
~ Jremleket Mevzuat ayda bir yayimlanarak ilk yilini tamamladi. Elinizdeki sayi ikinci yilin

i v i-Ilk sayisi, dergilerin on üçüncüsü. Birinci yil ya da ilk cilt, kapaklanyla memleketten insan
manzaralari koleksiyonu oldu. Her kapak memleketin üreten insanlanndan bir görüntü sundu.
Kapaklanmiz üreten insanlanmizin yorgunlugunu, üretici halkin çocuklannin sözcügün her an-

lamiyla çocuksulugunu ve masumiyetini, yaslilanmizin yalnizliktaki bilgeligini, yasamin insan-
da somutlanan özetini yapti. Kapak desenlerimiz Deniz Sayin, Engin Bayramoglu, Ahmet Dur-
sun Yilmaz'in ürünleri oldu. Arkadaslanmiza tesekkür ediyoruz.

~Jremleket ~evzuat'i~ ~Ikyilin~a h~r ~ayi "degis~n mevz~~t': ile "basindan haberler" olm.~
i v.l.tizere degismeyen iki kusak içerdi. ilk yil, dergilerden ikisi dosya konulu hazirlandi. Bol-

ge Kalkinma Ajansi konusu bir sayimizi, yerel yönetimlerde norm kadro sorunu yilin son sayi-
sini doldurdu. Öbür sayilarimiz yerel yönetim dünyasindaki gelismeleri isledi. 2005 yili yerel yö-

netim dergiciligi için bereketi bol bir yildi. Hemen tüm yasalar, dogalolarak ilgili yönetmelikler

degisti. Yüz yasina dogru ilerleyen 1913 dogumlu il özel idaresi yasasi, 2005 yilinda degisti. Yet-
misbes yasina basan 1930 dogumlu belediye yasasi da bu yil degisti. Belediye yasasinda düzen-
lenmis birlikler, ilk kez ayn bir yasaya 2005 yilinda konu edildi. Yasalarla birlikte hemsehrilik

hukuku, belediyecilik anlayisi, il özel idarelerinin yönetimdeki agirligi, yerel yönetimler arasi

birlik usulü çalismanin felsefesi farklilasti. Memleket Mevzuat ilk yil boyunca konu sikintisi
çekmek bir yana, "hangi konuyu öne almali" sorusuyla karsi karsiya kaldi. Dergi içerigiyle yayi-

ma hazirlama görevi Deniz Sayin, Ismail Bingöl, Sibel Yildirim tarafindan üstlenildi. Arkadas-
lanmiz dagitim konusunda Hüseyin çagatay basta olmak üzere, Yayin Kurulu ve YA YED Yö-

netim Kurulu'nun verdigi destekle ortaya çikan sonuçtan mutluluk duydugumuz bir is çikardilar.
Memleket Mevzuat'in ilk yil sayilarinda yayimlanan yazilan, 12. sayimizda makale basligina ve

yazar adina göre topluca listelenmistir. Okuyucu bu fihristi kullanarak birinci yilin dergilerini
kolayca tarayabilir. Fihrist için Menaf Turan'a tesekkür ediyoruz. Elbette en büyük tesekkürü,

dergi yazilanni hazirlayarak Memleket Mevzuat'in ilk yilini aksamadan ve sürekli geliserek ta-

mamlanmasini saglayan arastirmacilara ve yazarlarimiza borçluyuz.

Memleket Mevzuat ilk yilinda hedef kitlesine ulasma bakimindan basanli oldu. Ama ulasi-
lan noktanin yeterli ve doyurucu oldugunu söylemek mümkün degiL. Bunun bir nedeni, ye-

rel yönetimler dünyasina dönük olarak çikanlan mevzuat dergilerinin kisa ömürlü ve ticari amaç-

li olmasidir. Bu durum, yerel yönetimlerde genel bir güvensizlik olusturmus görünüyor. Bir bas-
ka neden, yerel yönetim dünyasinin uygulamalanni planlarken de yürütürken de baskalannin bil-

gi ve deneyimlerinden yararlanma aliskanligina sahip olmamasidir denebilir. Herhangi bir karar

alinirken yeterli arastirma yapma ve dogru kaynaklara ulasma arayisi oldukça sinirli sergilenen
bir tavirdir. Belki bunda, yerel yönetimlerin kolayca ulasabilecekleri bilgi merkezleri yoklugu-

nun etkisi oldugu düsünülebilir. Memleket Mevzuat, hem ulusal çikarlara hem bilimsel ilkelere

bagli bir iletisim organi yoklugunu doldurmak için yayimlanmaya baslamisti; ilk yilin sonunda
bu boslugun tahmin edilenden de kritik bir sorun oldugunu gördü. Ikinci yilda çabamiz, Memle-

ket Mevzuati yerel yönetimlerin ulusal - bilimsel - dogru iletisim platformuna dönüstürmeye
odaklanacak.
.

Tkinci yila Memleket Yayinlari'nin bir parçasi olarak, Ismail Bingöl'ün editörlügü, Sibel Yildi-
i"m'in yazi isleri müdürlügü, Oktay Bingöl'ün kapak tasanmciligiyla giriyoruz. Yayin Kuru-

lu'muzu güçlendirdik. Ilk yilin deneyimlerinden önemli dersler çikararak kurumsallasma yolun-
da kayda deger yol aldik. Ikinci yilda gelismemizi daha doyurucu bir içerikle ve daha nitelikli bir

biçimsel yapiyla sürdürmek için elimizden gelen çabayi gösterecegiz. Ikinci yilin sonunda, yine
çalismalanmizin muhasebesini yapan yirmibesinci sayimizia birlikte olabilmek umuduyla iyilik

dileklerimizi sunuyoruz. Dostlukla.
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