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     Dumlupınar Blv. No-161 ANKARA 

Y.TARĠHĠ  : 30/07/2020 

KONUSU  : 30/07/2020 tarih 31201 Sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile eklenen Mera 

Yönetmeliğinin 8.maddesinin 5.fıkrasının (a) bendi (8) alt bendinin 1.cümlesinin 

Yürütülmesinin Durdurulmasına ve devamında Ġptaline karar verilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR : Dava konusu değişiklik ile, 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 8.maddesinin 5.fıkrasının (a) bendinin (8) 

numaralı alt bendinin 1.cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı 

değişikliği taleplerinde; jeotermal kaynak ruhsat sahası içerisinde kalan mera, yaylak ve 

kışlaklarda kurulacak jeotermal kaynaklı teknolojik seralar ile mera, yaylak ve kışlak alanları 

dışında bulunan jeotermal kaynağın teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç 

duyulan yerlerin, zorunlu hallerde, ilgili müdürlük veya Genel Müdürlükten gerekçeli rapor, 

jeotermal kaynak kullanım izni veya ruhsat, talep edilen alanın 1/5000 ölçekli harita üzerine 

işlenmiş vaziyet planı, ÇED raporu, koruma alanları etüt raporu, jeotermal akışkanın kullanım 

sonrası nasıl uzaklaştırılacağına ilişkin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek diğer 

bilgi ve belgeler ile tahsis amacı değişikliği yapılabilir.” 



 

Davalı Ġdare, kanunlarla yapamadığı değişikliği, Yönetmelikle yaparak Anayasayı, 

kanunları ihlal etmiş ve Anayasa Mahkemesi kararlarını da hiçe saymıştır. 

 

ĠPTAL NEDENLERĠ : Mera Yönetmeliği 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, Mera Kanunu’nun 

uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesidir. 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 

amacı ise 1. maddesinde, daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri 

kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile 

köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara 

uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin 

artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve 

gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamak, olarak belirtilmiştir. 

 
1-) Anayasaya Aykırılık : T.C. Anayasası Devlete, 44. maddesi ile “toprağın verimli 

olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek...”, 45. maddesi ile de “tarım arazileri ile çayır ve 

meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek...” görevlerini yüklemiştir. 

Anayasamızın 45. maddesinin gerekçesinde; “Madde, Devlete tarım arazilerinin ve çayırlarla 

meraların amaç dışı kullanılmasını önleme görevi vermektedir. Devlet, bu amaçla yasal 

düzenlemeler yapmalıdır” ifadesi yer almaktadır. 

Düzenlemenin; Devlete, çayır ve mer'aların amaç dıĢı kullanılmasını ve tahribini 

önlemek görevini veren Anayasanın 45.md.ne aykırı olduğu açıktır.  AYM’nin bir çok 

kararında ‘Anayasa'nın 45. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu kuralla Devlete, 

tarım arazilerinin sanayi ve şehirleşme sebebiyle yok edilmesini, tarım arazileri ile çayırlar 

ve meraların amaç dışı kullanılmasını önleme görevi yüklenmiştir.’ cümlesi yer almaktadır 

(12/05/2011 t.E.2009/30 K.2011/76). Meraları geçici tahsis kararı ile değil de kalıcı olarak 

mera olmaktan çıkaran dava konusu Yönetmelik değişikliği Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 56. maddesine göre; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Ülkemizde jeotermal kaynakların kullanımının 

yanlışlığına ilişkin çok sayıda somut örnek ve dava sonucu vardır. Temel insan haklarından 

olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlal edilmemesi adına da, dava konusu Yönetmelik 

değişikliği Anayasaya aykırıdır. 



 2-) Kanuna Aykırılık: 4342 Sayılı Mera Kanununun 14.maddesinde, tahsis amacı 

değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde 

yararlanılamayacağı, belirtilerek, tahsis amacının hangi durumlarda değiştirilebileceği 

gösterilmiştir. Maddede sayılan durumların varlığı halinde ilgili müdürlüğün talebi, 

komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir.  

