
MERALARIN TÜZEL YAPISI VE BİR ÖRNEK OLAY 

Halil AKDENİZ* 

1.   GİRİŞ 

Kent sorunsalı genellikle kent 
merkezli olarak değerlendirilmekte ve 
aynı kabullere dayanılarak çözülmeye 
çalışılmaktadır. Oysa kent ve kır açık 
sistemler olup birbirlerini dolaysız olarak 
etkilemektedirler. Özellikle Türkiye'nin 
de içinde bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerdeki kentleşmenin nedenleri kırda 
yattığı için çözümde de kırın birlikte ele 
alınması gerekir. 

Kimilerince çarpık,düzensiz ya da 
aşırı kentleşme olarak da nitelenen 
ülkemizdeki kentleşme kırın itmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu gerçek çoğu 
kesimlerce kabul edilmesine rağmen uzun 
süreden beri tarım ve hayvancılık ihmal 
edilmektedir. Bunun sonucu sorun 
giderek büyümekte ve kısır bir döngüye 
dönüşerek Cumhuriyetin ilk yıllarından 
beri sözü edilen kimi tüzel düzenlemeler 
bir türlü hayata geçirilememektedir. 

Hayvancılık sektörünün önde gelen 
sorunu olarak meraların korunması 
görülmektedir. Kaba yem gereksinimini 
karşılama olanağı yanında erozyonun 
önlenmesinde de büyük etkisi olan mera, 
yaylak ve kışlakların korunması için 
yeterli  anlay ış ın bir an önce 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece 
bir yandan erozyon önlenip ülkenin 
çevresel    değerleri    korunurken    diğer 

yandan işlendirme olanaklarından 
yararlanılabilecektir. Ayrıca devletin 
kullanım ve eğenimi altında bulunan 
doğal kaynakların kamu yararına 
özgülenmesi sağlanabilecektir. 

Mera, yaylak, kışlak, otlak ve 
çayırların kullanımı, korunması ve 
kullanım amacının değiştirilmesini de 
içeren "4342 sayılı Mera Yasası" 
toplumun tüm kesimlerince desteklenmiş 
ve 25.2.1998 tarihinde kabul edilerek 28 
Şubat 1998 gün ve 23272 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Çalışmada meraların tüzel 
yapısı, tarihsel gelişimi ve Mera Yasası 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir örnek 
olay ele alınmış ve yasanın imar 
planlamasına etkisi değerlendirilmiştir. 

2.   KAVRAMSAL BOYUT 

Mera kavramı çoğunlukla çayır, 
yaylak ve kışlak kavramları ile birlikte 
kullanılmaktadır. Çayır ve meranın 
kaynağı canlı ve sürekli bir bitki örtüsü 
olup, otlatma veya biçme biçiminde 
değerlendirilmektedir. Biçme ile 
değerlendirilene çayır, otlatma ile 
değerlendirilene ise mera denmektedir. 
Ancak,mera kavramı için sadece bitki 
örtüsü yeterli olmayıp ayrıca tüzel boyut 
da bulunmaktadır. 
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Mera : -"Genellikle bitkisel yem 
üretimi amacıyla sahip olunan, bilimsel, 
teknik ve ekonomik ilkeler altında kültürü 
ve yönetimi yapılan ,aynı ilkeler 
kapsamında ve kural olarak otlatma 
suretiyle değerlendirilen,genelde taban 
suyu düşük olan yeşil alan."'biçiminde 
tanımlanmaktadır. 

Ayrıca; 

-"Bir veya birkaç köy veya beldeye 
münferiden veya müştereken: 

a) Hayvanlarını    otlatmaları    veya 
otundan yararlanmaları için tahsis edilen 
veya  öteden  beri  bu  amaçla  kullanıla 
gelen araziye mera, 

b) Hayvanlarıyla      birlikte      yaz 
mevsimini   geçirmeleri   ve   hayvanlarını 
otlatmaları ve otundan yararlanmaları için 
tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla 
kullanıla gelen araziye yaylak, 

c) Hayvanlarım    kış    mevsiminde 
barındırmaları ve otundan yararlanmaları 
için tahsis edilen veya öteden beri bu 
amaçla kullanıla gelen    araziye kışlak" 
denmektedir2. 

-Arazi  Yasas ı 'na  Göre metruk 
mera: "Bir veya daha fazla köy veya 
kasaba halkına bağımsız veya ortaklaşa 
olarak kullanılmak üzere yetkili makam 
tarafından tahsis edilmiş olan veya tahsisi 
bulunmadığı durumda kadimden beri ilgili 
köy veya kasaba tarafından mera olarak 
kullanıla gelen, hak sahiplerinin mevcut 
intifa haklan  dışında üzerinde  fiili  ve 

hukuki      tasarruflarda      bulunmadıkları 
arazi..." olarak tanımlanmaktadır3. 

Yaylak : Dağ silsileleri üzerindeki 
düzlükler olup, yaz aylarında hayvan 
sahiplerinin sürüleriyle birlikte göçerek 
yaz otlatması yapmak veya biçmek 
suretiyle otundan ve suyundan 
yararlanarak yazı geçirdikleri yüksek ve 
serin barınma ve otlatma alanıdır4. 

Kışlak : Dağ köylerindeki hayvan 
sahiplerinin, kış aylarında kendi yerleşim 
alanlarına nazaran daha ılımlı olan 
yerlerde hayvanlarını kış mevsiminde 
barındırmak suretiyle,otundan ve 
suyundan yararlanarak kışı geçirdikleri 
alçaklardaki kuytu barınma ve otlatma 
alanlarıdır5. 

Otlak : Bitki örtüsü ve zemini 
bakımından otlatılmaya uygun, 
kendiliğinden biten otlarca zengin,özel 
veya tüzel kişilere ait sulak yerlerdir. 
Tüzel açıdan kamuya ait otlak ve meralar 
eşanlamlı sayılmakta ve aralarında bir 
fark bulunmadığı belirtilmektedir6. 

4342 Sayılı Mera Yasasına Göre; 

"Çayır : Taban suyunun yüksek 
bulunduğu veya sulanabilen yerlerde 
biçilmeye elverişli, yem üretilen ve 
genellikle kuru ot üretimi için kullanılan 
yeri," 

"Mera : Hayvanların otlatılması ve 
otundan yararlanılması için tahsis edilen 
veya kadimden beri bu amaçla kullanılan 
yeri," 

"Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile 
birlikte    yaz    mevsimini    geçirmeleri, 

 

Sadık Gençkan, Kamu Meraları Yaylak ve 
Kışlakları Hukukumuzun İlkeleri, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Ankara, s.20 21757 Sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Yasası 
13İnci Madde 

3 Gençkan, age,s.35 
4age,s.81 5 Aynı 
f'age,s.l40,141 

69 



  

 

hayvanlarını otlatmalarım ve otundan 
yararlanmaları için tahsis edilen veya 
kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri," 

"Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde 
barındırılması ve otundan yararlanılması 
için tahsis edilen veya kadimden beri bu 
amaçla kullanılan yeri," 

"Otlak: Mera ile aynı niteliklere sahip 
yeri," tanımlamaktadır. 

