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<><><>
ERZURUM İLİ
MERALARININ KULLANIMI VE GEZGİNCİ ARICILIK FALİYETLERİNE DAİR
2022/12 VALİLİK GENEL EMRİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Yukarıda belirtilen ilgi sayı yazımız ile daha önce yazılan Erzurum İli Meraların kullanımı ve Gezginci
Arıcılık Faaliyetlerine Dair 20022/11 Valilik Genel Emri Değişikliğinde sehven yazılan 4. Bölüm 3b
maddesi ile 5. Bölüm 4.madde <><><>6.bendindeki 1 Dekarın, 1000 Dekar olarak düzeltilmesi buna
göre;
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Bu emirde geçen;
İl İçi Öncelik: Öncelik ilçe bazında hayvancılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişiler (ikametgâhı ve
işletmesi aynı ilçede olanlar) sonra diğer ilçeleri kapsar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayla ve Meraların Kullanımı
Madde 6
2b) İlimiz Meralarının kurallara uygun olarak otlatılabilmesi, verimlilik ve sosyal adalet ilkelerinin
zedelenmemesi için yıllardan beri uygulanan, mevcut hayvanların mahalledeki ortak sürüye dâhil edilerek,
tüm hayvan sahiplerinin katılımı ile tutulan çobanla kontrollü ve rotasyonlu otlatmanın devam ettirilmesi
sağlanacaktır. Ayrı hayvan otlatanlar için İçe Kaymakamlıkları tarafından 4081 sayılı çiftçi mallarını koruma
kanunun kapsamında işlem tesis edilecektir. Bu kapsamda mahalle muhtarlığınca mahallelerinin ortak
sürülerine ait bilgileri (Hayvan sahiplerinin iletişim bilgileri, çoban iletişim bilgisi, hayvan sayıları ve cinsini)
gösterir liste düzenlenerek bağlı bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yerli Üretici ve Göçerlerin Mera Yaylak ve Kışlaklardan Yararlanma
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Usul ve Esasları
Madde 7
2 Mevsimlik kiralama ihalesine başvuru yapacak üreticiler için, başvuru sahibinin kiralamaya açılacak
olan mera alanının kapasitesinin en az %50’i kadar hayvan varlığı olması ve hayvan edinme tarihi tüm
üreticiler için 15 Ekim 2021 tarihinden önce işletmesinde kayıtlı olması gerekir. Kiralama başvurusunda
bulunacak olan üreticinin tek başına %50 kapasiteyi sağlayamaması durumunda vekâlet aldı ğ ı ve
beraberinde getireceği hayvan sahipleri ile birlikte kapasitenin %50 şartı sağlanabilir, ancak; başvuru
sahibinin kendine ait hayvan varlığının kapasitenin en az %20’si kadar olması zorunludur.
Bununla beraber vekâlet aldığı kişilerin hayvan varlığı ile kiralamaya esas kapasitenin % 50’ni ihale
öncesinde müracaat dosyası içinde sunmak zorundadırlar.
3 Mera kiralaması yapmak isteyenlerden öncelik hakkı bu Genel Emrin 2. Bölüm 5. maddesinin 6.
bendinde tarif edildiği şekli ile belirlenecek olup, İl içi üreticiler 1128 Şubat 2022 tarihi Pazartesi günü
mesai bitimine kadar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, otlatacakları hayvan sayısını ve kulak küpe numaraları ile
otlatmak istedikleri yere ait bilgi, belgeler ile birlikte, İl Mera Komisyonuna sunulmak üzere ilgili ilçe
Kaymakamlığına (İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne) dosya halinde başvuracaklardır.
Alınan müracaatlar Mart ayının ilk haftası değerlendirilecek olup İl içi müracaatlara ilişkin ihaleler Mart
ayı içeresinde tamamlanacaktır.
3a) İl içi göçerler 28 Şubat 2022 tarihi Pazartesi gününden sonra müracaat etmeleri halinde il dışı
g ö ç e r l e r i l e a y nı kategoride değe r l e n d i r i l e c e k o l u p i l i ç i ö n c e l i k h a k kından kesinlikle
faydalanamayacaklardır. (İlk defa kiralama ihalesi yapılacak yerler hariç).
3d) Mera ihalesi yapılacak yerlere başvurular sadece küçükbaş hayvan için yapılacaktır.(Hınıs ilçesi,
Güzeldere Mahallesi sınırları içinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera ihalesine başvurular
büyükbaş ve küçükbaş hayvan için kabul edilebilecek)
4a) İl dışından yapılan müracaatlar 1531 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Alınan müracaatlar
Nisan ayının ilk haftası değerlendirecek, İl dışı müracaatlara ilişkin ihaleler Nisan ayında tamamlanacaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Mülkiyete Haiz Taşınmazların Kiralanma Usul Esasları