17/01/2019 tarih 7161 sayılı Vergi Kanunları Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23.md. ile Kanunun 14.maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendine “6326 sayılı Petrol Kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 

3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ibaresi 

ile “petrol faaliyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli 

sular” ibaresi eklenmiştir. Maddenin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa 

Mahkemesine başvurulmuş olup E.2019/32 sayılı dosyada görülmektedir.  

Yönetmeliğin 5686 sayılı Kanuna aykırı olduğu da anlaşılmaktadır, zira kanunda 

meralarla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.  Kanunun uygulanmasını gösteren Jeotermal 

Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde de aynı durum söz 

konusudur. 

3-) Yönetmelik değişikliğinin amacı, jeotermal kaynak kullanan teknolojik seraların 

kurulumu ve kullanımında meraların tahsis değişikliğinin yapılabilmesine ilişkindir. Yani 

mera alanı içindeki jeotermal kaynak kullanımı için sera kurulabilecektir. Ayrıca yukarıda 

belirttiğimiz kanunlara aykırı olarak mera, yaylak ve kışlak alanları dışında bulunan jeotermal 

kaynağın teknolojik seralara taşınması veya iletilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerin, zorunlu 

hallerde tahsis amacı değişikliği yapılabileceği belirtilmektedir. Oysa gerek Mera Kanunu 

gerek 5686 sayılı kanunda buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.  

 4-) Mera Kanununun 14.maddesinin 2.fıkrası “Bu madde kapsamında başvuruda 

bulunan kamu kurumları ile işletmeciler, faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarına 

zarar vermeyecek şekilde yürütmek ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde 

eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu yerler, tahsis süresi bitiminde özel sicile 

kaydedilir.” şeklindedir. Dolayısıyla tahsis geçici bir durumdur. Yönetmelik değişikliği ile 

meralar üzerinde kurulacak seraların ömrü yaklaşık 30 yıldır, Ancak ayrıca paketleme, gübre 

depolama alanı ve sıvı gübre karıştırma-dağıtım birimi, ilaç deposu, makine deposu, ısıtma 

sistemi, bakım onarım deposu, işçi soyunma odaları, yemekhane idari bina, ofisler gibi en az 

2000 metre karelik kapalı alanlara ihtiyaç duyulacaktır. Böylece 30 yılda ömrünü tüketecek 

olan seralar nedeniyle kalıcı yapılar yüzünden meraların eski haline dönmesi mümkün 

olmayacaktır. Ayrıca çevre kirlenmesi de buna sebep olacaktır. Genellikle ülkemiz seralarında 



jeotermal sıcak sudan yararlanmada plastik borular kullanılmaktadır. Plastik boruların 

bitkilere çok yakın olarak düzenlenmesi nedeniyle, su sıcaklığının 60 ºC'den daha yüksek 

olması bitkiler için sakıncalı olmaktadır. Jeotermal sıcak su kullanıldıktan sonra, artık suyun 

hemen sera çevresine bırakılması serada drenaj sorunu da yaratacaktır. Diğer bir sorunda 

kimyasal ve ısısal çevre kirlenmesidir. Jeotermal sıcak sular çeĢitli amaçlar için 

kullanıldıktan sonra, artık su olarak çevre sularına karıĢtırılırsa, içerdikleri bor, 

arsenik, florit ve amonyak gibi bileĢikler nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olmaktadır. 

Bu maddeler özellikle sularda yaşayan canlılar ve bu suların tarımsal amaçla kullanılmasında 

tarımsal ürünler bunlardan oldukça etkilenmekte ve zarara uğramaktadırlar. Ayrıca sıcak 

suların çevre sularına verilmesi, suların sıcaklığının yükselmesi, sulardaki biyolojik dengeyi 

de bozmaktadır.  

Görüldüğü gibi 5686 sayılı Kanun Anayasanın koruma altına aldığı Meraları 

kapsamamaktadır. Dava konusu Yönetmelik değişikliği Anayasada koruma altına alınan 

meraları koruma zırhından çıkarmaktadır.  

