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İlimizdeki mera, yayla ve otlakiyelerin ıslahı, en verimli şekilde kullanılması ve salgın hayvan
hastalıklarının önlenmesinde ve İl sınırları içerisinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan tüm üreticilerin 2021
yılına münhasır olmak üzere, "göçerler ve arıcıların" uyması gereken kurallar ile mera ve yaylaların
kiralanmasına ilişkin 02/03/2021 tarih ve 2021/011561 sayılı “Valilik Genel Emri” ekte gönderilmiştir.
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E\,{Ri

Valiliğimizce:
Mera. vaylak ve otlak alanlartnın ıslahı ve verimli şekılde kul|anılnıası ile salgın havvan hastaIıklarının
önlcnmesinde 2O2l yılına mi,inlıasır o|mak iizere: 5442 sayılı ll [darcsi Kanıınunun l l/c maddesi u},arınca
aşağ|da belirtilen düzenlemelerin _vapllmasl uygun görülmüŞtülr:
İlimiz N,lera Konıisyonuııca 4342 sayılı N'lera Kanunu hükümleri dt,ığrultusıında yapılnrakra cılaır; mera
tespi(. ıahdit, tahsis çalışmaları devam etmekte olup, 202l 1,ılı içerisinde bıı çalışmaların taıııa ııı lanması
plan lanmaktad ır.

4342 sa;"ılı Mera Kanunu ve bu Kanunun uygulama usııl ve esaslarını belirle.,-en Mera Yönetınelıği ile
Tarıırr ı,e Ornıan Bakanlığının (Mülga Tarınısat Üretim ve Geliştirme Gcnel lvlildüıfl(lğü ) l0.05. l999 tarih r,e
3887 sayılı genelgesinc göre; ihtiyaç fazlası nıera. yaylak ve ot|aklarııı her Rirlii kiralama işlcnılerinin İl Mera
Konıisvonu tarat'ından yürütiilmesi esastır. Tespit. tahdit ve tahsis işlemleri tamamlanmadaıı da taIep edilen
mera, yaylak ve kış|aklatda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera 1,,önetmeliğin in 7. ve l3. maddesi hükiimlcrine göre
göçerlere kiralanması ve sürti sahiplerinin meralardan fayda Ianıııala rı n ın sağlaırırrası mümkiindür.
Bıı doğrultrıda 202l yılı ot|atma mevsimiırde İlçc Kaymakaııı tı kların ın da görüşleri alınarak talep cdilcn
mera. yavla ve otlaklafdan ihtivaç fazlası yerler aşağıda helir|enen esaslar çerçevesinde 4]4] Sayılı Mera
Kanunrı hakkında yayımlanaıı Yönetmeliğin 7. ve l3. maddeleriııe göre sürü sahiplerinin ve göçerleriıı
istifadesine sunulacaktır.
llimiz genelinde kiiçiikbaş hayvan sayısı fazla olması nedeniyle ihtiyaç fazlası ınera alaııları öncelikle il
içindeki sürü sahipleriırin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. İhıi,ızıç./uzlası ıı.ıcro qluıılıırııııı il ılışınılan

havı,ıın gelirilnıesi Il Mera Koıııisı:onıınun iznine lobidir. İzin alınnıaması halinde il dışından ha_vvan
gctiri lmesine müsaade edi|ıneyecektir.
Ayrıca, llimizde arıcılık vapan üerli üreticilerimizi mağduI etmeyecek şekitde "Arıcılık Yönetmeliği"
hüktimleri ve Valiliğimizce aIınan ilave tcdbirle r çcrçevesindc gezginci arıcılarıırda lIimizde t'aali1,,et
göstermelerine izin verilecektir.
İlimiz 1,a1,,lak ve meraların kullanıIması ile ilgiIi csaslarla yerli ve gezgin arıcıların uy,ması gercken
kural lar aşağıda be lirti ln,ıiştir.

