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il Tarim ve Orman Mudilrlugii
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Konu : Meralarm Kullammi ve Gezginci 

Ancihk Faaliyetleri.

KARS ILI MERALARIN KULLANIMI VE GEZGiNCI ARICILIK 
FAALiYETLERiNE DAiR VALILiK GENEL EMRI

2022/1
iLGi:

4342 sayih Mera Kanunu
3091 sayih Ta^inmaz Mai Zilyetligine Yapilan Tecavuzlerin Onlenmesi Hakkinda

a.
b.
Kanun

5237 sayih Turk Ceza Kanunu 
5326 sayih Kabahatler Kanunu 
442 sayih Koy Kanunu

4081 sayih Mallarmin Korunmasi Hakkinda Kanun 
1774 sayih Kimlik Bildirme Kanunu 
2918 sayih Karayollan Trafik Kanunu 
2886 sayih Devlet Ihale Kanunu
6183 sayih Amme Alacaklarmm Tahsil Usulu Hakkinda Kanun 

213 sayih Vergi Usui Kanunu 
5403 sayih Toprak Koruma ve Arazi Kullammi Kanunu 
5996 sayih Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghgi, Gida ve Yem Kanunu 
5442 sayih 11 Idaresi Kanunu
2565 sayih Askeri Yasak Bolgeler Ve Guvenlik Bolgeleri Kanunu 
6831 sayih Orman Kanunu

c.
9-
d.
e.
f.
g-
g-
h.
i.

i.

J-
k.
1.
m.

4483 sayih Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanun 
18.07.1997 sayih Resmi Gazete de yayinlanan 23053 sayih Karayollan Trafik

o.
o.
Yonetmeligi
p. 17.12.2011 sayih Resmi Gazete de yayinlanan 28145 sayih Yurt Ipinde Canh Hayvan 

ve Hayvansal Uriinlerin Nakilleri Hakkinda Yonetmelik 
31.07.1998 sayih Resmi Gazete de yayinlanan 23419 sayih Mera Yonetmeligi 
30.10.2011 sayih Resmi Gazete de yayinlanan 28128 sayih Ancihk Yonetmeligi 

§• 2007 sayih Mera, Yaylak ve Ki§laklarda Otlatma Ydnetimi Uygulama Esaslan
t. 2014/1 Sayih Mera Yaylak Ve Ki$laklarm Kiralanmasi Teknik Talimati

29.11.2013 tarih ve 28836 sayih Resmi Gazete de yayimlanan Mera Yonetmeliginde 
Degi§iklik Yapilmasina Dair Yonetmelik
ii. 2565 sayih Askeri Yasak Bolgeler ve Guvenlik Bolgeleri Kanunu

1553 sayih Askeri Yasak Bolgeler ve Guvenlik Bolgeleri Yonetmeligi 
y. 31318 sayih G69er Hayvanlarm Tammlanmasi ve Nakiller Hakkinda Yonetmelik

r.
s.

u.

V.
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GENEL HUSUSLAR

ilimiz genelindeki turn mera. yaylak ve ki§lak alanlannin Ilimizde ikamet eden veya gdgcr 
hayvancihk faaliycti yurtiten ki§ilerin istifadesine sunulmasi ile ilgili turn ve i§lemler ile 
gezginci ancihk faaliyeti yurtiten vatanda^lanmizin uymasi gereken esaslarin belirlenmesi ve 
mera alanlannin uzun siireli ve daha verimli kullanilarak surdiirulebilirliginin saglanmasi, iilke 
hayvanciligimn geli§tirilmesi i9in Ilimizde bulunan meralardan maksimum faydanm elde 
edilmesi ile ilgili hususlann belirlenmesi amaciyla ilgide belirtilen mevzuat hiiktimleri 
kapsaminda bu Emir yayinlanmi§tir. 2022 yili i9erisinde ba^ta ilimiz meralarmdan yararlanacak 
g09erler ile ilimizde hayvancihk faaliyeti yurtiten tiretieilerimiz ve bu konulardaki i$ ve 
i$lemleri yurtiten Kamu Personelinin uymasi gereken kurallar, yapacaklari i§ ve i§lemler 
a§agida belirtilmi§tir.

I.BOLUM

MERA, YAYLAK VE OTLAK1YELERIN KORUNMASI VE KULLANIMIYLA 
iLGiLi ESASLAR:

Maddc 1. Ama9 ve Kapsam

a) Ama^: Mera ve yaylalarm uzun siireli ve daha verimli kullanilarak surdiirulebilirliginin 
saglanmasi, Ulke hayvanciligimn geli§tirilmesi i9in Ilimizde bulunan meralardan maksimum 
faydanm elde edilmesi, sosyal adalet ilkelerinin saglanmasi, ilimiz genelinde uygulanacak ttim 
mera ve yaylacihk faaliyetlerinde giivenlik zafiyetine yol a9mayacak tedbirlerin ahnmasi, 
hayvancihk faaliyeti yurtiten g09erlerin hayvan sevkleri sirasinda hayvan hastaliklarmin 
yayilmasi ile 9ilt9i mallan ile kamu mallarmda olu§abilecek zararlann onlenmesi, mera sinir 
anla§mazhklarmm onlenmesi ve siirti yonetiminin saglanmasi, meralarm korunmasi i9in 
sorumlu ki§i ve kurumlarm belirlenmesi ve turn bu faaliyetler sirasinda ya§anacak 
uygunsuzluklar i9in ceza, yaptinm ve uygulamalarm belirlenmesi ama9lanmaktadir.

b) Kapsam: ilimiz genelindeki turn mera, yaylak ve ki§lak alanlan ile bu alanlarm Ilimizde 
ikamet eden veya g09er hayvancihk faaliyeti yurtiten ki§ilerin istifadesine sunulmasi ile ilgili 
ttim i§ ve i§lemleri kapsar.

Madde-2. Yetkili ve Sorumlu Ki§i ve Kurumlar

a) 4342 Sayih Mera Kanunu geregi ilimizde bulunan mera, yaylak, ki§lak ve otlaklann; 
tespit, tahdit, tahsis i§lemleri ile ihtiya9 fazlasi mera, yaylak, ki§lak ve otlaklann her turlii 
kiralama i§lemleri ve otlatma planlarmin uygulanmasi il Mera Komisyonu tarafindan 
yiirtittilecektir.

b) 4342 Sayih Mera Kanunu’nun 19’uncu maddesi geregi, muhtarlar ve belediye 
ba§kanlan; mera, yaylak ve ki§laklarm ve sinir i§aretlerinin korunmasindan ve aynca tahsis 
amacina gore en iyi §ekilde kullamlmasmin saglanmasindan sorumludur. Muhtarlar ve belediye 
ba§kanlan aynca, geli§tirme projelerinde ongdriilen hususlann yerine getirilmesinde, kamu 
gorevlilerine yardimci olmakla gorevli ve sorumludurlar. Mera, yaylak, ki§lak ve otlakiyelerin
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(umuma ail vayir) en iyi §ekilde amacina uygun olarak kullamlmasi ve korunmasi iyin gerekli 
tedbirleri almaktan birinci derece koy/mahalle muhtarlan ve belediye ba§kanlan sorumludurlar.

c) Kiraya verilen yerler Tarim ve Orman Bakanligi il/il^e Mlidurliigii, il/il^e Jandarma 
gorevlileri ve ilgili Koy/Mahalle Muhtarhgindan olu§an ekiplerce kontrol edilecektir.

Madde 3. Otlatma Mevsimi ve Otlatma Plani

a) Otlatma Mevsimi: llimizde koy yakinlarindaki mera ve umuma ait otlakiyelerde 
otlatma mevsimi 3-b-2 No'lu tabloda belirtilen tarihlerde ba§layip 30 Ekim 2022 tarihinde sona 
erecektir. Bu tarihler mevsim ko§ullarma bagli olarak, ll Mera Komisyonu tarafindan 15 gline 
kadar one ^ekilebilir veya uzatilabilir. Koy uzagindaki mera (yaylak) ve umuma ait 
otlakiyelerde ise otlatma mevsimi 01 Haziran 2022 tarihinde ba^layip 01 Ekim 2022 tarihinde 
sona erecektir. Yukanda belirtilen tarihlerden once mera, yaylak ve otlakiyelere 9ikilmayacak 
ve belirtilen tarihlerden sonra otlakiyelerde kalmmayacaktir.

b) Otlatma Plani: Meralarda a$in otlatma baskisindan kaynaklanan problemlerin online 
ge^mek, bitkilerin geli§imine zaman tanimak ve dogal tohumlamanin olu§abilmesi amaciyla; II 
ve il9elerimize, bagh yerle§im birimlerinde tiim mera ve yaylaklarda geli§i glizel bir §ekilde ve 
agir otlatma yapilmamasi miinavebe ile dinlendirilerek otlatma sisteminin uygulanmasi 
gerekmektedir. Bu konuda gerekli kontroller, koy/mahalle muhtan ile ihtiyari heyeti veya varsa 
mera yonetim birlikleri tarafindan yapilacaktir.

llimizde 2022 yih ^erisinde uygulanabilecek olan II Otlatma Plani ve Otlatma donemleri 
a^agida 3-b-l ve 3-b-2'deki tablolarda belirlenmi§tir.

Tablo: (3-b-l)

Parsellerde Donemler Itibari ile Munavebeli Otlatma Ornegi

Ilk Otlatma Orta Otlatma Son Otlatma

Parseller (10-20 Nisan-20 Haziran) (20 Haziran-25 Agustos) (25 Agustos-30Ekim)

OtlatA

OtlatB

OtlatC
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Tablo: (3-b-2)

Yerle§im Yeri Qevresindeki 
Meralar

Yerle^im Yeri Uzagindaki 
(yaylalar) meralar

Il9e Adi
Otlatma
Ba§langici

Otlatma
Ba§langici

Otlatma SonuOtlatma Sonu

Akyaka 10 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022

30 Ekim 202210 Nisan 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022Arpa9ay

10 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022Digor

20 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022Merkez

30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 202210 Nisan 2022Kagizman

20 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022Sankami§

Selim 20 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022

Susuz 20 Nisan 2022 30 Ekim 2022 01 Haziran 2022 01 Ekim 2022

Turn I^elerde Tablo 3-b-2’de belirtilen tarih arahginda ba§layip turn Ilin otlatma 
mevsimi 30 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. Yukanda belirtilen tarihlerden once meraya 
9ikilmayacak ve 30 Ekim 2022 tarihinden sonra merada kalinmayacaktir.

