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GENEL GEREKÇE

Yüzyıllardır bu topraklan kullanan topluluklar olan göçerler, göçer yaşantısı nedeniyle
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalanna rağmen devletin temel hizmetlerinden

faydalanamamaktadırlar. Bir vatandaş olarak Anayasa ile tanımlanmış temel haklann dışmda
tutulmaması gereken göçerler, göçer yaşantısı nedeniyle Anayasa ile korunan sağlık, eğitim
gibi en temel insan haklarından dahi yararlanamamaktadırlar.

Yerleşik olmadıkları için düzenli bir meslekleri olmayan göçer toplulukları,
hayvancılıkla geçimlerini sürdürmekte, mevcut hukuk sistemi içerisinde tanımlanmış olsalar
da yok sayılmakta ve yerleşik düzene geçmeye zorlanmaktadırlar. Göç mevsiminde hayvanları
ile birlikte göç eden göçerler, göç esnasında eşyaları ve hayvanlan ile birlikte sınırlan

aşmaktadır. Hayvanları otlatmak için yıllardır aym yayla, kışlak ve meralan kullanan

göçerlerin, 4342 sayılı Mera Kanunun uygulama yönetmeliği olan Mera Yönetmeliğinin

"Göçerlerin Mera, Yaylak ve Kışlaklardan Yararlanma Usul ve Esasları" başlıklı 13. Maddesi

ile meralardan yararlanmalarım izin ve kira olarak bedel ödeme koşuluna bağlanmıştır. Bu
durum yerleşik köylerin köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiş ve bedelsiz yararlandıkları meralar

bulunurken göçerlerin yararlanabilecekleri meralann bulunmaması nedeniyle Anayasamızın
eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Aynca köy halkı, muhtar ve o bölgedeki sürü sahipleri

ile karşı karşıya getirilen göçerler, karmaşanın ortasında çaresizlik içerisinde kalmaktadır.

Benzer şekilde dışarıdan gelen sürü sahiplerine ihaleye çıkarılan yayla, mera ve kışlaklardan

yararlanmak isteyen göçerler, ihale prosedürünü yerine getiren herkes ibaresi nedeniyle de

zorluklar yaşamaktadır. Yayla, kışlak ve meraların adrese teslim usulünde ihale edilmesi, 70

yılı aşkın bir süredir aym yaylaya gelen göçerlerin dışarıda kalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle bu Kanun Teklifi ile göçer toplulukların yıllardır kullandığı yaylaların tespit

edilerek, göçerlerin kullanımına herhangi bir bedel ödenmeksizin tahsis edilmesi yönünde

değişiklik yapılarak aynmcı uygulamaların önüne geçerek, yüzyıllardır kadim bir kültür olan

göçer toplulukların yaşatılması ve kültürel miras ve hayvancılık korunması amaçlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, göçerlerin mera, yaylak ve kışlaklardan ücretsiz olarak
yararlandınlmalan düzenlenmiştir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/2/1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunim 22'inci maddesinin dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Göçerlerin kendileri için tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlaklardan
yararlandırılmalarında herhangi bir bedel veya kiralama ücreti alınmaz."

MADDE 2- Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

H4/
T

i

1923