l. LüYULMAsl (;EREKEN IıUsUsLAR
l-İhtiyaç fazlası mera. yaylak ı,c otlakiyclerin kiralanıa işlemleri: 4342 sayılı Mcra Kanuı-ıu ve bu kanuül
hakkında yayınlanan yukarıda sayı ve tarihi belirtilen genelge ve talinıatlar gereği Komis.v-on tarafından
yapılacaktır. İl Mera Komisyonu dışıııda yapılan kiralama işlemleri yasal değildir.
DoF/ularrıa Kodu:
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Z-Kiralanan mera. vaylak ve otlakiyelerinde faaliy,ette bulıınan l5 yasından biiyük aile l'ertlerinin ve
ccbantarın. İl lVlera Komisyonundan kimlik kartı alnraları zorun ludur.(Komisyon tarafından yapılan ihaley.c
girilmiŞ ve iha|e kazanı|nıış olsa dahi, ihale sonrası işlenrler tamamlanmadan ve kimlik bclgcsi alınmadan
hiÇbir gerekçe ile nıera. 1,aylak ve otlaklara çıkılmasına izin veıiImeyecektir.) Güvenlik birimlerince; kimlik
kontro|ü yapılacak. kiraIama işlemleri tamanılanıp İl Mera Konı isytınııntlan kimlik belgesi alınmadan mera.
yaylak ve otlakiyelere çıkıIması Jandarına Karakcrl Koınrıtanlıkları tarafından engellenecektir.
Siirü sahipleri, İkanıetgahların ı n bulunduğu köydeki çayır, mera, yaylak. kışlak vc otlak alanlarına
Çıkııraları halinde: ha_vvancı|ık yaptığına dair helge. ikametgah ve kimlik bilgilerini içereır belgeteri.
bulundukları köyün bağlı olduğu Jandarma Karakol Komutanlıklarına ibraz etmeleri gereknıektedir.

İlMera Komisyoırundan alınacak yaylacı kimlik kartı için ibraz edilecek belgeler: Nülus ci]zdanı
fotokopisi, savcılıktan alınacak sabıka kaydı. havvancılık işlernıe belgesi ve l adet fotoğrafla birlikte il
'T'arıın
ve orman Miidürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
l771 sayılı Kimlik Bildirme Kanunıı gereğince haklarında işlem ı,apılmayan şahıslar çoban olarak
ttıtulmayacakttr. Köyde oturanların bildirilmcsinden muhtarlık, mera, yaylak ve otlakiyelerclc bulrıııanların
bildirilnıesinden de kiralayan sürü sahibi sorı.ıınludur.

3-Erzincan ili için ııtlatma periyodu dikkate alıııarak;
a) N'tera. y'aylak ve otlakiyelere çıkış ve iniş tarihi İl genelinde kendi köyünü kııllanımında bulunan
alanlar iÇin |0l04l202l - 3ll|0l202l otarak belirlenmistir. Yıl içcrisinde iklim koşullarındaki olağan dışı
değiŞmeler durumunda otlatma mevsimi başlangıç r,e bitiş tarihleri İl lVlera Konı isyonııııtııı alacağı karar ile
beIirlenebilecektir.
b)Komisyon tarafındaıı kiralama yapılan ihtiyaç fazlası nıeı,a ve yaylak alanları için çıkış ve iniş tarihlcri
şaftname ve sözleşmede ayrıca belinilecektir.
4- Kiralanan mera, yaylak ve kışiak sınırlarıırıır dışına kesinlikIc çıkı lıııayacaktır.
5-Sürü sahiplerinin orman ağaçlandırnra sahalarıı,ıa girmemesi. çevreve zafar verecek şekilde gelişi
güzel ateş 1,'aknranlası, yan8ın halinde ALO l77 Orman Yangın Hattüna ihbarda bulunulınası oerekıııektedir.
6- 20] l Y ı lı Mera K iralama Öze l Sözleşmesine ayk ırı herhangi hir durum tespitinde stizleşnıe. i l N,lera
Komisyonuıca tek taraflı olarak feshed ilebilecektir. Kiralanan mera alanı için a|ınmış bulunan kati tenrinat
Mera Özel Ödeneği I{esabına aktarılacaktır.
7- Mera, yaylak ve otlaklart kiralayanlar ve intifa hakkı sahipleri bıılundukları yerlerden kiraladıkları
mera. _"-.,aYlak ve ot|aklara gidiş ve döniişlerini kt-ıırtrol amacıyla, her ilçe girişinde llmniyc,t veya Jandarma
kuvvetleri tarafından giiçer kontrol ncıktaları ihdas edilecek. İlçelere girişinde ınüsaade edilen hayvan
savıları ve götürecekleri ycre ilişkin evraklar kontrol edilecektir. Kiraya verilen yerler'|-arım ve Ornran İl vc
İlÇe Mtidürlüğü. İlçe Jandarma Komutan|ığı görevlileri ve Köy [r4uhtarından oluşan ekiplerce kontrol
edilecektir.

