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IĞDIR İLİ  

4342 SAYILI MERA KANUNU KAPSAMINDA MERA YAYLAK VE KIŞLAKLARIN 

KULLANIMI FAALİYETLERİNE DAİR 

VALİLİK GENEL EMRİ 

2018/1 

 

İlgi:  a) 4342 Sayılı Mera Kanunu 

         b) Mera Yönetmeliği ve Mera Fonu Yönetmeliği 

         c) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu  

         d) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 

         e) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun 

       f) 17.12.2011 Tarih ve 28145Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yurt içinde Canlı 

Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik  

         g) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 

         h) 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 

ı)  3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 

Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler. 

i)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

          j) 30.11.2011 Tarih ve 28128 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arıcılık Yönetmeliği 

         k)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

         l)5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

        m) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

        n) 2872 Sayılı Çevre Kanunu 

        o) 2014/1 Nolu Mera, Yaylak ve Kışlakların kiralanması ile ilgili Teknik Talimat 

 

İlgi (a) ve (b)’ de kayıtlı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği ile ihtiyaç fazlası mera, 

yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin Mera Komisyonları tarafından yürütüleceği 

hükmü getirilmiştir. İlimiz Mera Komisyonu ilk olarak, 10.02.1999 tarih ve 318 sayılı Valilik 

Oluru ile kurulmuş olup halen çalışmalarına devam etmektedir. İl Mera Komisyonu tarafından 

yürütülen tespit, tahdit ve tahsis işlemleri ile ihtiyaç fazlası mera, yayla ve otlakların 

belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.  

Ayrıca Mahkemece kullanımı sınırlanan veya yasaklanan alanlar hariç olmak üzere, 

talep edilen mera, yaylak ve otlaklardan ihtiyaç fazlası yerler belirlenerek aşağıda belirlenen 

esaslar çerçevesinde, İlgi (b) Mera Yönetmeliğin 7. ve 13. Maddeleri hükümlerine göre sürü 

sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır.  

Ayrıca; İlimizde arıcılık yapan yerli üreticilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, İlgi (j) 

Arıcılık Yönetmeliğinin “Gezginci Arıcılık Şartları” başlıklı 5. Maddesi ve Valiliğimizce alınan 

ilave tedbirler çerçevesinde gezginci arıcıların da İlimizde faaliyet göstermelerine izin 

verilecektir. 

İlimiz yaylak ve meralarının kullanılmasıyla ilgili esaslar ile yerli ve gezginci arıcıların 

uyması gereken kurallarda belirtilmiştir. 

I.BÖLÜM 

MERA, YAYLAK VE OTLAKİYELERİN KORUNMASI VE KULLANIMI İLE 

İLGİLİ GENEL HUSUSLAR; 

 

1.2018 Yılı Otlatma Mevsiminde, İlimiz meralarından, Tahsisli ve Tescilli olanlar ile 

tahsisi yapılmayıp ancak Mera Komisyonunca uygun görülen ihtiyaç fazlası olduğu 

belirlenen meraların kiraya verilmesi, kiraya verilirken; öncelikle İl/ilçe içinde ihtiyacı 
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bulunan sürü sahiplerine, talep fazlası olduğu takdirde İl dışından gelen göçer hayvan sürü 

sahiplerine kiralanacaktır.  

 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve 

kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera 

Komisyonunca yürütülmektedir. 

 İl Mera Komisyonu dışında, Belediye Başkanları, Muhtarlıklar, şahıs veya 

kurumların mera, yaylak ve otlakları kiraya verme yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır. 

Mera Komisyonu dışında meralarda kiralama yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. 

 4342 sayılı Mera kanununun Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması başlığı altındaki 

19. Maddesinde, mera, yaylak ve kışlakların korunması için gerekli tedbirleri almaktan birinci 

derece Muhtarlar ve Belediye Başkanları sorumlu olup aynı maddenin son fıkrasında ise 

Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu 

derhal Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne, İl ve İlçe Müdürlükleri de Valilik veya 

Kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler denmektedir. 

 Göçerler, kiraladıkları mera, yaylak ve otlaklara İl Mera Komisyonunun tahsis kararında 

belirtilen miktardan fazla sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri ücret karşılığı 

başkalarına kiraya veremeyeceklerdir. 

 

2. Otlatma Mevsimi;   

İlimiz İl Mera komisyonunu 27.12.2017 tarih ve 25 sayılı oturumundaki kararı 

doğrultusunda; 2018 yılı içerisinde uygulanabilecek olan Otlatma Mevsimi aşağıda 

belirtilmiştir. 

İlimiz Merkez, Aralık ve Karakoyunlu İlçelerinin; 

Mera-Kışlak   Otlatma Başlangıcı  01 Nisan 2018,  

Mera-Kışlak   Otlatma sonu   01 Ekim 2018 tarihine kadar,  

 

İlimiz Tuzluca İlçesinde; 

 Mera-Kışlak  Otlatma Başlangıcı  15 Nisan 2018,  

 Mera-Kışlak  Otlatma sonu   01 Ekim 2018 tarihinde olacaktır. 

 

İlimiz Merkez, Aralık ve Karakoyunlu İlçelerinin; 

Yaylak   Otlatma Başlangıcı  25 Nisan 2018,  

Yaylak   Otlatma sonu   15 Ekim 2018 tarihine kadar,  

 

İlimiz Tuzluca İlçesinde; 

Yaylak  Otlatma Başlangıcı  01 Mayıs 2018,  

Yaylak  Otlatma Sonu   15 Ekim 2018 tarihinde sona 

erecektir. 

