
2022 YILI IV. DÖNEM MEVSİMLİK KİRALAMA LİSTESİ 

 

 

Erzurum İli Pasinler İlçesine bağlı Büyükdere Mahallesinde bulunan yaylakıye 13 Mayıs 2022 

Cuma günü; hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İlahe Kanunu’nun 51 (g) Maddesi 

gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. 

-İhaleler Erzurum İli İl Tarım Orman Müdürlüğü (Muratpaşa Mahallesi, Ömer Nasuhi Bilmen 

Caddesi No: 11 PK:25100 Yakutiye/ERZURUM) toplantı salonunda Mera İhale Komisyonu 

huzurunda yapılacaktır. 

-Şartname mesai saatleri içerisinde Erzurum İli İl Tarım Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem 

Bitkileri Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.  

-Otlatma süreleri ilimizde 01 Haziran 2022 tarihinde başlayıp en geç 20 Eylül 2022 'de 

sona erecektir. 

 

-İhaleye katılacakların; 

-2022/1 No’lu Valilik Genel Emrinde yer alan Kiralamada istenen bilgi-belgeler ile dosya 

halinde İlgili İlçe Müdürlüğüne en geç 09 Mayıs 2022 tarihi Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar; 

Kiralama için dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi (Başvuru sahibi ve yanında gelecek kişiler 

dahil), başka göçer aileleri adına kiralama talebinde bulunacak göçerler için noter tasdikli daimi 

tebligat adresini ihtiva eden temsil belgesi ve vekâletname, Adli sicil kaydı olmadığına dair belge -

Kiralama alanı dışında kalan meralara özel mülkiyete haiz taşınmazlarda tecavüz ve haksız otlatma 

yapmayacağına ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığına, 

Kapasite olarak belirtilen miktardan fazla sayıda hayvan getirmeyeceği, kiraladıkları yeri ücret 

karşılığı başkalarına kiraya veremeyeceği ve Hayvanlarını motorlu araçlarla getirecekleri yönünde 

noterden taahhütname, Küçükbaş/Büyükbaş hayvanlara ait kulak küpe numaralarını gösterir belge 

(Kiracıların beraberinde getirecekleri küçükbaş/büyükbaş hayvanların tamamının (Kuzular küpeli 

olacak ve kapasiteye dahil edilecektir) (yaylada doğacak yavrular hariç) kulak küpeli olması şartı 

aranacaktır. Kiralama ihalesine katılacağına dair geçici teminat (bedelin %30’u) (müracaat dosyası ile 

birlikte verilmesi gerekmektedir)belgesi, SGK ve Maliyeden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair 

bilgi-belgeler ile müracaat edeceklerdir,  

Müracaat dosyaları ilgili İlçe Müdürlüğünce en geç 10 Mayıs 2022 tarihi salı günü mesai 

bitimine kadar Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne göndermesi gerekmektedir. 
Kiralama Dosyasında Kiralama İhalesine katılacağına dair Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz 

(Bedelin %30) ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

mera, yaylak ve kışlaklar için ihale ile Mevsimlik Mera kiralama talebinde bulunacak olanların 

Bakanlık kayıt sisteminde işletme kaydının olması,  Başvuru sahibinin kiralamaya açılacak olan mera 

alanının kapasitesinin en az %50’si kadar hayvan varlığı olması ve hayvan edinme tarihi tüm üreticiler 

için 15 Ekim 2022 tarihinden önce işletmesinde kayıtlı olması gerekir. Kiralama başvurusunda 

bulunacak olan üreticinin tek başına % 50 kapasiteyi sağlayamaması durumunda vekâlet aldığı ve 

beraberinde getireceği hayvan sahipleri ile birlikte kapasitenin %50 şartı sağlanabilir, ancak; başvuru 

sahibinin kendine ait hayvan varlığı kapasitenin en az %20’si kadar olması zorunludur, vekâlet aldığı 

kişilerin hayvan varlığı ile kiralamaya esas kapasitenin % 50’ni ihale öncesinde müracaat dosyası 

içinde sunmak zorundadırlar. 

İhaleye müracaat eden il içi ve il dışı üreticiler birlikte değerlendirilecektir Ancak; (İli İçi 

Müracaatların öncelik hakkı olacaktır). 

-Mera ihalesi yapılacak yere başvurular Büyükbaş veya Küçükbaş hayvan için yapılabilir. 

-Mevsimlik kiralamaya açılan ve ihale edilen alanlarda, hakkı olmadığı yerde hayvan otlatmak, 

kapasite üzerinde hayvan otlatmak, mera tahribatı yapmak ve kiralama alanı dışında bulunan 

taşınmazlara zarar vermek gibi her türlü eylemden, kendisi ve başvuru dosyasında beraberinde 



getireceğine vekâlet aldığı sürü sahipleri adına mevsimlik kiralamayı alan dosya sahibi göçer(Kiracı) 

sorumludur. 

Kiralama Müracaat Dosyasında Geçici Teminat Bedelinin Yatırılacağı Banka Iban 

Numarası: Ziraat Bankası Merkez Şube TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 

-Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

-İlan Olunur. 

 

 

 
Kiralama No:1 

İli Erzurum Kiralama Tipi Mevsimlik 

İlçesi Pasinler Kiralama Başlangıç Tarihi 01Haziran 2022 

Mahallesi Büyükdere  Kiralama Bitiş Tarihi 20 Eylül 2022 

Cinsi Mera Kiralama Süresi 112 Gün 

Yüzölçümü(Ha) 1.340,10 Ha Tahmini Bedel 28.700 TL 

Ada/Parsel No 104/341, 104/342, 104/343, 104/345 Geçici Teminat Bedeli 8.610 TL 

Kapasite 2.870 KBHB-287 BBHB Birimi  KBHB/BBHB 

İhale Tarihi 13 Mayıs 2022 İhale Saati 09.00 09.15 

 