Madde 8
2 Özel mülkiyete ait çayır, yaylakıye ve otlakıyelerin kiralanması ile ilgili olarak kiralayanın
müracaatına müteakip olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanacak Hayvan Tahdit Raporunun
tanziminden sonra bu taşınmazların Kiralama Takvimi, Getirilecek Hayvan Sayısı,(tahdit raporunda
belirlenen hayvan sayısı aşmayacak) hayvan sevk işlemleri vs. ilgili Kaymakamlık yetkili olacak ve kiralama
Kaymakamlık onayı ile yapılacaktır.
3 Özel mülkiyete ait çayır yaylakıye ve otlakıyelerin kiralamalarının Kaymakamlık izni ve bilgisi
dışında yapılması halinde gayri resmi bir süreç teşkil etmesi dolayısıyla geçersiz kabul edilecektir.
4 Özel yaylakıye ve otlakıye sahibinden aşağıdaki belgeler istenecektir.
 Taşınmazın Tapu Senedi fotokopisi ile siciline uygunluğunu gösterir tapu müdürlüğü yazısı.
 Hisseli taşınmazlarda bahse konu taşınmazı kiraya vermek isteyen hissedar/hissedarlar diğer
hissedarların 2/3'ünden alacakları imzalı muvafakat ile kiralama başvurusu yapabilecektir.
 Özel çayır, otlakıye ve yaylakıyeyi kiralamak isteyen göçerlerle bu genel emrin 4. Bölüm 7.
Maddesinde belirtilen belgeler ilave olarak;
 Kiralamak istedikleri özel çayır, otlakıye ve yaylakıyeye getirecekleri hayvan sayısı ve cinsini
(büyükbaş ve küçükbaş) ayrıntılı olarak belirtilecekleri bir dilekçe,
 Şahıslara ait özel çayır, yaylakıye ve otlakıyelerin kiralanması ile ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğünce görevlendirilen ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit
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Raporu, kiralayan ve kiraya veren şahıs tarafından taşınmaza komşu meraların tecavüzünün ve haksız
otlatmanın önlenmesi amacıyla 4342 sayılı Mera Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi
ve 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun ile 4081
Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun ilgili maddelerine ve 2022/1 No'lu Valilik Genel Emrine uymayı
peşinen kabul ettiğine dair Noter Tasdikli Taahhütnamesi istenecektir.
 Özel yaylakıye ve otlakıyelerin kiralanmasında kiralanacak arazinin en az 1000 Dekar Yüz Ölçüme
sahip olması esastır ancak; Bahse konu yüz ölçümün altındaki alanların kiralamaya açılıp açılmayacağı ilgili
Kaymakamlıkça değerlendirilecektir.
Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan taşınmazlar ve özel mülkiyete ait taşınmazlara yapılacak her
türlü işgal ve tecavüzler ile kiralama sözleşmesine aykırı hareket edenlere bağlı bulundukları Kaymakamlıkça
yukarıda açılanan emirlere uymayanlar hakkında gerekli yaptırımlar ve yasal işlemler uygulanacaktır.
Bu emir mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacak, uygulanmasının temin ve takibi, Erzurum
Valiliği, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme
Müdürlüğü, Orman İşletme Şeflikleri, Belediye Başkanlıkları, Mahalle Muhtarlıkları, Mera Yönetim Birlikleri
ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir. Şeklinde işlem yapılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Okay MEMİŞ
Vali

Dağıtım:
Gereği:
İlgili Valiliklere
20 İlçe Kaymakamlığına
Erzurum İl Jandarma Komutanlığına
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Erzurum Defterdarlığına
Erzurum İl Yazı İşleri Müdürlüğüne
Erzurum İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne

Bilgi:
Tarım ve Orman Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
(Özel Kalem Müdürlüğü)
9'uncu Kolordu Komutanlığına
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Başkanlığına
Mit Bölge Daire Başkanlığına
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