5-) Günümüz teknolojik ve ekonomik koşullar altında jeotermal akışkanın sıcaklık 

değerlerine göre jeotermal kaynakların kullanım alanları; yüksek entalpili sahalarda elektrik 

üretimi; orta entalpili sahalarda çeşitli kurutma işlemleri, kent ve sera ısıtmacılığı, tarım ve 

sanayideki çeşitli kullanımlar; düşük entalpili sahalarda ise yüzme havuzları, balneolojik 

banyolar ve balık çiftlikleri gibi tesisler şeklinde sıralanabilir. Son yıllarda orta entalpili 

sahalardaki akışkanlardan da elektrik üretimi için teknolojiler geliştirilmiş ve kullanıma 

sunulmuştur. 

31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 

Tanımlar başlıklı 4. maddesinin değişik 5.fıkrasına göre; (Ek:RG-25/2/2011-

27857) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera: Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının 

etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, 

çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak 

çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yeraltına insan düzenlemeleri vasıtasıyla 

gönderilerek yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı ile ısıtılarak elde edilen su, buhar ve 

gazları kullanarak sulama, gübreleme, iklimlendirme ve bakım gibi faaliyetlerini sürdüren 

seraları, ifade eder. 

Jeotermal enerji yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji 

kaynaklarından biri olmasına karşın, yanlış kullanımlarda çevreye çok fazla zarar veren bir 

enerji türüdür.  



Jeotermal kaynak uygulamalarında oluĢan çevresel etkiler; hava, su, toprak, 

termal ve gürültü kirliliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kuyular (yüzey ekipmanları 

yoluyla), separatörler, buhar boruları, silencerler, kondenserler (yoğuşmuş buhar atımı 

yoluyla), soğutma kuleleri, reenjeksiyon sistemleri başlıca kirletici kaynaklardır. Jeotermal 

kaynakların kullanımından dolayı oluşan çevresel etkiler ise; Sondaj süresinde ekosistemin 

bozulması, kuyu sondajları boyunca jeotermal sıvı ile su ve toprağın kirlenme riski, tesisin 

işletilmesi süresince CO
2
 ve H2S emisyonları, jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle 

arazinin çökme riski, doğrudan akarsulara deşarj yoluyla yoğun su kirliği, asit yağmurları 

nedeniyle toprağın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve akarsuların etkilenmesi, canlı 

yaşamına zararlar şeklinde, yaşam döngüsü ve küresel ısınmaya etkiler sıralanabilir. 

Dünyada jeotermal enerji üretiminin olmazsa olmaz üç kuralı; a) santrallerin yaĢam 

alanlarından uzağa kurulması, b) yeraltından çekilen akıĢkanla birlikte gelen ve 

yoğunlaĢmayan gazların atmosfere salınmaması, c) akıĢkanın bir damlasının dahi 

yerüstüne deĢarj edilmemesidir. Bu kurallara ülkemizde büyük oranda uyulmamaktadır. 

Ülkemizde mevcut jeotermal santral, kuyu ve iletim hatlarının yer seçimi sorunludur. 

JES'lerin, arama kuyuları ve nakil hatlarının çoğunluğunun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. ve 14. maddesine aykırı şekilde, yasal düzenlemelerle 

koruma altına alınmış büyük ova koruma alanlarına, koruma alanları dışında ise mutlak tarım 

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri yapılması yanlış ve 

hukuka aykırı işlemlerdir. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması 

Hakkında Kanunda öngörülen yaklaşma mesafelerine ve kısıtlamalara da aykırı uygulamalar 

söz konusu olup, Yasa ile öngörülen mesafe sınırlamalarına uymak bir yana, alandaki zeytin 

ağaçları sökülerek zeytinlik vasıfları yok edilmeye çalışılmaktadır. Gerek dikili alanların 

yoğunluğu gerekse tarımsal bütünlük dolayısıyla parsel bazında sondaj kuyusu açılması, 

tarımsal bütünlüğü bozmakta, mutlak korunması gereken verimli tarım araziler tarım dışına 

çıkarılmaktadır. Dava konusu Yönetmelik değiĢikliği ile tarım alanlarına ek olarak 

meralar da jeotermal uygulamalara serbest hale getirilmek istenmektedir. Tarımsal 

üretim ve tarımsal alan bütünlüğü ilkeleri, santral ya da kuyu yerleri için parsel bazında 

değerlendirilememeli, havza bazında değerlendirmelidir. 

