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ÖZET 
Orta malı nevinden kamu malaln arasına 

giren meralar devletin hüküm ve tasarrufu al-
tındadırlar. 1938 yılında 41.068.000 ha. 
mera alanı bugün %50 azalarak 21.7 ha. düş-
müş bulunmaktadır. Bu düşüş, hızla ço-
ğalan nüfusun ekilebilir toprağa olan baskısı 
ile kısmen tarıma elverişli arazinin artması 
şeklinde olmuşsa da, çoğunlukla tarıma el-
verişsiz ve eğimi fazla arazilerin açılmasıyla 
mera niteliği bozulmuş ve toprakların ta-
mamen elden gitmesi sonucunu do-
ğurmuştur. 

Yeni yasa ile mera, yaylak, kışlakların 
tespit, tahdit ve tahsisi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığınca yapılacaktır. Yürütme ise 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü), Orman Bakanlığına ve-
rilmiştir. 

Mera tespit ve tahdit işleri bugün, orman 
sınırları içinde orman kadastro ko-
misyonlarınca, orman dışında kadastro ko-
misyonlarınca yürütülmektedir. Ülkemizde 
yeterince kadastro karmaşası bulunmaktadır. 
Yeni yasa ile bu karmaşa artacaktır. 

1. GİRİŞ 
Türkiye'de 01.01.1997 tarihi itibariyle 

kadastrosu biten köy sayısı 22 625, ka-
dastrosu kısmen biten köy sayısı ise 943'tür. 
Kadastrosu yapılmayan köy sayısı 12 740 
adettir. Kadastrosu yapılmayan köylerin or-
manla ilişkisi: 

Orman içi köy : 4 754 adet 
% 13.2 

Orman kenarı köy : 3 863 adet 
% 10.9 

Orman dışı köy : 4 123 adet 
%11.4 

Toplam :12 740 adet 
% 34.5 

şeklinde TKGM tarafından açıklanmıştır. 
Orman dışı köylerin büyük çoğunluğu 

meraları içermektedir. Bu köyler en fazla 
Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan il-
lerinde olmak üzere Orta Anadolu'da yer al-
maktadırlar. Mevcut yasalarla (6831 Orman 
Yasası, 3402 Kadastro Yasası) orman içi ve 
orman kenarı köylerin kadastrosu yapılırsa 
sorunun büyük kısmı zaten halledilmiş ola-
caktır. Orman Genel Müdürlüğü ile Tapu 
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Kadastro Genel Müdürlüğünün ortak ve hızlı 
çalışması ile kadastro açısından istenen 
sonuç elde edilir. Mera kadastrosu için ta-
sarıdaki yeni modelle oluşacak büyük bir 
kaynak israfı önlenebilir. 

2. MERA KANUNU TASARISINDA 
KOMİSYONLAR VE TEKNİK EKİP-
LER 

Tasarının 6. maddesi: 
"Mera, yaylak ve kışlakların tespit, 

tahdit, ve tahsisi Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığınca yapılır. Bu amaçla adı geçen 
Bakanlığa bağlı İl müdürünün veya gö-
revlendireceği bir Ziraat Mühendisinin 
Başkanlığında Tarım Müdürlüğünden 
bir Ziraat Mühendisi, Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünden bir Ziraat Mühendisi, 
Defterdarlıktan veya bulunamaması ha-
linde vali tarafından görevlendirilecek bir 
hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden 
bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir 
teknik eleman, Ziraat Odası Baş-
kanlığından bir temsilci olmak üzere, yedi 
kişiden oluşan bir Komisyon kurulur. Ay-
rıca, orman içi ve orman kenarı ile orman 
üst sınırında bulunan mera, yaylak ve 
kışlakların tespit,' tehdit ve tahsisi ça-
lışmalarında, ilgili orman teşkilatından 
da bir Orman Mühendisi bu ko-
misyonlarda üye olarak görevlendirilir. 
Komisyonlar Valilik onayı ile oluşturulur. 

Mera yaylak ve kışlak varlığı ile hay-
vancılık potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç 
duyulan İl Merkezi ve İlçelerde Komisyona 
bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, ha-
rita yapma ve yer gösterme çalışmalarını 
yapmak üzere Teknik ekipler oluşturulur. 

Bu ekipler; Bakanlık İl veya İlçe Mü-
dürlüğünden bir Ziraat Mühendisi, Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünden bir Ziraat 
Mühendisi veya teknik eleman, Kadastro 
Müüriüğiinden bir teknik elemanı, Mili 
Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Zi- 

raat Odası Başkanlığından bir temsilci,, 
orman içi, orman kenarı ve orman üst sı-
nırı meraları ile ilgili olarak bir Orman 
Mühendisi ile meradan yararlanan köy ve 
mahalle muhtarları ve o yerin en yüksek 
mülki amiri tarafından seçilen iki mahalli 
bilirkişiden oluşur. Teknik Ekipler Kay-
makamlığın teklifi ve Valiliğin onayı ile 
oluşturulur. Komisyon ve Teknik Ekip-
lerin çalışma ■ usul ve esasları yö-
netmelikle belirlenir", demektedir. 

Eleştiri: 
- Bu maddeden de görüleceği gibi Ko 

misyonlar ve Teknik Ekipler Tarım ve Kö 
yişleri Bakanlığına bağlı olarak yeni ku 
rulacaklardır.   Bu   da   kadastro   açısından 
kaynak israfıdır. 

