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Yaylaların Ranta Açılmasına İzin Vermeyeceğiz!
TMMOB, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya, Bolu, Trabzon’da toplam 15 bölgenin “yayla alanı” statüsünün
kaldırılmasına tepki gösterdi. İmar barışı uygulaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine yönelik mevzuat
değişikliklerinin de hatırlatıldığı açıklamada, TMMOB’un yaylaları doğal yapısını korumak için kararnameyi yargıya
taşıyacağı ifade edildi.
TMMOB’un Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 10
Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 15 bölgenin
“yayla alanı” statüsünün kaldırıldığı
hatırlatılarak, “Doğaya yönelik bu açgözlü saldırı, kamusal alanlarımızın
yağmalanması anlamına geldiği gibi,
doğal dengenin de bozulması anlamına gelmektedir. Son yıllarda sıkça
yaşadığımız doğal afetlerin temel nedeni insan kaynaklı doğa tahribatları,
yanlış toprak ve su politikaları, sınırsız enerji-maden yatırımları ve plansız-çarpık kentleşme uygulamalarıdır”
ifadelerine yer verildi.
Yaylalara yönelik değişikle aynı
gün, Resmi Gazete’de yayımlanan
3456 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
ile çeşitli illerde 8 adet yerin turizm
merkezi statüsünün iptal edildiği, 8
adet yerin de sınırları ve bazılarının
statüsü değiştirildiği belirtildi. Benzer
şekilde 6 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3510 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararı ile de Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerinde Fırtına Deresi
kenarındaki taşınmazların acele kamulaştırma yoluyla imara açılmasına
izin verildiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2013
yılında verilen yayla statüsünün
2021’de kaldırılmasının sorgulanması
gerektiğine vurgu yapılan açıklamada,
çoğu yaylada kaçak binalarla düzensiz yapılaşma örneklerinin bulunduğu
ifade edilerek, “imar barışı” uygulaması ve “orman sınırları dışına çıkarma
işlemlerine” yönelik mevzuat değişiklikleri hatırlatılarak, şöyle denildi:
“Son yıllarda yaylalarımızın özellikle yerleşim yeri, rekreasyon ve turizm faaliyetleri açısından gündeme
gelmesiyle beraber yaylaların kullanım amacı farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu durum düzensiz yapılaşma,
özgün mimarideki bozulmalar, çevre kirliliği, çayır ve mera alanlarının
azalması ve yaylacılık kültürünün yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması gibi pek çok sorunun yaşanmasına
yol açmaktadır. Su ve oksijen deposu
olan orman, yayla, mera gibi doğal
alanlarımızın doğal haliyle korunması
ve kullanılması gerekir. Doğal alanlar
ticarileştirilmemelidir. İmar ve rant
politikaları ile yerli ya da yabancı kişiler/kesimler için yapılaşmaya açılan/
açılacak yaylalarımız doğal özelliklerini yitirir, amacına uygun kullanılamaz.

Ülkemizde yüzyıllardır geleneksel
bir hayvancılık şekli olarak yapılan
yaylacılık yüksek kesimlerdeki çayır
ve meralardan yararlanmanın en iyi
yoludur. Endemik türlerle bezenmiş
yaylalarımız yoğun arıcılık faaliyetleri yanında, yararlı ot-şifalı bitkiler
açısından da önemlidir. Çayır, mera ve
yaylalarımızı korumamanın sonucu,
hayvansal gıda ürünlerinde ve hayvancılığın temel girdisi olan yemde
dışarıya bağımlılığın artmasıdır. Oysa
GDO’lu yemlere yeniden izin verilen
günümüzde doğal yemle beslenen
doğal üretim temel tercihimiz olmalıdır.
Doğal varlıklarımız ülkemizin dört
bir yanında yağma ve talan projeleri
ile tehdit altındadır. Bu doğa bizim, bu
dünya bizim, bu ülke bizim. Ülkesini,
halkını ve doğasını seven her yurttaşımızın görevi bu talana karşı durmaktır. TMMOB son yasal düzenlemelerle yaylalarımızın da farklı kullanım
amaçlarıyla planlanarak doğal yapısını ve yayla özelliğini kaybetmemesi
için alınan yanlış kararlara karşı yargı
yolu dâhil gerekli mücadeleyi sürdürecektir.”
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