KontrolIerde:
a-Kimlik belgesi,
b_Mera Koınis"-onundan alınan göçer kinılik bclgesi,
c_Gideceği merayı kiraladığına dair sözleşıne.
dJ"Iayvan sevk edi|ıncsine mahsus yurt içi Veteriner sağlık raporu kontrotleri yapılacak, belgeleri eksik
olanlar iIe kira sözleşmesiıre uvgıın olıııayan sa\.ı ve nitelikte havvan getirenlerin bölgeye girişlerine
kesinl ikle müsaade cdilm€yecektir.
8-Kiralanan alanlara intikaller. kara ve demir y-otu kullanı|arak motorlu araçlarla yapılacaktır. Geri
döntişlerindeki intikaller de gelişlerinde olduğu gibi yapılacaktır.
9-Yaylak ve meraları kiralal,aır|arın hayvanlarıırı kiraladıkları yerlere nakletmeleri esnasında ve daha
sr:ııra; dikili ağaçlar^ ziraat amacı ile krıllanılan alanIar. su arkları. set ve bentler, henrlek. duvar. taria ve
bahçe 5,olları gibi alanlaı, korunacak, Çiflçi MalIarını Korunıa lieyetleri veya İhtil,ar }lcyeti taralindan zarar
verenlerden ve ilgililerden koruma ücret tarifelerine göre ceza tahsil editecektir.
l0- Meraların ıslahı ve salgın havvan hastalıklarının öntcnmcsi için [{ayvan Sağlık Zabıtası
Komisyoıruııca alınan kararlara titizlikle uyulacaktır. Gerek kontrol noktalaründa gerekse ınera alanlarında
yapılan tespitlerde sağlık rapoıu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamıııda gerckli 1.,asal işlenı
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yapılacaktlr.
l

l- Devletin hüküm vc tasarrufu altında bulunan ve kullanma hakkı kövtere bırakılan çayır.

mera ve

Y'aYlaklardan. ihtiyaç fazlası olarak tespit ediIeıı alaniarın. kiralama işlemleri .,-'.apılırken, bu alaırlarııı
içerisinde bulunan iizel mü|kiyetlerin kiralanıa işlemleri nıüIkiiıet sahibi ile kiracı arasında vapılacaktır,
l2-Kirava verilen yerler için sözleşmede belirtilen sayıdaı-ı fazla hayvan getirilip getirilmetiiği r.c
süzleşine lıiikiimlerine uyı.ılup uyulmadığını kontrolü; Tarıırr ve Orman İliİlçe IV{üclürltığü. İl;'İlçe Jandanıa
Komııtanlığı görcvlilerinden ve köy mulılarından oluşlurıılacak denelleme ekipleri tarafındaıı yapılacaktır.
l3-Kiralaması vapılaır mera. yaylak ve o1lak alanlarına İl Merı Konı isytıııunciı helirlenen otl?ıtır]a
kapasitcs inin üzerinde hayvan otlatanlar;

Kiralanan meıa alanlarını ve kiraya verilırreven mera alaıılarıııı sürnre, inşaat yapma ve benzeri yollarla

tahrip edenler:

Il Mera Konıisvonu tarat'ındaıı kiraya verilmeyen nıera alanlarıııda, mera a]an:nııı bultınduğu kö),de
ikamet etmeyen (otlatma hakkı olmayan) başka köl,ve1,,a beldeden siirii getirerek söz konusu mera
aIanlarında otlattüğü ilve ilçc'l'arım vc orman Miid üriiiklerince ıespit edilen sütii sahipleri veya kişilcr
hakkında:
İllerdc V_alilik, itçelerde Kaymakamlık tarat'ından: 309 | say,ılı Taşırmaz Mal Ziiyetliğine Yapılan
Tecavüzlerin Öırlenmesi Hakkındaki Kaııtın kapsan-ıında: 2886 :al ılı [)evleı lhale Ka,ıunı,,ıu,ı 75. nıaddesi
kaPsamında vc 5326 say'ıIı Kabahaller Kanununun 32. niaddesi kapsamında işlem
.vapılacak, Ayrıca 5237
SaY'ıll '|'ürk Ceza Kaııııırtrnuıı l54. nraddesi hükmüne göre işlem vapılnıak iizere Cıımhııriyet Başsavcülığına
suç du1 ıırusunda bu lunu lacakt ır,
202l vllı iÇin otlatııra bedeli İl lvera Konıis\onunca alınan karar gercğince kiralanıa vapılan alanlarda
btiYtlkbaŞ havvanlar için 39,10 Tl-.iay, küçiikbaş hayvanlar için 3,9l T[..lay dır. Kendi köyüne ait veya
otlalma hakktna sahip olunan alanlarında ise biiyiikbaş hayvanlar için l2,20 T'L.ı'a1,, kiiçükbaş lrav,-anlar
-I't../aiı
için 1.22
dır.
202l yılında otlalma hakkü olmayan yerierde otlahr,ıa yapılması halinde ve kiralama vapı|an nıera
alaırlarında otlatma kapasitesinin üstünde hayvan sokulması haiiırde ( kapasite fazlası hal,vanlar icin )
ha1,'van sahiplerinc ha_wan başına otIatma bedelinin 3 katı oranında idari para cezası u_vgulanacaktır.
I4-Kiı'acı dıŞında. Kira|anaır mera alanında; otlatma hakkı buluııııravaıı şa|ııslatın hayvan o(latmalari
kiracı tarafından ihbar edilnıemişse izinsiz ve kapasite t-azlası otlatılan hayvanlarrlan müteselsilen kiracı
sıırum ludur. (Yukarıda beliıtilen cczai işlemlcr u_vgtılanır.)
l5- Devletin Hükiim Ve tasafrufu altında olan kadimden beri mera olarak krıllanılan ve!,a ka},ütlı
meralar ancak İl Mera Komisyonu tarafıııdaır kiral,a verilebilir_ köy muhtarlıkları veya üçüırcü şahıslar
tarafindan kiraya verilemez. İt ]vüera Komi,,vonıı dışında kiıaya verenler hakkında itgili kanunlar
çcrçevesinde yasal işlenı yapılacaktır-

l- j\'tera Kanununda özel

mülki_v-et konusu taşınmazların kul]anımı ve kirava verilmesi ile ilgili hir
diizeırlenre ve ııygulama lıu lunmamaktad ır. Aııcak lıu taşıırmazlara oılatıııa kapasitesinin üzcrinde ha_,-van
getirilmesi haIinde. komşu meıalar zarar göreceğinden 4342 Sayılı N,lera Kanununı.ın nıera]arın korunmasını
öngören 1. maddcsi hükmüne dayanılarak ildışındaır gelcır l,ıavvaırlarıır geçişi vc otlatılnıası için Tarını ve
Ornıan il/ilçe Müdürlüklerinden hayvan tahdidi açısıırdan bir rapor alınacaktır.
2-Özel mülkiyet konusı.ı çayır vc otlaklaıın kiralanması işlenılerinde, kiralanan alan ile ilgili kapasitc
tesPiti merkez i[çe sınıtları içinde 1-arım ve Orman İl ll ıııitirliigıi. <iiğer ilçelerde'larım ve Orman ilçe
iv{iidtirlüklerince vapılacaktır. ÖzeI ıntilkiyeti kiralalan göçer sürü sahip|eri; kendileri^ ailesinde bulunan 15

