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MERHABA

Mevzuat, ait oldugu ülkenin "kamu
iradesi" demektir. Memleketlerin

mevzuati, yani hukuksal düzenlemeler,
anayasadan genelgelere kadar her türüy-
le, kamunun yani ülkeninve halkinirade-
sininsomut, elle tutulur görüntüleridir.Bu
yüzden de, bir memleketin mevzuati,
baska bir ülkenin, su ya da bu birligin
mevzuatiylatercüme marifetiyledegistiri-
lemeyecek türden bir derinlige sahiptir.
Memleket Mevzuat, böyle bir görüs ne-
deniyle çikiyor.

Mevzuat, hukuk metni demektir. Ça-
gimizdadevletler hukuk kurallanyla

kurulur ve isletilir.Devletin uymakla ve
uygulamakla yükümlü oldugu kurallar
yönetseldir. Yönetsel kurallanri uygulan-
masi ise, ayrica ögrenmek gereken çok
sayida teknik süreçten olusur. Genellikle
bu yüzden olsa gerek, mevzuat teknikve
örgütsel hukuk kurallan karmasasiolarak
algilanir. Bu algilama, mevzuatin derinli-
giniolusturan siyasaliçerigingörülmesine
engelolmus, siyasaldiye adlandirdigimiz
bu içerigin dogrudan dogruya iktisadi-
toplumsal bir öze sahip oldugunu unut-
turmustur. MemleketMevzuat,mevzuatin
siyasal içerigini ve bu içerigin iktisadi-
toplumsal özünü açiga çikarma görevini
yerine getirmek için çikiyor.

Y erel yönetimler dünyasi, mevzuati
kapsamlibiçimde degisikliklereugra-

man yönetim birimleri olarak, yalnizca
uygulama süreçleri bakimindan degil;
mevzuatta getirilen yeni hükümler nede-
niyleyeni politikalarabaglanmakzorunlu-
luguyla karsi karsiya bulunuyorlar. Yeni

mevzuat, yerel yönetimleri alanlannda
"genel görevli" kiliyor. Buna karsilik kamu
bütçesinden aldiklan payi artirma konu-
sunda yavas ve eli siki davraniyor. Merke-
zi yönetim yerel yönetimlere, "iste genel
yetkiler senin, tas ol bas yar!" diyor. Ve
yollan da gösteriyor: "Kaynak yaratma
bakimindan da yetkilisin: (I) Yerli ya da
yabanci fark etmez, her türlü bankadan
ve mali kurulustan borç alabilirsin. (2)
Verdigin tüm hizmetlerin karsiliginda ye-
rel halktan ücret talep edebilirsin. (3) Per-
sonele ödeme yapmak yerine bunlan
isten çikanp hizmetleri taserona verebilir
ya da özellestirebilirsin. Yeter ki, ulusal
bütçeden pay isteme. Ulusal bütçe, iç ve
dis borç faizlerini ödemek için kullanila-
cak, buradan baskasina pay yok!"

Yeni mevzuat, yerel yönetimler dünya-
si için çizdigi bu genel yetkililik alani-

ni, "yerel yöneticilere güvenmek ve böy-
lece demokratiklesmek" olarak nitelendi-
riyor.

Ne var ki, "bas yarmak" için kullanila-
cak taslardan ilki, yerel yönetimlerin

yüksek faizle borçlanmalanna ve kamu
gelirleriyle kamu mülklerini ipotek göste-
rerek gelir ve mülk varliklanni piyasalara
kaptirma tehlikesiyle yüz yüze kalmalanna
yol açiyor. Ikinci tas, özellikle toplumun
isçi, köylü, küçük sanayici-esnaf, genel
olarak dar gelirli emegiyle geçinen kesim-
leri için yasam pahaliligini daha da
katlanilmaz kiliyor. Yerel halk, en temel
yerel hizmetlerin her birini "bedelini öde-
yip kullanmak" kosuluyla karsi karsiya
kaldikça, tüm toplumun yarattigi zengin-
likten almakta oldugu sosyal payi her gün
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biraz daha yitiriyor. Toplumsal esitsizlikler
derinlesiyor, küçük yerel dünyalar kendi
halkina giderek daha fazla yabanci hale
geliyor. Üçüncü tas ise yerel yöneticileri
patronlastinyor, özel sektördeki çikar mü-
cadelelerinin genel yöneticisi ve tarafi
haline getiriyor. Halkin kendisini temsil
etme yetkisi vererek kamu hizmeti gör-
mekle onurlandirdigi baskanlar ve meclis
üyeleri, giderek rant sistemi yöneticisi
olmaya zorlaniyor. Kursunlanan ya da
makami basilan yönetici örnekleri, yeni
dönemin bu içerigini gözler önüne seren
göstergeleri olusturuyor.

Yeni mevzuatin, yerel yöneticileri hal-
kin yöneticisi olmaktan Çikip rantin

yöneticisi olmaya zorlayan ruhuna karsin,
pekçok yerde bu çerçeveye itiraz eden ve
halkin yöneticisi olmakta direnen basanh
örnekler sergileniyor. Memleket Mevzuat,
önümüzdeki sayilarda bu örnekleri tüm
ülkeye duyurmaya hazirlaniyor.

Merhaba

Bu sayimizda, yeni mevzuatin belediye
encümeni ile ilgilihükümlerini; il özel

idareleri yasasinin bir degerlendirmesini;
yeni Belediye Kanunu çikarma gayretleri
sirasinda alti ayarayla yürürlüge giren iki
yasanin karsilastirmasini bulacaksiniz.
Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu iki
ayn yazinin konusu olarak bilgilerinize
sunulmustur. Uygulamayi kolaylastiracak
mevzuat listesi, kisa bilgiler gibi kusaklann
yanisira Agustos haberlerinden seçmele-
rin de ilginizi çekecegini umuyoruz. Tür-
kiye'nin dogru belediyelerinde dogru isler
yapan "halkin yöneticisi" baskan ve üyele-
rin deneyimlerini paylasmaya hazinz. Bu
deneyimlerle birlikte üçüncü sayida bu-
lusmak üzere selam ve saygilanmizi ileti-
yoruz.
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