat Mera Gelir Hesabına irat kaydedilir.
Komisyon; aynı süre içerisinde mera, yaylak veya kışlak kiracıya mahallinde tanzim edilecek tutanakla
şartnamede belirtilen sınıf ve evsafa göre teslim eder. Tutanak ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.
Kira müddeti sonunda yine kiracı tarafından Komisyona teslim edilir. Kira müddeti, yer teslimi tarihinden
başlar.
Madde 9- Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen mera, yaylak, kışlak kiracı tarafından müracaat
ederek görevlendirilecek bir yetkiliye bir tutanakla teslim edilir.
Madde 10- 2022 Yılı Mera Kiralama Özel Sözleşmesine ve Valilik Genel Emrine aykırı herhangi bir durum
tespitinde sözleşme İl Mera Komisyonumuzca tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Kiralanan mera alanı için
alınmış bulunan Kati teminatı ise Mera Özel Ödeneği Hesabına aktarılacaktır. Ayrıca Valilik Genel Emri ve
sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir tespitte sözleşme fesh edilmese dahi kiralanan mera alanı için
alınmış bulunan kati teminat Mera Özel Ödeneği Hesabına irat kaydedilecektir.
Kiralaması yapılan mera, yaylak ve otlak alanlarına İl Mera Komisyonunca belirlenen otlatma kapasitesinin
üzerinde hayvan otlatanlar;
Kiralanan mera alanlarını ve kiraya verilmeyen mera alanlarını sürme, inşaat yapma ve benzeri yollarla
tahrip edenler;
İl Mera Komisyonu tarafından kiraya verilmeyen mera alanlarında mera alanının bulunduğu köyde ikamet
etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köy veya beldeden sürü getirerek söz konusu mera alanlarında
otlattığı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilen sürü sahipleri veya kişiler hakkında:
İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık tarafından; 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci
maddesi kapsamında ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi kapsamında işlem yapılacak.
Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Madde 11- Ayrıca Komisyonun talebi üzerine kiralanan taşınmaz mal bulunduğu yer Mülki İdari Amirince
en geç 15 gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerince güvenlik kuvvetleri yardımıyla
kiralanan alanlardan çıkartılacaktır.
Madde 12- Kiraya verilen mera, yaylak, kışlak kiracı tarafından korunacak, değerini düşürmeyecek
özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle
vukuu bulacak zarar ve ziyanları Mera Gelir Hesabına ödemek zorundadır.
Madde 13- Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen mera, yaylak veya kışlağın sınırlarını
daraltamaz, genişletemez, amacı dışında kullanamaz. Kiralanan yer dışında hayvan otlatamaz ve bundan
doğan zararlar kiralayan tarafından ilgililere ödenir.
Madde 14- Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün
içerisinde tahliye edilir.
Madde15- Yukarıda yazılı hususlarla birlikte kiraya verilen mera, yaylak ve kışlağın Komisyonca
belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesini özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı
tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı yasanın 62' nci maddesine göre işlem yapılır.
Madde16- Göçer sürü sahipleri 2022/2 no' lu Valilik Genel Emrindeki esaslara uymak zorundadırlar.
Madde17- Bu şartname Mera Komisyonunun belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil
eder.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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II. ÖZEL ŞARTLAR:
Madde 19a)-2022 otlatma döneminde İlimizde mera yayla ve otlak alanlarını kiralayan göçer sürü sahiplerinden
sözleşme, şartname ve Valilik Genel Emrine aykırı hareket ettikleri, kiraladıkları alanlarda huzursuzluk
yarattıkları tespit edilenler bir sonraki yılın otlatma döneminde yapılacak ihalelere alınmayacaklardır.
b)-Köydeki hayvan varlığının ihtiyacını karşılayacak kadar mera alanı bırakıldıktan sonra ihtiyaç fazlası
olarak belirlenen ve kiralaması için ihaleye çıkarılan mera alanının bulunduğu köyde ikamet eden ve otlatma
hakkına sahip olan kişilerde kiralamaya başvurabilir.
c)-Kiralamaya ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
d)-Kiracıya teslim edilen mera, yaylak, otlaklara 3'ncü kişiler tarafından herhangi bir suretle yapılacak
tecavüzleri kiracı en kısa sürede Komisyona bildirecektir.
e)-Mera, yaylak, otlaklardan faydalanacak sürü sahipleri Komisyonun vereceği kimlik belgelerini yanında
bulunduracaklar, kimlik belgesi olmayanlar meraya sokulmayacaktır.
f)-Komisyonun görevlendirdiği elemanların kiraya verilen mera, yaylak ve otlaklarda yapacakları çalışmalar
kiracı tarafından hiçbir surette engellenmeyecektir.
g)-Kiraya verilen mera, yaylak, otlağın kira süresi dışında süre uzatımında bulunulamaz.
h)-Kiracı, kiralanan alan, alan üzerinde bulunan bina, koruyucu çit, duvar ve buna benzer tesislere zarar
veremez.
k)-Kiracı tarafından kira bedelini yapılan ihtara rağmen süresinde ödememesi ya da sözleşmede belirtilen
diğer hususlara uyulmaması halinde, sözleşme tek taraflı olarak iptal edilir ve kiracı tarafından kiralanan
alanlara ve teslim tutanağı ile teslim edilen tesislere zarar verilmiş ise kiracıdan bu zarar tahsil edilir. Ayrıca
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 75.nci maddesi uyarınca Komisyonun talebi üzerine bulunduğu yer
mülki amirince taşınmaz mal en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek komisyona teslim edilir.
ı)-Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedeli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir.
Kiracı hayvanlarını sebebi ne olursa olsun kiralanan alan dışında kalan özel, tüzel veya resmi mülkiyetlere
sokmayacaktır, meydana gelecek zarar ve ziyanlardan kiracı sorumludur.