vaŞlndan büYtik aile fetlleri. çobanları ve çobanlarının l5 yaşııiclan biiyiik aile ictılcri için il/ilçe
,\{üdtirlüklerinden vavlacı kiınlik kartı almak zorundadırlar.
3_ Özel _,-aylak ve otlakil,e sahibinden istenecek helgeler:
a-'l'aŞ ıııınazın ıapu senedi fotııkopisi ile siciline uvgrınluğunu gösterlr Tapu Sicil Müdürlüğü
1.azısl.
b-IIisseIi taŞınmazlarda noter tasdikli taahhüt belgesi. (kiraya veren kişi tarafından: lrissedarı oldtığu
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arazinin. otlatünak anracıyla kiraya verilmesinde liissedarların ya da hissedarların varisleri tarafından itiraz
edi|mesi halinde her türlü sorumluluğu kabul etiğini bclirten noter onaylı taahhüt belgesi)
4_Özel yayIak ve otlakiye kiralamak istcyen göçer sürü sahiplerinden istenecek bclgcler:
a-Dilekçe 1Dilekçede kiralanmak istenilen yer. geririlecek hayvan sayısı, ciırsi ayrı olarak
belirtilecektir.)
b-Şahıslara ait yaylak ve ot|akiyelerin kiralanması ile ilgili o|arak görevlendirilen ekiplerin hazırladığı
ttıtanaklar doğrultusunda oIuşlurulan Llavvan Tahdil Raporu
c-Kİracı; kiralanan ve kİra1,'a verilen taşınmaza komşu ırıeralarıır tecavüzüniin ve haksız otlatnranın
önlenmesi amacıyla 4342 Sal"ılı Mera Kanunun |9.26 ve 27- maddeleri. 2886 sayılı Kanrınun 75.maddesı vc
3C9l Sayılı Kanun..108l sa_v-ılı Çiftçi IVlallarını Koruma Kanunlarınıır ilgili maddeletiııe ııyma!ı peşiııen
kabul ettiğine dair noter tasdikIi taahhütııame.
d- Noter ıasdikli kiralama sözleşmesi.
5-Özel ya1.,lak ve otlaki_yelerin kiralanmasında Tapu kayıtları esas alınacaktır. Kadastrtı görnıeı.en yerler
için tapu kayıtlarındaki yüzölçümüyle sınırlardan anlaşılan yüzölçümü arasında çeIişki olnıası dıırtımunda:
varsa taşünmaz sahibi tarafından başvuru üzerine ilgili Kadastro Miidürltiğünde görevli Teknik Elemanlarca
taş|nmazın yüzölçümü belirlenecek ve rapora bağlanacaktır. Bu rapor ilgili İlveya İlçc Tarını ve Ornıan
Müdürlüğüne ibraz edileceklir. (Sınırlar sabit ise. bilirkişi özelliği taşıyan en az iki kişi ve muhtar tarafından
alanın ne kadar o|duğu; emlak kaydı. vergi beyanı vb. mülki!,eti ispatlayıcı belgeler dikkatc alınmak suretiyle
tespit edilecektir). İl/İlçe Nlüıdürlüğiine alanın ııe kadar ol<luğu ibraz edilecektir. Sınırlar sabit değilse
tapudaki alan esas alınacaktır.
6.Ayııca kiraya verilen alanlar arasıırda veya çcvresindc yer alaır özel nıülkiyetlerc hcr hangi bir zarar
söz konusu oldrığunda verilen zarardan kiracı ve kiraya verenlerin sorıımlu o[duğrına dair taahhütname
alıııacaktır.
7-Kör, tüzel kişiliklerine ait ınera ve otlakit,elerin ıı,ıuhtarlar tarafıııdan göçer sürü sahiplerine
kiralanıııası eııgellenecektir-

