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VALİLİK GENEL EMRİ 
2019/1

Mera Yaylak ve Kışlakların Kullanım Esasları
Amaç
MADDE 1-İlimizde bulunan mera yaylak ve kışlakların aşırı, zamansız ve izinsiz otlatılmasını 
engellemek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu yerlerden en iyi şekilde istifade 
etmelerini temin etmek, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, göçerler ve sürü 
sahiplerinin otlatma süresi içerisinde güvenlik açısından sorun yaşanmamasını sağlamak amacıyla 
iş bu Genel Emir yayımlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- Bu Genel Emir Niğde İl ve İlçelerinde bulunan mera, yaylak ve kışlak alanları ile 
umuma ait çayır ve otlakların kullanım esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu Genel Emir; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera 
Yönetmeliği, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 3091 sayılı 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 2007/1 sayılı Mera, 
Yaylak, Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları Genelgesi ile Tarım ve Orman 
Bakanlığının 2014/1 nolu Mera, Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel İlkeler
MADDE 4- İlimizde bulunan mera alanlarında, üzerinde kar bulunmadığı sürece hayvan otlatıldığı, 
münavebeli bir otlatma yapılmadığı, yetkisi olmadığı halde belediye başkanları, muhtarlar ve 
şahısların il dışından veya köy ve kasaba dışından gelen göçerlere mera, yaylak ve kışlakları 
kiraladıkları, köyde ikamet etmedikleri halde o köye hayvan getirerek otlattıkları, köyde ikamet 
edenlerin kendisine ait olmayan hayvanları getirerek otlattıkları yönünde tespitler yapılmaktadır. 
Mera yaylak ve kışlaklar, ülkemiz hayvancılığına hizmet eden en önemli doğal ve ucuz yem 
kaynaklarıdır. Doğal ve ucuz yem kaynağımız olan meraların korunması, iyileştirilmesi ve doğru 
yönetilmesi ve 4342 Sayılı Mera Kanununda belirtilen kurallara uygun bir şekilde 
kullandırılmasının sağlanması büyük önem arz etmektedir.
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Mera, Yaylak, Kışlak ve Umuma Ait Çayır ve Otlakiyelerin Kullanım Esasları 
MADDE 5- Mera yaylak ve kışlaklardan faydalanmak için şahsın; Mera Kanununun 22. maddesi 
gereği mera, yaylak ve kışlağın bulunduğu yerleşim yerinde en az 6 (altı) aydan beri ikamet ediyor 
olması, hayvanların ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
kapsamında yayımlanmış Yönetmelikler, Tebliğler, Talimatlar doğrultusunda Hayvan Sevk Raporu 
veya Menşei Şahadetnamesinde şahsın üzerine kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde şahıs ve 
üzerinde kayıtlı hayvanlar göçer konumunda olacağından mera yaylak ve kışlağın bulunduğu 
yerleşim yerindeki otlatma hakkından faydalanamaz.

MADDE 6- İlimizde 2019 yılı otlatma mevsimi;Merkez, Altunhisar, Bor İlçelerinde 15 Nisan-15 
Ekim tarihleri; Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla İlçelerinde 1 Mayıs-15 Ekim tarihleri olarak 
belirlenmiştir. Bu tarihlerden önce mera yaylak ve kışlaklara çıkılmayacak, bu tarihten sonra mera 
yaylak ve kışlaklarda kalınmayacaktır.

MADDE 7-Otlatma mevsiminde mera, yaylak ve kışlaklara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan 
sokulmayacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera ıslah ve amenajman projeleri 
yürütülen yerleşim birimlerinde projeler kapsamında hazırlanan otlatma planlarına göre otlatma 
yapılacaktır.

MADDE 8-Mera Kanunu 26. Maddesi uyarınca 2019 yılında İl Mera Komisyonunca tespit edilen 
otlatma mevsimi boyunca otlatma bedeli büyükbaş hayvanlar için 85,00 TL, küçükbaş hayvanlar 
için 8,50 TL olarak uygulanacaktır.