Adı Soyadı

:................................

Tebligat Adresi

:................................

İmza Tarihi

:................................

89

73

94

81

-1

Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit yazışma ve tebligatlar,
tebligat adresime yapılabilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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İmza

Başvuru Dilekçesi :
Ek:2

89

73

T.C.
BAYBURT VALİLİĞİ
(Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne)

89

73

94

81
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39

48

1-

13

………………..İli ………….İlçesi……………………Köy/Mahallesinde ikamet etmekteyim. Bayburt İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlen ve Bayburt İli İhale Komisyonunca ihale ile kiraya verilecek
olan;
Bayburt İli ………………..İlçesi………………………..köy/mahallesi sınırları içerisinde bulunan
……………, ………, …………., ……………, ………….., ………., …….. ve …….. mera/yaylak
parsellerinin …………. ha alana sahip olduğu ………..KBHB kapasiteli mera/yaylak parselleri ile ilgili
olarak;
Aşağıda belirtilen, kiralamada istenecek olan belgeler eksiksiz olarak tarafımdan tanzim edilerek ekte dosya
halinde sunulmuş olup;
1-Yukarıda sınırları belli arazide otlatma gün sayısı içinde otlatılacak hayvan sayısından fazlasını
sokmayacağımı otlatmanın yalnızca bu parseller içerisinde yapacağımı, aksi durumda ihale bedeli üzerinden
%6 oranında alınacak olan kati teminat miktarına el konulması ve tespit edilen zarar ziyanın kati teminatın
üzerine çıkması durumunda idarenin vereceği ecrimisili kabul edeceğimi;
2-Parsellere komşu diğer taşınmazlara herhangi bir tecavüzün vuku bulması halinde tespit edilecek zararı
karşılayacağımı;
3-İl dışından bir başkasının hayvanını getirirsem veya bir başkasına kiralama yaptığım tespit edilirse
sözleşmenin fesh edilmesi ve 1 yıl ihalelerden men edilerek yatırmış olduğum Kati teminatın İrad kabul
edilmesini;
4-Tarafımdan otlatma sezonu süresince merada kalacak olan il içi göçer ailelerinin tamamını 1774 sayılı
Kimlik Bildirme Kanununa göre İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarına haber vereceğimi;
-2022/2 No' lu Valilik Genel Emrinde yer alan esaslara uyacağımı,
Evrak eksikliği olması halinde kiralama dosyamın değerlendirmeye alınmayarak müracaatımın kabul
edilmemesini.
-Kiralama dosyamda kiralama ihalesine katılacağına dair geçici teminatı yatırdığıma dair makbuz (bedelin
%30) ile birlikte müracaat dosyama eklediğimi.
-Otlatma süresi 184 günde sona ereceğinden bu tarihten sonra mera hayvan bırakmayacağımı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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5-Kiralayacağım meraya gidiş ve dönüşte sahip olduğum hayvanlarla yaya olarak intikal yapmayacağımı,
motorlu araçla intikal edeceğimi peşinen taahhüt ederek 184 günlüğüne bahse konu mera/yaylakları
(mevsimlik) kiralamak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Tarih
:
Adı Soyadı :
İmza
:

94
81

Adres :
Telefon :

Hayvan İli/İlçesi/
Sayısı Mahallesi

13

89

73

Ekler :
1- Beraberinde Gelecek Aile Bireyleri ve Çobanlara ait bilgi ve belgeler
Hayvan İli/İlçesi/
Hayvan İli/İlçesi/
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Sayısı Mahallesi
Sayısı Mahallesi

97

39

48

1-

2- Nüfus Cüzdan Fotokopileri
3- İkametgâh Belgesi
4- Göçerlerin Noter Tasdikli Daimi Tebligat Adresini İhtiva eden Temsil Belgesi
5-Adli Sicil Kaydı
6- Noter Onaylı Taahhütname
7-ADNKS Tespiti (Adrese dayalı nüfus kayıt örneği)
8- İlgili Teknik personelce hazırlanacak Tahdit Raporu
9-İşletme Belgesi (Hayvan sayısı ve kulak küpe numarasını gösteren)
10- Maliye ve SGK'dan borcu olmadığına dair belge

TAAHHÜTNAME

94

81

-1

38

İhtiyaç Fazlası Mera Kiralayan Göçerlerin Taahhütnamesi:
Ek:3

89

73

Bayburt İli İl Mera Komisyonundan ihale suretiyle kiraladığım …………….İlçesi
…………….Köy sınırları içinde bulunan ……………………………………parsellerdeki meralara
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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hayvanlarımı motorlu araçlar ile getirip götüreceğimi , Komisyonca belirlenen şartnameye veya kira
sözleşmesine uyacağımı 2022/2 no' lu Valilik Genel Emrindeki esaslara uyacağımı, teslim edilecek
olan mera, yaylak, otlaklara 3'ncü kişilere kiralamayacağımı, sürü sahipleri Komisyonun vereceği
kimlik belgelerini yanında bulunduracağı kimlik belgesi olmayanları meraya sokulmayacağını,
Hayvanlar Meraya getirildiği günden itibaren en geç 5 iş günü içerisi mesai bitimine kadar hayvan
sevk raporları İl Mera komisyonuna ibraz edeceğimi, Kiralama Müracaatından sonra hayvan
eklemesi kesinlikle yapmayacağımı, kiraladığım mera, yaylak, otlağın içerisinde köy tüzel kişiliğine
veya şahsa ait tapulu yerlere hiçbir surette hayvanlarını sebebi ne olursa olsun sokmayacağımı,
meydana gelecek zarar ve ziyanlardan sorumluluğun bana ait olacağı ve İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü'nün üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ederim .
Tarafımla yapılacak olan herhangi bir iletişim ile ilgili olarak aşağıda belirtilen adres adresim tebligat
adresimdir.

:
:

1-

13

89

73

Adı Soyadı
T.C. No

39

48

Tebligat Adresi
Kira Sözleşmesi Örneği:
Ek:4
MERA KİRA SÖZLEŞMESİ

-1

Kiraya Veren

38

97

28 Şubat 1998 tarihli ve 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarını
belirleyen Mera Yönetmeliğinin 29.11.2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 13.
Maddesi kapsamı ve 2022/2 Nolu Valilik Genel Emri gereğince 2022 Yılı mevsimlik kiralanan mera
alanlarının Mevsimlik kiralama sözleşmesidir
I.GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Genel Bilgiler
İl Mera Komisyonu

