
MERA ISLAHI VE AMENAJMANI 

 Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluş-
turan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin 
edildiği kaynaklar, Çayır ve Meralardır.  

 Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, ülkemizin 
en önemli kaba yem kaynakları olan çayır mera 
alanlarının ıslahı ile yem bitkileri ekiliş alanlarının 
artırılması gereklidir.  

 Ülke ekonomisindeki önemine karşın çayır 
ve mera alanlarımıza yıllarca istenilen önem verile-
memiş, geliştirilmesi ve korunması için yeterli kay-
naklar aktarılmamıştır.  

 Hayvancılığımızın düştüğü dar boğazdan 
kurtarılması için, kaba yem açığının mutlaka kapa-
tılması gerekmektedir. 4342 Sayılı Mera Kanunu 
ile hedeflenen ana amaç, hem mera miktarını artır-
mak hem de yapılacak ıslah çalışmaları ile Avrupa 
düzeyinde verim ve kaliteyi yakalamaktır.Böylece 
çayır, mera, yaylak ve kışlak alanlarında ıslah ça-
lışmaları başlatılarak ot veriminin ve kalitesinin ar-
tırılması sağlanacaktır. Örf ve adetleriyle baş başa 
doğup büyüdüğü topraklarda köylümüze istihdam 
yaratmak, aynı zamanda köyden kente göçü de 
önleyecek ve plansız kentleşmenin yaratacağı sos-
yal yaralara da çözüm bulunmuş olacaktır. Diğer 
taraftan besiciliğin ve süt sığırcılığının girdi olarak 
% 60 –65'ini teşkil eden kaba yem, pahalı bir girdi 
olmaktan çıkacaktır. 

 Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları ta-
mamlanan köy ve beldelerde Mera Islahı ve Ame-

najmanı Projeleri hazırlanarak uygulamaya konul-
maktadır. Böylece, hazırlanan mera ıslahı ve ame-
najmanı projelerinin uygulanması sonucunda, bitki 
vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların ko-
runmasını ve geliştirilmesini sağlayarak, meralardaki 
ot verimi, kalitesi ile tarla arazileri içindeki yem bitki-
leri alanı ve üretimini artırmak suretiyle Türkiye'miz 
yeşillendirilecek ve aynı zamanda, devamlılık arz 
eden maksimum hayvansal ürünler elde edilerek, bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyacı olan kaba 
yemin büyük ölçüde karşılanması sağlanacaktır. Ay-
rıca uygulanmasına başlanılan Islah çalışmaları ile, 
erozyon tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve kalacak 
olan mera alanlarının bu tehlikeden uzaklaşması 
sağlanarak güzel ülkemizin her köyü, mezrası cennet 
misali yemyeşil olacaktır. Böylece köylümüze istih-
dam olanağı sağlanmış, köyden kente göç önlenmiş 

ve plansız kentleşmenin oluşturacağı sosyal prob-
lemlere de çare bulunmuş olacaktır. Bu projeler 
kapsamında, Çalı biçme makinesi, taş toplama ma-
kinesi, mibzer ve gübre dağıtma makinesi gibi ta-
rım alet ve makineleri temin edilerek ve uygun mera 
alanlarında sulama sistemleri kurularak, çiftçimizin 
hizmetine sunulmaktadır.  

 Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri ile ot 
verimini artırmak ve erozyonun önüne geçmek için:  

Mera ıslah ve amenajman projelerinin uygulanması 
ile;  

· Mera alanlarının çevresi canlı veya zorunlu du-
rumlarda tel çitlerle çevrilmesi ”İklim koşulları ve 
sulama durumu dikkate alınarak mera parsellerinin 
çevresi canlı çitlerle (Yabani iğde, kuş burnu v.b) 
çevrilerek doğal sınırlar oluşturulması sağlanacak-
tır. Ayrıca mera üzerinde hayvanlar için gölgelik 
teşkil etmek üzere ağaçlar (Akasya, Kestane ağacı 
v.b) dikilmesi planlanmıştır.” 

· Meralarda otlatmayı düzenleyici yapı ve tesisle-
rin kurulması, 

· Yabancı bitkilerle mücadele edilmesi, 

· Gerekli hallerde tohum ekilmesi, 

· İhtiyaç duyulan gübrelemenin yapılması, 

· Meralarda erozyonu önleyici tedbirlerin alınma-
sı, 

· Otlatılacak hayvan sayısı dikkate alınıp, mera-
lar otlatma parsellerine ayrılarak otlatma planları-
nın hazırlanması sağlanacaktır.
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 Bu kapsamda, Üniversiteler ve Bakanlığımı-
zın ilgili birimleri arasında 2003 yılında yapılan 
protokol ile, ıslah çalışmaları etkin bir şekilde yürü-
tülmektedir. Bunun sonucu son üç yılda uygulamaya 
konulan 281 ıslah projesi uygulamaya konulmuş, 
2005 yılında 234 yeni ıslah projesi uygulamaya 
konulacaktır. Bununla birlikte Türkiye genelinde 
yaklaşık 900 bin dekar alanda sürdürülen ıslah ça-
lışmaları 2005 yılında 2 milyon dekara çıkartıla-
caktır. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir.  

 Açılışı yapılarak hayvancılığımızın hizmetine 
sunulan Meralar bu çalışmaların bir örneğini teşkil 
etmektedir. 
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