III-1\{ELANKoC YAYL,ASI İı,n

iı-cİri HiiKijNtLER

|-4l Nolu Toprak TevziiKomis;--onu Kararlarında lılelankoç Yaylası için intifa hakkı verilen göçer
siirü sahiplerinden: llimizde ikanret edip ve inıifa hakkı halcn devam edenlt"riır söz koııusu yayla.va
çıkmadan önce, kimlik belgesini almak ve yaylal,a ne kadar hayvanla çıkacağını öğrenmek için Komisyona
başvurmaları zorunludur.
2- İlimi2 dışında ikanıet eden ve Melankoç Yaylasında intifa hakkı halen devam eden gaiçer sürü
sahipleri deı Erzincan ll N4era Komis1.,onu tarafından belirlenen çıkış güzergahlarını öğrenmek, kiııılik
belgelerini almak ve ne kadar hayvan çıkaracaklarıııı bcyaıı elmck aınacı ile Erzincan İl Mcra Konıisvonıına
müracaat etnrek zorundadırlar. KimIik Kanı almadan MeIankoç Ya1,Iasına çıkan şahıslar intifa hakları devanı
ediyor olsa dahi yayladan indirileceklerd ir.
3- İntifa hakkına sahip göçer süfü sahiplerı ve yaylacılar Nlelankoç Ya.vlasına l Temınuz 20] l
tarih inden önce çıkmayacaktır.
IV_

