
İlimiz genelinde 2021 yılı otlatma sezonunda uygulanacak olan İl Otlatma Planı: 

 

          Otlatma Mevsimi 

          Mera bitkilerinin otlatma olgunluğuna ulaştığı ilkbahar kritik periyodunun sonu ile 

sonbahar kritik periyodunun başladığı tarih arasında kalan zaman Otlatma Mevsimi olarak 

belirlenmektedir. Karasal iklimin etkisi altında kalan İlimizde kış mevsimi daha uzun sürmekte, 

yıllar itibarı ile ilkbaharın başlangıç zamanında değişiklikler olmaktadır. Genellikle Nisan ayı 

içerisinde kışın etkileri azalmakta ve yaz ayına dair tahminler yapılabilmektedir. Bunun yanında 

üretime dayalı İlimiz zenginliklerinin daha verimli bir düzeyde değerlendirilebilmesi açısından 

il otlatma planlarının düzenlenerek uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. 

            İl ve İlçelerimizde mevsimsel farklılıklar olmadığından hazırlanacak olan planda İl ve 

İlçelerde otlatma mevsiminin 01 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasını kapsamasının uygun 

olacaktır. Yıl içerisinde iklim şartlarındaki olağandışı değişikliklere bağlı olarak bu süreler 

Mera Komisyonu tarafından önceden duyurulmak kaydı ile kısaltılabilecek veya 

uzatılabilecektir.                       

 

Otlatma Kapasitesi 

Metot     :Gözle Tahmin 

Mera Genişliği   :2098140,00 da 

Yararlanılabilir Mera Genişliği :2098140,00 da 

Yararlanılabilir Yeşil Ot Verimi :60 Kg/da 

Bir Hayvanın Günlük Yem İhtiyacı :12,5 kg/gün 

Otlatma Günü Sayısı   :184 gün 

 
                               Mera Genişliği (da): 2098140,00 x Yararlanılabilir Yem (kg/da): 60 

Otlatma kapasitesi =   -------------------------------------------------------------------------     = 54734,09 

BBHB 

              Bir Hayvanın günlük Yem İhtiyacı (kg/gün): 12,5  x Otlatma Günü Sayısı (gün): 184 

                                                                                                                                                                                                                                                      

      2020 yıl sonu TÜİK verilerine göre İlimizde 87.182 adet büyükbaş, 50.688 adet küçükbaş, 

239 adet tek tırnaklı olmak üzere 75451,13 BBHB’ ne eşdeğer hayvan bulunmaktadır. 

2098140,00 da. Mera varlığımızdan 54.734,09 BBHB’ne eşdeğer hayvan faydalanabilmektedir. 

Mevcut mera varlığımız ilimiz hayvan sayısının ot ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde değildir. 

 

Otlatma Sistemi 

 Meralarda aşırı otlatma baskısından kaynaklanan problemin önüne geçmek, bitkilerin 

gelişimine zaman tanımak ve doğal tohumlamanın oluşabilmesi amacıyla münavebe ile 

dinlendirilerek otlatma sisteminin uygulanması planlanmıştır. Köy ve Belediyelerde bulunan 

meralar yaklaşık olarak eşit büyüklükte üç parsele ayrılarak eşit sürelerde üç döneme 

bölünmesi, topografik özellikleri(rakım, yöney, vb.) dikkate alınarak ve münavebeli olarak bu 

parsellerden her dönemde birinin otlatılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 

Parsellerde Dönemler İtibarı ile Münavebeli Otlatma Örneği;  

 

Parseller İlk Otlatma 

(01 Mayıs–21 Haziran) 

Orta Otlatma 

(21 Haziran–15 Ağustos) 

Son Otlatma 

(15 Ağustos–31 Ekim) 

A - - Otlat 

B - Otlat - 

C Otlat - - 



İlimizde 2021 yılı içerisinde uygulanabilecek olan İl Otlatma Planı aşağıdaki tablodaki şekliyle 

belirlenmiştir. 

 

 

İlçe adı 

Yerleşim yeri çevresindeki meralar Yerleşim yeri uzağındaki (yaylalar) 

meralar 

Otlatma Başlangıcı Otlatma sonu Otlatma başlangıcı Otlatma sonu 

Merkez 01 Mayıs 2021 31 Ekim 2021 01 Haziran 2021 30 Eylül 2021 

Aydıntepe 01 Mayıs 2021 31 Ekim 2021 01 Haziran 2021 30 Eylül 2021 

Demirözü 01 Mayıs 2021 31 Ekim 2021 01 Haziran 2021 30 Eylül 2021 

 

           İl ve İlçelerimizle, bağlı yerleşim birimlerinde tüm mera ve yaylaklarda gelişi güzel bir 

şekilde ve ağır otlatma yapılmaması, münavebeli otlatma sistemi uygulanması gerekmektedir. 

Münavebe sisteminin uygulanması amacıyla oluşturulacak olan mera parseller (A, B, C) ilgili 

Belde Belediyeleri ve Köy Muhtarlıkları tarafından belirlenecek olup münavebeli otlatma 

sistemine göre her otlatma döneminde otlatılması gereken parsel dışında otlatma kesinlikle 

yapılmamalıdır. Belediye ve Muhtarlıklar tarafından İl Otlatma Planına ek olarak (otlatılacak 

bölge planları, mevkileri ile birlikte) alınan bu kararlara çiftçi aileleri tarafından uyulmalıdır. 

         4342 sayılı Mera Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında otlatma planına uymayanlar 

hakkında Kanunun 27. maddesi gereği işlem yapılacaktır. İlimizde bulunan yerleşim 

birimlerindeki otlatma yapılacak mera ve yaylaklara gidiş-geliş güzergâhı olarak umuma ait 

ortak yollar kullanılmalıdır. 

 