81

KİRACININ

Adı Soyadı/Unvanı

94

Adresi

Telefon

89

73

T.C. Kimlik No / Vergi No:
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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İli

Bayburt

Ada No Parsel No ve

İlçesi

Mahalle

Vasfı

Mera/Yaylak/Kışlak

Kiralama
Başlangıç
01/05/2022-31/10/2022
Veriliş- Bitiş Tarihi

KBHB

94
81

Kapasitesi

Yüzölçümü (Ha)

-1
38
97
39
4

KİRAYA VERİLECEK MERANIN

1-

13

89

73

Madde 2. Kira Süresi
Kiralama süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren Valilik Genel Emrinde yer alan süre
zarfındadır.
Sezon sonunda hayvanlar Valilik Genel Emrinde yer alan güzergâhlar takip edilerek terk edilecektir.
Madde 3. Mevsimlik Kira Bedeli
Kira bedeli, ihale bedeli olan ……………. / Ha. dır.
Yıllık kira bedeli ……..2022 tarih ve …. sayılı İhale Komisyonu toplantısında alınan karar
doğrultusunda uygulanmıştır
Madde 4. Meranın Kiracıya Teslimi
Kiraya verilecek mera, kiracıya 2022 Yılı kiralama sezonunda teslim edildiği alan üzerinden devam
edilecektir.

89

73

94

81

-1

38

97

39

48

Madde 5. Tesisler
Kiraya verilecek meralar üzerinde seyyar tuvalet, banyo ve süt toplama merkezi vs. tesislere herhangi
bir zarar ziyanın tespiti halinde kiracıdan tanzim edilecek Kati teminatı irad kaydedilecektir.
Madde 6. Çevrenin Korunması
Kiralanan meranın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak
ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.
Madde 7. Sorumluluk
Kiracı merayı teslim aldığı tarihten, Kiralama alanında bulunan su kaynaklarının kirletilmesi halinde
sorumluluklar kiracıya ait olup çevre mevzuatı kapsamında gerekli cezai işlemler tesisi edilecektir,
Kiralanan meraların Komisyona teslim edeceği güne kadar çevreye, diğer meralara, veya üçüncü kişilere
vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahil) sorumlu olacaktır.
Kiracı otlatma sezonu süresince merada kalacak olan göçer ailelerinin 13 Yaşından büyük fertlerin tamamına
yaylacı tanıtım kartı alacağı, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarına
haber verecektir.
Madde 8. Sözleşmede Değişiklik Talebinde Bulunmama
Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi
seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların
meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile
sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen
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89
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sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, kira
süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde
bulunamaz.
Madde 9. Sözleşmenin Devri ve Ortak Alımı
İdarenin haberi ve izni olmadan kiracı, bu hakkının bir kısmını veya tamamını devredemez ve
getirilen hak ve mükellefiyetleri 3. kişi ile sonradan her hangi bir şekilde paylaşamaz. Kiracı, kiraya verilen
merayı amacı dışında kullanamaz.
Madde 10. Tahliye Yükümlülüğü
Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde tebligatı müteakip 15 gün içinde
merayı tahliye etmek zorundadır. Kiracı merayı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine
göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.
Madde 11. Fesih Yetkisi
Bakanlıkça veya komisyonca, kiralanan alan üzerinde zorunlu olarak başka bir tasarrufa ihtiyaç
duyulması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı hiçbir hak ve tazminat talebinde
bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde merayı tahliye edecektir.
Bu sözleşmenin kiracıya yükümlülük getiren herhangi bir maddesinin ihlali sözleşmenin önemli
ölçüde ihlali sayılır ve mera Komisyonca hiçbir bedel ve tazminat ödenmeksizin teslim alınır.
Madde 12. Meranın İdareye Teslimi
Kira süresi sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiğinde mera bir tutanakla teslim edilir. Bu
tutanakta, sözleşme ile teslim edilen ve kiracının kullanımına bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen
müştemilat ve muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır.
Madde 13. Kontrol Yetkisi
Kiracının sözleşme gereğince yapacağı faaliyetlerinin sözleşme hükümlerine uygunluğunun tespiti ve
denetimi İl Mera Komisyonuna aittir. Kiracı denetimler ile ilgili olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
vermek zorundadır.
Denetimler çerçevesinde sözleşme hükümlerinin gereğinin yapılmadığı veya Komisyonca yapılacak
denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler belirlenen süre içinde giderilmediği takdirde Komisyon
sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder.