GEZGİNCi ARIC|LIK

Tarım ve Orman Bakanlığının teşkilatlanmasınıve görevlerini dtizenleven 6_'}9 Sal,ılı Kanun
t,tükmündcki Kararııanıe J0 Kasını 20l l tarih ve 28l28 Sayılı Re smi Gazetedc ya.vııılanarak yürürlüğc gıren
Arıcılık YönetmeIiği hükümlerine göreı 202l yılında ilimizde 1,,erli arıcılar ile il dışından gelecek gezgin
atıcılarııı faaliyetlerini belirli bir diizen içerisinde yürüteb ilnre leri için:
İl ve ilçe miidürlükleri; gezginci arıcıların konak layacak la rı yerleri ve kapasiteleri. bitki florası.
topoğrafik ve ekolojik yapısı, yerleşim birinılcri varsa sabit arıcılara ait kolcıni varlığıııı da dikkate alarak
belirler. tsölge koloni kapasitesi, flora varlığıııda kayda değer değişiklik o|ması (ikliınsel veva yeniyerlerin
açılması) durumunda giincellenir,
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Belirlennriş bölgede konak|ayacak gezginci arıcı. konaklavacağı yer gerçek kişi1.,e ai1 ise şahısla. kiiv
arazisi ise köy muhtarıyla. diğer tüzel kişiliklerine ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak
aı'ıcılar da Otman ve Su İşteri Bakanlığıııın ilgili birinıleri ile anlaşma yaptıktan sonra Arü Konaklama Belgesi
(AKB)'nın l noi bölümü imzalanır.
Konaklanıa yeriıri belirleveıı vc yerleşme müsaadesi isteven arıct AKI] ile konaklayacağı ilin illilçe
]trildürlüğüne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen konaklama yeri il/ilçe Müdiirltiğünce de uygun
bulunursa AKts' nin 2 ııci bölümü onaylanır.
Arıcı AKB sini ibraz ederek çıkış yapacağı ilin il/ilçe Müdiirlüğiinden Hayvan sevki. YurtiçiVeteriner
Sağlık l{aporu a|ır. tsu belgelere isrinadcn arılarını sevk eder. Itapordaki sevk adresi ile AKB adrcs aynı
uiırralıdır. AKB tılmayan arıcıya Veteriner Sağlık Raporu düzen|enmez. Gezginci arıcı|ık.vapan arıcıdan aıı
hareketlerinin izlenmesi için AKB istenir.
Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadaıı yerleşen arıcı|arıı,ı arılaıı. i|/İlçe M iidiirliiğiinti|ı ıalebi üzerine
Mülki Amirce güven|ik güçleri marifetiy,|e bulunduğu yerden kaldtrllIr. it/ilçe Miidürlüğü işgal edenler
hakkında 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı'lürk Ceza Kantıntınıın l54 iincü maddcsine göre işlcm y-apnıak
üzere Cumhurivet Savçılığına suç duyurusunda bulunur, Arıların kaldırnıa süresinde mel,dana gelen
zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdaır alınır.
Mticbir sebepten do|ayı arısını izin aldığı adres dışında kovaıılarını indirmek zorunda kalaıı arıcıya
i|/itçc Miidürlüğunce mazereti uygun görülmesi durunıunda cezai işlenr uygulanmaz, arıcı beş (5) gün
içerisinde AKB de izin aldığı adrese sevk edilir.
Gezginci arıcılık yapan arı sahipleri konaklanra yaptıkları yerlerde arıların çevreve zarar verı,ııemesi için
gerekli tedbirleri alnıakla yükiimlüdürler. Arı konaklalılaır alanlarda otlayan hayYanlarln arldal] Zarar
görmemesi için tedbirleri aln,ıak hawan sahiplerinin sOruınlu luğundad ır.
Yerleşim işlemleri tanıamlaırmış arıcıların ve yanıııda çalışan kisilerin isiınleri ve kimlik bilgileri ili ilÇc
Müdiirliikleri taraindan mahallin giivenlik birimlerine liste halinde bildirilir
Arazi sahipleri dışında lıcrhangi bir muhtartık ıle kamu kuruırı ve kuruluşunca. arıcılardan kı'ınaklama
ücreıi dahil hiç bir atl aItında iicret aIınmaz. Cezgin arıcılardan arazi sahipleri dışında i,icret alındığı tcsPit
edilenler hakkında yasal işlem yapılır
Arı gen kaynaklarıııın korunmast. bilimsel çalışmaIar oluşttırulacak İzole bölgelere dışarıdan arı giriŞi
yasaktır. il/ilçe Müdürlükleri. ilan edilen izole bölgeye yasa dışı girenler lıakkıııda 5237 sayılı T.C.K l54
üncti maddesine göre işlem yapılmak üzere Cı.ımhuriyel savcılığına sııç drı1,'urusrında bulrınulur.
A- Yerli arıcılarımızın mağdur edilnıemesi maksadı1.,la ılimize gelecek olan gezgin arıcıların
dikkaıe alünmak
1.erleştirilmesi hususuııda .vörenin flora. ;-ol.;-erleşim merkezine 1,.'akınlığı vb. faktörler
gerekmekted
iı.
Sufeti_YIe aşağıda bel irtilen şartlara uyulnlasl
a _ Gezginci arıcılık y,apan arıcılar, arılarını çevreve rahatsızllk vermeyccek şckilde meskıın nıahal
dışında bir yere yerleştirilir. Sahit ve gezgin arıcılar ise kolonilerini kö.,- ve beldelerde ÇeVre}'e ralratsızllk
u.İ*.y....k şekİtde le insaııların ıoplu olarak hizmet aldıkları ibadet yeri, okııl, sağlık ocağl kafakol gibi
benzeİi alanİardan (eıı son yerleşinı yerintlen) arıların çalışma nıcvsiıni.lMart Nisan. MaYıs. lIaziran,
Temmuz. AğrıStos, Eytül. Ekim) aylarında 300 metre uzağa yerleşimi. dağlnık tılan bölgelerde ise bu mesaf'e
eıı yakın cve en az 50 metre olmalıdır.
b - Arıların sonbahar şurııplanıa bitimi (Kasım- Aralık. Ocak ve Şubat) kışlatma nıevsimiırde en Yakın
evc 50 m Kışlama bitiıııi Mart al,t ilk haftasında Arı[ı kovanlarını.veı,İcşiııı alaıılnın dışıııa çıkarılıııası ve A
bendiıre a-b Fıkrasııra uvulnıası gerekmektedir.
c_ Konaklama yerlerinin komşu köy sıııırlarından Kuş uçuşu cn az [.5 km dışında olmasına, Arı
grupları arasındaki nıesafenin Kuş uçuşu an az 1,5 km olmasına dikkat edilecek.
Arllıklar trafiği yoğun olduğrı bölgelerde 1,o|daır en az Kuş rıçı.ışu 200 metre. stabilize ara yollarda ise en
az 30 metıe uzaklığa 1,erleştirilii. tsirden(l) fazla kiiy,e ulaşım sağlayan Ana yollardan ise Kuş uÇtışu olarak
200 m uzağa yerleştirilir,
MuhÜrtarın (MahaIle-Kö_,-) arıcılar hakkında yukarıda yazılan ilgili nıaddelerin u.v-gulannıasında birinci
derecede sorumlu olnıası. il ınerkez ve ilçe Jandarma Komutanlıkları ve diğer güvenlik biriınleriYle iŞ birliği
içiırde olnıası, 442 sayıll köy kanunu ve mevzuat gereğidir. Bu nedenle aksi davranan ya da göz yumanlar
DogfuIanıaKodu,s.,+,;ı-_y,,esc_J|i,!;!i-;.*ll.
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hakkında gerekl i _vasal işlemler yapılacaktır.
Kö_v ve lV{ahalle muhtarları bu talimatları halkın görcbileceği yerlerde ntuhaf'aza etmek Ve İlan
ttıtanaklarını gclcır görcvliye ibrıız etmek zorundadır.
Zirai mücadele ;-apılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılaı,a, mücadele yapacak şahıslar ve ktıruluşlar
taraliırdaıı 7(yedi) gün önceden. ilacın cinsi, zamanı bal arılarına etkisi ve süresi drıı,rırulrır.