İhtiyaç Fazlası Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralama İşlemlerine Ait Esaslar ve Göçerlerin 
Sorumlulukları
MADDE 9- İlimizde tespit edilen ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate 
alınarak, 4342 sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde İl Mera 
Komisyonu tarafından ilan edilir ve ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik İlimiz 
nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Onların talepleri karşılandıktan sonra başka il nüfusuna kayıtlı 
göçerlerin talepleri başvuru tarihi esas alınarak karşılanır. Ayrıca zamanında kiralanmayan ihtiyaç 
fazlası mera yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi içerisinde talepler değerlendirilerek kiraya verilir.

MADDE 10- İlimizdeki mera, yaylak ve kışlakları kiralamak isteyen sürü sahipleri; otlatma 
mevsimi başlamadan (60) altmış gün önce otlatmak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayısını ve 
cinsini belirten dilekçe ile ilimize gelecek aile bireyleri ve çobanları için daimi tebligat ve 
ikametgah adresini beyan eden sair belgeler ile Valiliğe müracaat edeceklerdir.
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MADDE 11- Otlatma izni verilen hayvan sahiplerine İl Mera Komisyonu tarafından ‘ 'Otlatma İzin 
Belgesi" düzenlenecek ve bu belgeler otlatma mevsimi boyunca yanlarında bulundurulacaktır.

MADDE 12- Dünyada ve Ülkemizde mevcut ve görülmesi muhtemel olan bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların önüne geçilmesi için, il dışından gelen sürü sahipleri ve göçerler ilimizdeki mera 
yaylak ve kışlaklara geçişlerini motorlu araçlarla yapacaklardır. İl içinde hayvan nakli için "Nakil 
Beyannamesi"nin bulunması gerekli olup, sürü sahipleri sürülerini İl Hayvan Sağlığı Zabıtası 
Komisyonunun belirlediği güzergahlardan araçla veya yaya olarak geçireceklerdir.

MADDE 13- Sürü sahipleri İlimize getirecekleri hayvanlar için 5996 Sayılı Kanun uyarınca 
geldikleri İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden ‘ 'Hayvan Şevklerine Mahsus Yurtiçi 
Veteriner Sağlık Raporu" alacaklar ve bu raporu yanlarında bulunduracaklardır. Sağlık raporu 
olmayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun gereği işlem yapılacaktır.

MADDE 14- Hayvan sahipleri otlatma izni aldıkları yaylak ve kışlağa İl Mera Komisyonunun izin 
belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelikte ve sayıda hayvan getirmeyecekler, 
Komisyonca belirlenen otlatma planlarına uyacaklardır. Otlatma izni aldıkları yeri başkalarına 
kiraya vermeyeceklerdir.

MADDE 15- Kiralama sözleşmesine aykırı herhangi bir durum tespit edildiğinde sözleşme tek 
taraflı iptal edilerek tahsil edilen kira bedeli mera gelirleri hesabına, kesin teminat ise hazine adına 
irat kaydedilecektir. Ayrıca verilmiş zararlar tahsil edilecek ve meranın bulunduğu yerin mülki 
amirlerince en geç 15 gün içinde gerekli tahliye işlemi yapılarak İl Mera Komisyonuna teslim 
edilecektir.

Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması
MADDE 16- Belediye başkanları ve muhtarlar mera ve yaylakların ve sınır işaretlerinin 
korunmasından ve tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. 
Ayrıca belediye başkanları ve muhtarlar ıslah projelerinde öngörülen hususların yerine 
getirilmesinde kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

MADDE- 17- Belediye başkanları ve muhtarlar mera ve yaylaklara tecavüz olduğu takdirde 
durumu derhal Bakanlık İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
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de Valilik veya ilgili kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre gerekli işlemler yapılacaktır.