-1

38

97

Madde 14. Ceza
Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde meranın idareye teslim edilmeksizin geçen
her gün için, cari yıl kira bedelinin %1'i oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Ceza ödenmesi meranın
kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşmede yazılı hususlara yapılan
itirazlar kabul edilmez.
İhale yolu ile kiralama ihalesini alan asıl dosya sahipleri kiralanan alanda beraberinde gelen sürü
sahiplerinin herhangi bir olumsuz (haksız otlatma, mera işgali tahribatı v,s) eylemde bulunmalarının tespiti
halinde ihaleyi alan kişi sorumlu tutulacak yasal işlemler sözleşme sahibi kiracıya tesis edilecektir.

89

73

94

81

Madde 15. Vergi, Resim, Harç, Prim Ve Diğer Ödemelere İlişkin Hükümler
Kiracı, kira dönemi boyunca yapılacak faaliyetleri dolayısıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
(VUK) öngörülen belge düzenine uymak zorundadır. Kira dönemi boyunca çeşitli tarihlerde bir kez bu
zorunluluğa uyulmadığının tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir.
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Doğrulama Kodu: 9C10C102-58E9-4BFA-B8F1-9B4E4253182D
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys
Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi Bayındır Sokak No:16 69000 / Bayburt
Bilgi için:Fatih YILMAZ
Tel: (0458) 211 74 85 Faks: 0458 211 75 84
Mühendis
E-Posta: bayburt@tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
12 / 16

-1
38
97
39
4

73

94
81

Mahalli idareler, sosyal sigortalar, vergi daireleri, meslek odaları ve benzeri kuruluşlara ödenmesi
gereken vergi, resim, harç, prim ve eğitime katkı payı ile benzeri yükümlülüklerden dolayı idare hiçbir
zaman sorumlu tutulmayacak, bu yükümlülükler kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi vergi borcu olduğunun tespiti halinde sözleşme feshedilecektir.
Madde 16. Tebligat Adresi
Bu sözleşme konusu iş için yapılacak her türlü tebligat kiracının göstermiş olduğu adrese veya varsa
sözleşme konusu yer adresine yapılacaktır. Adres değişikliği olup da kiracı tarafından bildirilmediği
takdirde, gösterilen adrese veya varsa sözleşme konusu mera adresine yapılan tebligat geçerlidir.
Madde 17. İhtilafların Hal Merci
Sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde sözleşmenin yapıldığı yer olan Bayburt İl Merkezindeki icra
daireleri ve mahkemeler yetkilidir.
Madde 18. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile, 4342 sayılı Mera
Kanunu ve bu Kanunun 31 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Mera Yönetmeliği hükümleri ile diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