 

Yukarıda belirtilen tarihlerden önce mera ve yaylaklara çıkılmayacak ve son otlatma 

tarihinden sonra kesinlikle mera ve yaylaklarda kalınmayacaktır. 

 

3.Ağrı Dağı eteklerinde bir kısım alan, 17.11.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

2004/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Milli Park olmuştur. Bu nedenle Milli Park sınırları 

içerisinde kalan yayla ve meraların kullanım konusunda Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü 

ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bölgenin kullanım şartları ile ilgili bilgiler 

alınacak ve bu şartlara göre hareket edilecektir. 

4.Göçerlerin Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Yararlanma Usul Ve Esasları;4342 Sayılı 

Mera Kanunu 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Mera Yönetmeliği; 13.Maddesi gereğince; 



 

Sayfa 3 / 12 

 

 4.1-Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mera, yaylak ve kışlaklar için ihale ile 

kiralama talebinde bulunacak olanlar;   Aynı il nüfusuna kayıtlı Yerli Göçerler; nüfus kaydı 

belgesi, İkamet belgesi, otlatacakları hayvan sayısı, cinsi ve kulak küpe numaraları ile 

kiralanacak alanın vs. bilgi ve belgelerin bulunduğu dosya ile birlikte, İl Mera Komisyonuna 

başvurmaları gerekmektedir. 

 4.2- Aynı il nüfusuna kayıtlı göçerlerin taleplerinde belirtilen ihtiyaçlar karşılandıktan 

sonra kiralama talebinde bulunacak il dışı göçerleri, kiralamak istedikleri yerin bağlı olduğu 

mera komisyonuna bir dilekçe ile (getirilecek hayvan sayısı ve cinsi belirtilecektir) müracaat 

ederek beraberinde gelecek aile bireyleri ve çobanları için aşağıda belirtilen belgeleri temin 

edeceklerdir.  

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,   

b. Kendisi ve yanında çalışanlar hakkında Sabıka kaydı, 

c. Göçer olarak faaliyet göstermesinde terör yönünden bir sakıncasının bulunmadığını ve 

aranan kişilerden olmadığını belirten belge, 

d. Başka göçer aileleri adına kiralama talebinde bulunacak göçerler noter tasdikli temsil 

belgesi ile yine noter tasdikli daimi tebligat adresini ihtiva eden belgeyi Komisyona 

ibraz edeceklerdir. 

5.İl Mera komisyonunca tespiti yapılarak ihaleye çıkılan yerler için kiralama talebinde 

bulunanlarla ilgili olarak 4. maddeye göre müracaat eden göçere ait tüm evrakların Teknik 

Elemanlarınca incelenerek varsa eksiklikler giderildikten sonra ihalesi yapılmak üzere Mera 

Komisyonuna gönderilecektir. İhaleye girecek olan şahıslar belirlenen Tahmini bedelin% 

30’u oranında Geçici Teminat olarak yatıracak, İhale sonucunda kendisi ile sözleşme 

imzalanan şahıslardan Kati Teminat alınacak geçici teminat geri iade edilecektir. İhale 

bedelinin % 25’i İlgili köy veya belediye sandığına geri kalan kısmı ise genel bütçeye gelir 

olarak kaydedilir.  Köy veya Belediye sandığına yatırılan bedeller meraların ıslah ve 

geliştirilmesi için kullanılır. 

İl Mera Komisyonu tarafından kiralayanlara “İhale Belgesi/Kiralama Raporu” 

verilecektir. Kiralama belgesi olmayan göçerlerin İl/İlçe sınırına girişine Kolluk 

Kuvvetlerince izin verilmeyecektir. 

6.İlimizde davası Kadastro Mahkemelerinde devam eden taşınmazların kiralanması 

taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak;  

a. Kiralama talebinde bulunanların Valilik Genel Emrinin 4. Maddesinde belirtilen ve ek 

olarak istenebilecek bilgi ve belgeler ile birlikte İl Mera Komisyonuna müracaat etmesi 

gerekmektedir  

b. İlgili Kadastro Mahkemesinden alınacak davanın esas numarası, taşınmazın parsel ve 

yüz ölçüm bilgileri, iddia sahibi özel ve tüzel kişilerin belirtildiği resmi yazı, 

c. Elde edilecek gelirin Mera Komisyonunca bir bankada bloke edilerek mahkeme 

sonucuna göre hareketini talep eden aynı iddia sahiplerinin muvafakat dilekçeleri, 

d. Taraflardan davanın diğer hissedarlarından yapılacak kiralamaya itiraz durumunda 

sorumluluğu üstlendiklerine dair noter taahhüdü, 

e. Kiralayanların otlatma kapasitesinden fazla hayvan getirmeleri halinde haklarında 4342 

sayılı Mera Kanununun 19. 26. ve 27. Maddeleri ile 5996 Sayılı Kanun’un 

36.maddesinin ilgili fıkraları gereğince işlem yapılacaktır. 
f. İhtilaflı olan yerlerde yayla ve meraların kullanımı konusunda mahkeme kararına göre 

işlem yapılacaktır. 

g.  4342 Sayılı Mera kanununun Geçici ve Son Hükümler başlığı altındaki 1. Maddesinde 

“Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak adli 

yargıda görülmekte olan davalara devam olunur. Komisyonlar, bu davaların 

sonuçlanmasını bekler.” Hükmü gereğince bu kanunun yürürlüğe girdiği 1998 
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tarihinden sonraki davalar beklenmeyip kanunun emrettiği hükümler doğrultusunda 

çalışmalara devam edilecektir. 

