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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir'in Mucur İlçesi belediye başkan adayı olan 

AKP’li Atılgan Yılmaz, katıldığı bir toplantıda vatandaşlara Mucur Belediyesi'nin ‘muhalefet’ 

partisinde olduğu için İŞKUR'dan fazla işçi alınmadığını söylemiştir. Atılgan Yılmaz, halen 

MHP'li bir belediye olan Mucur için “İktidar partisinin belediyesi olmadığından dolayı bu 

ilçelere az kontenjan verildi” ifadelerini kullanmıştır. Türkiye İş Kurumu Kırşehir İl Müdürü 

Metin Ülgen Kaya’nın kendisine “Sen başkan olursan 150 kişiyi belediyeye alırız” dediğini 

öne süren Atılgan Yılmaz aynı toplantıda şunları söylemiştir:  

“Zaman zaman İŞKUR'da çalışan gençlerimiz, analarımız, bacılarımız oldu. Bu son 5 

yıl içerisinde ‘muhalefet' belediyesi olduğundan dolayı İŞKUR'da toplam çalışan sağda 

saysanız 50 kişi, solda saysanız 60 kişi eder. En son bir, bir buçuk ay önce 500 kişiden sadece 

5 kişi Çiçekdağı'na, 5 kişi Haman'a verildi. Niye biliyor musunuz? Bakın bunu çok iyi 

algılayın. İktidar partisinin belediyesi olmadığından dolayı bu ilçelere az verildi. Boztepe, 

Akpınar ve Akçekent 50'şer, 100'er kişi personel verdi. İŞKUR, iktidarın nimeti, Ak Parti’nin 

nimeti, Tayyip Erdoğan'ın nimeti, İŞKUR'da çalışan hemşerimiz Mucurlu Metin Ülgen 

Kaya'nın nimeti olacak Allah izin verirse. Bakın önümüzdeki sezonda Metin Ülgen Kaya'nın 

Mucurumuza vermiş olduğu sayı 35. Mart ayının sanırım ilk haftası veya son haftası 50 kişi. 

Seçimin son haftasında ise size taahhüt ediyorum 150 kişi alacağız. Şimdilik acil olan, 

sıkıntılı olan, problemli olan siz gençlerimizi değerlendirip sizlere hizmet etmek bana şeref 

verir.” 

Daha önce Mersin Bozyazı İlçesinde; İş-Kur işe alım kuralarının AKP ilçe başkanlığı 

binasında çekildiği; ardından işe alınanlardan AKP Bozyazı İlçe Başkanlığına 200 lira bağışta 

bulunmalarının istendiği ve ilçe başkanlığına işe alımlar için kontenjan verildiği ortaya 

çıkartmıştık.  Bununla birlikte, İş-Kur’a başvuran ve çalışmaya başlayacakken eşi Cumhuriyet 

Halk Partili olduğu için bir kadın vatandaşın işe girişi iptal edildiğini yine aynı süreçte ortaya 

koymuştuk.  

Mersin AKP Bozyazı İlçe Başkanı, bu bağış, torpil ve kayırmacılık iddialarını yapılan 

araştırma ve tarafımca verilen soru önergesinin kamuoyuna yansıması sonrası itiraf etmek 

zorunda kalmış ve İş-Kur ile beraber hareket ettiklerini, kendilerine kontenjan verildiğini ve 

işe girenlerden bağış istediklerini itiraf etmiştir.  



Bu itiraf aslında İŞ-Kur aracılığı ile işe giren vatandaşlardan bağış adı altında haraç 

istenildiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle son yıllarda hemen hemen her il ve bölgeden İş-Kur 

ile ilgili torpil ve kayırmacılık iddiaları gündeme gelmiş, bazı illerde aynı aileden yirmiden 

fazla kişinin bile işe alındığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.  

Bahsi geçen itirafla; İşe alınacakların önceden belirlendiği, AKP il ve ilçe 

başkanlıkları eliyle eş, akraba listelerinin hazırlandığı, il ve ilçe başkanlarının onayıyla işe 

girişlerin ve alımların yapıldığı iddiaları gerçeklik kazanmıştır.  

İş hakkı, çalışma hakkı evrensel insan haklarından biriyken, 20 Milyondan fazlası 

yoksulluk, 7 milyondan fazlası açlık sınırı altında yaşayan vatandaşlarımızın kaderi; 

hukuktan, hakkaniyetten alınıp; yandaşlığa ve il-ilçe başkanlarının iki dudağının arasına 

teslim edilmiştir.  

Son 16 yılda kamu kurum ve kuruluşlarında, Türkiye İş Kurumuna başvurarak işe 

başlayan vatandaşlardan iktidar partisine bağış yapmalarının istenilip istenilmediğinin, işe 

alımlarda AKP’nin referansının aranıp aranmadığının, İş-Kur işe alım kuralarının iktidar 

partisinin temsilciliklerinde çekilip çekilmediğinin; il ve ilçe başkanlıklarına İş-Kur aracılığı 

ile kontenjan verilmesinin, sair usulsüzlüklerin, yasaya aykırı işlemlerin tespit edilmesi; 

hukuk ve etik dışı işlemlere doğrudan ya da dolaylı olarak neden olanların belirlenerek 

haklarında yasal süreçlerin başlatılması gerekmektedir. Bu noktada da Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak konunun araştırılmasını ve tüm gerçeklerinin ortaya çıkartılması için 1 Kasım 

2018 tarihinde TBMM Başkanlığına Meclis Araştırması verdik. 22 Kasım 2018 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda görüşülen araştırma önergemiz AKP oylarıyla reddedilmiştir.  

Bu bağlamda;  

1- 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir'in Mucur İlçesi belediye başkan 

adayı olan AKP’li Atılgan Yılmaz, hukuka ve etik değerlere uygun olmayan bu ifadeleri ve 

iddiaları ne tür gerekçelerle kullanmıştır? Konuyla ilgili idari ve hukuki süreç başlatılmış 

mıdır?  

2- Türkiye İş Kurumu Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın, AKP’li Mucur 

belediye başkan adayı Atılgan Yılmaz’a “Sen başkan olursan 150 kişiyi belediyeye alırız” 

dediği doğru mudur? Doğruysa İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya bu kanun ve vicdan 

dışı pazarlığı ve vaadi nasıl ve ne tür gerekçelerle yapmıştır? Bu kişi hakkında gerekli idari ve 

hukuki süreç başlatılmış mıdır? Bahsi geçen kişi neden halen görevden alınmamaktadır?  

3- İş-Kur aracılığıyla hangi belediyede toplamda kaç kişi çalışmaktadır? Bu 

belediyelere iş kur aracılığıyla giren kişiler AKP ilçe başkanlıklarında mı belirlenmektedir? 

Konuyla ilgili ilgili birimlere yapılan şikayet sayısı kaçtır ve bunlar nelerdir?  

4- 2003 ila 2019 arasında, yıllar sırasıyla belirtilmek üzere; kamu kurum ve 

kuruluşlarında, Türkiye İş Kurumuna başvurarak işe başlayan kişi sayısı kaçtır? Kaçı AKP üyesidir? 

Ne zaman üye olmuşlardır?  Kaçının birinci derece yakını AKP il ve ilçe teşkilatlarında görev almış ya 

da almaktadır?  



5- AKP İl ve İlçe Teşkilatları ile İş-Kur arasında direk ya da dolaylı bir ilişki bulunmakta 

mıdır? İşe alımlarda İş-Kur bölge birimleri; AKP İl ve İlçe başkanlığının oluru ile mi işe alım 

yapmaktadır?  