Otlatma ba^langici (bu emrin 3-b-l ve 3-b-2 Tablolarmda yer alan gruplardaki otlatma 
mevsimi ba§langi9 tarihleri baz almacak olup) ve biti§ tarihlerinden once veya sonra mera ve 
yaylalarda hay van otlatildigi tespit edilirse; ilgililer hakkinda Valilik Genel Emrine aykin 
hareket etmekten oturii Kabahatler Kanununa gore i§lem yapilacaktir. Aynca 1. 2. Ve 3. 
Maddelerde yer alan dtizenlemelere uymayanlara 2886 sayili Kanuna gore tahliye i§lemi 
yaptinlarak ecrimisil tahakkuk ettirilecektir. Meteorolojik veriler ve hava sicakliklarmm 
mevsim normallerinin tizerinde seyretmesi halinde II Mera Komisyonunun II Otlatma Plamni 
yeniden diizenleme yetkisi sakhdir.

Madde 4. Mera ve Yaylalardan Yararlanma

a) Ilimiz meralarinm kurallara uygun olarak otlatilabilmesi, verimlilik ve sosyal adalet 
ilkelerinin zedelenmemesi i9in yillardan beri uygulanan, mevcut hayvanlarm Koy ve 
Mahalledeki ortak siiruye dahil edilerek, turn hayvan sahiplerinin katihmiyla tutulan 9oban ile 
kontrollii ve rotasyonlu otlatmamn devam ettirilmesi, kii9uk ve buyukba§ hayvan otlatma 
alanlan ve meralann verimli kullammmm planlanmasi, ilgili Tarim ve Orman il/il9e 
Miidurluklerinin kontrolunde, ilgili Koy/Mahalle muhtarhgi veya belediyesince almacak 
kararlar dogrultusunda uygulama yapilabilir. Ancak projeli olarak yurt di§indan ithal edilen saf
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irk hayvanlar veya resmi veteriner hekim raporu ile hayvanlarmm kiiltur/saf irk oldugunu tespit 
ettiren hayvan sahipleri istemeleri halinde koy stiriisune katilmadan, koy surusuniin otlatildigi 
yerde ayn olarak otlatilabileceklerdir. Ilgili belediye ve koy/mahalle muhtarliklan hayvan 
kultiir irkinin geli§imi i9in bu hususta hassasiyet gostereceklerdir. Bu hususa aykin hareket 
edenler hakkmda ilgili muhtarhklar ve varsa mera yonetim birlikleri tarafindan gerekli kontrol 
ve tespitler yapilacak ve tutanak altina almarak yazih olarak Tarim ve Orman Il/il^e 
Mudiirlukleri’ne bildirilecektir. Bu hususa aykin hareket edenler hakkmda 5326 Sayih 
Kabahatler Kanunu’nun 32’inci Maddesi ve 442 sayih Koy Kanunu’nun ilgili hukiimlerine gore i§lem 
uygulanacaktir.

b) Ticaret Hayvam otlatmak isteyen 9ift9iler; oncelikli olarak ihaleye 9ikanlan ihtiya9 
fazlasi mera/yayla alanlanm kiralama yapmak suretiyle ihtiyacim kar§ilama yoluna 
gideceklerdir. Aksi halde bulundugu yerle§im birimindeki mera/yayla alanlarmda hane ba§ 
dii?en otlatma hakki oramnda hayvan otlatabileceklerdir. Mera tahsisi yapilan yerle§im 
yerlerinde belirlenen kapasitenin uzerinde hayvan otlatilmasi halinde veya tahsis karan 
bulunmayan yerle§im yerlerinde eldeki mevcut verilere gore belirlenen otlatma kapasitesinin 
uzerinde hayvan otlatanlar i9in 4342 Sayih Mera Kanununun 26. ve 27. Maddesi kapsaminda 
cezai mueyyide uygulanacaktir.

c) Otlatma Planlarmin uygulamasi, takibi i§lemlerinden ilgili Muhtarhk ve il9e Belediye 
Ba?kanlan sorumlu olacak, uygulanacak cezai i§lemlerde 6183 Sayih Amme Alacaklarmm 
Tahsili Usulii Hakkindaki Kanun Hiikumleri uygulanarak tahsil edilecektir.

d) 4342 sayih Mera Kanununun 19, 25 ve 26’nci maddelerine gore mera ve yaylalarda 
hakki olmadigi halde hayvan sokulmasi suretiyle mera yaylak ve ki§laklara tecaviiz oldugu 
durumlarda; Muhtarlar ve Belediye Ba§kanlan, durumu derhal Bakanhk II veya Il9e 
MudiirlUgune, II ve il9e Mudurliikleri de Valilik veya Kaymakamhga bildirmekle 
yukumludurler. Bu tur durumlarda; Ilgili koy muhtarhk heyeti, kolluk kuvveti ve il/il9e Tarim 
ve Orman Mtidurlugu Teknik Ekipleri tarafindan mahallinde gerekli 9ah§malar yapilarak 
tutanaga baglamr ve II Miidurlugune bildirilir. II Mera Komisyonu Teknik Ekibi tarafindan 
hazirlanacak rapor II Mera Komisyonu tarafindan degerlendirilerek mera geri ddnu§umu 
i§lemine tabi tutulmasma karar verilenlere 2886 sayih Devlet ihale Kanununun 75. Maddesi 
uyarmca; diger durumlarda ise 4342 sayih Mera Kanunu’na gore gerekli ceza i§leminin 
yapilmasi ve kesilen cezamn takip ve tahsilinde 6183 sayih Amme Alacaklarmm Tahsil Usulii 
Hakkindaki Kanun hukiimleri uygulanacaktir.

e) Mera yaylak, ki$lak ve otlakiyelere, izinsiz ve otlatma kapasitesinin uzerinde getirilen 
hayvanlarla ilgili olarak, ilgili koy/mahalle muhtan, azalan veya mera yonetim birlikleri, yoksa 
koy vatanda§lan ile o bolgedeki kolluk kuvvetleri nezaretinde, il/il9e Tarim ve Orman 
Mudurliigii personelleri tarafindan mu§tereken gerekli tespitler yapihp tutanaga baglanarak, 
4342 sayih Mera Kanun un 26. Maddesi geregince 2022 yilinda 11 Mera Komisyonu tarafindan 
otlatma hakki olarak tespit edilen gunltik her bir biiyiikba^ hayvan icin 100,00 TL.’nin uc kati 
ve yine her bir ku9iikba§ hayvan icin 10,00 TL’nin uc kati idari para cezasi kesilir. II Mera 
Komisyon karan ile tahsili cihetine gidilir.

ina
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f) Otlatma yapilacak alanlara gidi§ ve d6nu§ giizergahlannin planlanmasinda. §ahis 
lasmma/Jarma zarar vermeden planlama yapilacak ve uygulanmasina dikkat edilecektir. $alns 
la§inmazlanna zarar verilmesi durumunda ilgili Koy/Mahalle muhtan ile ihtiyari heyeti 
tarafindan gerekli tespitler yapilacak ve 4081 sayili (,-iftci Mallarimn Korunmasi Hakkinda 
Kanunu'nun ilgili hukiimlerine gore i§lem yapilacaktir.

g) 4342 sayili Mera Kanunu geregi ihtiya9 fazlasi meralann kiraya verilmesi II Mera 
komisyonu yetkisi dahilindedir. Buna gore meralarda Belediye Ba§kanliklannin, 
Muhtarliklarm ve §ahislann kiralama yetkisi bulunmadigindan herhangi bir §ekilde Mera, 
yaylak ve ki§laklann usulu di§inda kiralama yapilmasi durumunda 4483 sayili Memurlar ve 
Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanuna gore haklannda yasal i§lem 
yapilacaktir. §ahislarla ilgili usulsiiz mera ve yayla kiralamasina tespiti yapildigi halde ilgili 
savediklara gerekli sug duyurusu yapilacaktir.

Madde 5. Surii Yonetimi

a) Koy/Mahalle muhtarlan koy siirusu i9in tiim hayvan sahiplerinin katilimi ile 9oban 
tutacaklar ve 9oban tutarlarken 5237 sayili Tiirk Ceza Kanun’un 3rinci maddesinde cezai 
ehliyetleri olmadigi 39^93 belirtilen ya§ altindaki 9ocuklar 9oban olarak tutulmayacaktir.

b) Koy/Mahalle muhtarlan siiruyu otlatmak i9in tutmu§ olduklan 9obanlar i9in de 
9obanlan i§e ba§latmadan once, a§agida belirtilen belgeleri temin ederek, bagh bulundugu 
kolluk kuvvetlerine ibraz etmek zorundadir.