89

II.ÖZEL HÜKÜMLER

89

73

94

81
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Madde 19– Yukarıda sınırları belli arazide otlatma gün sayısı içinde otlatılacak hayvan sayısından fazlası
sokulmayacak, otlatma yalnızca bu parseller içerisinde yapılacaktır. Aksi durumda ihale bedeli üzerinden %
6 oranında alınacak olan kati teminat miktarı ilgiliye verilmeyip Mera Hesabına aktarılacaktır. Tespit edilen
zarar ziyanın kati teminatın üzerine çıkması durumunda idarenin ecrimisil hakkı saklıdır.
Madde 20– Parsellere komşu diğer taşınmazlara herhangi bir tecavüzün vuku bulması halinde zararın
karşılanması kiracıya aittir.
Madde 21– Merayı kiralayanlarca başka şahıslara kiralama yapılırsa sözleşme tek taraflı fesh edilir, Kiracı 1
yıl ihalelerden men edilir veya yatırmış olduğu Kat Teminat irad kabul edilir.
Madde 22– Kiracı temsilcileri tarafından otlatma sezonu süresince merada kalacak olan göçer
ailelerinin tamamı 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarına haber
verecektir
Madde 23– Kiracı tarafından kira bedelinin yapılan ihtara rağmen süresinde ödenmemesi ya da sözleşmede
belirtilen diğer hususlara uyulmaması halinde sözleşme tek taraflı olarak iptal edilir ve kiracı tarafından
kiralanan meraya zarar verilmiş ise kiracıdan bu zarar tahsil edilir. Ayrıca 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca komisyonun talebi üzerine bulunduğu yer mülki amirince mera en geç 15
gün içinde tahliye ettirilerek komisyona teslim edilir.
Madde 24– Kiralanan meraya yaya olarak intikal yapılmayacak, otlatma sezonu başlangıcından bir hafta
sonra belirlenen parsellere hayvanlar motorlu araçlarla getirilecektir. Otlatma sezonu sonunda dönüşlerde
Valilik Genel Emri kapsamındaki talimata göre yapılacaktır.
Madde 25– İhale bedeli Ziraat Bankası Bayburt Merkez Şubesindeki hesaba peşin olarak yatırılacaktır,
Madde 26– Kiracı, 4342 sayılı Mera Kanununun 19, 26 ve 27. Maddeleri, 2886 sayılı kanunun 75. Maddesi
veya 3091 sayılı kanunun ilgili maddelerinin ihlali ( Komşu meralara tecavüz ve haksız otlatma vb. ) ile
oluşacak yaptırımlara uymayı peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 27– Kiracı; Valilik Genel Emrine uyum sağlayacak, kiralanan taşınmazı başkasına devredemez,
ortak alamaz, kiraya verilen mera, yaylak veya kışlağın sınırlarını daraltamaz, genişletemez, amacı dışında
kullanamaz. Kiralanan yer dışında hayvan otlatamaz ve bundan doğan zararlar kiralayan tarafından ilgililere
ödenecektir
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Madde 28 –Komisyon gerekli gördüğü hallerde bölgelerin özel şartlarına göre sözleşmeye özel
hükümler eklemeye yetkilidir.
Meraları Kiralayan ve kiraya veren işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır
Bu sözleşme ve eklerindeki hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.
Her çeşit yazışma ve tebligatlar, tebligat adresime yapılacaktır. …/…/2022
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5-4342 sayılı Mera Kanunu'nun 4. maddesinde "Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden
çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır." hükmü bulunmakta olup
ihtiyaç fazlası meraların kiraya verilmesi İl Mera Komisyonu yetkisindedir. Dolayısıyla İl Mera Komisyonu
dışında yapılan kiralama işlemleri yasal olmadığından, Belediye Başkanlıkları, Muhtarlıklar ve şahısların
kiralama yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera,
yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyelerin İl Mera Komisyonu dışında kiralanması durumunda
kiralama yapanlar hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanacaktır.

38
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6-Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve tahsis
amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından, geliştirme projelerinde öngörülen hususların
yerine getirilmesi ile kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. Bu nedenle Muhtarlar
ve Belediye Başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüğüne, İl/İlçe Müdürlükleri de Valilik/Kaymakamlıklara bildirmekle yükümlüdürler.

81

-1

7-Mera Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma hakkından yararlanmak
için, Kanun'un 22. maddesi gereği çiftçi ailelerinin mera, yaylak ve kışlağın bulunduğu yerleşim biriminde
en az 6 (altı) aydır ikamet (birincil ikamet adresi) ediyor olması ve hayvanlarının ise 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yayımlanmış yönetmelik, tebliğ ve
talimatlar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sisteminde çiftçi ve çiftçi ailesi
üzerine kayıtlı olması gerekir.