Yasa ve yönetmeliklerde de be-
lirtildiği gibi mera, yaylak ve kışlakların 
tanımlanmasında bitki örtüsünden farklı 
olarak iki tüzel boyuttan söz edilmektedir. 
Bunlardan biri "tahsis", diğeri de "kadim" 
unsurudur. Esasen bir yerin tüzel açıdan 
mera, yaylak veya kışlak sayılabilmesi 
için o arazinin hayvan otlatmaya elverişli 
olup olmamasından önce bu iki unsura 
bakılmakta ve bunlardan bîrinin ger-
çekleşmesi yeterli sayılmaktadır. 

Tahsis Unsuru; "Devlete ait olan bir 
arazinin, bir köy veya kasaba halkının 
mera gereksinimini karşılamak üzere 
süresiz ve koşulsuz olarak bu köy veya 
kasaba halkına terk edilmesi" biçiminde 
tanımlanmaktadır7. Ayrıca bu tahsis 
yetkili makam tarafından yapıldığı 
takdirde geçerli sayılmaktadır. 

Kadim;"başlangıcı olmayan,öncesi 
bilinmeyen,öncesini bilir kimse bulun-
mayan,öteden beri mevcut bulunan vb. 
biçimde başlangıcı bilinmeyecek kadar 
eski olan" anlamına gelmektedir. Süresi 
ne kadar uzun olursa olsun başlangıcı 
bilinen kullanım kadim sayılmamaktır8. 
Değişik yasa ve yönetmeliklerde kadim 
yerine "öteden beri" sözcüğü de 
kullanılmaktadır. 

age,s.66 s 
age,s.67 

3.   MERALARIN ÖNEMİ 
Mera,yayla ve kışlaklar bir yandan 

hayvancılık,diğer yandan sürdürülebilir 
tarım ve erozyon kontrolü açısından önem 
taşımaktadırlar. Barındırdıkları flora ve 
fauna ile bir eko sistem oluşturan meralar 
aynı zamanda avlak alanlarıdır. Bu 
nedenle tanm,hayvancılık, sağlıklı 
beslenme ve sağlıklı yaşamı da içeren 
geniş bir yelpaze içinde değer-
lendirilmelidir. Değişik kaynaklara göre 
farklı değerler bulunmakla birlikte 
1950'lerde 46,5 milyon hektar olan çayır 
ve mera alanının 1980'lerde 24 milyon 
hektara düştüğü,tarla arazisinin ise 14,5 
milyon hektardan 24,5 milyon hektara 
yükseldiği iddia edilmektedir. FAO'nun 
değerlerine göre 8,7 milyon hektar, 
TEMA'ya göre ise sadece 3 milyon hektar 
çayır ve mera bulunmaktadır9. 

a. Hayvancılık Yönünden 

Hayvancılıklarımın diğer kollan 
arasında bir denge kurması ve beslenme 
alışkanlıklarının değişiminden dolayı 
büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde 
1991 durumuna göre hayvancılık ve mera 
durumu şöyledir: 

g 
Fahrettin Tosun,"Türkiye Tarımında Çayır ve 

Meraların Dünü,Bııgünü ve Yarını ", Tarım 
Haftasi'97 Sempozyumu , 6-7 Ocak 1997 
(Basılmamış Eser) 
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Çayır ve Mera Büyükbaş HayvanKüçükbaş Hayvan 
Bölge  Miktarı       Oranı(%)    Miktarı     Oram(%)   Miktarı Oranı(%) 

1 18336922     14.81 1874803    13.74 6904352 11.37 
2 6956483      5.62 1555245    11.46 7176447 11.83 
3 2819908      2.28 941989       6.90 2359420 3.88 

 

4 14077935      3.29 1002399     7.34 6174873 10.17 
5 24992956    20.19 1904273    13.95 7256501 11.96 
6 19104174     15.43 1468515    10.76 15596519 25.70 
7 8341103      6.74 2483419    18.20 2516185 4.14 
8 18851402     15.23 1484979    10.88 5333920 8.78 

9 20295315      16.41        932452     6.83 7391351 12.17 
Toplam 123776198 100.00 13648074 100.00 60709568 100.00 
(Kaynak:DİE,1991 Genel Tarım Sayımı Sonuçları) 

Yapılan sayım ve değerlendirmelerin 
ülkedeki kamu mera ve çayır değerlerini 
doğru olarak yansıttığı şüphelidir. Ayrıca 
"Daimi Çayır" ve "Otlak(Mera)" ta-
nımlarında tüzel boyuta hiç değinilmediği 
görülmektedir. 

1950 yılında bir büyük baş hayvana 
1,79 ha. çayır veya mera alanı düşerken 
günümüzde bu değer 0.96 ha.'a kadar 
azalmıştır. Oysa normal koşullarda bir 
büyük baş hayvanın 160 günlük otlatma 
süresi için 2 ha meraya gereksinim 
duyulduğu belirtilmektedir10. Bu ise 
günümüzdeki değerin yaklaşık iki katma 
karşılık gelmektedir. Bunun bir diğer 
anlamı,sorumm tam olarak çözülebilmesi 
için bugünkü meraların ıslah edilmesi 
yanında olmayıp yeni mera alanlarına da 
gereksinim duyulduğudur. Bu yapılmadığı 
sürece meralar üzerindeki baskı giderek 
artacaktır. Yurdumuzda    meraların 
tahribinin önde gelen nedenleri arasında 
erken   ve   aşırı   otlatma   sayılmaktadır. 

10 Haşim Karasalım, "Yurdumuzda Mera Sorunları 
",Tarım Haftası'97 Sempozyumu ,6-7 Ocak 1997 
(Basılmamış Eser) 

Azalma sürdükçe bu baskı daha da arttığı 
için bu bir kısır döngüye dönüşmüştür. 
Otlatma zamanı ile birlikte otlatma 
süresine dikkat edilmesi ve mera ıslah 
projelerinin uygulanması sorunun çözü-
müne yardımcı olabilecektir. 

Hayvancılık  için  kaba  yem  üretim 
durumu: 

Üretim Miktarı    Gereksinimi 

Kaynaklar        (TON)   Karşılama Oranı 

Çayır,Mera alanları     10 000 000 % 20 

Yem Bitkisi Ekilişleri   5 000 000 % 10 

Saman,Amz ve 15 000 000 % 30 

Bitki Artıkları 

Toplam 30 000 000       % 60 

(Kaynak:Tuğrul Balıkçıoğlu,"Türkiye 
Tarımında Meraların Önemi ve 
Sorunları",Tarım haftası'97 
Sempozyumu,6-7 Ocak 1997,Basılmamış 
eser) 
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Yukarıdaki görüldüğü gibi yaklaşık 
yirmi milyon ton kaba yem açığından söz 
edilmektedir. Bu gereksinmenin yem 
bitkilerinin üretiminin artırılması ve 
meraların ıslah ve/veya iyi yönetimi 
sonucu olacak verim artışıyla karşı-
lanması öngörülmektedir. Her geçen gün 
giderek azalan hayvansal üretimde 
dışsatımdan dışalıma yönelmenin teme-
linde mera sorunu bulunmakta,daha açık 
bir deyimle et sorununun arkasında ot 
sorunu bulunmaktadır. 

b. Tarımsal Verim ve Erozyon 

Tarımsal işletmelerdeki verim düşük-
lüğü ve işletmelerin cüceleşmesi kırdan 
kente göçün en önemli nedenleri arasında 
görülmektedir. Daha açık bir deyimle 
kentlerdeki nüfus yığılmasının çözümü 
kırsal kesimin ve tarım sektörünün 
sorunlarıyla doğrudan bağıntılıdır. 