- Kimlik Belgesi
- Sabika Kaydi
- Ikametgah Belgesi
- 2 Adet Vesikahk Fotograf
- Uzerine kayith buyiik ve ku9iikba§ hayvan sayismi belirtir ilgili kurum onayh beige.
c) Koylere ait hayvanlan koy yaylaklarma 9ikarmak i9in tutulacak 9obanlara ait (ekte 

ornegi yer alan) kimlik kartlanni koy muhtan, il9e Jandarma Komutanligi’nm koordinesinde 
hazirlayacak, Merkezde ilgili Vali Yardnncisi il9elerde Kaymakam onayindan sonra 9obanlara 
verilecektir. Qoban kimlik karti alanlar, il/il9e Jandarma Komutanhgina bildirilecek ve 
Jandarma Komutanhginca kontrol edilecektir.

d) il di§indan gelecek 9obanlar/suru yoneticileri yanlannda ilgili koy veya mahallenin 
mera-yaylak otlatma kapasitesine gore hane ba§ina dii§en ku9uk veya biiyukba§ hayvan 
sayismdan fazla hayvan getiremeyeceklerdir. Bu konuda ilgili Koy/Mahalle muhtarhgi gerekli 
takibi yapacak ve 9obanlar ile yapilan sdzle§melerinde bu konulara dikkat edeceklerdir.

e) Koy ve Mahalle Muhtarhklannca, kdylerindeki hayvan suriileri i9in tutulan tiim 
9oban/stiru yoneticileri ile ilgili kimlik bilgileri ikinci bir teblige gerek duyulmaksizin i§e 
ba§latilmadan once kolluk birimlerine iletilecektir.

f) Arazi kontrollerinde 9obanlar„ kontrol yapan giivenlik gii9lerine, 9oban tanitim karti 
ibraz etmekle yukumliidur. (^oban tanitim karti ve kimlik ibrazinda bulunmayan 9obanlar 
hakkinda 1774 sayili Kimlik Bildirme Kanunu hukumleri uygulanacaktir.
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g) il/llce Tarim ve orman Mudiiiiugiinun gorex lisinin hazir bulunmadigi durumlarda yoban. 
goiter ve yaylaci vb. slirii sahipleri ile kar§ila§an Jandarma birimleri gerekli kontrolleri yaparak. 
bu emre aykin fiillerin lespiti halinde gerekli idari yaptinm kararlannin uygulanmasi igin 
tanzim etligi tutanagi, folograflari vb. belgeleri il/il^'e Tarim ve Orman Miidurlugune 
bildirecektir.

Madde 6. Yaylaeilik Faaliyetleri

a) Yaylalardan islifade edecek gogerlere ait Yaylaci Tamtim Kartini Koy Muhtan, Ilge 
Jandarma KomutanhgTmn koordinesinde hazirlayacak, Merkezde ilgili Valilik Idari ve 
Denetim Mudurliigiinden sorumlu Vali Yardimcisi il^elerde Kaymakam onayindan sonra 
yaylacilara verilecektir. Yaylaci tamtim karti ve goban kimlik karti alanlar, il/ilge Jandarma 
Komutanligina bildirilecek ve Jandarma Komutanhginca kontrol edilecektir. Yaylalardan 
istifade edecek gogerler yanlarmda Yaylaci Tamtim Kartini ta§imakla yiikumludur.

b) Arazi kontrollerinde yaylalardan istifade eden vatanda§lar, kontrol yapan guvenlik 
gii^lerine, Yaylaci Tamtim Karti’m ibraz etmekle yukumludiir. Yaylaci tamtim karti 
bulunmayan veya ibraz etmeyenler hakkinda 1774 sayili Kimlik Bildirme Kanunu hukiimleri 
uygulanacaktir.

c) Yaylalardan istifade edecek vatanda§lanmiz, koy/mahalle muhtarlan tarafmdan; teror, 
ka9ak9ilik, deflnecilik, izinsiz avlanma ve endemik bitki toplayicihgi ba§ta olmak tizere, 
yasadi§i faaliyetlere ydnelik, duyarh olmalan ve gerekli durumlarda guvenlik gi^lerinin 
bilgilendirilmesi konusunda uyanlacaktir.

d) Yaylacilanmizin hayvanlanm mumkiin oldugunca nakliye ara^anyla sevk etmelerinin 
saglanmasi, bu mumkiin olmadigi takdirde, ba§ta §ehirlerarasi yollar olmak tizere 
karayollarinda trafik giivenligini tehlikeye du§iirecek durumlardan ka9imlacaktir. Bu duruma 
aykin hareket edenler hakkinda 5237 sayili Tiirk Ceza Kanunu , 2918 sayili Karayollan Trafik 
Kanunu ve 5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagligi, Gida Ve Yem Kanunu’nun ilgili 
hukiimlerine gore i§lem yapilacaktir.

e) Aynca yaylaya 9ikilan koylerde; koy muhtan tarafmdan, yaylaya 9iki§la ilgili karar 
almmasi gerekmektedir. Koyiin hayvanlannm yaylada oldugu tarihlerde, yaylaya 9ikmayarak 
koyde kalan 9ift9i ailelerine ait hayvanlarm, koy merasinda otlatihp-otlatilamayacagi koy 
muhtanmn alacagi kararla belirlenir. Koyde hayvancihk yapan §ahislar, koy muhtannin almi§ 
oldugu karara uymak zorundadirlar.

i) Vatanda§lanmiz yayladan donu^lerinde kullandigi malzemelerini yaylada birakmayacak, 
bu hususla ilgili olarak koy muhtarlan tarafmdan gerekli duyurular yapilacaktir.

Madde 7. Ihtiya9 Fazlasi Meralarin Kiralanmasi 
7.1 Genel Hukiimler

a) llimiz simrlan ^erisinde ihtiya9 fazlasi oldugu belirlenen Devletin Hiikum ve Tasarrufu 
altinda bulunan mera ve yaylaklar ile umuma ait 9ayirlarm, her tiirlu kiralama i§lemleri il Mera 
Komisyonu tarafmdan otlatma mevsimi dikkate almarak 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu’na 
gore hayvan sahiplerine hayvan otlatmak amaciyla ihale usulii ile mevsimlik olarak kiralamr.

b) Gd9erlerin mera, yaylak ve ki§laklardan yararlanmalanmn esaslan 29 Kasim 2013 tarih 
ve 28836 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Mera Yonetmeliginde Degi§iklik Yapilmasina
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Dair Yonetmeligin 13’uncu Maddesi ve 2014/1 sayih Mera, Yaylak ve Ki?laklann Kiralanmasi 
Teknik Talimati ile belirlenmektedir.

c) Mera, yaylak ve ki§laklarm kiralanmalarma ydnelik ihaleler, ihale komisyonu tarafindan 
yapihr. ihale komisyonu gerek9esini belirtmek suretiyle ihaleyi yapip, yapmamakta serbesttir.

d) Valiligimizce ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde hareket edilerek guvenlik 
zafiyetine yol a^nayacak tedbirleri alarak yayla ve meralarm vatanda§larimizin kullanimina 
apilmasi, terore muzahir olabilecek ki§ilerin durumlarmm ise aynca degerlendirilmesi 
hususunda gerekli tedbirler alinacaktir.

e) Terorle mucadelede operasyon bolgeleri ile askeri yasak bolge ve ozel guvenlik bolgesi 
ilan edilen alanlar i9erisinde bulunan yaylalarm, yeniden vatanda^lanmizin kullanimina 
a9ilmasi amaciyla daha once alinan kararla bu 9er9evede degerlendirilecektir.

f) Kiraya verilecek mera, yaylak ve ki§laklarm belirlenmesi ile kiralama i§lemleri sadece 
11 Mera Komisyonu tarafindan yapilmaktadir. Komisyon di§inda yapilan kiralama i§lemleri 
yasal degildir.

g) Komisyon, g09erlerin talepleri ile mera, yaylak ve ki§laklarm tahsisleri ve mevcut 
durumlarim dikkate alarak kiralanacak mera, yaylak ve ki§laklan belirler. Kiralamalardan 
yararlanma §artlan ve istenilen evraklar bu Emrin “Kiralamalardan Yararlanma $artlari” 
bolumiinde yer almaktadir.

h) Kiraya verilebilecek Mera, yaylak ve otlakiyelerin ihaleye 9ikanlmasi veya ihalenin 
iptal edilmesinin takdir hakki II Mera Komisyonunda sakhdir.

i) 2022 yih otlatma mevsiminde llimizde ihtiya9 fazlasi bulunan mera/yayla alanlarm 
kiralanmasi ile ilgili yapilacak olan ilk ihaleye llimizde ihtiyaci bulunan ger9ek veya tiizel 
ki§ilikler katilacaktir. Bu sebeple yapilacak ilk ihaleye, en az son bir yildir ilimizde ikamet eden 
ger9ek veya tiizel ki§iliklerin ba§vurulari kabul edilecektir. ihaleye 9ikanlan yaylalardan talipli 
9ikmayan veya ihale edilemeyen mera, yaylak ve ki§lak olmasi durumunda, yeniden ihale 
yapilmasi halinde, genel katilimh bir ihale olacaktir.

j) Go9erler, kendilerine tahsis edilen alanlarda Komisyonca belirlenen otlatma plamna 
uymakla yukumliidurler. Yaylalarda otlatma mevsimi 01 Haziran 2022 tarihinde ba§layip 01 
Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. Yukanda belirtilen tarihlerden once yaylalara 9ikilmayacak 
ve belirtilen tarihlerden sonra yaylalarda kalinmayacaktir.

k) ihale bedellerinin % 75'i koy sandigina veya belediyede a9ilacak hesaba gelir olarak 
kaydedilir. Kalan kisnn ise otlatma izni verildigini belirten sozle§menin yapilmasi sirasinda 
mera gelirleri olarak genel but9eye gelir kaydedilir. Otlatma bedelinden koy sandigina veya 
belediyede a9ilacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar mera islah ve geli§tirme i§leri 
haricinde kullamlamaz.

l) G69erler kendi aralarmda birlik, kooperatif veya ortakhk §eklinde 6rgutlenmi§ ise, 
kiralama talebi yonetim kurullarmca yapihr. S6zle§me yine aym yonetim kurullarinca 
ger9ekle§tirilir. Ancak yonetim kurullan, bu konuda yetkili olduklanm belirtir belgeleri 
Komisyona sunmakla yukiimludurler.

m) ihale katilmnni ortakhk sozle§mesi ile 90k ortakh olarak yapanlar, hayvan sevki 
sirasinda ve merada bulunduklan her an ortakhklarim belgelendiren evraklan yanlarmda 
bulunduracaklardir. Yapilan kontrollerde aksi durum tespit edilmesi durumunda haklarmda 
yasal mevzuat 9er9evesinde i§lem yapilacaktir.

n) ilimiz meralarmda kiralama yapan surii sahipleri orman simrmdaki mera alanlarinda 
otlatma veya ge9i§ yapilacak olmasi durumunda, Orman i§letme Mudurliigunden otlatma ve 
ge9i§ izinleri alacaklardir. Aynca otlatmanm yasak oldugu aga9landirma alanlarma hayvan

Sayfa 8/21



sokulmayacak ve yangina sebebiyet vermemek icin gerekli onlemler almacaktir. Bu duruma 
aykin hareket edenler hakkinda ilgili mevzuat 9er9evesinde i§lem yapilacaktir.

r) Ilimiz meralannda kiralama yapan surii sahipleri, yabanci ki§i veya ki§ilere rastlamalan 
durumunda “112 (Jandarma) Ihbar Hattina” bildirimde bulunacaklardir.

s) G69erler yanlannda getirecegi her §ahis/9obanla ilgili (Kimlik Bilgisi, Adili Sicil kaydi, 
Ikametgah Belgesi, Valilik/Kaymakamhk onayli 9oban kimlik karti) belgeleri i§e ba§lamadan 
once ilgili kolluk kuvvetlerine ibraz etmek zorundadir.