MADDE 18- Mera ve yaylaklar üzerine kalıcı yapı yapılması yasak olup, kiracılar için de aynı 
hüküm geçerlidir. Mera yaylak ve kışlaklardan faydalanacak sürü sahipleri ve göçerler, 
kiraladıkları mera, yaylak ve kışlakları sürerek, yakarak ve izinsiz inşaat ve yol yaparak tahrip 
etmeyeceklerdir. Aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Cezai Hükümler
MADDE 19- İlimizdeki mera yaylak ve kışlaklarda kiralama işlemi yapmadan, izinsiz hayvan 
otlattıkları tespit edilenlere, köyde en az altı ay sureyle ikamet eden vatandaşların üzerine resmi 
olarak kayıtlı olmayan hayvanları otlattıkları tespit edilenlere ve 2019 yılında kiralamaya kapalı 
yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahiplerine 4342 sayılı Mera Kanununun 26. ve 27. 
maddeleri hükümleri uygulanacak ve otlatılan alanlara verilen zarar sürü sahiplerinden otlatma 
bedelinin üç katı ve peşin olarak tahsil edilecektir.

MADDE 20- Hayvan sahiplerinin İlimize giriş yapabilecekleri yollar ve güzergahlar üzerinde, 
ayrıca mera yaylak ve kışlaklarda ilgili birimlerce gerekli denetimler yapılacak, 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.

MADDE 21- Belgeleri eksik olanlar ile kira sözleşmesine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan 
getirenlerin mera yaylak ve kışlaklara girişlerine müsaade edilmeyecek, girenler hakkında yasal 
işlemler yapılacaktır.

MADDE 22- 4342 sayılı Mera Kanununun 12. ve 22. maddeleri ile Mera Yönetmeliğinin 7. ve 13. 
maddeleri hükümlerine uyarınca mera, yaylak, kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma 
planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülmektedir. Komisyon dışında yapılan 
kiralama işlemleri yasal değildir, Belediye Başkanlıklarının, Muhtarlıkların, şahısların kiralama 
yetkisi bulunmadığından kiralama yapmaları durumunda 4483 Sayılı Kanuna göre haklarında yasal 
işlem yapılacaktır.

MADDE 23- İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir mera yaylak ve kışlakta hayvan otlatma 
maksadı ile hareket eden sürü sahiplerinden gidecekleri mera yaylak ve kışlağı İl Mera
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Komisyonundan kiraladıklarına dair belge istenecek, belgesi olmayanlar hakkında gerekli işlemler 
yapılacaktır. Mera yaylak ve kışlaklarda belirtilen otlatma mevsimi dışında süreyi aşarak otlatma 
yapanlar hakkında kira sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır.

MADDE 24- Bu Genel Emirde düzenlenen hususlara uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5237 sayılı 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 ve Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır.

Güvenlikle İlgili Esaslar
MADDE 25- Otlatma mevsimi boyunca İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli devriyeler 
görevlendirilerek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak, ayrıca bu Genel Emirde belirtilen 
hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir.

Yürürlük
MADDE 26- Bu Genel Emir imzalandığı tarihi takip eden iş günü ilan edilerek yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27- Bu Genel Emir, görev ve sorumluluk alanları itibari ile Merkez İlçede İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce, İlçelerde kaymakamlıklarca belediye başkanlıklarına, köy muhtarlıklarına 
ve mera yönetim birliklerine tebliğ edilerek tebliğ belgeleri gönderilecektir.

MADDE 28-Bu Genel Emir mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacak, uygulamasının 
temin ve takibi, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman 
İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şeflikleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları, Mera 
Yönetim Birlikleri ve ilgili resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

e-imzalıdır 

Yılmaz ŞİMŞEK 
Vali

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
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Altunhisar Kaymakamlığına 
Bor Kaymakamlığına 
Çamardı Kaymakamlığına 
Çiftlik Kaymakamlığına 
Ulukışla Kaymakamlığına 
Niğde İl Jandarma Komutanlığı na 
(Niğde İlçe Jandarma Komutanlığı) 
Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne 
Niğde Orman İşletme Müdürlüğüne

Kayseri Valiliğine
Konya Valiliğine
Mersin Valiliğine
Aksaray Valiliğine
Nevşehir Valiliğine
Adana Valiliğine
Niğde Valiliğine
(Niğde İl Yazı İşleri Müdürlüğü)
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