 7. Yaylak veya merada bulunan şahıslar hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme 

Kanununa göre yapılacak bildirimden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 29.04.2003 gün ve 2117 sayılı genelgesine istinaden kiralayan şahıs 

sorumlu tutulacaktır.  

a. İl Mera Komisyonu Tarafından mera ve yaylaklarda bulunacak şahıslar ile çobanlık 

yapacak şahıslara, üzerinde tanınmalarını sağlayacak fotoğraflarının bulunduğu 

“Göçer/Çoban Kimlik Belgesi” verilecektir. Bu kimlik belgesinin temininden ve 

çobanlarının bu belgeyi yanlarında taşımalarının sağlanmasından mera ve yaylakları 

kiralayan sorumlu olacaktır. Ayrıca 18 yaşının altındakilere çobanlık 

yaptırılmayacaktır. Yine yayla ve meralarda bulunan yaylacıların telefon numaralarını 

İl/İlçe Jandarma Komutanlığına ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 

bildireceklerdir. 

b.  Köylere ait hayvanları köy yaylaklarına çıkarmak için tutulacak çobanlara ait kimlik 

kartlarını İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlükleri hazırlayacak, Kaymakam onayından sonra çobanlara 

verilecektir. Merkeze bağlı köylere ait hayvanları köy yaylalarına çıkartmak için 

tutulacak çobanlara ait kimlik kartları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

tarafından hazırlanacaktır. Yaylacı tanıtım kartı ve çoban kimlik kartı alanlar, İl ve İlçe 

Jandarma Komutanlığına bildirilecek ve Jandarma Komutanlığınca kontrol edilecektir. 

c.  Yaylak, mera ve otlakıyelere giden göçerlerin; yaylak, mera ve otlakıyelerde 

kuracakları çadır, oba vs. tesislerini kendi güvenlikleri için İl ve İlçe Jandarma 

Komutanlıklarının göstereceği bir yerlerde ve toplu olarak tesis edeceklerdir. 

d. Yaylak ve meraları kullanan şahıslar, zamanından önce yaylak,  mera ve otlakıyeleri 

boşaltmaları halinde bu yerleri boşaltmadan bir hafta önce İl ve İlçe Jandarma 

Komutanlıklarına bildireceklerdir.  

e. Yapılan Kiralama Sözleşmesi Valiliğimizce tek taraflı olarak feshedilebilecek, 

kiralanan alana zarar verilmiş ise Komisyonun talebi üzerine bu alanın bulunduğu 

yerin Mülki Amirince 3091 sayılı Kanun Hükümleri uygulanarak verilen zarar 

kiralayandan tahsil edilecek, kiralamalar ile ilgili alınan kati teminatlar Mera Gelir 

Hesabına aktarılacaktır. 

  8. Göçerlerin, bölgemize getirecekleri tüm hayvanların kulak küpe numarası olacak, 

geldikleri İlin, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden mutlak surette “Yurt 

İçi Canlı Hayvan Veteriner Sevk Raporu” alacaklardır. Veteriner Sevk Raporuna kulak 

küpe numaraları işlenmeyen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bölgemize girişlerine 

müsaade edilmeyecektir. 

 NOT: Hayvan sahipleri, hayvanlarının yaylada doğan buzağı ve kuzularının 

tanımlanmalarını sağlamak, doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile sürüsüne ve sürüsünden 

olacak tüm hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve hayvanlarında görülen her türlü 

bulaşıcı hastalığı ilgili olarak İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek, 

sürüsüne hayvan geliş ve ayrılışında sığırlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil 

belgesini ve işletme kayıt defterini yanında bulundurmak, bildirimleri tam yapmak ve vermiş 

olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.  

 İl içi tüm nakillerinde büyükbaş hayvanlar için her bir sığır için sığır pasaportu, 

küçükbaş hayvanlar için ise nakil belgesi (yine küçükbaş hayvanlar için işletme kayıt defterinde 

bulunan Ek-2 belgesini doldurması ve muhtar-belediye başkanları tarafından imzalanıp 

mühürleterek yanında bulundurması gerekmektedir), il dışı nakillerde ise veteriner sağlık 

raporu olmadan nakiller kesinlikle yapılmayacaktır. 
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 9. Yerli ve yabancı sürü sahipleri kiraladıkları alanlara, yıl içerisinde yayımlanan 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi doğrultusunda 

intikal ettirecek ve Geri Dönüş işlemleri de aynı Genelge doğrultusunda yapılacaktır. 

 a.İl sınırları içerisinde; Hayvanlar kesinlikle, ekili-dikili alanlarda, trafiği aksatmamak 

için karayollarında ve şehir merkezlerinde yürütülmeyecektir. Bu alanlar dışında açık alanlarda 

yayla, mera ve kışlaklara hayvanlar taşıtlarla götürülecektir. İl dışında kiraladıkları alanlara 

hayvanlarını kati surette motorlu araçlarla ana yol güzergâhlarından ve gündüz intikal 

ettireceklerdir. Mera ve yaylalardan dönüşte hayvanlar yine motorlu araçlarla ana yol 

güzergâhlarından ve gündüz taşınacaktır. 

 b. Yayla ve meraları kiralayanların hayvanlarını nakletmeleri esnasında ekili-dikili 

ağaçlar, ziraatta kullanılan alanlar, su arkları, set ve bentler, hendek, duvar, tarla ve bahçe 

yolları korunacak, Çiftçi Mallarını Koruma Heyetleri tarafından zarar verenlerden ve 

ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre oluşan zarar tahsis edilecektir. 

 c. Yayla ve meralardan faydalanacak şahıslar, kiraladıkları yayla ve meraları sürmek, 

kalıcı inşaat yapmak vb. yollarla tahrip etmeyeceklerdir. Aykırı davrananlar hakkında yasal 

işlem yapılacaktır. 

 d. Kiraya verilen yerler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü, İl ve İlçe 

Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Köy Muhtarlarından oluşan ekiplerce kontrol 

edilecektir. 

 e. Mera ve yaylalar sık sık kontrol edilecek ve “Yaylacı Tanıtım Kartı” olmayanlara 

müsaade edilmeyecektir. Ayrıca ihaleye girmeyen veya yayla kiralamayanlara “Yaylacı 

Tanıtım Kartı” verilmeyecektir. 

 f. Köy Muhtarları, Kimlik Bildirimi Kanunu gereğince, köy hudutlarında bulunan tüm 

göçerler ile çobanlar hakkında gerekli olan bilgileri ve kayıtları İl Merkez ve İlçe Jandarma 

Komutanlıklarının bilgi ve istekleri doğrultusunda tutacaklardır. 

 g. Göçerleri karayolundan motorlu araçlarla İlimize geleceği yollar üzerinde İlçe 

Jandarma Komutanlıklarınca oluşturulacak “GÖÇER KONTROL Noktalarında İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş olan 2018 yılında yayla ve mera 

kiralamaya hak kazanmış şahısların isim ve getirecekleri hayvan sayılarını gösteren listeler 

incelenerek; 

 g.1. Kimlik Belgesi. 

 g.2. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan sabıka kayıtlarının olup olmadığına dair 

belge,  

 g.3. Göçer olarak faaliyet göstermelerinde terör yönünden sakınca bulunmadığı ve 

aranan kişilerden olmadıklarına dair belge,  

 g.4.İhale Belgesi /Kiralama raporu 

g.5.Hayvan sevk edilmesine mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu kontrol 

edilecektir. 

g.6.Göçerlere takip edecekleri güzergâh ve yolculukları esnasında uymaları gereken 

kurallar ile gece hareket etmemeleri tebliğ edilecek. 

 Gerekli evrakları bulunmayan, hayvan sayısı fazla olan ve hayvanlarını motorlu araçla 

getirmeyen göçerlere ait hayvanların İl sınırları içine girmelerine izin verilmeyecektir. 

     Durumları uygun olan, İlimize girişine müsaade edilen göçerlere ait hayvan sayıları ve 

hangi yaylaya gideceklerine ait bilgiler, günübirlik olarak Jandarma Komutanlıklarınca İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilecektir. 

 Tüm İlin İhtiyaç fazlası meraları ile davalı meraların kiralama iş ve işlemleri ile 

yapılacak ihaleler İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen ihale tarihinde yapılacak olup 

lüzum görülmesi durumunda ikinci bir ihale tarihi İl Mera Komisyonu tarafından 

belirlenecektir. Kiralama belgesi olmayanlara il ve ilçe sınırlarından geçişine izin 

verilmeyecektir. 
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 g.7Kiraya verilen yerler ilgili kurum elemanlarınca kontrol edilecektir.  

 g.8Arazi kontrollerinde, kontrol yapan güvenlik güçlerine yaylacı izin kartı, çoban 

tanıtım kartı, araç izin belgesi ibraz edemeyen şahıslar hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme 

Yasası hükümleri uygulanacaktır. 

 h. Göçerlerin yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerini yaylada bırakmayacak 

şekilde tedbirlerin alınması. 

 ı. Terör Kaçakçılık definecilik izinsiz avlanma ve endemik bitki toplayıcılığı başta 

olmak üzere yasa dışı faaliyetlere yönelik her türlü tedbirin alınması ve yaylacıların bu konuda 

duyarlı olmaları.  

 

 10.Özel mülkiyete ait çayır yayla ve otlakların kiralanması ile ilgili müracaatlarda 2018 

yılı otlatma sezonunun başlangıcından 60 (altmış) gün önce yapılacaktır. Bu yerlerin 

kiralanması İl Mera Komisyonu Başkanlığının tasarrufunda olacak, kiralama işleminde tapu 

kayıtları esas alınacaktır. Ayrıca bu yerleri kiralayanlardan da kamu meralarını kiralayanlardan 

istenen belgeler istenecek, bunlara da kimlik kartları verilecek kontrolleri yapılacaktır. 

     a. Mera kanununda özel mülkiyete haiz taşınmazların kullanımı ve kiraya verilmesi ile 

ilgili bir uygulama ve düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Özel mülkiyete ait çayır yayla ve 

otlaklara, otlatılabilecek hayvan sayısından fazla hayvan sokulması halinde komşu meralar 

zarar görebileceğinden, 4342 sayılı Mera Kanununu gereğince meraların korunması ve İl 

dışından gelen hayvanların geçişi için İl Müdürlüklerinden rapor alınması gerekliliği hasıl 

olduğundan, hayvan tahdidi açısından bu rapor düzenlenecektir. 

  b. Köy tüzel kişiliği veya maliye hazinesi ile şahıslar arasında adli yargıda dava konusu 

olan özel yaylak yerleri için, hayvan tahdit raporu verilmeyecek ve hayvan girişine müsaade 

edilmeyecektir Ancak gerekli şartların sağlaması halinde bu alanlar Mera Komisyonunca kiraya 

verilebilecektir. 

 c. Özel yayla ve otlakıye sahibinden aşağıdaki belgeler istenecektir; 

  -Taşınmazın tapu senedi fotokopisi ile siciline uygunluğunu gösterir Tapu Sicil 

Müdürlüğü yazısı. 