Ülkemizde yoğun olarak Ege Bölgesindeki kurulu mevcut jeotermal santral, kuyu ve 

iletim hatlarının çevresel etkileri önemsenmeden, akışkanlar ve gazlar yeterince ölçülmeden 

ve denetimlerle yanlışlar önlenmeden doğaya salınmasına yönelik uygulamalar, toprak, su ve 

bitkisel ürün kirliliği açısından sorunludur. Jeotermal atık sular yüksek miktarda tuz, bor, 

tarımsal üretim için zararlı madde, arsenik gibi fiziksel zehirli maddeler ve su kirliliği 



yapan maddeler içerdiği için, jeotermal akıĢkanların kontrolsüz olarak yüzey üstü su 

kaynaklarına boĢaltılması durumunda yüzey ve yeraltı suları kirlenmektedir. Ayrıca 

yüksek deriĢimler, hem kullanılan yüzey ve yeraltı suları, hem de toprak için tehdit 

oluĢturmaktadır. Uygulanan vahĢi deĢarj yöntemleri ile jeotermal akıĢkanların bilimsel 

gerekliliklere ve ilgili mevzuata aykırı biçimde en yakın nehre deĢarj edilmesi sonucu 

zararlı ve yüksek oranda kimyasallarla nehrin kirletilmesi halk sağlığı yanı sıra, baĢta 

incir, zeytin, üzüm ve pamuk olmak üzere tarımsal üretimin sağlıklı sürdürülebilirliği 

açısından çok ciddi tehdit oluĢturmaktadır. Pek çok bilimsel araştırma sonuçlarına göre; 

jeotermal enerji tesisleri çevresinde pH, tuzluluk ve bor derişimi yüksek tespit edilmiştir. 

Aydın ilinde Ġncir ağaçları ve meyvelerinin jeotermallerden salınan bora maruz kaldığını, 

jeotermale yakın kuru incir ürünlerinde ağır metal oranlarının fazla, jeotermale uzak incirlerde 

ise az olduğunu saptanmıştır. Büyük Menderes nehr nden sulanan bölgelerde en bel rg n 

k rl l kler n olduğu tarımsal ürünler bamya (dem r ve kurşun), mısır (ç nko ve kurşun), 

patlıcan (dem r, kurşun ve bakır), b ber (kurşun), domates (kurşun), fasülye (kurşun, 

kadmiyum ve demir) şeklinde sıralanmıştır. Yönetmelik değiĢikliği ile kirlilik tehditi artık 

meralar için de geçerli olacaktır. 

Ülkemizdeki mevcut uygulamalarda yeraltından çekilen akışkanla birlikte gelen ve 

yoğunlaşmayan gazların atmosfere salınmaması ile Akışkanın bir damlasının dahi yerüstüne 

deşarj edilmemesi ilkelerine uyulmamaktadır. Yüzeye çıkan akışkanlar, doğaya bırakılan 

deşarjlar ve havaya salınan gazlar konusunda mevcut yasalar çerçevesinde gerekli ölçüm, 

inceleme ve denetimler yeterince yapılmamakta, yapıldığı söylenen ölçüm ve analiz sonuçları 

ise kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. JES firmaları lehine yasaların uygulanmaması anlamına 

gelen bu tür uygulamalardan vazgeçilmeli, hava, toprak ve su kirliliğinin periyodik ölçümü ve 

denetim faaliyetleri etkin bir şekilde yapılmalı, gerekirse yerel yönetimlere, bağımsız denetim 

kuruluşları veya üniversitelere izin verilmeli, kısa aralıklarla sonuçlar kamuoyuna 

açıklanmalıdır. Maalesef bu konularda pek çok olumsuz uygulama söz konusudur. 

Ülkemizde JES’lerin yaşam alanlarından uzağa kurulması ilkesine de uyulmamakta, 

jeotermal atıkların insan ve canlı sağlığına etkileri önemsememekte ve yeterince 

araştırılmamaktadır. Bazı JES’ler ve arama kuyuları yerleşim yerlerinin hemen bitişiğine 

yapılmakta, nakil hatları ise bazı yerleşim yerlerinin içerisinden geçmektedir. Havada 

hissedilen yoğun kükürt kokusu yanında, önemli gürültü kirliliği de yaşanmaktadır. 