1991 yılı tespitlerine göre Türkiye'de 
arazi kullanış biçimleri şöyledir: 

İşlenen Arazi : % 31.87 

Daimi Çayır ve Otlak Arazisi:% 18.69 

Koruluk ve Orman Arazisi :% 29.05 

Tarıma Elverişsiz Arazi         :% 17.13 

Tarıma      Elverişli       Olduğu      Halde 
Kullanılmayan Arazi:% 3.26 

(Kaynak:DİE,1991 Genel Tarım 
Sayımı) 

Yanlış arazi kullanımı ve yanlış tarım 
tekniği sonucu ortaya çıkan hızlandırılmış 
erozyon sonucu yıllık ortalama beş yüz 
milyon ton veya Kıbrıs Adası'nın yüzeyi 
kadar toprak kaybından söz edilmektedir. 
Ayrıca tarımsal üretim için tarlaya 
dönüştürülen meraların doğal bitki örtüsü 
kaybolunca erozyonun boyutu daha da 
artmaktadır. Çayır ve meraların yapı taşını 

oluşturan ot, sadece hayvanları bes-
lemekle kalmamakta, sulan, topraklan ve 
yamaçları da tutmaktadır. 

Tarım alanlanndaki erozyon 
riskleri,arızalı topoğrafik yapı nedeniyle 
daha yukarılarda bulunan mera 
alanlarından kaynaklanmaktadır. Zaman-
sız ve aşırı otlatma,bakım ve ıslahların 
yapılmaması sonucu bu alanlarda 
başlayan su ve rüzgar erozyonu tanm 
topraklarında da devam etmektedir. 

Çayır ve meralar tohumlama,ekim ve 
dikim faaliyetleri gerektirmediği için en 
kazançlı yatırım alanlarından biri olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle nemli 
bölgelerde şeker pancan işletmelerinden 
bile fazla kazanç sağladığı iddia 
edilmektedir". Ayrıca çayır-mera işlet-
melerinde verimi % 10 artırmak için 
yapılacak yatırımlarımın diğer kollarında 
geliri % 1 artırmak için yapılan 
yatırımdan daha azdır12. Genel olarak 
tarımsal üretimi doğrudan etkilemesi 
yanında erozyonu önleyerek de dolaylı 
yönden tarımsal verimi etkilemektedir. 

4.   TÜZEL BOYUT 
a. Genel 

1982 Anayasas ı  mera konusuna 
45.maddede açık bir biçimde değinmiştir. 
Maddede; "Devlet,tarım arazileri ile çayır 
ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve 
tahribini önlemek...maksadıyla, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşanlann işletme araç ve 
gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağ-
lanmasını kolaylaştırır." denmektedir 
Daha önceki kalkınma planlarında olduğu 
gibi VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında da 
meralarla  ilgili  öneriler bulunmaktadır. 

Gençkan,age,s.29 12 
age,s.29 
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Planda; "mera, yaylak ve kışlakların, 
tahsis ve amacına uygun olarak 
kullanımının sağlanması" öngörülmüştür. 

Meralarla ilgili yasal düzenlemeler 
şöyle sıralanabilir: 

1-1858(1274) tarihli Arazi Kanunu 

2-4 Ekim 1926 tarih ve 743 sayılı 
Türk Medeni Kanunu 

3-1924(1340) tarih ve 442 sayılı Köy 
Yasası 

4-1924(1340) tarihli ve 474 sayılı 
Yasa 

5-3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı 
Belediyeler Yasası 

6-9 Haziran 1934 tarih ve 2502 sayılı 
Yasa 

7-23 Aralık 1934 tarih ve 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Yasası 

8-29 Aralık 1934 tarih ve 2644 sayılı 
Tapu Yasası 

9-22 Mart 1950 tarih ve 5618 sayılı 
Yasa(4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Yasası"na bazı maddelerin eklenmesi ile 
ilgili) 

10-31 Ağustos 1956 tarih ve 6831 
sayılı Orman Yasası 

11-28 haziran 1966 tarih ve 766 sayılı 
Tapulama Yasası 

12-8 Haziran 1972 tarih ve 1595 sayılı 
Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Yasa 

13-20 Haziran 1973 tarih ve 1744 
sayılı Yasa(Orman Yasasında değişiklik 
yapılması) 

14-25 Haziran 1973 tarih ve 1757 
sayılı    Toprak    ve    Tarım    Reformu 

Yasası(Anayasa     mahkemesince     iptal 
edilmiştir.) 

15-23 Eylül 1983 tarih ve 2896 sayılı 
Yasa (Orman Yasası'nda değişiklik 
yapılması). 

16-20 Ekim 1983 tarih ve 2924 sayılı 
Orman Köylülerinin Desteklenmesi 
Hakkında Yasa. 

17-9 Ağustos 1983 tarih ve 2873 sayılı 
Milli Parklar Yasası 

18-22 Kasım 1984 tarih ve 3083 sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine   Dair   Tarım   Reformu 
Yasası 

19-26 Şubat 1985 tarih ve 3155 sayılı 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa. 

20-6 Mart 1985 tarih ve 3161 sayılı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nm 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa 
(Bakanlığın ismi ve yapısı değişmiş 
durumdadır) 

21-9 Mayıs 1985 tarih ve 3202 sayılı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa 

22-13 Mayıs 1985 tarih ve 3194 sayılı 
İmar Yasası 

23-31 Ekim 1985 tarih ve 3234 sayılı 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Yasa 

24-5 Haziran 1986 tarih ve 3302 sayılı 
Yasa(Orman Yasası"nda değişiklik 
yapılması) 

25-11 Mart 1989 tarihli Tarım 
Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile 
Kullanılmasına Dair Yönetmelik 

26-7 Ağustos 1991 tarih ve 441 sayılı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nm Kuruluş 
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ve      Görevleri      Hakkındaki      Kanun 
Hükmündeki Kararname 

27-25.2.1998 Tarih ve 4342 Sayılı 
Mera Yasası 

b. Tarihsel Gelişim 

Anadolu'ya göçmeden önce de 
ekonomisi hayvancılığa dayanan ve 
göçebe yaşamı sürdüren eski Türklerde 
mera, otlak, yaylak ve kışlakların 
yaşamsal önemi olduğu düşünülmektedir. 
Arazi Yasası'nda yazılı biçime dönüşen 
düzenlemelerin çoğu çok eski dönemlere 
dayanmaktadır. 