  -Hisseli taşınmazlarda hissedarların tamamı için noter veya ilgili köy muhtarı ve 

ihtiyar heyetinin onaylayacakları muvafakat belgesi. 

            - Özel yaylayı kiralamak isteyen göçerlerden bu Genel emrin 4. maddesinde 

belirtilen belgelere ilave olarak  aşağıda belirtilen belgeler ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

 d. Dilekçe (Kiralamak istenen yeri, getirecekleri hayvan sayısını ve cinsini ayrıntılı 

olarak belirtecektir.) 

 e. Şahıslara ait yayla ve otlakıyelerin kiralanması ile ilgili olarak görevlendirilen 

ekiplerin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda oluşturulan Hayvan Tahdit Raporuna, kiralayan 

ve kiraya veren şahıs tarafından taşınmaza komşu meraların tecavüzünün ve haksız otlatmanın 

önlenmesi amacıyla 4342 sayılı Mera Kanununun 19, 26 ve 27. maddeleri, 2886 sayılı Kanunun 

75. maddesi ve 3091 sayılı kanun ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunlarının ilgili 

maddelerine uymayı peşinen kabul ettiğine dair Noter Tasdikli taahhütname istenecektir. 

 Özel yayla ve otlakıyelerin kiralanmasında tapu kayıtları esas alınacaktır.  Kadastro 

görmeyen yerler için tapu kaydındaki yüzölçümlü, hudutlar arasında çelişki varsa taşınmaz 

sahibi tarafından müracaat edilmesi üzerine ilgili Kadastro Müdürlüğünde görevli Teknik 

Eleman ve mahalli bilirkişilerce [(bilirkişi özellikleri taşıyan en az iki kişi ve muhtar) ( sınırlar 

sabit ise, alanın ne kadar olduğu ve mülkiyeti ispatlayıcı belgeler, emlak kaydı ve vergi beyanı 

vb. dikkate alınmak suretiyle)]  İl ve İlçe Müdürlüğüne alanın ne kadar olduğu ibraz edilecektir. 

Sınırlar sabit değil ise tapudaki alan esas alınacaktır. 
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 Özel yayla ve otlakıyelerin kiralanmasında ortalama 1.000 dekar yüz ölçüme sahip 

olması, bütünlük arz etmesi, tapudaki vasfın çayır, otlakıye ve yaylakıye olması şartı aranacak 

ve tapudaki vasfı tarla olan yerler için Hayvan Tahdit Raporu verilmeyecektir.  

 f- Göçerler ile çayır, mera, otlakıye ve yaylaklarda bulunacak şahıslar ile çobanlık 

yapacak şahıslara, üzerinde tanınmalarını sağlayacak fotoğraflarının bulunduğu “yaylacı izin 

belgesi/Çoban Kimlik Belgesi” İlçelerde Kaymakamlık, ilde İl Mera Komisyonu Tarafından 

verilecek olup aşağıdaki belgeler temin edilecektir. 

a- Dilekçe ( Valilik/ Kaymakamlık Makamından havaleli) 

b- Sabıka kaydı 

c- Nüfus cüzdan fotokopisi 

d- 2 adet fotoğraf 

e- 1774 sayılı Kimlik Bildirim kanununun Geçici Yer Değiştirmeler başlığı 

altındaki 7. Maddesinin b) bendi hükmü gereği yaylacı kartı alacak göçerler ile 

çobanlık yapacak şahısların il/ilçe jandarma komutanlığına bu bildirimlerini 

yapmalarını ve Kartlarını jandarma komutanlığından almaları. 

f- Yerli göçerlerin il dahilinde  gidilecek yayla veya merada otlatma hakkı 

olduğuna dair muhtarlıklardan alınacak imzalı mühürlü belge 

 Arazi kontrollerinde, kontrol yapan güvenlik güçlerine yaylacı izin kartı/çoban 

tanıtım kartı, araç izin belgesi ibraz edemeyen şahıslar hakkında 1774 sayılı Kimlik 

Bildirme Yasası hükümleri uygulanacaktır. 

 11.Köy tüzel kişiliğine ait olan ve ihtiyaç fazlası olarak kiraya verilmek istenen 

meraların kiralama işlemleri İl Mera Komisyonu tarafından yapılacaktır. İlgililer meraların 

kiralanması işlemleri için İl Mera Komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

 12. İki veya daha fazla ilin hudutları arasında yer alan otlakıye ve yaylaların tespitinde 

ve kiralanmasında, alınacak tedbirlerin belirlenmesinde müşterekliği temin etmek maksadıyla 

mutlaka komşu il mülki makamları arasında koordine sağlanacaktır. 

 13. Güvenlik nedeniyle birinci derecede askeri yasak bölge ilan edilen yerlere getirilen 

sınırlamalar hakkında, mera kiralayarak bölgeye gelen vatandaşlar bilgilendirilerek, ihalelere 

izin verilmeyecektir. 

14.2018 yılı otlama mevsiminde; Bakanlar Kurulu Kararları ve özel kanunlarla 

yasaklanan veya geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar kesinlikle 

kullanılmayacaktır.  