Tesislerden havaya salınan su buharları bağıl nemin artmasına neden olmakta, havaya salınan 

gazlar bölgenin hava kalitesine de ciddi oranlarda zarar vermekte; iklimsel değişikliklere 

neden olmaktadır. Jeotermal atıkların insan ve tüm canlıların sağlığına etkileri ivedilikle 



incelenmeli, son yıllarda arttığı gündeme getirilen kanser vakaları araştırılmalı ve kamuoyu 

bilgilendirilmelidir. Ġzinlendirme sürecinde ÇED Raporuna ek olarak mutlaka “Sağlık Etki 

Değerlendirmesi” raporu da istenmelidir. Bu eksiklikler giderilmeden Meraların tümüyle 

jeotermal yatırımlara açılması yanlıştır. 

Ülkemizde Jeotermal tesislere arama ve işletme ruhsatı ve lisans verme konusu 

sorunludur. Jeotermal, plansız kullanıldığında tükenen bir kaynaktır. Sahaların 

kapasitesini aĢan tesis ve kuyu izinleri nedeniyle kullanıma alınan tüm sahalarda 

rezervuar basınçları düĢmekte, suyun soğuması hızlanmakta ve kaynaklar 

tükenmektedir. Halen izin verilmiĢ olanlarla birlikte ihale edilecek yeni ruhsat sahaları, 

jeotermal kaynakların daha çabuk tüketimine neden olacağından, kamu yararına ve 

sürdürülebilir çevre ilkelerine, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanununun 14. maddesinde öngörülen kaynak rezervuarın korunması ilkesine de 

açık aykırılık taĢımaktadır. Bununla birlikte kapasitesinden fazla çekim yapılması 

arazide çökmeler yaĢanması riskini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda jeotermal 

kaynakların fazlaca kullanıldığı arazilerde yapılan reenjeksiyon sismik aktiviteyi 

tetiklemekte ve depreme sebep olmaktadır. Bu bağlamda jeotermal elektrik üretim 

alanlarında mutlaka doğal depremsellik ve tetiklenmiş depremsellik kayıt ve değerlendirme 

uygulamalarının yapılması gerekmektedir. 

Jeotermal kaynakların aranması, kullanımı ve işletilmesine ilişkin mevzuattaki 

yetersizliklerin giderilmesi, mevzuatın bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak Dünya 

ölçeğine çekilmesi; arama ve işletme aşamasındaki mevzuata aykırı uygulamaların 

denetlenmesi ve engellenmesi ile aykırılıklara devam eden mevcut işletmelerin ruhsatlarının 

iptal edilmesi, santrallerin çevresel etkilerinin bütüncül biçimde tespit edilerek 

değerlendirilmesi ve en aza indirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, tüm bu aşamalarda 

eksik olan kamu denetiminin tam anlamıyla sağlanması gerekir. Bunlar yapılmadan yeni 

ruhsat sahalarının devreye alınması yaşanan tüm zararlı sonuçların katlanarak artmasına, 

büyük ovalardaki verimli toprakların kütlesel olarak kaybolmasına, ekili ve dikili tarımsal 

faaliyetlerin yok olmasına, yoğun tesis kurulu illerin insan sağlığı açısından yaşanmaz hale 

gelmesine neden olacaktır.  

YaĢanan tüm bu sorunlar giderilmemiĢken Meraların da jeotermal kaynaklarla 

kontrolsüz bir Ģekilde kalıcı olarak yok edilmeye çalıĢılması yanlıĢından vazgeçilmelidir. 

Mevcut JESlerin kapatılmasının tartıĢıldığı bir süreçte, mera tahsis amacı değiĢikliği ile 

jeotermal kaynaklarının kullanımının yaygınlaĢtırılmasına neden olacak bu yönetmelik 

değiĢikliği telafisi imkansız zararlara yol açacaktır. 



