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…………… VALİLİĞİNE 
 (Bakanlık İl Müdürlüğü) 

            
Valilikler tarafından gönderilen Mera Kanunu kapsamında yapılan tahsis amacı 

değişiklikleriyle ilgili raporlarda, Kanun’un 14üncü maddesinin (d) bendi hükmü gereği 
ağaçlandırma amacıyla çok büyük miktarlarda tahsis amacı değişikliği yapılarak tescil 
işlemlerinin tamamlandığı ve ayrıca Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında 
imzalanan “Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmalara İlişkin 
Protokol” nün nasıl uygulanacağına dair tereddüt edildiği görülmüştür. 

Buna göre: 
a.Muhafaza ormanı kurulması amacıyla tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için 

Mera Yönetmeliği’nin 8inci maddesinin 5inci fıkrasının (a) bendinin dördüncü alt bendi 
altıncı paragrafında belirtilen bilgi ve belgelerle talepte bulunulması gerekmektedir. 

b.Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında “Ağaçlandırma Seferberliği 
Kapsamında Yapılacak Ortak Çalışmalara İlişkin Protokol” 12/01/2009 tarihinde imzalanmış 
ve ilgi (c)’deki yazımız ile bütün valiliklere gönderilmiştir. 

Protokolün amacı; mera ıslahı ve amenajman projeleri, havza projelerindeki çalışmalar 
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na ait arazilerde yapılacak ağaçlandırmalar, tarım 
alanlarındaki yolların ağaçlandırılması, rüzgâr perdeleri ve zararlılarla biyolojik mücadele 
amaçlı ağaçlandırmaların gerçekleştirilmesidir. 

Protokolde yer alan “ıslahı mümkün olmayan meralarda yapılacak toprak muhafaza 
ağaçlandırma çalışmaları” ndan maksat, erozyona maruz olan ve ıslah edilmesi mümkün 
olmayan mera alanlarında toprak muhafazası ve sel kontrolü amaçlı ağaçlandırma 
çalışmalarıdır.  

Tahsis amacı değişkliği işlemlerine isitnaden valilikçe uygun görülmesi halinde, Çevre 
ve Orman Bakanlığı’nın kendi programı çerçevesinde yapması gerekebilecek ağaçlandırmalar 
için, Kanun’un 14üncü maddesinin (d) bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği 
yapılabilecektir.  

Ancak, Bakanlığımızca yapılacak olan aşağıdaki çalışmalarda ağaçlandırmayla ilgili 
hizmetler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek olup bu faaliyetler için tahsis amacı 
değişikliği yapılmayacaktır: 

ı.Mera ıslahı ve amenajman projeleri gereği ıslah edilen meralardaki 
ağaçlandırmalarda. 

ıı.Islah edilecek mera içinde bulunan veya ıslah edilecek meranın bitişiğinde olup da 
ıslah edilerek mera olarak kullanılamayacak meralardaki ağaçlandırmalarda. 

ııı.Havza geliştirme projelerindeki ağaçlandırmalarda. 
ıv.Bakanlığa ait arazilerdeki ağaçlandırmalarda. 
ıv.Tarım alanlarındaki yolların ağaçlandırılması, rüzgâr perdeleri ve zararlılarla 

biyolojik mücadele amaçlı ağaçlandırmalarda. 
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

             Ali KARACA 
      Bakan a. 
                                                                                                                                        Genel Müdür 