15.  Kara Askeri Yasak Bölge (KAYB) sınırları içerisinde bulunan arazilerin 

kullanımına ilişkin; 

a. Vatandaşlar arazilerini sadece hayvan otlatma ve ot biçme faaliyeti için 

kullanabileceklerdir. Sınır ihlali yapılmamasına dikkat edilecektir. 

b. Söz konusu arazilerde herhangi kazı bina/ yapı ve inşaat faaliyetleri yapılmayacaktır. 

c. Bölgeye girecek şahıslar hava aydınlandıktan sonra çalışma yapılacak bölgeye 

girebilecek ve hava kararmadan önce bahse konu bölgeyi terk edecek, sisli ve puslu 

havalarda araziye giriş yapılmayacaktır. 

d. Hazine arazileri için mülki makamlar nezdinde gerekli izinleri alarak kiralayan 

vatandaşlar; sorumluluk bölgesindeki hudut karakollarından giriş/çıkış için müsaade 

alacaklar ve kimlik kartlarını ibraz edeceklerdir. 

e. Şahıs arazilerine ise anılan bölgeye giriş ve çıkışta sorumluluk sahasında bulunan hudut 

karakollarına mutlaka bilgi vereceklerdir. 

f. KAYB’ de kesinlikle video, fotoğraf vb. görüntü krokilerin ilgili mevzuat çerçevesinde 

çekilmeyecektir. 

g. Bölgede ilgili mevzuat kapsamında yasak olan ürünler ekilmeyecektir. 
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h. Hudut bölgesinde çalışacak olan şahısların, bölgede bulunan levha, inşaat, hudut taşları, 

telefon devreleri, aydınlatma ve gözetleme sistemleri ile ilgili tesislere hiçbir suretle 

zarar vermeyeceklerdir. 

i. Arazi Çalışmasına müsaade edilen tüm şahıslar ile aile fertlerinin yapacağı her türlü 

yasa dışı faaliyet ile talimata uygun olmayan davranışlardan araziyi kiralayan sorumlu 

olacaktır. 

j. Söz konusu güvenlik tedbirlerine riayet etmek yasal bir zorunluluktur,  aksi halde 

davranan vatandaşların tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin 

başlatılacak olup bölgede çalışacak vatandaşlara muhtarlar tarafından bu hususlar tebliğ 

edilecektir. 

 

II. BÖLÜM 

 CEZAİ HÜKÜMLER  
 1.Yerli göçerlerin ikamet ettikleri (otlatma hakkının bulunduğu ) yerleşim yerine İl içi 

veya il dışından satın alarak, hayvan getirilmeleri, mera ve yaylaklarda Otlatma Kapasitesinin 

üstünde hayvan otlatılması veya hakkı olmayan yerde kaçak hayvan otlatılmasının tespiti 

halinde; 

 a. Otlatma Hakkından Fazla hayvan otlattığı veya komisyonun belirlediği otlatma 

başlangıcına uymadığı Tespit edilen işletme sahiplerine her hayvan başına; 4342 sayılı Mera 

Kanununun 26. Maddesi gereğince 2018 yılında İl Mera Komisyonunca tespit edilen Büyükbaş 

hayvanlar için günlük 10 TL/Ad ve Küçükbaş hayvanlar için 1 TL/Ad idari para cezası 

uygulanacaktır. Tekrarında her hayvan sayısı için bu bedellerin 3 katı ilgilisinden tahsil 

edilecektir. Komisyon bu bedelleri her hayvan için 10 katına kadar artırabilir. 

 Yine hakkı olmayan yerde veya Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içerisinde (kaçak 

olarak) yapılan otlatmaların tespiti durumunda tespit edilen hayvan sahiplerine 

Büyükbaş hayvan başına 100 TL/Ad. Küçükbaş hayvan başına 10 TL/Ad idari para cezası 

uygulanacaktır. Tekrarında her hayvan sayısı için bu bedellerin 3 katı ilgilisinden tahsil 

edilecektir. Komisyon bu bedelleri,  her hayvan başına 10 katına kadar artırabilir. 

  Ayrıca kaçak otlatılan hayvanların İl dışına sevkli olduğu tespit edilirse ilgili birime 

yazı yazılarak bu konuda idari ceza yazılması sağlanacaktır.  

 Yine Komisyon dışında yapılan kiralama işlemlerinin tespiti halinde ilgililer hakkında 

kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılarak hayvan başına 1. Maddede belirlenen cezalar 

uygulanarak ilgililerden tahsil edilecektir. 

 b. İdari para cezalarının tahsilinde Mera Kanununun 26. ve 30. Maddelerinde sayılan 

gelir, ücret ve para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 

Hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Ancak Mera Kanununun 4. Maddesinde amaç dışı 

kullanım sonucu vasfı bozulan mera yaylak ve kışlak alanlarının eski haline getirilmesi için 

yapılmış veya yapılacak olan masrafların takip ve tahsili Genel Hükümlere göre veya 

komisyonun vereceği karar doğrultusunda yapılacaktır. 

 2.Köyler arasında yaşanabilecek hayvan sürüleri ile sınır ihlallerine karşı köy/ mahalle 

muhtarları ve belediyeler 442 Sayılı Köy Kanunu kapsamında gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdürler (kır bekçisi, korucu vs.). Meraların korunması ve kullanılmasından Belediye 

Başkanları ve Muhtarlar birinci derecede sorumludurlar. 

