
~l-kaldinm-park, içmesuyu, 1nma1i7.asyon,antma tesisleri, çöplerin toplanmasi ve de-
i gerlendirilerek yok edilmesi, belediyelerin geleneJrseI görevleridir. Günümüzdeyse

herbiri birer sanayi dali haline geJmis bulunuyor. Teknik planlama ve mühendislik bilgisi
gerektiren bu isler, yapim asamasinda is makinelerine, boru ve sayaçlarla mekanik aksam
satin alimlari yapmayi gerektiriyor. Bu malzemeyi almak, belediyeleri ya1mzca yerel sana-
yiciye degil bölgesel, ulusal, yabanci sanayi dünyasina müsteri haline getiriyor. Isin yapil-
masiysa, belediyeleri yine ya1mzca yerel degil her ölçekten yüklenici sirketlerle, danisman-
larla, kontrolörlerle yüzyüze getiriyor. Yerel altyapi yatinm1annin ihtiyaci belirlemek, tek-
noloji seçmek, gerekli finansmani saglamak, isi yapmak, her sey tamam1andiginda da tesisi
isletmek... gibi teknik boyutlanna ek olarak, belediyelerin ellerindeki kaynagin kimlere na-
sil dagitilacagi gibi toplumsal-yönetsel boyutlan da var. Halkin "mahani müsterek ihtiyaç-
lan"m olusturan yerel altyapi yatinm1an bu özellikleri nedeniyle "sosyal-teknik" isler ara-
sinda yer aliyor. Ülkede yasayan herkesin saglikli bir kentsel ve kirsal yerlesmede yasama
hakkimn gereklerini karsilamak devletin anayasal görevlerinden biridir. O yüzden de bu sos-
yal-teknik isler, aym zamanda siyasal nitelikli isler arasinda yer alir.

Yerel altyapi isleri, 1945 yilindan bu yana Iller Bankasi adli kamu kurulusu tarafindan
planlanmis, yönetilmis, gelistiriJmistir. Günümüzde, 2006 yilinda, tam yirmi yildan bu yana
yapilmaya çalisilan bir sey, yasa taslagi konusu haline getirilerek yapilmaya çalisiliyor. Il-
ler Bankasi, yerel altyapi yatinm1annin planlamasi, finansmani ve yapimindan çekilecek se-
kilde degistiriliyor. Daha dogrusu Iller Bankasi ortadan kaldirilmak isteniyor. Bu sayimizi
Iller Bankasi'm ortadan kaldimiaya yönelik çalismalara ayirdik.

Memleket Mevzuat, Iller Bankasi'm hedef alan taslagin yasama sürecine girmemesini ta-
lep ediyor. Iller Bankasi'nin ortadan kaldirilmak bir yana, güçlendirilerek gelistirilmesi ge-
rektigi görüsünü savunuyor. Bunu, herhangi bir kurumu savunmak olarak degil, ülkemizin
ve ha1kim17.1ntemel çikarlarini savunmak olarak görüyor.

iller Bankasi'nin elestirilebilecek yönleri, uygulamalan, yetersizlikleri olabilir. Bazi be-
.1.lediyeler bu kurumdan pek sikayetçi olabilir. Bunlarin kimileri muhtemelen çok da hak-

li sikayetlerdir. Ama hiç kimse, kolunda çiban çikti diye kolunu kesip atmiyor ya da kendi
varligina kastetmiyor. Iller Bankasi için hazirlanan Taslak, bu tür sikayetleri gidermek için .

çikanImis degil. Bütün deneyimi, birikimi, olanaklanyla bütün bir kurumu ortadan kaldir-
mak için çikanImis bulunuyor.

Iller Bankasi'm degistiren Taslak yasama sürecine ve yürürlüge girerse, yerel altyapi ya-
tinm1annin finansmani dogrudan dogruya yabanci banka ve özel piyasalara terk ediJmiSola-
cak. Yabanci para saticiIan, belediyeleri yatinm1an yapmak ve malzeme almak için çesitli
yollarla isbirligi içinde olduklan yabanci sirketlerle çalismaya zorlayacaklar. Para satanlar-
la mal saticilan ve müteahhit sirketler, yapilacak tesislerin isletmesini özellestirme sart1an
getirecekler. Özellestirme sart1an içinde ipotek, haciz, uluslararasi tahkim kosullari yer ala-
cak. Kisacasi belediyeler ulusal bütçeden koparilip piyasalara baglanacak... Tek tek yerles-
melerde Osmanli döneminin kentsel imtiyazlan çig gibi yeniden yayilacak; halk en temel
kamu hizmetlerini "parasini ödeme sartiyla satin alarak" kullanabilir hale gelecek. Ne Tür-
kiye'nin ne de gelir dagilimi adaletsizligi içindeki halkin buna tahammülü vardir.

~ ~mleket ~evzuat'in ondördüncü sayisi bu soruna dikkat çekiyor; belediyeleri ortagi
lVJ.olduk1an IDer Bankasi'na sahip olmaya çagiriyor.

YAYED

MemleketYayinlan