7.2 Kiralamalardan Yararlanma $artlari ve Ba§vuru Evraklan 
a) Kiralamalardan yararlanma §artlan

- Yapilacak ilk ihaleye katihm saglayacak olan ureticilerin son 1 yildir ilimizde ikamet 
ettiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Ihaleye ba§vuracaklarm, sahip olduklan hayvanlara ait kupe numaralarmi gosterir 
belgeyi, Komisyona sunacaklardir. Aynca kulak kiipe numarasi verilen hayvanlann ihale 
tarihinden en az 3 ay oncesinde, ba§vuru yapan ger9ek ki§ilerin uzerinde bulundugunu 
belgelendirmeleri gerekmektedir

- Genel Ihaleye ba§vuracaklarm, sahip olduklan hayvanlara ait kiipe numaralarmi 
gosterir, belgeyi Komisyona sunmalan ve kulak kiipe numarasi verilen hayvanlann ihale 
tarihinden en az 3 ay oncesinde, ba§vuru yapan §ahsin iizerinde bulundugunu belgelendirmeleri 
gerekmektedir.

- G69erlerin kendi aralarmda birlik, kooperatif veya ortakhk §eklinde ihale ba§vurusu 
yapmasi durumunda ortakliklanm noter tasdikli daimi tebligat adresini de ihtiva eden temsil 
belgesi ile belgelendirmeleri ve her ortak i9in ihale katihmi i9in gerekli belgeleri komisyona 
sunmalan gerekmektedir.

- Ihale tarih ve saatinden sonra kesinlikle ba§vuru evraki almmayacak, eksik evrakla 
yapilan ba^vurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Ilk ihaleye katihm i9in ba§vuru yapanlarm, ba§vurularmda sunduklan hayvanlar ve 
hayvanlann bulundugu i§letme ihale tarihinden once il/il9e Tarim ve Orman Miidiirltigu 
personellerince kontrol edilecek, ger9ege aykin ba§vuru yapanlarm ihale ba§vurulan iptal 
edilecek ve haklannda yasal i§lem ba^latilacaktir.

- ihale ba§vurusu yapanlarm 2886 sayih Devlet ihale Kanunu kapsaminda ihale yasakhsi 
olmasi durumunda ihale katihm ba§vurulan almmayacak, daha sonradan yapilan ara§timia 
neticesinde ihale yasakhsi olduklan anla§ilanlarm ihale katihm ba§vurulan iptal edilecektir.

b) Ihale Ba§vuru Evraklan

- Aile Nufus Kayit Omegi
- ikametgah Belgesi
- Nufus Ctizdam Fotokopisi
- Sabika Kaydi
- Ge9ici teminatin yatinldigim gosterir onayli dekontun ash
- Ger9ek killer adina katilacaklarm ashm gosterir noter tasdikli vekaletnameleri
- ihaleye ortak olarak katilacaklarm ashm gosterir noter tasdikli ortakhk s6zle§meleri
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Tiizd kiijilerin Idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayitli 
bulundugu ticaret veya sanayi odasindan veya benzeri makamlardan 2022 yilinda alinmi§ Uizel 
ki^iligin sicile kayilli olduklarim gdsterir noter tasdikli vekaletname ve imza surgusii

- 1 layvancihk i^letme Tescil Belgesi
- Onayh hay van listesi
- Hayvanlann son ug aydir iistune oldugunu gdsterir resmi beige.

e) ihaleyi alan siiru sahipleri yanlannda getirecegi her ^ahis/gobanla ilgili (Kimlik 
Bilgisi, Adli Sicil kaydi, ikametgah Belgesi, Valilik/Kaymakamlik onayh 9oban 
kimlik karli) belgeleri i§e ba§lamadan once ilgili kolluk kuvvetlerine ibraz etmek 
zorundadir. Aksi davrananlar hakkinda 5326 sayih kabahatler kanunu hakkinda i§lem 
yapilacaktir.

7.3 S6zle§menin Feshini Gerektiren Hususlar

a) Gd^erler tarafindan kira bedeli veya kesin teminatin yapilan ihtira ragmen suresinde 
ddenmemesi ya da sdzle§mede belirtilen diger hususlara uyulmamasi,

b) Gd^erlerin kiraladiklan mera, yaylak ve otlaklara 11 Mera Komisyonu ile yaptiklan kira 
sdzle§mesinde belirtilen miktardan farkh sayi ve cinste hayvan getirmeleri, ba§vuru evraklan 
ile verdikleri hayvan listesindeki hay\'anlardan ba§ka hayvanlann kiralama alamnda tespit 
edilmesi,

c) Gd9erlerin kiraladiklan yeri ucret kar§ihginda ba§kalanna kiraya vermeleri, 
devretmeleri, ortak almalan ve kiralanan alam amaci di§inda kullanmalan (Kiraci kullanim 
hakkim devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri geni§letemez, degi§tiremez ve amaci 
di§inda kullanamaz),

9) Otlatma yapilirken kiralama alan smirlanmn ihlal edilmesi ve ihtarlara ragmen sinir 
ihlaline devam edilmesi,

e) Kiraya verilen meralar iizerinde ydnetmelik geregi komisyonca yapilmasina izin verilen 
hayvancilik tesisleri haricinde sabit tesis yapilmasi,

d) Kiralanan meramn kullamlmasi sirasinda 9evreye ve 9evredeki §ahis veya mera 
parsellerine zarar verilmesi ve ihtara ragmen devam edilmesi,

e) Giivenlik zafiyetine yol a9acak durumlann olu§masi veya kiralama yapan ki§ilerin terdre 
miizahir olmalan durumlarmm tespit edilmesi,

f) Kolluk Kuvvetlerine ve kontrol gdrevlilerine kar§i 1774 Sayih Kimlik Bildirme Kanunu 
hukiimlerine aykin hareketlerde bulunulmasi,

g) Hayvan hastaliklarinm bula§masi ve yayilmasi gibi konulardaki zorunlu hallerin ortaya 
Qikmasi,

g) Kiralanan alan iizerinde olaganiistii durumlarda zorunlu olarak ba§ka bir tasarrufa ihtiya9 
duyulmasi halinde sdzle§menin tek tarafli olarak feshedilmesi 11 Komisyonun inisiyatifindedir.

h) 2886 sayih Devlet thale Kanunu’na aykin davram§ta bulunanlar hakkinda 5237 sayih 
Tiirk Ceza Kanunu ve 2886 sayih Devlet Ihale Kanunu’nun ilgili maddelerince i§lem 
yapilacaktir.
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7.4 Kira Suresinin Uzatilmasi
a) 2014/1 No'lu "Viera. Yaylak ve Ki§laklann Kiralanmasi Teknik Talimati" uyarmca 

gogeiiere kiralanan alanlarda. s6zle§me siiresi bitmeden sure uzatimi talep edilmesi halinde; 
sozle§me hukCimlcrinin yerine getirilmi^ olmasi ^artiyla 11 Mera Komisyonu tarafindan 1 
yila kadar uzatilabilir.

b) Go9erlerin sure uzatimi talebi olmasi durumunda. sozle§me siiresi bitmeden stire 
uzatimi talep etmeleri gerekmektedir. Sozle$me siiresi bittikten sonra yapilacak ba§vurular 
degerlendirmeye alinmayacaktir.

c) G69erlerin siire uzatimi talepleri II Mera Komisyonunca degerlendirilecek ve go9erlerin 
sdzle§me hukiimlerini yerine getirip getirmedikleri, otlatma sezonu boyunca haklarmda §ikayet 
alimp almmadigi, yapilan kontroller sirasinda herhangi bir uygunsuzluk ile kar§ila§ihp 
kar§ila§ilmadigi gibi hususlar goz dniinde bulundurularak, siire uzatim talebi II Mera 
Komisyonu tarafindan degerlendirilecektir.

d) Yapilan degerlendirme sonucu, komisyonun gerekli gormesi durumunda sdzle§me 
siiresi 1 yila kadar uzatilabilecektir. Sozle§me siiresinin uzatilip, uzatilmamasi karan 11 Mera 
Komisyonu'nun inisiyatifmde olmakla beraber kesindir.

e) Sozle§me suresinin uzatilmasi durumunda ikinci ve miiteakip yillar kira bedelleri, cari 
yil kira bedelinin Tiirkiye Istatistik Kurumu verileri esas almarak, arti§m yapilacagi ayda 
yayimlanan Uretici Fiyat Endeksi (bir onceki yilin aym ayina gore % degi§im oram) oramnda 
artinlmasi suretiyle hesaplanacaktir.

f) Ikinci ve miiteakip yillarda, sdzle§menin feshini gerektiren hususlardan herhangi birinin 
tespit edilmesi durumunda sdzle§me fesih edilecek ve gerekli yaptinmlar uygulanacaktir.