 Mera, yaylak ve kışlaklara izinsiz olarak getirilen hayvanlarla ilgili köy/mahalle 

muhtarları ve ihtiyar heyeti Belediyelik yerlerde Belediye Başkanları veya yetkilendirdikleri 

kişilerle o bölgedeki kolluk kuvvetleri tarafından müştereken gerekli tespitler yapılarak 

(tecavüze sebebiyet veren hayvanların mümkün miktarının (Hayvan sayısının %10’u ) Kulak 

Küpe Numaraları ve tecavüz edilen mera yaylak veya kışlağın koordinatlı yeri ve hayvanların 

kimlere ait olduğu ve sahiplerinin T.C. kimlik bilgileri, resim, video gibi kayıtlar) tutanağa 

bağlanır. Yine tutanakta hayvan sahiplerine veya sorumlusuna hayvanları mera yaylak kışlak 
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veya otlakıyeden çıkarıp götürmesi aksi halde merada kalacağı her gün için cezai hükümlerin 

1. Maddenin a. bendinin ikinci fıkrasında belirtilen hayvan başına ceza uygulanacağı anlatılarak 

durum tutanağa geçirilir.  

 Güvenlik güçlerinin olmadığı durumlarda ilgili köy muhtarı ve ihtiyar heyeti veya 

Belediye Başkanlıkları veya yetkilendirdikleri kişiler kaçak otlatmaların önüne geçilebilmesi 

için işgal anında tespit edilen hayvanların fotoğraflanıp, kulak küpe numaraları (Hayvan 

sayısının %10’u), sahipleri, mümkünse kamera kayıtları fotoğrafları ve yerlerini koordinatlı 

olarak tespit edip tutanak haline getirerek Kolluk Kuvvetlerine ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl/İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.  

 Hayvanlar bulunduğu merayı terk edemeyecek durumda ise izinsiz getirilen hayvanlar 

kolluk kuvvetlerince sahibine veya sorumlusuna yed-i emin olarak teslim edilir. Meradan 

çıkarması ve ayrı bir yerde tutması için 3 gün süre verilir (bu sürede meraya zarar vermemesi 

için hayvanların meradan ayrı bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir). Bu sürede meradan 

hayvanlarını çıkarmayan sürü sahiplerine merada tespit edildiği günden başlayarak terk 

edinceye kadar (Yasal işlemlerin sonucu kendi rızası ile kolluk kuvvetleri marifetiyle vs.) 

kaldıkları gün sayısı kadar hayvan başına II. Bölüm cezai hükümlerin 1. Maddesinin a) bendinin 

ikinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanır. 

 Hayvanların meradan çıkarılması için de ilgili Mülki Amirlerce 3091 Sayılı Taşınmaz 

Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümlerine göre gerekli işlemler yapılacaktır. Bu maddede 

belirtilen hususların uygulanmasında görevli memur ve kolluk kuvvetlerine gerekli yardım ve 

kolaylık sağlanmasında muhtarlar ve belediye başkanları sorumlu olacak, belirtilen hususlara 

uymayan muhtar, belediye başkanları, hayvan sahipleri, çobanlar ve işletme sahipleri olmak 

üzere ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.  

 

III. BÖLÜM 

 GEZGİNCİ ARICILIK FAALİYETLERİ 

  

 03.06.2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Arıcılık Yönetmeliği gereğince İlimizde 2018 yılında İlimiz arıcıları ile İl 

dışından gelen gezginci arıcıların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

Bu yazıda geçen kısaltmalar ve tanımlar 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Arıcılık Yönetmeliğindeki tanımlarda geçen kısaltma ve tanımlardır. 

 1. Gezginci arıcıların yerleştirilmelerinde, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir. 

 2. İl ve ilçe müdürlükleri; gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; 

il/ilçe müdürlüğünde görevli arıcılık konusunda deneyimli iki teknik personel ve 

birlik/birliklerin temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla, bitki florası, topografik 

ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni varlığını da dikkate alarak 

belirler ve bunlar harita üzerinde işaretlenir. Orman bölgelerinin kapasiteleri belirlenirken 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının temsilcisi de komisyonda yer alır. Bölge koloni kapasitesi, 

flora varlığında kayda değer değişiklik olması (iklimsel veya yeni yerlerin açılması) durumunda 

güncellenir. 

 3. Bölgeler için koloni kapasitesi belirlenirken nektar ve polen veren tüm bitki varlığı 

göz önünde bulundurulur. 

 4. Arılıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmadan en az 150 metre 

aralıkla yerleştirilir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye il/ilçe müdürlüğü yetkilidir. 

 5. Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait 

ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere 
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ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri 

Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar. 

  6.  Arı sevklerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken aktif arılı kovanların ve 

arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşulu aranacaktır. Arı yetiştiricileri birlik 

üyesi olmasalar dahi kovanlara Arı Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen plakalar uygulanarak 

AKS’ ye kayıt edilmesi sağlanacaktır. 

 7. Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğüne 

gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner 

Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı 

olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı ilin il/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile 

başvurarak 22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Arıcılık 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ekindeki EK-1'de yer alan Arı 

Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB'si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize 

edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının 

da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir." 

 8. Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen 

adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile 

mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, 

işgal edenler hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü 

maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. 

Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan 

alınır. Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya 

il/ilçe müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı 

beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir ve 5996 sayılı Kanun'un 36.maddesinin ilgili 

fıkraları uygulanır. 

 9. AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir. 

 10. Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, 

arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz. 

 11. Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine 

il/ilçe müdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasında il/ilçe müdürlükleri 

sadece en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesi üzerinde 

konaklama müsaadesi verir.  

 12. Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar 

vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan 

hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin 

sorumluluğundadır. 