89

73

94

8-4342 sayılı Mera Kanunu'nun 26. maddesi gereği mera, yaylak, kışlaklarda otlatma hakkını kullanarak
yararlananlardan, 2022 yılı için alınacak otlatma bedeli 20,00 TL/küçükbaş ve 200,00 TL/büyükbaş olarak
belirlenmiş olup, bu bedellerin hayvan sayıları ile çarpımı sonucu bulunacak otlatma bedelleri Mera Yönetim
Birlikleri'nce tahsil edilir. Mera Yönetim Birliği, kurulu değil ise, Köy Muhtarlıkları ve Belediyeler
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tarafından tahsil edilerek yine Köy Muhtarlığı ve Belediyelerce açılacak özel hesaba gelir kaydedilir ve bu
gelirler o yerleşim yerinin mera alanlarının ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Başka amaçla
kullanılamaz.
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9-Çiftçi aileleri otlatma hakkından fazla sayıda hayvan otlatamazlar, otlatma haklarını başka çiftçi ailelerine
devredemezler. Çiftçi aileleri, otlatma sezonu içerisinde, mera tahsisi yapılmış köylerde, mera komisyonu
tarafından otlatma kapasitesine göre verilmiş büyükbaş hayvan birimi cinsinden otlatma hakkı kadar, tahsis
çalışmaları tamamlanmamış köy/mahallelerde mevcut duruma göre Mera ve Kadastro Komisyonlarının
tespitleri baz alınarak hesaplanacak büyükbaş hayvan birimi kadar hayvan otlatabilecektir. Ancak ikamet
ettikleri yerleşim birimine ait mera yaylak ve kışlaklardan yararlanmak için dışarıdan hayvan satın almaları
durumunda, satın aldıkları hayvanlar için İl Mera Komisyonunun izni alınmadan mera ve yaylaklardan
yararlanamazlar. Yeni alınan hayvanlar mera, yaylak ve kışlaklara çıkarılmadan önce, İl Mera Komisyonuna
gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır. Komisyon bu başvuruları en geç 1 ay içerisinde karara
bağlamak zorundadır. İzin başvurusu için çiftçi ailelerinin; satın alma işlemi gerçekleştiğine dair resmi
belgeler (banka dekontu, noter satış belgesi vs.), işletmesinin bulunduğu köy/mahallede oturduğuna dair
birincil ikametgâh belgesi ve veteriner sağlık raporunu dilekçe ekinde İl Mera Komisyonu'na ibraz etmek
zorundadırlar. Otlatma sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri haricinde izinsiz otlatma nedeniyle gerekli cezai
işlem uygulanacaktır. Bu şekilde izinsiz otlatma yapanlara, ilave getirdikleri hayvan başına 2022 yılı otlatma
mevsiminde kiralamaya esas küçükbaş ve büyükbaş hayvan için bu genel emrin 8. maddesinde belirlenen
otlatma bedelinin 3 (üç) katı ceza olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
10-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyelerde;
kaçak otlatma ihbarı olduğunda kolluk kuvvetleri veya kolluk kuvvetleri ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman
Müdürlükleri personeli veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personeli tarafından tespit işlemi
yapılacaktır. Tespit işlemi sonrası, kaçak otlatma yapan hayvan/sürü sahiplerine 4342 sayılı Mera Kanunu ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu maddelerince işlemler uygulanır, ilave olarak 5996 sayılı kanun kapsamında
hayvan hareketleri mevzuatı yönünden uygunsuzluk varsa yasal işlem yapılır.
11-Yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatmaya devam edenlerle mera, yaylak ve kışlak arazisini sürmek
sureti ile tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapanlar hakkında, Valilik tarafından 3091 sayılı Taşınmaz Mal
Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine
göre gerekli kanuni işlem yapılır. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiilleri işleyenleri zamanında
duyurmayan muhtar, belediye başkanı gibi bu Kanunun uygulanmasında görev ve sorumluluk verilen kişiler
hakkında, genel hükümlere göre işlem yapılır. İlimizdeki mera/yaylaklarda, yapılaşma ve çit çevirme vb.
tecavüzler ile İl Merkezinde ve İlçelerde "Mera/Yaylaklarda Kaçak Yapılaşma ve İzinsiz Otlatma Tespit
Ekibi" kurulacak ve görevlendirilen memurların emniyeti kolluk kuvvetlerince sağlanacaktır.
12-Kurum ve kuruluşlar tarafından hayvancılığı geliştirme amacıyla hazırlanmış projeler kapsamında