î s lam Hukukunda Korunan 
Arazi(Arazi-i Mahmiyye) de demlen 
mera,yaylak ve kışlaklar için bazı 
düzenlemelere rastlanmaktadır. Bu tür 
yerlerde belirli hak sahiplerinin sadece 
ortaklaşa yararlanma hakkı bulun-
makta,tahsis devam ettiği sürece Devletin 
dahi  tasar ruf  ye tk is i  bu lun-
mamakta,sadece koruma ve gözetme 
yetkisi bulunmaktadır13. Ayrıca bu tür 
yerlerin ihya edilerek(canlandırılarak) 
tarla biçimine getirilmesine izin veril-
memiştir. 

Osmanlı'da Fatih II.Mehmet döne-
minde 1467 tarihinden sonra çeşitli İl 
Kanunnamelerinde mera,yaylak ve kış-
laklar ile ilgili pek çok hükümler 
bulunmaktadır. 1299-1730 yılları ara-
sındaki İl Kanunnamelerinden birisi 
şöyledir: "Örü'de yani mera yerlerinde 
tayin-i hudut yoktur kadimden ne yerde 
davar yürüye gelmiş ise ol mahalde yürür 
ve kırk ve elli yıla kadim denilmez kadim 
odur ki anun evvelin kimesne bilmeye ve 
kadimi mer'a alunup satulmak ve ziraat 
olunmak hilaf-ı kanundur cebren ziraat 

edülse yine mer'alık üzere hüküm olunur 
zira ehl-i karye'nin davarlarına mer'a 
mukaddemdir ve bu kanun ile amel 
olunur"14. 

İl Kanunnamelerinin kapsadığı 
hükümler şöyle özetlenebilir; 

(1) Doğal niteliği uygun bir arazinin 
tüzel olarak da mera sayılması için tahsis 
veya   kadimden   beri   kullanıla   gelme 
koşulu aranmaktadır. 

(2) Meraların    bozulması,    tarlaya 
çevrilmesi yasaklanmış ve sadece mera 
olarak   kullanılma   zorunluluğu   getiril 
miştir. 

(3) Yaylak       ve       kışlaklardan 
yararlanmada "Yaylak ve Kışlak Resmi" 
adında vergi alınabilmektedir. 

c. Arazi Kanunu 

Arazi Kanunu arazileri beş gruba 
ayırmıştır. Bunlar; (a)Mülk Arazi , 
(b)Miri Arazi, (c)Vakıf Arazi, (d)Metruk 
Arazi, (e)Mevat Arazi'dir15. Bu arazi 
sınıfları içinde iki tür mera,yaylak ve 
kışlak grubu bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi;miri arazi sınıfı içinde olup 
mutasarrıflara ait ve özel nitelikte olan-
lar,diğeri ise metruk arazi kapsamında yer 
a l a n  k a m u  m e r a l a r ıd ı r .  M e t r u k  
Arazi:"Devlete ait olup,kamunun yahut 
belli bir veya birkaç köyün yahut kasaba 
halkının yararlanmasına terk olunmuş 
arazi" olarak tanımlanmaktadır16. Metruk 
arazi de kendi arasında iki gruba 
ayrılmaktadır. Bunlar:(l)Devlete ait olup 
yararlanma    hakkı    herkese    ait    olan 

14 H.Tunçer,Qsmanlı İmparatorluğunda Toprak 
Kanunları,Tarım Bakanhğı,s.lO7, aktaran 
Gençkan,age,s.47 
15 Galip Esmer.Mevzuatımızda Gayrimenkul 
Hükümleri, Ankara,Olgaç Matbaası, 1976,s.62 

age,s.68 
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yol,meydan vb. yerler. (2)Bir veya birkaç 
köy yahut kasaba halkının yararlanmasına 
tahsis edilmiş olan baltalık, harman yeri, 
mera, yaylak ve kışlaklardır. Birinci 
grupta tüm toplumun yararlanma hakkı 
bulunurken ikinci grup araziden 
yararlanmak için arazinin tahsis edildiği 
köy ya da kasaba halkından olma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak her iki 
durumda da arazinin çıplak iyeliği 
(rakabesi) devlete aittir. Bu nedenle bir 
köyün yararlandığı mera köy tüzel kişiliği 
adına bile tescil edilememektedir17. 

Metruk arazinin tüzel durumu şöyle 
özetlenebilir; 

-Kişisel tasarruf olanaksızdır. 

-Yararlanma karşılıksızdır. Bununla 
beraber ödeyebilme gücüne göre yaylak 
ve kışlaklardan "Yaylak ve Kışlak Resmi" 
alınabilmektedir18. 

-Elmenlik geçersizdir. 

-Metruk arazi davalarında sulh 
olanaksızdır. 

-Sınır değişikliği geçersizdir. 

-Bağış olanaksızdır. 

-Haksız inşaat hükümleri 
uygulanamaz. 

-Ortaklaşa tasarruf iddiası yeğ 
tutulmaktadır. 

(1) Metruk Arazi Kapsamındaki 
Meralar: 

Arazi Kanunu hükümlerine göre 
metruk meraların özellikleri genel olarak 
şunlardır; 

-Bir yerin mera olabilmesi için tahsis 
ya da kadimden beri mera olarak 
kullanılma koşulu aranmaktadır. 

-Meradan yararlanma hakkı sadece 
tahsis edilen veya kadimden beri 
kullanan köy ya da kasaba halkmmdır. 

-Kişisel ve bireysel tasarruf 
yapılamaz,iyeliğe konu olamaz ve alınıp 
satılamaz. 

-Elmenlik yolu ile iyeliğe geçirilemez 
ve sınırları daraltılıp genişletilemez. 

-Meralara bina yapılamaz, ağaç 
dikilemez ve bağ, bahçe kurulamaz. 

-Bağış geçersizdir. 

-Mera davalarında sulh ve feragat 
geçersizdir. 

-Niteliği değiştirilip başka amaçla 
kullanılamaz. Sadece ve sürekli mera 
olarak özgülenmiştir. 

-Tescile tabi değildir. 

-îlke olarak bölüştürülemez. Meranın 
her tarafında ve her kısmında tahsis edilen 
köyün veya köylerin ortaklaşa kullanım 
hakkı vardır. Bununla beraber Kadastro 
ve Tapu Tahriri Yasasına göre bazı 
koşullarda bu olanak sağlanmıştır19. 

-Zorla icraya konu olamaz -

Yararlanmada tekelcilik esastır. 

-Devletin kullanım ve egenimi(hüküm 
ve tasarrufu) altında bulunmakla birlikte 
devletin de özel iyelik hakkı olmayıp 
sadece gözetme ve koruma yetkisi vardır. 