Arıcılarımtz- Tarım ve Orman Bakanlığının "Bal eylenı planı" taliıiıatları doğrultusunda il;'ilçe
jl{üdürlükleriın jzde n alacakları "Bal ['retici Ruhsat Numaralarını" buIııııdurmak
zoruııdadırlar. 'l'arım ve
Ornıan Bakanlığınıır ruhsat verdiği ilaçtarın dışında bal ve petekte kalıırtı bırakabilecek mad<lelerin
ktıllanılması yasaklanmıştır. Bal üretinı bölgesindc naftalin ve anlibivotik kullanaırlar. glikozdan ve şekc-rdeıı
bal iiretenler hakkında yasal ışlem yapılacaktır.
Etzincan ili sınırları içerisindc arıcılık faaliyetlcrinde bulunan ttiürı iircticileı, Erziırcan Valiliğincc
belirlenen kritcrlere u!,mayı taahhüt cder. Alınaıı tüıır kaı,arlar Erziırcaıı metkez ve ilçclerinrlc geçerlidiı..
Yukaı-ıda belirtilen tedbirlere uymavanlar hakkında: 54.12 sa_vılı İl lıl;ıre Kanununun jg96 sıyıIı Veteıiner
[,liznıetleri, tsitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kaıııınıınun ve 5326 sayılı Kabalıatler Kaııııııunun ilgili nıacldclerinc
göre işleırı yapılacaktır,

V-GENEL HÜKÜMLER

Valilik Genel Eııri hükümlerine uvmayaırlar hakkında başka lıir kanıında özcl hükiinı tı|mamak

kaYdıYla 54:l2 Sal"ılı İl İdaresi Kanunun l l/C ve 66 ncı mgddeleri hükümleri gereği ve 5326 Sal,ılı
Kabahatlcr Kanunu. Ayrıcal-ürk Ceza Kanunıınıın llgilimaıldcleri hükümlerine göre yasal işlem
vaPılacaktır. Görevini ihnıal eden ve.va kötüye kullanan Muhtarlar ve diğer Kamu görevlileri hakkında da
4483 sayılı Kanuna göre Valilik ve Kaynıakanılıklarca gcrekli işlemler _"-apılacaktır.
Bıı "Valilik Genel F,mri"; görev sorı,ımluluk alan]arı itibari_vle Ka.,-,makamlıklar" Belecliyeler ve Kö.v
]VItıhtariarı ile Jandarma Teski[alı tarafından mahallen ilan ettiri!crek vatandaşlarımıza duyrırulacaktır.
IJu emrin uygulanmas ıı-ıın temin ve ıakibi. Kay,ııakam lıkla r. lI Jandarma Komuıanlığı_ İl,'ilçe fırıni ve

Orınan Müdür|üği.i. Ornlan İşletnıe Mtidürlüğü. Oıman [şletnre Şef)ikleri, Belediye Raşkanlıkları" Kö1
Muhtarlıkları ve ilgilidiğer resmi kurıınılar taratından it'a cc|ilccckıir.
Bilgi ve gereğini öneınle arz ve rica ederim.

Mehmet ]!{AKAS
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