bulunan hayvanlar, İl Mera Komisyonundan alınacak izin doğrultusunda mera ve yaylalardan
yararlanabilecektir.
13-İlimiz meralarının kurallara uygun olarak otlatılabilmesi, verimlilik ve sosyal adalet ilkelerinin
zedelenmemesi için yıllardan beri uygulanan, köy ve mahallelerdeki mevcut hayvanların ortak sürüye dahil
edilerek, tüm hayvan sahiplerinin katılımının sağlanarak, tutulan çoban ile, kontrollü ve münavebeli
otlatmaya devam edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, küçük ve büyükbaş hayvan otlatma alanları ve
meraların verimli kullanımının planlanması, ilgili Köy/Mahalle Muhtarlığı veya Belediyesince alınacak
kararlar doğrultusunda İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kontrolünde yapılabilecektir. Hayvan
sahipleri, İl Mera Komisyonundan talep etmesi ve talebin uygun bulunması halinde, köy sürüsüne
katılmadan, köy sürüsünün otlatıldığı yerde ve zamanda ayrı olarak otlatabileceklerdir. Bu durumda olan
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hayvan sahiplerine, ilgili Belediye ve Köy/Mahalle muhtarlıkları verilen iznin uygulanması konusunda
gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.
14-4342 sayılı Mera Kanunu gereği, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, kışlak,
umuma ait çayır ve otlakıyeler Kanunda belirtilen amaç (otlatma ve/veya biçerek değerlendirme) dışında
kullanılamaz. Bu alanla üzerine ev, ahır, imalathane, tesis vb. inşaatlar yapılamaz, sürülerek tarımsal
faaliyette kullanılamaz, üzerine bağ bahçe tesis edilemez.
15-Yaylak alanlarında yapılacak olan yayla şenlikleri için İl Mera Komisyonu'ndan izin alınacaktır.
16-İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Belediyeler, Jandarma ve Emniyet birimleri bu Valilik Genel Emri
çerçevesinde yaptırım uygulamaya yetkili ve sorumludur. Bu genel emir kapsamında bulunan cezai ve yasal
işlemler, ilgili kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde yürütülecektir. Ancak güvenlik sorunu olan yerlerde
veya zaman kaybı yaşanmaması adına tüm birimler ( İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Belediyeler,
Jandarma ve Emniyet birimleri) bulundukları ilçelerde, arazilerde, mera ve yaylalarda, tarlalarda, köylerde,
şehir merkezlerinde ve yollarda vb. alanlarda yakalanan kaçak ve izinsiz gelen göçerler ile hayvan sürülerine
ve bu ''Valilik Genel Emri'' hükümlerine uymayanlara ayrı ayrı olarak da gerekli yasal ve cezai işlemleri
uygulayabilecektir. İlgili kurumlar kendi aralarında koordinasyonu sağlamak için iletişim bilgilerini
paylaşacak ve iletişimi sağlayacaklardır. Bu çerçevede resmi görevliler, memur ahlakına ve Devlet
ciddiyetine yakışır bir tavır ve davranış içerisinde sorumlulukları paylaşarak özverili olacaklardır.
17-Kamu görevlilerinin ve güvenlik kuvvetlerinin hayvanlar ve hayvan sahipleri ve yanlarında bulunan
kişiler ile ilgili yapacakları iş ve işlemlerde, talep halinde diğer kamu kurumları ve yerel yönetimler
gerekli araç-gereç ve insan gücü desteğini vermek zorundadırlar.
Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda başka özel bir hüküm
bulunmadığı takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, 11/C ve 66. Maddeleri ile 5326 Sayılı
Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince ''Emre aykırı davranış'', 40. Maddesi gereğince ''Kimliği
Bildirmeme'', 41. Maddesi gereğince '' Çevreyi kirletme'', 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 265. Maddesi
gereğince ''Görevi yaptırmamak için direnme'' suçundan, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri
gereğince çevreye verdikleri zararın konusu doğrultusunda kanuni işlem yapılacak ve idari yaptırım
uygulanacaktır. Ayrıca 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
kanun hükümleri ile görevini ihmal eden ve kötüye kullanan muhtarlar ile diğer kamu görevlileri hakkında
da 4483 Sayılı Kanuna göre Valilik ve Kaymakamlıklarca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
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Ek: 2022 Yılı İl Otlatma Planı (2 Sayfa)
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