7. maddede, "3402 sayılı Kadastro Ka-
nunu uyarınca programa alınan yerler, 
çalışmaların başlamasından en az 4 ay 
önce, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
ürlüğünce, Başkanlığa bildirilir. Bu süre 
içinde ilgili komisyonlar tarafından mera, 
yaylak ve kışlakların tespit, tahdidi ya-
pılarak, durum Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

Komisyonlar, yukarıda belirlenen süre 
içinde mera tespit, ve tahdit işlemlerini 
yapmadığı takdirde, bu işlemler, 3402 sa 
yılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre 
kadastro komisyonlarınca ger- 
çekleştirilir" denmektedir. 

Eleştiri: 
- 7. maddenin son fıkrasına göre "mera 

komisyonları yapmadığı takdirde tespit ve 
tahdit   işini    kadastro   komisyonları   ya 
pabiliyorsa"   kadastro   konusu   Mera   Ko 
misyonunun asli işi olmaktan çıkarılmalıdır. 
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3. MERA TESPİT VE TAHDİT ÇA-
LIŞMALARI 

Mera Kanunu tasarısının 2. maddesinde 
Tahdit tanımı, 

"Mera, yaylak ve kışlak arazisi olduğuna 
karar verilen yerlerin sınırlarının Büyük Öl-
çekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine 
uygun olarak ülke nirengi sistemine dayalı 1 
(5000 ölçekli haritalar üzerinde belirtilmesi 
ve bu sınırların arazi üzerinde kalıcı işa-
retlerle işaretlenmesi" şeklinde yapılmıştır. 

Eleştiri: 
- Orman kadastrosu yapılırken Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün kullanmış 
olduğu yönetmelikten farklı bir yönetmelik 
kullanıldığından uzun yıllar problemler ya-
şanmıştır. 1993 yılında 1. Ormancılık Şu-
rasında yukarda söz edilen yönetmeliğin kul-
lanılması kararı alınmıştır. 2. madde 
tasarının en olumlu maddesi sayılabilir. 

Tasarının 9. maddesinde: 
"Komisyonca görevlendirilen teknik 

ekipler mevcut mera, yaylak ve kışlaklar ile 
bu Kanun gereğince mera, yaylak ve kışlak 
kapsamına alınacak alanları tespit ederek bu 
alanların sınırlarının belirlenmesi ve işaret 
konulması işlemlerini yapar, 1/5000 ölçekli 
haritalarını tanzim ederek bu yerleri sı-
nırlandırır. 

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit edi-
len yerlerin, bu Kanunda gösterildiği şekilde 
sınırlandırılmasına esas olmak üzere, ya-
pılması gereken arazide sınır belirlemesi ve 
işaret konulması işlemleri, ilgili köy muh-
tarları ile belediye başkanlarının veya gö-
revlendirecekleri temsilcinin de hazır bu-
lunması kaydıyla gerçekleştirilir. 

Teknik ekiplerce, bu Kanunun uy-
gulandığı köy veya belediyelerin ekolojik, 
tarımsal ve ekonomik özellikleriyle mevcut 

hayvan varlıkları ve bunların gelecekteki 
muhtemel gelişmeleri dikkate alınarak, Ba-
kanlıkça çıkartılacak Yönetmelikteki norm-
lara göre mera, yaylak ve kışlak ihtiyacı tes-
pit edilir. Bu işlemlerin sonunda bir tutanak 
düzenlenir ve hazır bulunanlarca imzalanır. 

Teknik ekiplerce yapılan çalışmaların 
sonuçlan komisyonca ilgili köy ve be-
lediyelerin ilan yerlerinde 30 gün süreyle 
ilan olunur. Çalışma sonuçlarına karşı, ilan 
tarihinden itibaren 30 gün içinde komisyona 
itiraz edilebilir. 

Çalışma alanları içinde orman tahdidi 
yapılmamış ormanlık sahalardaki mera, 
yaylak ve kışlaklar, Bakanlıkça Orman 
Genel Müdürlüğüün uygun görüşü alınarak 
tespit edilir. 

Mahkeme kararı ile kesin hükme bağ-
lanan, orman tahdidi kesinleşen ve ka-
dastrosu yapılan yerlerde mera, yaylak ve 
kışlakların kesinleşmiş sınırları esas alınır. 
Bu kanun uygulamalarında kullanılacak ha-
ritalar, Bakanlıkça gerektiğinde gerçek veya 
tüzel kişilere ihale yolu ile yaptırılabilir" 
denmektedir. 

Eleştiri: 
- 9. maddenin 2. fıkrasına göre sınır be 

lirleme çalışmalarında köy muhtarları ve be 
lediye    başkanlarının    hazır    bulunmaları 
uygun değildir.  Kadastronun prensiplerine 
aykırıdır. Zira tahdit işlemlerinde ilgililerin 
görüşünün   alınması   söz  konusu  olamaz. 
Tahdit, komisyonca yapılır ve askı suretiyle 
ilan edilir. (Geray, Ayanoğlu; 1997). 

- 9. maddenin 5. fıkrasında kadastrosu 
yapılmamış    ormanlık    sahalardaki    me 
ralardan söz edilmektedir. Orman içi meralar 
6831 sayılı Orman Yasasına göre Orman 
Bakanlığına aittir. Bu tasarı orman dışı me 
raları kapsadığına göre orman içi meraları, 
yaylakları   ve   kışlakları   söz   konusu   et 
memelidir. 28. maddede "Orman bakanlığı; 
Orman îçi, Orman Kenarı, Orman Üst Sı 
nırı, Mera, Yaylak, Kışlak ve otlakların ko 
ruma, bakım ve ıslah konusunda teşkilat ya- 

89 




