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ADIYAMAN VALILIĞINE 

4342 sayı lı  Mera Kanununda yaylaklar, çiftçilerin hayvanları  ile birlikte yaz mevsimini 
geçirmeleri, hayvanları n ı  otlatmaları  ve otundan yararlanmalar ı  için tahsis edilen veya 
kadimden beri bu amaçla kullanı lan yer olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Mera Kanununun 
tanı mına girmeyen "yayla" olarak adlandı rı lan diğer alanlar da mevcuttur. 

Mera Kanununun 20 nci maddesinde yaylalarda, 442 sayı lı  Köy Kanununda öngörülen 
inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatı na göre yapı lacak kullanma 
amacı na uygun mandı ra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barı nak ve ağı llar ile 
turizme açı lması  uygun görülen bölgelerde ahşap yapı lar dışında, ev, ahır ve benzeri 
inşaatlar yapı lamayacağı  hüküm altına alı nmıştı r. 6831 sayı lı  Orman Kanunu kapsam ı ndaki 
alanlar ile mera vasfındaki alanlarda ve özel koruma alanları nda bunun dışında hiçbir 
yapı laşma imkanı  bulunmamaktadır. Fakat geleneksel olarak yayla tabir edilen ve özel 
mülkiyet konusu olan plânı  bulunmayan alanlarda ise 02.11.1 985 tarihli ve 18916 sayı l ı  
Resmi Gazetede yayımlanan "Plansız Alanlar imar Yönetmeliği" uyarınca yapı laşma imkanı  
bulunmakta olup burada temel yetki belediyelere ve il özel idarelerine verilmiştir. 

Günümüzde yayla alanlarında, yukarıda belirtilen hükümlere aykı rı  şekilde giderek 
artan mevzuata aykırı  bir yapı laşmanı n olduğu görülmektedir. Bu kapsamda; 

Yaylalarda kaçak yapı laşmaya asla müsaade edilmeyecektir. 
Kaçak yapı laşmaya gerek inşaat malzemesi temini gerekse bu malzemelerin yaylalara 

taşınması  noktası nda destek ve yardımcı  olanlara ve kaçak yapı laşmaya yetki ve görevlerini 
kötüye kullanarak müsaade edenlere mevzuatı n öngördüğü idari ve adli ceza süreçleri 
işletilecektir. Bu çerçevede, daha başlangıçta kaçak yapı laşma amacıyla yaylalara malzeme 
çıkartı lması nı  engelleyici tedbirler alınacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususların tizlikle uygulanmasını  ve kaçak yapı laşmanı n önüne 
geçilmesi konusunda herhangi bir saklı 	eydan verilmemesini rica ederim. 
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*Bu belge elektronik imza! tüm imzalı  sııretinin aslını  görmek için şıons://www.e-icisleri, gov tr/EvrakDogrulama  adresine 
girerek ( k7 Va 1 J- scr JEr- 5HXm8 3- 3MV2FH-bsVtt c a 2 ) kodurıu yazınız. 
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