Tahsis ve Kadim Unsurları: 

Tahsis unsuru,"Devlete ait olan bir 
arazinin,bir  köy  veya  kasaba  halkının 

 

17 age,s.7O 
18 Gençkan,age,s.61 19 _ ,  

age,s.73 
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mera gereksinimini karşılamak üzere 
süresiz ve koşulsuz olarak bu köy veya 
kasaba halkına terk edilmesi" olarak 
tanımlanmaktadır20. Tahsis ancak yetkili 
makam tarafmdan(Osmanlı Devletinde 
Padişah fermanları) yapıldığı zaman 
geçerli olmaktadır. Kadimden beri 
meralık iddiasının geçerli olabilmesi için 
kullanımın yanında kullanan köy ya da 
kasabanın da kuruluşlarının kadim 
(kuruluş tarihlerinin bilinmeyecek kadar 
eski) olması gerekmektedir. 

(2) Metruk Yaylak ve Kışlaklar 

Yaylak ve kışlaklar genelde meralarla 
aynı tüzel duruma sahip olmalarına 
rağmen bazı ayrıcalıklı yönleri 
bulunmaktadır. Bunlar; 

-Yaylak ve kışlaklar halkın isteğiyle 
(tüm halk ın oluru ile) tarlaya 
dönüştürülebilir. 

-Bina, ağıl ve benzeri tesisler 
yapılabilir. 

d. Cumhuriyet Dönemi Yasaları 

4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 
743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 
meralarla ilgili olarak yeterli bir 
düzenlemenin bulunduğu söylenemez. 
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Yasası'na kadar geçen sürede de esaslı bir 
düzenleme yapılmamıştır. Anayasa 
Mahkemesi 1757 sayılı yasanın iptal 
hükmünün Resmi Gazete'de yayınlandığı 
günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe 
girmesine karar vermek suretiyle geçecek 
sürede yeni bir düzenleme olanağı 
yaratmak istemiştir. Ancak, 1998 yılında 
4342 sayılı yasa ile bu düzenleme 
gerçekleştirilebilmiştir. 

(l)Türk Medeni Yasası 

-675nci maddede, "Kanunen men 
edilmedikçe örf ve adete göre herkes 
başkasının orman ve merasına girebilir ve 
ufak tefek yabani meyveler toplayıp 
temellük edebilir." hükmü bulunmaktadır. 
Bunun diğer anlamı,kullanma hakkı 
olamayanların meralardan otlatma veya 
biçme şeklinde yararlanamayacağıdır. 

-912nci madde,özel mülkiyete konu 
olmayan kamu mallarının tapuya tescil 
edilemeyeceğine ilişkindir. 

(2)442 Sayılı Köy Yasası 

Yasanın çeşitli fasıl ve maddelerindeki 
meralarla ilgili hükümler genel olarak 
şunlardır21; 

-Otlak,yaylak ve baltalıklar köyü 
oluşturan unsurlar arasında sayıl-
maktadır. 

-Köy sınırları çizilirken,köyün olan 
çayır,baltalık ve ormanların sınır içinde 
kalmaları gerekmektedir. 

-Birden fazla köyün ortaklaşa 
kullandığı mera,yaylak ve kışlaklar, 
köylerden birinin sının içinde de kalsa 
diğer köyler eskisi gibi yararlanmaya 
devam ederler. 

-Köy orta malı, devlet malı gibi 
korunduğu için mera,yaylak ve kışlaklara 
tecavüz edenler devlet mallarına el 
uzatmış gibi cezalandırılırlar. 

(3) 1580 Sayılı Belediyeler Yasası 

3 Nisan 1930 tarihli Belediyeler 
Yasası ile sınırlan içinde bulunan kamuya 
ait çayır ve mera arazilerinin tasarruf 
hakkı belediyelere verilmiştir. Bununla 
beraber meraların  özgülenme  amacının 
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değiştirilemeyeceği ve çıplak iyeliğinin 
devlete ait olduğu bilinmektedir. 

(4) 2613   Sayılı Kadastro  ve  Tapu 
Tahriri Yasası 

Yasanın 16ncı maddesine göre kamu 
meralarının bölüştürülmeye uygun olması 
ve köy ihtiyar kurullarının veya belediye 
meclislerinin oluru ile bölüştürülebileceği 
kabul edilmiştir. 

(5) 4753     Sayılı    Çiftçiyi    Top 
raklandırma Yasası'na 22.3.1950 Tarih ve 
5618 sayılı Yasa ile eklenen ek maddeler 
meralarla ilgilidir. 

-Ek madde 3'e göre mera ve yaylak 
gereksinimi belirlenmiş normlara göre 
Tanm Bakanlığı'nca saptanır. 

-İhtiyaç fazlası mera ve yaylakların 
ziraata elverişli parçaları 4753 sayılı 
yasaya göre dağıtılabilir. 

-Ek 6'ncı maddeye göre;"Köy,kasaba 
veya şehirler halkının münferiden veya 
müştereken faydalanmalarına terk olunan 
mera ve yaylaklar özel mülkiyet konusu 
olamazlar." Ancak bu ek madde ve geçici 
maddeler 1757 sayılı yasa ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(6) 766 Sayılı Tapulama Yasası 

Yasa,mera,yaylak ve kışlak gibi 
kamunun yararlanmasına özgülenmiş 
yerlerin sınırlandırılmasıyla yetinilmesini 
öngörmüş ve bu sınırlandırmanın tescil 
mahiyetinde olmadığmı,bu gibi yerlerin 
özel iyeliğe konu olamayacağım 
belirtmektedir. 

(7) 23.9.1983  tarih ve 2896  Sayılı 
Yasa ile 6831 sayılı Orman Yasası'nda 
değişiklik yapılmıştır. Yasada 
"31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak 

kaybetmiş yerlerden...otlak,kışlak ve 
yaylak..." deyimi ile yaylak ve kışlakların 
belirli koşullarda orman sınırları dışına 
çıkarılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca 
ormanlardaki meralara ilişkin değişik 
zamanlarda hükümlerin getirildiği görül-
mektedir. 

(8) 8.6.1972  Tarih  ve   1595   Sayılı 
Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki       Yasa,devlet      ormanları 
içindeki otlak,yaylak ve kışlakları özel 
mevzuatına  göre  ıslah  etmek  görevini 
Orman Bakanlığı'na vermektedir. 

(9) 3083  Sayılı Sulama. Alanlarında 
Arazi     Düzenlemesine     Dair     Tarım 
Reformu yasası. 

Yasanın 2nci maddesi b fıkrasına göre 
Tarım Arazisi,"Orman sınırları dışında 
kalan, zirai üretim yapılan, çayır, mera, 
yaylak ve kışlak olarak kullanılan... 
ekonomik olarak imar, ihya ve ıslah 
edilerek üretime açılabilecek arazi" olarak 
tanımlanmaktadır. Yasanın 15nci mad-
desine göre uygulama bölgelerinde 
mera,yaylak,kışlak,çayır ve benzeri arazi 
olarak tespit ve tahsis etmeye,tahsisli 
olanların tahsis amacım değiştirmeye 
veya yenilemeye ilgili kuruluş (Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü) yetkilidir. Yasaya ilişkin 
olarak çıkarılan uygulama yönetmeliğinin 
2nci maddesinde çayır,mera,yaylak ve 
kışlak tanımı yapılmaktadır. 5 İnci 
maddesinde bu arazilerin tespit ve tahsis 
komisyonu,52nci maddede tespit ve tahsis 
işlemleri ile yönetim şekilleri,tahsis 
amacının değiştirilmesi,ıslah,bakım ve 
geliştirme ile koruma gibi konular yer 
almıştır. 