Madde 8. Ozel Miilkiyete Haiz Ta§inmazlarin Kiralanmasi
Mera Kanununda dzel miilkiyete ait ta§inmazlarm kullanilmasi ve kiraya verilmesi ile 

ilgili bir diizenleme bulunmamaktadir. Ancak bu ta^inmazlara, otlatilabilecek hayvan 
sayisindan fazla hayvan sokulmasi halinde kom§u meralar zarar gdrebileceginden; 4342 
sayih Mera Kanununun meralarm korunmasini dngdren maddelerine binaen kom§u 
meralarm korunmasi amaciyla il di§indan gelen veya il i9erisinde bir yerden ba§ka bir yere 
nakledilen hayvanlarm ge9i§i ve otlatilmasi i9in il/il9e Tarim ve Orman Miidiirluklerinden 
hayvan tahdit rapor ahnacaktir.

a) Ozel miilkiyete ait 9ayir ve otlakiyelerin kiralanmasi ile ilgili olarak kiralayanm 
muracaatma miiteakip olarak il Tarim ve Orman Mtidtirliigiince hazirlanacak Hayvan 
Tahdit Raporunun tanziminden sonra bu ta§inmazlann Kiralama Takvimi, kiralamasi, 
Getirilecek Hayvan Sayisi, (tahdit raporunda belirlenen hayvan sayismi a§mayacak) 
Hayvan Sevk i§lemlerinde ilgili Valilik/Kaymakamhk yetkili olacaktir.

b) Ozel miilkiyete ait 9ayir ve otlakiyelerin kiralamalarmin Valilik/Kaymakamhk izni ve 
bilgisi di§inda yapilmasi halinde gerekli yasal i$lem yapilarak hayvanlar tahliye 
edilecektir.

c) Ozel miilkiyete ve kdy ttizel ki§iliklerine ait yaylak ve otlakiyelerin kiralanmasinda tapu 
kayitlan esas ahnacaktir. Ozel miilkiyete ait 9ayir, yaylak ve otlakiyelerin ytizd^urnii 250 
dekara kadar olan arazilerin etrafinm 9it ile 9evrilmesi §arti ile kiraya verilebilecektir. Ancak 
btitiinliik arz etmesi, tapudaki vasfimn 9ayir, otlakiye ve yaylak olmasi §arttir. Bu tur yerlerin
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kiralama i§lemi arazi sahiplerince yapilacaktir. Tapudaki vasfi tarla, ham toprak vasifli araziler 
§ahislarca otlatmak amaciyla kiraya verilmeyecektir. Bu yerlerin kiralanmasi i§leminde tapu 
kayitlan esas almacaktir.

d) ilimizde §ahislara ait tarla, ham toprak vasifli ozel mulkiyete ait ta§inmazlarda, 
§ahislarm koy surulerinden ayn hayvan otlatmalarmda 4081 sayih (^ift?! Mallarmm Korunmasi 
Hakkinda Kanun hukiimleri ile il/il9e Murakabe Heyetleri kararlan uygulamr.

e) Hukuki a9idan dava konusu olan ve Mahkeme stireci devam eden mera, yaylak ve 
otlaklar (ozel mulkiyete ait yerler dahil) kesinlikle kiraya verilmeyecektir.

f) Ozel mulkiyete ait 9ayir, i§lenmeyen tanm arazisi ve otlakiyeleri kiralayan ve 
kiracilardan kiralama belgesi ba§vurularmda a^agidaki evraklar istenilecektir.

- Guncel tapu kaydi,
- Hisseli ta§mmazlarda bahse konu ta§inmazi kiraya vermek isteyen hissedar diger 

hissedarlarm tamamindan imzalanmi§ muvaffakiyet, noter veya ilgili koy/mahalle muhtan 
tarafindan tasdik edilmi§ muvafakat belgesi ve taahhutname,

- Kiralama yapacak ki§ilerden, kiralamak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayismi ve 
cinsini ayrintih olarak belirtilecekleri bir dilek9e,

- Kiralayan ve kiraya veren §ahis tarafindan ta§inmaza kom§u mera alanlan ile §ahis 
parsellerine tecaviizun ve haksiz otlatmamn onlenmesi amaciyla 4342 sayih Mera Kanunu’nun 
19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayih Devlet Ihale Kanunu’nun 75. Maddesi ve 3091 sayih 
Ta§mmaz Mai Zilyetligine Yapilan Tecavuzlerin Onlenmesi Hakkinda Kanun, 5403 sayih 
Toprak Koruma ve Arazi Kullamm Kanunu ile 4081 sayih Cift9i Mallanm Koruma Kanununun 
ilgili maddelerine uymayi pe§inen kabul ettigine dair taahhutname istenecektir.

g) Duzenlenecek olan Kiralama Belgesi’nde otlatma sezonu, getirilecek hayvan sayisi ve 
cinsi (tahdit raporunda belirlenen hayvan sayisi a$mayacak), hayvan sevk i§lemleri i9in gerekli 
bilgiler yazilacak ve il/il9e Tarim ve Orman Mudurliigii tarafindan onaylanacaktir. §ehir 
di§indan gelecek olan go9erler duzenlenen bu kiralama belgesi ile bulunduklari yerin il/il9e 
Tarim ve Orman Mudiirliigu’ne ba§vuru yapacaklar ve 5996 sayih Kanun uyarmca, “Saghk 
Raporu” ve “Yurt i9i Canh Hayvan Veteriner Sevk Raporu” alacaklardir. Sevk raporunu 
diizenleyen tiler kiraladiklan alamn kiralama belgesini gormeden sevk raporu duzenlememeye 
ozen gostereceklerdir.

Madde 9. Hayvan Sevk i§lemleri

a) Go9erler bulundugu ilden ba§ka bir ile goturecekleri hayvanlar i9in 31318 sayih “G69er 
Hayvanlarm Tammlanmasi ve Nakilleri Hakkinda Yonetmelik” kapsaminda belirlenen kriterler 
kapsaminda hayvan nakillerini yaptiracak olup, “Veteriner Hizmetleri Bitki saghgi Gida ve 
Yem Kanunu” uyarmca geldikleri tl/t^e Tarim ve Orman Mudurlugu’nden “Hayvan 
Sevklerine Mahsus Yurt^i Veteriner Saghk Raporu” alacaklar ve bu raporu yanlarmda 
bulunduracaklardir. Veteriner Saghk Raporu olmayanlar hakkinda 5996 sayih Kanun geregi 
yasal i§lem yapilacaktir. il/il9e Tarim ve Orman Miidurlukleri gd9erlerin ba^ka ile goturecekleri 
hayvanlar i9in hayvan sevklerine mahsus Yurt^i Veteriner Saghk Raporu duzenleyecekleri 
zaman, mutlaka kiralama belgelerini ibraz ederek rapor alacaklardir.

b) Otlatma izni verilen g09erler, siirulerini tl Hayvan Saghgi Zabitasi Komisyonunun 
belirledigi guzergahlardan motorlu ara9larla nakledeceklerdir. D6nii§lerde de motorlu ara9larm 
yam sira, 2918 sayih Karayollan Trafik Kanunu ihlal etmeyecek §ekilde Karayoluna paralel
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olarak \ a> a golurulcbilecektir. Bu kurala uymayanlar hakkmda mucaviralan sinirlan icerisindc 
Limniyel Miidurlugunce. miicavir alan sinirlan di^inda ise Jandarma laral'indan 2918 sayili 
Karayollan Trailk Kanunu'nun ilgili hukiimleri geregi i§lein yapilacaklir.

c) Gocerlerin yayla ve ki§laklarina hareket edecek olan biiyukba§ hayvan siirtilerine ^ap 
ve LSD a^ilannin, ktiylikba^ hayvan siirulerinin PPR a^isinin yapilmi§ olmasi mecburidir. 
Hayvanlann yaylalara ve ki§laklara hareketinden once bulunduklan bolgedeki il/ilgc l anm ve 
Orman Mudurliigune ba§vuruda bulunarak Veteriner Saghk Raporu alacaklardir.

d) Konakladiklan sure boyunca yeni dogan buzagi, kuzu ve oglaklarmi kayil allina 
aldiracaklardir.

e) il Jandarma Komutanligi ve II Tarim ve Orman Mudurlugiince Goger Kontrol Noktalan 
belirlenecektir. Bu kontrol noktalarmda jl Jandarma Komutanligi tarafindan yapilacak 
denetimde;
- Kimlik Belgesi,
- Kiralama Belgesi,
- Gidecegi merayi kiraladigina dair sdzle§me fotokopisi,
- Hayvan sevk edilmesine mahsus Yurt^i Veteriner Saghk Raporu, istenecek olup bu 

belgeleri eksik olanlar ile kira s6zle§mesine uygun olmayan sayida hayvan 
getirenlerin bolgeye giri§lerine rniisaade edilmeyecektir.

f) Gd^erler, hayvanlanm kiralami§ olduklan mera/yaylak alanina sevk yapacaklan zaman, 
24 saat oncesinde giri§ yapacaklan tl Kontrol Noktasinm Il^e Kaymakamhgina veya il Tarim 
ve Orman Mudurliigiine bildirimde bulunacaklardir. Aynca g09er kontrol noktalarma hafta iQi 
giinlerde ve gundiiz saat 08:00-17:00 saatleri arasinda varmaya ozen gostereceklerdir.

g) Veteriner Saghk Raporu i§leminin birden fazla ara9 i9in yapilmasi durumunda, ara9larm 
birlikte hareket ederek g09er kontrol noktalarma birlikte van§ saglamalan gerekmektedir.

h) Sevk ve veteriner saghk raporu diizenleyen il/il9e Tarim ve Orman Mudurliigii personeli 
diizenleyecegi Veteriner Saghk Raporu’nun alt kisminda bulunan a9iklama bolumune Kiralama 
Belgesi’nde yazan bilgileri yazacaktir.