 13. Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara 

yollarda en az 30 metre, toplu otlatma yapılan hayvan meralarına en 500 m, salgın arı 

hastalıkları ve yağmacılığı önlemek için iki aralık mesafesi en 2000 m uzaklığa yerleştirilir. 

 14. Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde 

meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde 

çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, 

sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. 

Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır. 

 15. Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan 

ihtilafların giderilmesinde il/ilçe müdürlükleri yetkilidir. 

 16. Arılığın yerleşim yerinin komisyon tarafından onaylanması durumlarında, 

yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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 17. 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ilan edilen Yaban 

Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarındaki arıcılık faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde 

hazırlanan Yönetim ve Gelişme Plan Kararları çerçevesinde yapılır. 

 18. Bölgenin bitki florası, topografik ve ekolojik yapısına arının floradan etkin 

yararlanma uçuş mesafesine bağlı olarak İl/İlçe Müdürlüğü arılıklar arası mesafeyi bölgesel 

olarak belirler. 

 19. Mevcut imkânlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde 

bulunmasına özen gösterilir. Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, 

mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından yedi gün önceden, ilaçlama programına alınan 

bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi 

duyurulur. Arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden, bulundukları yöredeki mücadele programları 

hakkında bilgi alır. Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hâliyle ve etiketinde belirtilen 

tavsiyelere göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk uygulayana ve 

uygulanmasına izin verene aittir. Kullanılan bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajları 

kullanıcıları tarafından uygun şekilde imha edilmek zorundadır. Zirai mücadelede bal arılarını 

korumak için öncelikle sıvı ilaç kullanılır. İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç 

bulaştırılmaz. İlaçlamalar akşamüzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları 

zamanlarda uygulanır. Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlar 

ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha 

etmeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 

39 uncu maddesine göre işlem yapılır. 

 20. İl ve ilçe müdürlükleri, arıcıların ilgili mevzuata uygun olarak bal üretimi yapmaları 

için gerekli tedbirleri alır, denetimleri yapar. Ayrıca diğer arı ürünlerinin yurt içi denetim ve 

kontrollerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 

yürütür. 

 21. Arıcılar, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımında, ilgili mevzuata riayet etmek, 

kullandıkları veteriner tıbbi ürünleri kayıt altına almak, reçeteleri muhafaza etmek ve 

denetimlerde Bakanlığa sunmak zorundadır. 

 22. İl/ilçe müdürlükleri; üretilen arı, arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili her türlü alet, makine, 

petek, kovan ve arıcılık malzemesini, arıcılık konusunda yetişmiş personel aracılığıyla kontrol 

ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir. 

 23. Birincil arı ürünlerinin nakli "Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin 

Nakilleri Hakkında Yönetmelik" gereği aşağıdaki şekilde yapılır. 

a. Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından il içi 

nakillerinde müstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulması 

zorunludur. Bu belgeler iller arası sevklerde veteriner sağlık raporuna çevrilir. 

b.  Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünlerinin il içi nakillerinde nakil beyannamesi 

bulundurulması zorunludur. Nakil beyannamesi iller arası sevklerde veteriner sağlık 

raporuna çevrilir 

c. Birincil arı ürünlerinin 5996 sayılı Kanun kapsamında kayıt veya onayı yapılmış 

işletmelerde paketlenip etiketlenmesi durumunda veteriner sağlık raporu aranmaz. 

d. Zati ihtiyaç (Ticarete konu olmamak kaydı ile balda 30 kg) kabul edilen hayvansal 

ürünler için veteriner sağlık raporu aranmaz. Hastalık sebebi ile hayvan sağlık zabıtası 

komisyonlarınca alınan kararlar dışında, köylerden pazarlara getirilen bal için herhangi 

bir belge aranmaz, bu madde için veteriner sağlık raporu düzenlenmez. 

  24.Asayişe yönelik olaylarda İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Köy 

Muhtarlıkları gerektiğinde mahalli güvenlik birimlerini haberdar edeceklerdir. 
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           Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki hükümler saklı 

kalmak kaydıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/a, 11/c ve 66. maddeleri, 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nun 265. Maddesi gereğince “Görevi yaptırmamak için direnmek”, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince “Emre aykırı davranış”, 40. Maddesi 

gereğince “Kimliği bildirmeme”, 41. Maddesi gereğince “Çevreyi kirletme” suçundan, 2872 

sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince çevreye verdikleri zararın konusu 

doğrultusunda Kanunu işlem yapılacak ve idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca, görevini ihmal 

eden veya kötüye kullanan Belediye Başkanları, Muhtar ve diğer Kamu görevlileri hakkında 

4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Valilik 

veya Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır. 

 Bu Valilik Genel Emri görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklarca 

Belediye Başkanlıklarına, mahalle ve köy muhtarlıklarına, Mera Yönetim Birliklerine, Kazım 

Karabekir Tarım İşletmesine, yaylacılıkla ve arıcılıkla iştigal edenlere ve ilgililere duyurularak 

tebliğ-tebellüğ ve ilan belgelerinin birer sureti Valiliğimize gönderilecektir. 

 Bu emir mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacak, uygulanmasının temin ve 

takibi, Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şeflikleri, Belediye Başkanlıkları, Köy 

Muhtarlıkları, Mera Yönetim Birlikleri ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir. 

 Bu Valilik Genel Emrinin yürütülmesinden, Iğdır Valiliği ve ilgili birimler sorumludur.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Enver ÜNLÜ 

           Iğdır Valisi 