6-) Müvekkil Oda, kaynağını Anayasadan alan, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşu olup, üyelerinin tüm toplumsal, ekonomik ve mesleki sorunları ile doğrudan 

ilgilenmekle yükümlüdür. Ayrıca ülkemizin tarımsal kaynaklarının, topraklarının korunması 

için gereken her türlü girişimde bulunmakla yükümlüdür.  

 7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Yüksek 

Mühendislerinin toprak muhafazasına ilişkin hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya yetkili 

olduklarını düzenlemiştir. Ziraat Mühendislerinin Görev Ve Yetkilerine Ġlişkin Tüzükte, 

toprak ve su muhafazasının toprak bilimi alanında öğrenim görmüĢ ziraat mühendisleri 

tarafından yapılacağı, hükmü yer almaktadır. 06.04.2005 Tarih, 25778 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri 

Odası Ana Yönetmeliğinin 6.maddesine göre de; Ülke tarımı ve tarımsal üretim 

kaynaklarının korunması, geliĢtirilmesi, iĢletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun 

toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal geliĢime yönelik 

strateji, politika, program ve proje oluĢturulması çalıĢmalarına katkıda bulunmak 

amacıyla her türlü giriĢim ve etkinlikte bulunmak, Odanın amaç ve görevleri arasında  

sayılmıştır. Bu bağlamda müvekkil ODA toprakların kaybına neden olacak her türlü 

düzenlemenin karşısındadır. 

 7-) Ġptale konu değişiklikle meraların tahsis amacının değiştirilmesi ile telafisi 

imkansız zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Dünya Kara alanlarının pek çok global 

felaketi (erozyon,bitki örtüsü yangınları,seller,..vb) önleme açısından, en değerli bitki 

örtülerini içeren bölümlerinin meralar olduğu genellikle kabul gören yaygın bir görüştür. 

Günümüzde toprak ve su kaynaklarının önemi, korunması gerekliliği, kaybının küresel 

ısınmaya etkileri konusunda dünya devlerinin dahi bir araya gelip toplantılar düzenlediği bir 

konuda ülkemiz meralarının göz göre göre kaybı üzücüdür.  

 Davalı Bakanlık tarafından hazırlanan çalıĢmalarda yer alan rapor ve tablolarda 

1970 yılında 21.698.400 (ha) olan mera alanı 10.348.169 (ha) a düĢtüğü anlaĢılmaktadır. 

Tüm bölgelerde Anayasal korumaya rağmen mera alanları yok olmuştur.  O nedenle; „zaten 

Mera Kanununda belli koşulları var, idare elbette bu koşullara uyarak kamu yararı için…‟ 

gibi gerekçelere sığınılarak bu konuyu geçiştirmeye çalışmak ülkemize, çocuklarımızın 

geleceğine haksızlıktır. Hepimiz biliyoruz ki idareler bu tür değişiklikleri kamu yararı için 

değil, bu alanları ranta açmak için yapmaktadırlar. Aksi halde neden seralar için Meralara 

ihtiyaç olsun? 1923 yılından itibaren %70 azalmış bu son kalan meraların kurtuluşu için 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde, genetiği 



değiştirilmiş bitkilerden oluşan yemlerle beslenen, antibiyotiklerle şişirilmiş etlere mahkum 

olacağız. Aynı zamanda sayı bakımından gittikçe azalan ve % 80 meraya dayalı yapılabilen 

küçükbaş hayvancılığın yok olması kaçınılmaz olacaktır. Bunun sonucunda yakın gelecekte 

koyun keçi eti, sütü ve diğer yan ürünleri bulunamaz hale gelecektir. Telafisi imkansız 

zararlara yol açacağı açık olan hükmün yürütülmesinin durdurulmasına kararı verilmesini 

talep ediyoruz. 

 

HUKUKĠ SEBEPLER : Anayasa, ĠYUK, 4342, 5686 sayılı Kanunlar, ilgili 

Yönetmelikler  

SONUÇ   : 30/07/2020 tarih 31201 Sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile eklenen 

Mera Yönetmeliğinin 8.maddesinin 5.fıkrasının (a) bendi (8) alt bendinin 1.cümlesinin  

Yürütülmesinin Durdurulmasına ve devamında Ġptaline; yargılama giderleri ile vekalet 

ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 18/08/2020 
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