i) il Mera Komisyonu tarafindan ihalesi yapilan yayla/mera alanlarma gonderilecek 
hayvanlar ihalede belirtilen cins ve sayisina gore sevk edilecektir.

j) Madde 10. Meralarm Korunmasi
a) Mera Kanunu’nun 19’cu Maddesi geregince; muhtarlar ve belediye ba§kanlan mera, 

yaylak ve ki§laklarm ve simr i§aretlerinin korunmasindan ve aynca tahsis amacina gore en iyi 
§ekilde kullamlmasinm saglanmasinda sorumludurlar.

b) Muhtarlar ve Belediye Ba§kanlan, mera, yaylak ve ki§laklara tecaviiz oldugu takdirde 
durumu derhal Bakanlik il/il9e Mudurliigiine, il/il9e Miidiirliikleri de Valilik ve 
Kaymakamhklara bildirmekle yiikiimliidiirler. Bu makamlarca, 3091 sayili Ta§mmaz Mai 
Zilyetligine Yapilan Tecaviizlerin Onlenmesi Hakkmda Kanun, TCK'nun ilgili maddeleri ve 
2886 sayili Devlet ihale Kanunu’nun 75’inci Maddesi uyarmca gerekli i§lemler yapilacaktir.

c) Mera-yaylak alanlannda izinsiz olarak hayvan otlatanlara Mera Kanunu’nun 19’cu 
Maddesi geregi 3091 sayili Kanun ile 2886 sayili Yasanin 75’inci Maddesi geregince i§lem 
yapilacaktir. 2886 sayili Kanun geregi mera-yaylagin ortalama ot verimi, merada otlayan farkh 
irk ozelliklerine sahip hayvanlann tiikettigi ot miktan ve fazla hayvan otlatmadan dolayi 
merada olu§an zarar geregince ecri misil tespit edilerek ihbamame diizenlenerek verilen zarar 
ilgiliden tahsil edilecektir.

d) Yaylak ve meralan kiralayanlarm kira sozle§mesinde belirtilen hususlar dogrultusunda 
kiralanan mera yaylaktan faydalamr. Mera kiralama sozle§mesine aykin herhangi bir durumun
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tespitinde yapilan kiralama s6zle§mesi II Mera Komisyonu tarafindan tek tarafli olarak 
feshedilebilecek, kiralanan alana zarar verilmi§ ise bu zarar kiralayandan tahsil edilecek ve kati 
teminatlar Mera Gelir Hesabina aktanlacaktir.

e) Meralarda a§in otlatma baskisindan kaynaklanan problemlerin onune gepmek, bitkilerin 
geli?imine zaman tammak ve dogal tohumlamanin olu§abilmesi amaciyla munavebe ile 
dinlendirilerek otlatma sisteminin uygulanmasi kararla§tinlmi§tir. Meralarm daha verimli ve 
surduriilebilir kullanimimn saglanmasi amaciyla belirlenen otlatma planina ve otlatma 
sezonuna riayet edilecektir.

f) Ikamet ettigi yerde ki mera alanmda otlatmak amaciyla, satin alinan hayvanlarm, 
almdigi ay itibanyla up ay oncesine ait ll/ilpe Tarim ve Orman Mtidurluklerinden almacak 
(Bakanhgimiz Hayvan Kayit Sistemlerinden) beige ile giincel hayvan sayismi gosterir 
belgeleri, II Mera Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde getirecekleri 
hayvanlan meraya pikaramayacaklardir.

g) Koyler arasinda, hayvan surulerinin sebep olabilecegi sinir ihlallerine kar§i 
Kdy/Mahalle muhtarliklan, belediyeler ve ilgili kurumlarca 442 sayih Koy Kanunu, 4081 sayih 
Qiftpi Mallarmi Koruma Kanunu ve 4342 sayih Mera Kanunu kapsaminda gerekli tedbirleri 
almakla yiikumludurler. (Kir Bekpisi, Muhtarhgin gorevlendirmi§ oldugu bekpiler vs.) Aynca 
mera vasifli alanlar kesinlikle bipilmeyecektir.

h) Mera/Yaylak uzerine kahci yapi yapilmasi yasak olup, kiracilar ipin de aym hukiim 
geperlidir. Mera/Yaylaklardan faydalanacak §ahislar, mera/yaylaklan siirmek, ekmek, yol ve 
in?aat yapmak vb. §ekillerde tahrip etmeyeceklerdir. Aykin davrananlar hakkmda yasal i§lem 
yapilacaktir.

Madde 11. Hayvan Hastaliklannin Yaydmasinin Onlenmesi

a) Hayvanlarda hastahktan §uphe edildiginde ll/ilpe Tarim ve Orman Mudurlugu’niin ilgili 
birimlerine hemen haber verilecek ve veteriner hekimi gelinceye kadar §uphelenilen hayvanlara 
karantina tedbirleri uygulanacaktir.

b) Hastahktan §upheli ve saghkh hayvanlar birbirlerinden aynlarak, hastahga yakalanan 
hayvanlar derhal ayn bir boliimde tecride almacak ve hipbir §ekilde ortak mera, yaylak ve 
sulama alanlarma pikanlmayacaktir.

c) Tecritteki hayvanlarm bakimi ipin yeterli sayida killer gorevlendirilecek, bu i§letmelere 
ba§kalarinm girmesine miisaade edilmeyecek, bu killer diger hayvanlarm bakimiyla 
ilgilenmeyecektir.

d) Hastahktan §iipheli hayvancihk i^letmesinde almacak onlemler, hastahgin veya §uphe 
durumunun ortadan kalktigmin resmi olarak tespit edilmesine kadar devam edecektir.

e) Hastahk §uphesi olan hayvanlara verilecek yem ve sularin kaplan di§an ile temas 
ettirilmeyecektir.

f) Gezici siirulerde hastahk piki§indan ptiphe edildiginde hayvan hareketi durdurulacak ve 
en yakin yerle§im birimindeki Muhtarhga, Kolluk Kuvvetlerine veya il/ilpe Tarim ve Orman 
Mudurlugiine haber verilecektir. Bu surede hasta hayvanlar digerlerinden aynlarak 
yaylak ve sulama yerlerinden uzakta uygun bir yerde tecride almacaktir.

g) Hastahk nedeniyle ani olen hayvanlar derin pukurlara gomulmeli ve uzerlerine kirep ya 
da antiseptikler ddkulmelidir. Bu durum derhal ll/ilpe Tarim ve Orman Mudurluklerine ihbar 
edilecektir.

mera.
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Madde 12. Mallarmin Korunmasi
a) Ilimizde ikamet eden veya il di§indan hayvan otlatmak maksadiyla ilimiz mera, yaylak 

veya otlakiyelerine gelen g09erlerin hayvan nakletmeleri esnasinda ekili-dikili agaylar, ziraatta 
kullanilan alanlar, su arklan, set ve bentler, hendek, duvar, tarla ve bahge yollan gibi korunacak

mallarma yapacaklan” tecaviiz ve verecekleri zararlar gif^i Mallarmi Koruma Heyetleri 
tarafindan zarar verenlerden ve ilgililerden koruma ucret tarifelerine gore tahsil edilecektir. 
Aynca 4081 Sayili gift9i Mallarmin Korunmasi Hakkinda Kanun ve 5237 sayih Turk Ceza 
Kanunu’nun ilgili hukumlerince i§lem uygulanacaktir.

b) gift9i mallarma verilen zarar konusunda hak sahibi 9169!, Koy/Mahalle muhtan lie 
ihtiyari heyeti veya murakabe heyetleri ile 0 bolgedeki kolluk kuvvetleri mu§tereken gerekli 
tespitler yapilacak ve ilgili mevzuat 9ei'9evesinde i§ ve i§lemler yapilarak ve zarar verenler 
hakkinda adli mercilere 5119 duyurusunda bulunulacaktir.

Madde 13. Cezai Yaptinmlar ve Uygulamalar

a) Belediye ba§kanhklan ve muhtarlar ilgili mevzuatlar ile bu emirde sorumlu kihndiklan 
i? ve i§lemleri yerine getirmemeleri ve kiralama yetkisi bulunmadigi halde mera, yaylak, ki§lak 
ve otlakiye alanlanm kiralamalan veya 9ikar elde etmelerinin tespit edilmesi durumlan ile her 
tiirlti hukuka aykin davram§larinda ilgili mevzuat 9ei'9evesinde gerekli cezai i§lemler yapilarak 
haklarmda SU9 duyurusunda bulunulacaktir.

b) Ilgili mevzuat ve bu emrin ilgili maddelerinde sorumlu, yetkili veya gorevli kilinan 
memurlar ve diger kamu gorevlilerinin sommluluklarmi yerine getirmemesi veya yetkilerini 
kotuye kullanmalan ile her turlti hukuka aykin davram§larinda ilgili mevzuat 9er9evesinde idari 
ve adli i§lem uygulanacaktir.