(10) 26.2.1985 Tarih ve 3155 Sayılı 
Tarım   Reformu   Genel   Müdürlüğü'nün 
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Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ya-sa: 
Yasanın 8nci maddesi,"çayır,mera, yaylak 
ve kışlakların tespit ve tahsis ile gerek-
tiğinde tahsis amacının değişti-rilmesi ile 
ilgili işlemleri Genel Mü-dürlüğün 
görevleri arasında saymaktadır. lOncu 
maddede ise çayır,mera,yaylak ve kışlak-
ların arazi kullanım planlarında gösterilen 
ıslah ve geliştirme projelerini uygulamak 
ve uygulatmak için tedbirler almak görevi 
de Tarım Reformu Genel Müdür-lüğü'nün 
görevlerinden sayılmaktadır. 

(11) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkındaki Yasa. Yasa ile 
çayır ve meraların altyapı tesislerini 
imar,ıslah ve ihya etmek için gerekli proje 
ve programları hazırlamak veya 
hazırlatmak için Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü görevlendirilmiştir. 

Yukarıda tarihsel gelişimi sıralanan ve 
oldukça dağınık olan tüzel yapı 4342 
sayılı yasa ile bir bütün haline getirilmiş 
ve düzenlemelerin kimi değiştirilmiş kimi 
de iptal edilmiştir. 

5.   4342     SAYILI     MERA 
YASASI 

Mera Yasası eski hükümleri tek bir 
yasada toplamanın yanında kimi yeni 
düzenlemeler de getirmektedir. 

Burada yasanın bir özeti verilecek ve 
haritacılığı ilgilendiren bölümüne deği-
nilecektir. 

Yasanın amacı olarak; 

-Mera,yaylak,kışlak ve kamuya ait 
otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy 
veya belediye tüzel kişilikleri adına 
tahsislerinin yapılması, belirlenecek 
kurallara uygun bir şekilde kullan-
dırılması, 

-Bakım ve ıslahlarının yapılarak 
verimliliklerinin artırılmasını ve sürdü-
rülmesi, 

-Kullanımlarının sürekli olarak de-
netlenmesi, korunması ve gerektiğinde 
kullanım amacının değiştirilmesi konulan 
sayılmaktadır. 

Yasanın 2nci i fıkrasına göre; "Tahdit: 
Çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisi 
olduğuna karar verilen yerlerin sınır-
larının usulüne uygun olarak ülke nirengi 
sistemine dayalı 1/5000 ölçekli haritalar 
üzerinde belirtilmesini ve bu sınırların 
arazi üzerinde kalıcı işaretlerle işa-
retlenmesi" olarak tanımlanmaktadır. 
İlgili bakanlık olarak Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı kabul edilmiş ve Mera 
Komisyonu oluşturulmuştur. 

4ncü maddede tüzel durum verilmiştir. 
Buna göre; "Mera,yaylak ve kışlakların 
kullanma hakkı bir veya birden çok köy 
veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır." 

"Komisyonun henüz görevine başla-
madığı yerlerde,evvelce çeşitli kanunlar 
uyarınca yapılmış olan tahsislere ve 
teessüs etmiş teamüllere göre; mera, 
yaylak ve kışlakların köy veya belediye 
halkı tarafından kullanılmasına devam 
olunur." 

"Mera, yaylak ve kışlaklar; özel 
mülkiyete geçirilemez, amacı dışında 
kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, 
sınırları daraltılamaz. Ancak kullanım 
hakkı kiralanabilir." 

"Amaç dışı kullanılmak suretiyle 
vasıflan bozulan mera, yaylak ve 
kışlakları tekrar eski konumuna getirmek 
amacı ile yapılan masraflar sebebiyet 
verenlerden tahsil edilir." 
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5nci maddede komisyonun hangi tür 
arazileri mera olarak tahsis edebileceği, 
6ncı maddede mera, yaylak ve kışlakların 
tespit, tahdit ve tahsisinde Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığı'nm yetkili olduğu 
belirtilmektedir. Aynı maddede ayrıca 
komisyonun ve teknik ekiplerin kimlerden 
ve nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. 

7nci maddede duyuru, 8nci maddede 
Tespit ve Tahsisten önce yapılacak işler 
Özel sicile kayıt, Tahsis için ihtiyaç 
tespiti, sıralanmaktadır. 

9ncu maddede Tespit ve Tahdit 
çalışmaları belirtilmektedir. Buna göre; 
"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 belir-
lenmesi ve işaret konulması işlemlerini 
yapar, 1/5000 ölçekli haritalarını tanzim 
ederek bu yerleri sınırlandırır." 

"Bu kanun uyarınca kullanılacak 
haritalar, Bakanlıkça gerektiğinde gerçek 
veya tüzel kişilere ihale yolu ile 
yaptırılabilir." 

10,11,12 ve 13ncü maddelerde Tahsis 
Kararı ve Tahsis Kararının Tebliği, ilanı 
gibi hükümler yer almaktadır. 

12nci maddeye göre, gereksinimden 
fazla kısım " ihtiyaç içinde bulunan çevre 
köy veya belediyelerle hayvancılık yapan 
özel veya tüzel kişilere kiralanabilir." 
"Ayrıca bu kanun kapsamına alınmakla 
birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle 
mera olarak kullanılabilecek alanlar, 
gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel 
ve tüzel kişilere kiralanabilir." Böylece 
bir ölçüde yap-işlet-devret yöntemi 
getirilmek istenmektedir. 

14ncü maddede meraların tahsis 
amacının değiştirilmesi açıklanmaktadır. 
Buna göre; 

-Verimliliği kesinlikle saptanan maden 
ve petrol arama, ön işletme ve işletme 
faaliyeti için zaruri olan, 

-Kamu yatırımları yapılması için 
gerekli bulunan, 

-İmar planlarının hazırlanması, toprak 
muhafazası, gen kaynaklarının korunması; 
Milli park ve muhafaza ormanı kurulması, 
doğal, tarihi ve kültürel varlıkların 
korunması, sel kontrolü, akarsular ve 
kaynakların düzenlemesi için ihtiyaç 
duyulan yerler, ilgili bakanlığın talebi, 
Maliye Bakanlığı'nm ve Valiliğin uygun 
görüşü üzerine Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı'nca tahsis amacı değiştirilebilir 
ve söz konusu yerlerin hazine adına tescili 
yapılır. 15nci maddeye göre tahsis 
kararının değiştirilmesi komisyonun 
teklifi ve valiliğin onayı ile yapılır. 

26ncı maddede mera,yaylak ve 
kışlaklardan yararlananların yüküm-
lülükleri açıklanmaktadır. Buna göre 
komisyonca gerekli görülen durumlarda 
yapılacak bakım ve ıslah çalışmalarına ait 
giderler için yararlanan çiftçi ailelerinin 
katılımı sağlanabilir. 

