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59. Hükümet döneminde gündeme getirilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Taslağı, 
bugüne kadar açıklanmış bulunan (a) Belediye Kanun Taslağı, (b) Büyükşehir Kanun Taslağı,    
(c) İl Özel İdaresi Kanun Taslağı ve (ç) Belediye ve İl Özel İdaresi Gelirleri Kanun Taslağı ile bir 
bütündür.  
 
Bu tasarıların kanunlaşması durumunda, devlet – ulus bütünleşmesi önemli darbe yiyecek; yerel 
düzeyde bölücü terör örgütünün, aşiretlerin, tarikatların ve cemaatlerin gücü artacaktır. Eğitim, 
sağlık, tarım, orman, köy hizmetleri gibi alanlarda halka hizmetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
yerine il özel idareleri tarafından götürülmesi, devlet – ulus bütünleşmesini zayıflatacaktır; 
insanlarımız, sorunları çözüme kavuşturulduğunda, Devletimize değil, yerel güç odaklarına 
şükran duyacaktır. PKK’nın okul, sağlık ocakları ve Köy Hizmetleri şantiyelerine yönelik 
saldırının yerini, PKK’nın denetiminde okul, sağlık ocağı ve köye hizmet götüren şantiye 
alacaktır. Tarikatlar ve cemaatler, Devletimizin boşalttığı alanı doldurup hizmet götürerek 
etkilerini artıracaktır. 
 
Eğitim, sağlık, orman, tarım, bayındırlık, köy hizmetleri gibi alanlarda 1,5 milyon işçi ve 
memurun, merkezi devlet teşkilatından alınarak, il özel idarelerine devredilmesi, 12 Eylül 
öncesinin kurtarılmış bölgelerini yeniden yaratacak; bölgecilik bu kez ekonomik temellere de 
dayanarak çatışmalara yol açacaktır. Öğretmenlerin, sağlık personelinin, ormancıların ve diğer 
kamu personelinin merkezi idare tarafından değil de, il özel idaresi tarafından işe alınması ve 
işten çıkarılması, işsizliğin hızla arttığı günümüzde, ancak o ilden insanların  belirli bir ilde 
çalışabilmesi sonucunu doğuracaktır. Ulusumuzun kaynaşmasında ve daha da bütünleşmesinde 
askerlik hizmetinin ve devlet işçiliğinin – memurluğun büyük katkısı vardır. 1,5 milyon kamu işçisi 
ve memurunun, başında artık valinin değil de, seçimle getirilmiş bir kişinin bulunacağı il özel 
idareleri tarafından işe alınması ve işten çıkarılması, ekonomik temelli bölünmelere yol 
açacaktır. İşsizliğin ve yoksulluğun artması, insanlarımızı, etnik köken, aşiret ve tarikat-cemaat 
ilişkisi içinde kişisel sorunlarına çözüm aramaya itmektedir. Devletimizin kamu hizmetinden 
çekilmesi, bu şartlarda bölücülüğün ve irticanın güçlenmesi için uygun şartları yaratmaktadır. 
 
Sevr Antlaşması’nın “Kürdistan” başlıklı 62. maddesinde, vatanımızın bir bölümü için “yerel 
özerklik” öngörülmektedir. “Yerel özerklik” Kürdistan’a giden yoldur. 
 
Terör örgütü PKK/Kadek’in Genel Başkanlık Konseyi tarafından 27 Haziran 2003 günü yapılan 
açıklamadan anlaşıldığına göre, PKK/Kadek’in önde gelen talepleri arasında, “Yerel yönetimlerin 
yetkileri artırılarak sağlık ve kültür başta olmak üzere bazı hizmetler yerel yönetimlere bırakılarak 
demokrasinin derinleşmesi sağlanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. “Kültür” ile kastedilen 
“eğitim”dir. 
 
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çabaları 1986 yılında başlamış ve 1992 yılından beri, 
TÜSİAD’ın da desteğiyle, çeşitli tasarılar hazırlanmıştır. Tasarıların kökü dışarıdadır. Tasarıların 
arkasında ABD, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası ve OECD, yani emperyalizm bulunmaktadır.  
 
Tasarılarda, il özel idarelerine, kendi aralarında birlikler oluşturma, özel güvenlik teşkilatı kurma, 
trafik hizmetlerini üstlenme, belirli sınırlar içinde vergi koyma yetkisi tanınmakta, ildeki hazine 
arazileri il özel idarelerine devredilmektedir. Ayrıca, halk denetçisi adı altında, yargı yetkisinin bir 
bölümü, il özel idaresinin seçtiği bir kişiye devredilmektedir. Buna ek olarak, il özel idaresinin 
başından vali alınmakta, yerine seçimle bir kişi getirilmektedir.  
 
Bu değişiklikler yapılırsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü zayıflatılacak ve eyalet sistemine 
geçiş doğrultusunda büyük bir adım atılmış olacaktır.  

 