c) Mera yaylak, ki§lak ve otlakiyelere, izinsiz ve otlatma kapasitesinin uzerinde getirilen 
hayvanlarla ilgili olarak, ilgili Koy/Mahalle muhtan, azalan veya mera yonetim birlikleri, yoksa 
koy vatanda^lan ile o bolgedeki kolluk kuvvetleri nezaretinde, il/il9e Tarim ve Orman 
Mudurlugu personelleri tarafindan mu§tereken gerekli tespitler yapihp tutanaga baglanarak; 
4342 sayih Mera Kanunun 26. Maddesi geregince 2022 yihnda, il Mera Komisyonu tarafindan 
tespit edilen her bir buyukba§ hayvan i9in gtinlUk 100,00 TL.’nin U9 kati (100 X 3 = 300,00 
TL) ve yine her bir ku9ukba§ hayvan i9in belirlenen 10,00 TL’nin U9 kati ( 10,00 X 3 = 30, 00 
TL) idari para cezasi kesilir. Kesilen bu cezalar aym kanun geregi ilde Valilik ( idare ve 
Denetim Mudurlugu), i^elerde ise Kaymakamhgin denetim ve gozetiminde ilgili koyiin mera 
alanlanmn islaln ve geli§tirilmesi amaci ile koy muhtarhgi veya Belediye adina a9ilacak ayn
bii hesaba yatinhr ve amaci di^inda kullamlamaz Slirii sahibine veya sorumlusuna hayvanlan 
mera, yaylak, ki§lak veya umuma ait 9ayirlardan 9ikarmasi i9in en fazla 3 gun sure verilir. 
Verilen siire sonunda 9ikarmayan siiru sahiplerine, merada tespit edildigi gunden itibaren, terk 
edinceye kadar, kaldiklan gun kadar otlatma bedeli cezasi 3 kati uygulamr. Hayvanlarm 
9ikanlmasi i9inde ilgili mulki amirlerce 3091 sayih Kanun htikumleri uygulanacaktir. Bu 
madde de belirtilen hususlarm uygulanmasinda; gorevli memur ve kolluk kuvvetlerine gerekli 
yardim ve kolayhklarm saglanmasindan ba$ta Koy/Mahalle muhtarlan sorumlu olacak, 
belirtilen hususlara uymayan Koy/Mahalle muhtan, hayvan sahipleri, 9obanlar ve i^letme 
sahipleri olmak iizere ilgilileri hakkinda gerekli yasal i§lemler uygulanacaktir. Hayvanlarm 
meradan tahliye edilmesi surecinde, hayvanlarda meydana gelebilecek zararlardan hayvan 
sahipleri sorumludur. Tahliye i§leminde ihtiya9 duyulan nakliye ve i§9ilik ucreti hayvan 
sahiplerinden ahmr. Hayvan hastahklan nedeniyle bulundugu merayi terk edemeyecek
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durumda ise izinsiz getirilen hayvanlar sahibine veya sorumlusuna yed-i emin olarak teslim 
edilir.

d) Sahipsiz olarak ba§ibo§ dola§an hayvanlar Kolluk Kuvvetlerince tespit edilerek 
hayvanlarm kulak kupe numaralari veya Qip numaralan lie birlikte tutanaga baglanip ll/ilge 
Tarim ve Orman Mudurltiklerine bildirilecektir. il/il9e Tarim ve Orman Mudurlukleri Kulak 
kupe numaralari ve Qiptev vasitasiyla hayvan sahibinin tespit edilmesi halinde Kolluk 
Kuvvetlerine bildirilecek, Kolluk Kuvvetlerince Kabahatler Kanununa gore cezai i§lem 
uygulanacaktir.

e) Idari para cezalannm tahsilinde Mera Kanununun 26. ve 30’uncu maddelerinde sayilan 
gelir, ucret ve para cezalarmm 6183 sayili Amme Alacaklarmm Tahsil Usulii Hakkindaki 
Kanunun hukumlerine gore takip ve tahsil edilecektir. Ancak 4342 sayili Mera Kanununun 
4,uncu maddesinde ama? di§i kullamm sonucu vasfi bozulan mera, yaylak ve ki§lak alanlarmm 
eski konumuna getirilmesi i^in yapilmi? veya yapilacak olan masraflarm takip ve tahsilini genel 
htikumlere gore yapilacaktir.

II. BOLUM

GEZGiNCi ARICILIKLA ILGtLi UYULMASI GEREKEN ESASLAR:

a) 03.06.2011 tarihli ve 639 sayili Tarim ve Orman Bakanligmm Te§kilat ve Gorevleri 
Hakkinda Kanun Hukmunde Kararname ile 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayili Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Saghgi, Gida ve Yem Kanununa gore 30.11.2011 tarih ve 28128 sayili Resmi 
Gazetede yayinlanan Ancihk Yonetmeligi geregince llimizde 2022 yihnda llimiz ancilan ile II 
di^indan gelen gezginci ancilarin uyacaklan kurallar a^agida belirtilmi§tir.

b) Bu yazida gegen kisaltmalar ve tammlar 30.11.2011 tarih ve 28128 sayili Resmi 
Gazetede yayinlanan Ancihk Yonetmeligindeki tammlarda gegen kisaltma ve tammlardir.

1. Gezginci ancilarin yerle§tirilmelerinde, il/il9e mudurlukleri yetkilidir.

2. il ve il9e Mudurlukleri; gezginci ancilarin konaklayacaklan yerleri ve kapasiteleri; il/il9e 

mudurlugunde gorevli ancihk konusunda deneyimli iki teknik personel ve birlik/birliklerin 
temsilcilerinden olu§an en az U9 ki§ilik bir komisyonla, bitki florasi, topografik ve ekolojik 
yapisi, yerle§im birimleri varsa sabit ancilara ait koloni varhgim da dikkate alarak belirler ve 
bunlar harita uzerinde i§aretlenir. Orman bolgelerinin kapasiteleri belirlenirken Orman ve Su 
i?leri Bakanligmm temsilcisi de komisyonda yer ahr. Bolge koloni kapasitesi, flora varhginda 
kayda deger degi§iklik olmasi (iklimsel veya yeni yerlerin a9ilmasi) durumunda gtincellenir.

3. Bolgeler i9in koloni kapasitesi belirlenirken nektar ve polen veren tiim bitki varhgi goz 
oniinde bulundurulur.

4. Anliklar, an ki§latma bolgelerinde flora kapasitesine bakilmadan en az 150 metre arahkla 
yerle§tirilir. Araziye ozel durumlarda uzakhgi belirlemeye il/il9e mudurlugu yetkilidir.

5. Belirlenmi§ bolgede konaklayacak gezginci anci, konaklayacagi yer ger9ek ki§iye ait ise 
§ahisla, koy tiizel ki^iligi sorumlulugunda arazi ise koy muhtarhgiyla, diger tiizel ki§iliklere ait
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arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarinda konaklayacak ancilar da Bakanligmm ilgili birimleri 
ile anla§ma yapar.

6. An sevklerinde veteriner saghk raporu duzenlenirken aktif anh kovanlarm ve ancilarin 
Ancihk Kayit Sistemine kayith olmasi ko§ulu aranacaktir. An yeti§tiricileri birlik uyesi 
olmasalar dahi kovanlara An Yeti§tiricileri Birliginden temin edilen plakalar uygulanarak 
AKS’ye kayit edilmesi saglanacaktir.

7. Konaklayacagi yeri anla§arak belirleyen anci, 9iki§ yapacagi ilin il/ilge Tarim ve Orman 
Mudiirlugune gidecegi adresi sozlO ya da yazili beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus 
Yurti^i Veteriner Saghk Raporu ahr ve anlanni sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile 
konaklayacagi adres aym olmahdir. Be§ gun ^erisinde konakladigi ilin il/il9e mudiirlugune, 
veteriner saghk raporu ile ba?vurarak 22.03.2012 tarih ve 28241 sayih Resmi Gazetede 
yayinlanan Ancihk Yonetmeliginde Degi§iklik Yapilmasma dair Yonetmelik ekindeki EK- 
1 de yer alan An Konaklama Belgesini (AKB) ahr. AKB’si olmayan aricimn veteriner saghk 
raporu vize edilmez. Gezginci ancihk yapan, kayith oldugu adrese ve/veya kendi arazisine 
donen aricimn da an hareketlerinin kontrolu ve takibi i9in AKB almasi gerekir.”

8. Ahnacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurti9i Veteriner Saghk Raporunda belirtilen 
adresten farkh bir adreste usule aykin yerle^en aricimn anlan, il/il9e mudurlugiinun talebi ile 
rniilki amirlik9e guvenlik gi^leri marifetiyle bulundugu yerden kaldinhr. il/il9e mudurlugii, 
i?gal edenler hakkmda 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayih Turk Ceza Kanununun 154 uncii 
maddesine gore i§lem yapilmak iizere, Cumhuriyet savcihgina SU9 duyurusunda bulunur. 
Kaldirma surecinde meydana gelen zarardan anci sorumludur. Nakliye ve i§9ilik ucreti ancidan 
ahmr. Mucbir sebepten dolayi ansim izin aldigi adres di§ina gotiirmek zorunda kalan anciya 
il/il9e mudurliigiince mazeretinin uygun gorulmesi durumunda cezai i§lem uygulanmaz, anci 
be§ gun i9erisinde izin aldigi adrese sevk edilir ve 5996 sayih Kanun’un 36.maddesimn ileili 
fikralan uvsulanir.

9. AKB i§lemlerini anci adina u9uncu §ahislar takip edebilir.

10. Arazi sahipleri di§inda herhangi bir muhtarhk ile kamu kurum ve kurulu§unca, ancidan 
konaklama ucreti dahil hipbir ad altmda ticret ahnmaz.

11. Konaklanan bolge i9in belirlenmi§ koloni kapasitesi uzerindeki yerle^im taleplerine 
il/il9e mudurluklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasmda il/il9e mudlirlukleri 
sadece en son gelen anciyi magdur etmeyecek §ekilde bolge koloni kapasitesi iizerinde 
konaklama musaadesi verir.

12. Gezginci ancihk yapan ureticiler, konaklama yapilan yerlerde arilarm 9evreye 
vermemesi i9in gerekli tedbirleri almakla yiikumludur. An konaklatilan alanlarda otlayan 
hayvanlann andan zarar gdrmemesi ipin tedbirleri aimak hayvan sahiplerinin 
sorumlulugundadir.