27nci maddede yükümlülüklerini 
yerine getirmeyenler için müeyyideler, 
28nci maddede orman bölgelerinden 
yararlanma ve 29ncu maddede yönetsel 
sınır değişikliği ile ilgili hükümler 
bulunmaktadır. 

3 Oncu maddeye göre "Mera Fonu" 
kurulacaktır. Yasada belirtilen görevlerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan 
fonun gelirleri bir hesapta toplanacak ve 
fonun işletilmesi ile ilgili hususlar 
yönetmelikle   belirlenecektir.    Maddede 
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aynca     fonun     gelir     ve     giderleri 
açıklanmıştır. 

32nci maddede değiştirilen ve 
yürürlükten kaldırılan hükümler 
açıklanmıştır. 3202 sayılı, 1580 sayılı, 
442 sayılı yasalarla birlikte 3194 sayılı 
İmar Yasasının llnci maddesi de 
değiştirilmiştir. Buna göre llnci madde 
dördüncü fıkra aşağıdaki biçimi almıştır. 

"Hazırlanan imar planı sınırları 
içindeki kadastral yollar ile meydanlar, 
imar planının onayı ile bu vasıflarını 
kendiliğinden kaybederek, onaylanmış 
imar planı karan ile getirilen kullanma 
amacına konu ve tabi olurlar." 

2924 sayılı, 3083 sayılı, 3202 sayılı 
yasaların ve Arazi Kanununun bazı 
maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yasa ile değişik yasalardaki hükümler 
birleştirilerek tek bir yasaya bağlı 
yönetsel ve kurumsal yapı oluş-
turulmuştur. Özellikle meraların ülke 
nirengi sistemine dayalı 1/5000 ölçekli 
haritalarda ve arazide sınırlarının tespit 
edilmesi,fon oluşturulması olumlu 
gelişmelerdir. 31 Ağustos 1994 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan 94/5856 
sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Harita ve 
Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma 
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönet-
meliğin 5nci maddesi gereği 1/5000 
ölçekli haritalara ilişkin çoğaltma ve arşiv 
faaliyetleri Harita Genel Komutanlığı ve 
Tapu Kadastro Müdürlüğünce müştereken 
yürütülmektedir. Meralarla ilgili olarak 
yapılacak çalışmalarda bölgenin 1/5000 
ölçekli haritaları eğer daha önce 
üretilmişse bu kurumlardan temin 
edilebilir. Önceden üretimi olmayıp 
yeniden üretilme durumunda ise aynı 
yönetmelik gereği arşiv için bu kurumlara 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

Meralar, köy topluluğunun ya da 
aşiretin ortak mülkü olup tarihsel 
köklerinin tarımsal komüne dayandığı 
iddia edilmektedir22. Aynca meralar 
topluluğun ortak malı olmakla birlikte 
kullanımda eşitsizlik bulunmaktadır. 
Diğer bir deyişle daha varlıklı olup daha 
çok hayvanı olan merayı daha çok 
kullanmakta,yoksul olup hayvanı olma-
yanlar hiç kullanmamaktadır. Bu nedenle 
yeni yasa ile getirilmeye çalışılan 
sistemde ücret sadece kullananlardan ve 
hayvan birimine göre alınacağı için 
eşitliğe katkısı olacaktır. 

Tahsis amacı olarak turizm,kamu 
yatırımları, imar planlan vb. için 
gereksinim duyulan biçiminde genel 
ifadeler kullanılmıştır. Oysa meraların 
alanını daraltmayacak bir yöntem ve daha 
nesnel ölçütler getirilebilirdi. Örneğin 
tahsis amacı değiştirilen mera alanı kadar 
başka bir yerin mera olarak özgülenmesi 
gibi.  Ayr ıca tahsis amac ın ın 
değiştirilmesinde hangi amacın kamu 
yararına olduğunun tayini önemli 
görülmektedir. Örnek olayda da görü-
leceği gibi özellikle kentsel yayılmanın 
meraları daralttığı bir gerçektir. 

6. İMAR PLANLARIN-
DAKÎ DURUM 

3194 sayılı İmar Yasası'mn "Kamuya 
Ait Gayrimenkuller" başlıklı llnci 
maddesi Mera Yasası ile değişmeden 
önce meralarla ilgiliydi. Fıkrada, 
"Hazırlanan imar planı sınırları içindeki 
kadastral yollar, meydanlar ile meralar, 
imar planlarının onayı ile bu vasıflarım 

22 
Muzaffer Erdost, "Toprak Reformunun 

Ülkemizin Toplumsal Ekonomik ve Siyasal 
Yapısında Yeri", Toprak Reformu Kongresi 
(1978), TMMOB Harita Mühendisleri Odası,s.201 
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kendiliğinden kaybederek onaylanmış 
imar planı karan ile getirilen kullanma 
amacına konu ve tabi olurlar." 
denmektedir. 

Danıştay 11. Dairesinin K.89/19, 
E.88/326 sayılı ve 10 Şubat 1989 tarihli 
görüşüne göre;"Fıkra,mera olmaktan 
çıkan bu yerlerin mülkiyetinin devrini 
öngören bir hükmü içermemektedir, 
Ancak bu hükümle, Belediye ve 
Valiliklere, imar planı düzenleyerek, mera 
olan bir yerin bu niteliğinin kaldırılmasını 
sağlayan bir yetkiyi kullanma olanağı 
tanımaktadır." 

Meralar, mera olarak tapuya tescili 
gerekmeyen ve özel iyeliğe konu 
olmayan gayri menkullerdir. Burada 
sorun imar planının onayı ile mera 
niteliğini yitiren arazinin iyeliğinin kime 
ait olacağıdır. Eskiden mera olup planda 
kamu hizmetleri için ayrılan yerlere 
rastlayan bölgeler için bir sorun 
olmadığı,sadece özgülenme biçiminin 
değişerek yine kamunun yararına ayrıldığı 
bildirilmektedir. Ancak sorun eskiden 
mera olup onaylanan planda özel iyeliğe 
konu olabilecek arsa niteliğine dönüşme 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Danıştay 
bu durumda malikin hazine olacağını ve 
belediye adına tescilin yapılamayacağım 
belirtmektedir.(l.D,K.89/19,E.88/326) 

4342 sayılı Mera Yasası ile bu durum 
değişmiştir. Yasaya göre, mera olan bir 
alanın imar planına dahil edilebilmesi için 
tahsis amacının değiştirilmesi gerek-
mektedir. 14ncü maddeye göre imar 
planının hazırlanması için gerekli olan 
mera alanı ilgili Bakanlığın Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına talebi, Maliye 
Bakanlığının ve valiliğin uygun görüşü 
üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
imar planı için tahsis edilecek ve hazine 

adına tescil yapılacaktır. Eskiden mera 
olup hazine adına tescil edilen ve imar 
planında arsa niteliğine dönüşen yerlerin 
malikinin ise yukarıdaki Danıştay karan 
doğrultusunda hazine olması gerek-
mektedir. 

