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SİVAS MERA KOMİSYON BAŞKANLIGINDAN

4342 sayılı Mera Kanununun 12.maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13.maddesi ve İl Mera Komisyonunun 16.03.2020 tarih ve 570 sayılı kararı ile Sivas
İli, İlçeleri ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası mera yaylak ve kışlaklar 2886 sayılı yasanın 51(g).maddesi gereğince pazarlık usulü ile
28.04.2020, 05.05.2020 ve 22.05.2020 tarihlerinde yapılan ihaleler sonucunda kir-aya verilmiştir. 17.01.2020 tarih ve 566 sayılı İl Mera Komisyonu
Kararma istinaden, göçer amaçlı yapılacak kiralamalarda, kiralama süresi 120 günden az olmayacaktır.

l-İhaleye çıkarılan ancak vazgeçilen, sözleşme imzalanmayan İl dışmdan gelen göçerler ve yerli göçerlerin katılacağı meraların ihalesi 29.05.2020
tarihinde yapılacak ve bu ihaleye yerli ve yabancı göçerlerin tamamı katılabilecektir.

2-İhaleler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü 80.no'lu odasında yapılacaktır.
3-Postayla yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez~
4-İhaleye katılacaklarm .•
a) Talep Dilekçesi
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c) İkametgah belgesi
d) Savcılık iyi hal kağıdı
e) Geçici Teminat Makbuzu (Muhammen Bedelin % 25 i)
f) Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi ve Kulak Küpe Numaralarını Gösterir Liste
h)Tüzel kişiler veya ortakları temsilen ihaleye katılacakların yetki belgesi,
i) Meraya birlikte gelecek olan çobanların ve diğer şahısların nüfus kayıt örnekleri
j) Şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde ihale tarihi saati öncesine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube

Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
S-İl dışından gelecek hayvanlar için" Hayvan Sevkıerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi (meraya giriş tarihi olan 15 Mayıs

tan bir (1) hafta öncesine kadar ibraz etmek zorundadır.)
6- İhale komisyonu kiralama yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İl Mera Komisyonumuzun 17/01/2020 tarih ve 566 sayılı karar gereğince Küçükbaş hayvan birimi bedeli asgari 8,84 ı:Llsezon (4 aylık) olarak

belirlenmiştir.
8- İhale hesaplamaları (ücret, vergi vb.) tam kapasite üzerinden yapılacaktır.
9- İsteklilerin kiralamayı istedikleri her bir köy/belde için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar Sivas Defterdarlığı Muhasebe

Müdürlüğüne geçici teminat yatırarak makbuzunu Komisyona ibraz etmesi zorunludur.
10- Kiralama ihalesine katılacak göçerlere ait hayvanların ihale tarihi itibariyle en az 3 ay süreyle işletmede kayıtlı olması gerekmektedir ..

Not: 2014/1 Sayılı Mera Yayı ak ve Kışlaklarm Kiralanması Teknik Talimatm 9. Maddesinin (8) .fıkrası gereğince; kiralanacak alan,
işletmedeki büyükbaş hayvan birimi cinsinden otlatma kapasitesinin bir buçuk katmdan fazla olamaz.
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2020 YILI GÖÇER AMAÇLI KİRA YA VERiLECEK MERA VE YA YLAKLAR
Kiralamaya Kiraya Esas Kiraya Esas Muammen Geçici Teminat Kira Süresi ihale

Sıra Esas Alan Otlatma Otlatma Bedel (TL) 120 Bedeli (ay) Saati

No ilçesi Köyü (da) Kapasitesi 120 Kapasitesi Gün için (Muammen
Gün (BBHB) (küçükbaş) Bedelin %25 i

TL)
1 iMRANLI AYDIN 14.663,76 166,19 • 1662 14691,14 3672,78 4Ay 10:00
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