13. An gen kaynaklannm tespiti ve yerinde korunmasi amaciyla izole bolgeleri, bilimsel 
9ali§malar sonucunda olu§turulacak komisyon karan dogrultusunda Bakanhk belirler. 
Komisyon, Hayvancihk Genel Mudurliigiince; iiniversite, birlik ve ilgili kurum ve
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kurulu§lardan temsilcilerin katihmiyla olu§turulur. Izole bolgelere di§andan an giri§leri 
yasaktir. M\$e Mudiirlukleri, ilan edilen izole bolgeye yasa di§i girenler hakkinda 5237 sayili 
Turk Ceza Kanununun 154 Uncii maddesine gore i§lem yapilmak iizere Cumhuriyet savcihgina 
su? duyurusunda bulunur. Ilimize sinir olan Ardahan Hi Kafkas Ansi Gen Merkezi; izole bdlge 
kapsaminda oldugundan Ardahan iline 

Biiyiiksatak koyleri, Merkez i^e Davulkoy, Kuyukbogatepe, Biiyukbogatepe koyleri ve 
Arpasay i^esi Kaka9, Gulyuzli, Bozyigit ve Dogruyol koyleri tampon bolge olarak il di§indan 
gelecek gezginci ancilara kapatilmi§tir.

14. Anliklar, trafigin yogun oldugu bolgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda 
en az 30 metre, toplu otlatma yapilan hayvan meralarma en 500 m, salgin an hastahklan ve 
yagmacihgi dnlemek i9in iki arahk mesafesi en 2000 m uzakhga yerle§tirilir.

olan, Susuz il9esi Kiziroglu, Ku9iik9atak,sinir

15. Gezginci aricihk yapan ancilar, arilanm 9evreye rahatsizlik vermeyecek §ekilde meskun 
mahal di§inda bir yere yerle§tirir. Aynca turistik ama9h olarak kullamlan sosyal tesislerin 
(Kiituk Ev vb.) 2500 metre uzagina yerle§tirir. Sabit ancilar ise kolonilerini koy ve beldelerde 
9evreye rahatsizlik vermeyecek §ekilde ve insanlann toplu olarak hizmet aldiklan cami, okul, 
saghk ocagi, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzaga yerle§tirir. Yerle§imin 
daginik oldugu bolgelerde ise bu mesafe en yakin eve en az 50 metre olmahdir.

16. Meskun mahal ve mucavir alan sinirlan i9inde an konaklatilmasmda ortaya 9ikan 
ihtilaflarm giderilmesinde il/il9e mudurlukleri yetkilidir.

17. Arihgin yerle§im yerinin komisyon tarafindan onaylanmasi durumlarmda, ya§anacak 
herhangi bir olumsuzluk aricmin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

18. Devlet ormanlannda konaklayacak ancilarm izin ile ilgili usul ve esaslan ile 
konaklama yer tanzimi, arihk i9me suyu ve ula§im yollan Tarim ve Orman Bakanhginca ( Doga 
Koruma ve Milli Parklar Genel Mudurlugii) saglamr.

an

19. 01/07/2003 tarihli ve 4915 sayili Kara Avcihgi Kanunu uyarmca ilan edilen Yaban 
Hayati Koruma ve Geli§tirme Sahalanndaki aricihk faaliyetleri, ilgili mevzuat 9er9evesinde 
hazirlanan Yonetim ve Geli§me Plan Kararlan 9er9evesinde yapihr.

20. Bolgenin bitki florasi, topografik ve ekolojik yapisina arimn floradan etkin yararlamna 
U9U§ mesafesine bagh olarak il/il9e Mudlirliigu anliklar arasi mesafeyi bolgesel olarak belirler.

21. Mevcut imkanlar o^tistinde arihklann ila9lama yapilan alanlardan uzak yerlerde 
bulunmasina ozen gosterilir. Zirai miicadele yapilacak yerlerdeki ve 9evresindeki ancilara, 
mucadele yapacak kurulu§ ve §ahislar tarafindan yedi giin onceden, ila9lama programina ahnan 
bolgenin geni^ligi, kullamlacak ilacin cinsi, atilma zamam, etki stiresi ile bal anlarma olan etkisi 
duyurulur. Ancilar, il/il9e mudurluklerinden, bulunduklan yoredeki mucadele programlan 
hakkinda bilgi ahr. Bitki koruma lirunleri, kullamma arz edilen haliyle ve etiketinde belirtilen 
tavsiyelere gore uygulamr. Buna aykin uygulamalarda sorumluluk uygulayana ve
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uygulanmasina izin verene aittir. Kullanilan bitki koruma urimlerinin artik ve ambalajlan 
kullanicilan tarafindan uygun §ekilde imha edilmek zorundadir. Zirai miicadelede bal arilarmi 
korumak i9in dncelikle sivi ila9 kullanihr. ila9lamalar sirasinda arilarm su i9tigi kaynaklara ila9 
bula§tinlmaz. ila9lamalar ak§amuzeri veya sabah erken saatlerde, arilarm U9U§ yapmadiklan 
zamanlarda uygulanir. Bitki koruma uriinlerini etiket bilgilerine uygun §ekilde kullanmayanlar 
ve bitki koruma urunlerinin artik ve ambalajlanm Bakanhkga belirlenen esaslara gore imha 
etmeyenler hakkinda 5996 sayih Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghgi, Gida ve Yem Kanununun 
39 uncu maddesine gore i§lem yapilir.

22.11 ve il9e mudiirlukleri, ancilann ilgili mevzuata uygun olarak bal iiretimi yapmalan igin 
gerekli tedbirleri ahr, denetimleri yapar. Aynca diger an urunlerinin yurt i9i denetim ve 
kontrollerini 5996 sayih Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghgi, Gida ve Yem Kanunu 9er9evesinde 
yiirtitur.

23. Ancilar, veteriner tibbi urunlerinin kullamminda, ilgili mevzuata riayet etmek, 
kullandiklan veteriner tibbi urtinleri kayit altina aimak, re9eteleri muhafaza etmek ve 
denetimlerde Bakanhga sunmak zorundadir.

24. il/il9e mudiirlukleri; uretilen an, an urtinleri ve ancihkla ilgili her ttirlii alet, makine, 
petek, kovan ve ancihk malzemesini, ancihk konusunda yeti§mi§ personel aracihgiyla kontrol 
ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir.

25. Birincil an urunlerinin nakli “Yurt ^inde Canh Hayvan Ve Hayvansal Uriinlerin 
Nakilleri Hakkinda Yonetmelik” geregi a§agidaki §ekilde yapilir.

(a) Birincil an urunlerinin uretici di§indaki ger9ek veya tiizel killer tarafindan il i9i 
nakillerinde miistahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulmasi 
zorunludur. Bu belgeler iller arasi sevklerde veteriner saghk raporuna 9evrilir. 

b) Ureticinin kendine ait olan birincil an urtinlerinin il i9i nakillerinde nakil beyannamesi 
bulundurulmasi zorunludur. Nakil beyannamesi iller arasi sevklerde veteriner saghk raporuna 

9evrilir.
(c) Birincil an urunlerinin 5996 sayih Kanun kapsaminda kayit veya onayi yapilmi§ 

i§letmelerde paketlenip etiketlemnesi durumunda veteriner saghk raporu aranmaz.
(d) Zati ihtiya9 (Ticarete konu olmamak kaydi ile balda 30 kg) kabul edilen hayvansal 

iirunler i9in veteriner saghk raporu aranmaz. Hastahk sebebi ile hayvan saghk zabitasi 
komisyonlarmca alinan kararlar di§inda, koylerden pazarlara getirilen bal i9in herhangi bir 
beige aranmaz, bu madde i9in veteriner saghk raporu duzenlenmez.
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SONUC:

Yukanda asiklanan emirlere uymayanlar hakkinda ba§ka bir kanunda ozel hukiim 
olmamak kaydiyla ilgili maddelerdeki yasal yaptinmlar di§inda 5442 Sayili II idaresi Kanunu 
nun 11 (c) ve 66’nci Maddeleri delaletiyle 5326 sayili Kabahatler Kanunu'nun 32’nci Maddesi 
ve ilgili kanun maddelerine gore “kamu gorevlisine direnme” sugundan i§lem yapilacaktir. 
Aynca gorevini kotuye kullanan muhtarlar ve diger kamu gorevlileri hakkinda da 4483 sayili 
Kanuna gore; Valilik ve Kaymakamhklarca gerekli i§lemler yapilacaktir. Valilik Genel Emri, 
Il/ilge Belediye Binalarinda 15 gun sureyle askiya gikanlacak, Belediye hudutlan haricinde 
Jandarma Te§kilati ve Kaymakamlar tarafindan koy muhtarlarma, halka ve ilgililere 
duyurularak teblig-tebelliig ve ilan belgelerinin hirer sureti Valiligimize gonderilecektir. 
Kiralama sonucu ilgili yeri kiralayan kiracilara bu Emir s6zle§meden hemen sonra ll Tarim ve 

Orman Mudurliigii tarafindan teblig edilecek ve teblig edildigine dair tutanak altina almacaktir.

Bu Emrinin yurutiilmesinden Kars Valiligi ve ilgili birimler sorumludur.

Yeni donemin Valilik Genel Emri gikip, teblig edilene kadar bir onceki yilin Valilik Genel 
Emri hukumleri uygulanacaktir.
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T.C

KOYU MUHTARLIGI TALiMAT

QOBAN TANITMA KARTI

T.C No

1.KARTIN ON YUZUNDE AQIK KlMLlGl YAZILI
ADI SOYADI :

ILQESIBABA ADI §AHIS .... 
QOBANIDIR.

KOYU

D.YER-TAR. :

fotoOraf

SURU SAHiBlNiN
2.BU KART HER ZAMAN QOBANIN YANINDA 
BULUNACAK ARAMA VE KONTROLLERDE 
GOSTERlLECEKTiR.

ADI SOYADI :

KOYU

SURU SAYISI :

B.BA§ H.
3. DONEM SONUNDA 
SAHlPLERlNCE

KARTLAR SURU 
......... iLQESl/K.BA§ H.

MUHTARLIGINA TESLiM EDiLECEKTlR.
SURD OTLATILDIGI

MEVKli

i§ BU BELGE ...A..72022 lie ... /.... /2022
TARlHLERl

ARASI GEgERLiDlR

TASDiK OLUNUR.

Muhtan

iMZA

Sayfa 21 / 21