7.    ÖRNEK OLAY 

Ülkemizdeki meraların genel duru-
munu ve kullanımım belirginleştirmek 
amacıyla Eskişehir ili merkeze bağlı 
Muttalip Belediyesi sınırları içinde 
bulunan bir mera örnek olarak seçilmiş ve 
ayrıntılı incelenmiştir. Bu olaydaki 
gelişmeler aynı zamanda meralara karşı 
toplumsal bakış açışım da yansıtmaktadır. 

Muttalip Belediye Başkanlığı ve 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında 
ortaya çıkan uyuşmazlık sonucu konu 
Danıştay'a intikal etmiştir. Danıştay İnci 
Dairesi Karar No:96-88 Esas No:96-46 
sayı ve 19.04.1996 tarihinde uyuşmazlık 
hakkında hüküm vermiştir. Ancak 
gelişmelerin daha sonra da devam ettiği 
görülmektedir. 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 
dilekçesinde; 

1-Sivil Havacılık Yüksek Okulunun 
karayolu yakınında pisti bulunduğu ve 
emniyetli iniş ve kalkış için pistin 
uzantısına pist yaklaşma ışıklarının 
yerleşmesi gerektiği, 

2-Pist yaklaşma ışıklarını yerleştirmek 
için karayolunun karşısında bulunan 
araziye gereksinim olduğu ve 8851 m2.1ik 
kısmın kendisine devrini istediğini, 

3-Muttalip Belediye Btşra#îiğı'nın, 
taşınmazın ileride toplu^kpfıut,aıa^, olarak 
kullanılma olasılığından £$£ e^fek isteği 
reddettiğini,        j& 'V%#/ 
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4 -Gece uçuş lar ında iniş  ve  
kalkışlardaki tehlikeyi ortadan kaldırmak 
için 8851 m2.1ik taşınmazın 2942 sayılı 
yasanın 30/2 nci maddesi uyarınca 
kendilerine devredilmesini talep etmek-
tedir. 

Muttalip Belediye Başkanlığı tarafın-
dan; 

1-Kamulaştırılması istenen bölümün 
mera olduğu, Kamulaştırma Yasasına 
göre meraların kamulaştırılamayacağı, 
merayı Muttalip belde halkının ortak malı 
olan hayvanların teneffüs sahası olarak 
kullandığı, 

2-Mera niteliğ inin kalkmas ı  
durumunda, yerleşim alanına çok yakın 
olduğu için yörenin ileride toplu konut 
alanı olarak düşünüldüğü, 

3-Davacı tarafın gereksinimini kendi 
mülkü ile karşılayabileceği belirtilmekte 
ve davanın reddi istenmektedir. 

Havacılık Yüksek Okulu,karayolu ve 
meranın konumu Ek-l'de görülmektedir. 

Danıştay kararında sözü edilen 9224 
parsel sayılı taşınmazın mera niteliğini 
taşıdığı belirtildikten sonra, 
"...hukukumuzda meraların kendine özgü 
ayrıcalıklı bir statüye sahip oldukları, 
bunların üzerinde özel hukuk gerçek ya da 
tüzel kişileriyle kamu kurum ve 
kuruluşlarının mülkiyet hakkı tesisine 
imkan bulunmadığı,bu yerlerin sadece 
kamunun faydalanmasına tahsisli 
oldukları sonucuna varıldığmdan,meralar 
üzerinde bu vasfı taşıdıkları sürece kamu 
kurumu ya da kuruluşlarınca tescil 
yoluyla mülkiyet hakkı tesisine olanak 
yoktur." denilerek Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğü'nün istemi reddedilmiştir. 

Danıştay karan Muttalip Belediye 
Başkanlığı'nın isteği doğrultusunda 
gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle sözü 
edilen taşınmazın belde halkının ortak 
malı olan hayvanlara teneffüs sahası 
olması Danıştay tarafından kabul 
edilmiştir. Daha sonraki gelişmelere göre 
Muttalip Belediye Başkanlığı 'nın 
düşüncesini değiştirdiği ve burayı biran 
önce imara açma çabasında olduğu 
görülmektedir. Yöre için hazırlanan ve 
onaylanan imar planının küçültülmüş bir 
kopyası EK-2 olarak sunulmuştur. 

8.   GENEL 
DEĞERLENDİRME 

Meraların durumu, ülkedeki diğer 
ekonomik, toplumsal ve siyasal 
sorunlardan farklı olmayıp onlarla birlikte 
ve onların etkisi altındadır. Sanayileşme 
ve kentleşmenin hızlanması ile beraber 
tarım ve hayvancılık sektörünün ihmal 
edildiği, bu ihmalin ise kentleşmeyi 
hızlandırarak kısır bir döngüye dönüştüğü 
görülmektedir. Bu etkiler sonucu Türkiye 
tarımsal üretimde kendi kendine yeten 
ülke olma özelliğini de yitirmiş olup et ve 
ete bağlı gıda ürünlerinin fiyatları giderek 
artmaktadır. Öyle ki "saldım çayıra 
mevlam kayıra" deyimi, meraların kötü 
kullanımı ve sahipsiz kalmasından dolayı 
ortaya çıkmış ve benzer olaylar için de sık 
kullanılır olmuştur. Bu anlayış sürdüğü 
sürece çölleşme de dahil, yakın gelecekte 
ortaya çıkabilecek diğer kötü sonuçlar 
sürpriz kabul edilmemelidir. 

Cumhuriyet döneminden beri sözü 
edilen ve toplumun çoğu kesimlerince 
desteklenen Mera Yasası sonuçta 
yürürlüğe girmiştir. Ancak yeterli olduğu 
iddia edilemez. Örnek olayda da 
görüldüğü gibi tüzel yapı yanında onun 
işlevselliği    de    önemlidir.    Daha    da 
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önemlisi önceden özgülenme amacı 
kesinlikle değiştirilmezken yeni yasa ile 
bunun daha da kolaylaştırıldığı görülmek-
tedir. 

Ülkesel boyuttaki tüm sorunlar 
birbiriyle ilişkili olup bütüncül olarak ele 
alınmalıdır. Sanayi,turizm vb. faaliyetlere 
öncelik veren sektörel gelişme politi-
kalarının yetersizliği kabul edilmeli ve 
olaylar aralarındaki nedensellik ilişkisi 
unutulmamalıdır. Kent kadar kırın, sanayi 
kadar hayvancılık ve tarımm,kentli kadar 
köylünün de aynı derecede önemli 
olduğu ve belirli bir kesimin ihmalinin 
sorunu başka boyutlara taşıyabileceği 
unutulmamalıdır. 

DUYURU 

SÂYlSALLAŞTiRİCI (DiGITZER) -
HİÇ KULLÂNİLMAMIŞ- 

• Ao PAFTA BÜYÜKLÜĞÜ 
• YÜKSEK HASSASİYET % o2 Accuracy 
• 10.160 ÇİZGİ/INÇ 
• CALCOMP MARKA 9500 serisi 

1 Adet Stylus-kalem 
1 Adet 16 Tuşlu programlanabilir mause 
Özel yaptırılmış masası ile birlikte 
FÎYATI= 3000 $ 
Müracaat:        Fuat Çekinmez 

0.532.315 68 78 
0.216. 392 59 57 
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