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Sayın basın mensupları, 

 Malumunuz olduğu üzere, Anayasal toplumsal bir düzenin sağlanabilmesi için, 

hukukun üstünlüğü özümsenerek devlet yönetiminde liyakat ilkeleri esas alınmalıdır. 16 

yıllık AKP dönemi ile birlikte devlette liyakat ortadan kaldırılmış, bunun sonucunda da 

kurumsal bir çöküş yaşanmış, 15 Temmuz hain darbe girişimi ortaya çıkmış ve maalesef 

torpil, adam kayırma, bireysellikten çıkarak kurumsal hale getirilmiştir.  

Sayın basın mensupları,  

 Anayasanın 10. Maddesi vatandaşlar arasında mutlak eşitliği emrederken, 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununda liyakat şu şekilde tanımlanmaktadır:   

“Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, 

görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit 

imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır” 

 Anayasanın ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu açık ve net şekilde liyakati, 

eşitliği ve objektifliği işaret ederken; AKP iktidarı tarikatların işaret ettiklerine dikkat 

kesilmiştir.  

 Bu nedenle de 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede "Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 

Yönetmelik"te düzenleme yapılarak; Şube Müdürü, Müdür ve bu düzeydeki görevde 

yükselmeye tabi kadrolara yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav şartı getirilmiştir.  

 Bu durum, iktidarın açıkça “Biz hak eden, çalışan, liyakat sahibi insanları 

yükseltmeyeceğiz. Devlet memuriyetinde yeterli olsun olmasın bize itaat, biat edeni 

memur yapacak ve devlette yükselteceğiz” demesiydi. Bu anlayışın sonucunu defalarca 

en ağır şekillerde gördük. En son Ankara-Konya hızlı treni kazası sonrası 9 

vatandaşımızı ihmaller yüzünden kaybettik. Sorumlular suçu yine göstermelik şekilde 

birkaç memura yıkarak kurtulma gayretine girdi.  

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011’de Ankara-Konya hızlı tren açılışında 

şunları söylüyordu:  "Hızlı tren inşaatları 5 ila 13 yıl arasında sürüyor. İtalya’da 204 km. 



Roma Napoli hattı 11 yıl sürdü. Almanya’da 216 km. Hannover Berlin hattını 7 yıl sürdü.  

212 Km. Ankara Konya hattını 4,5 yılda bitirdik”  

Değerli basın mensupları, 

 Testleri gereken şekilde yapılmadan, uzmanların sözleri dinlenmeden hazırlanan 

ve ihaleleri yandaşlara peşkeş çekilen rant anlayışının sonu budur. Çünkü İtalya ve 

Almanya'da insanların canı, seçimlerden daha önemlidir. Çünkü orada liyakat vardır. 

Orada açılışlar seçim malzemesi yapılmaz. İnsan hayatı en önemli şeydir ve sorumlular 

hesap verir.  

Sayın basın mensupları 

 Danıştay, sözlü sınava ilişkin yapılan düzenlemelerin büyük bölümünün 

yürütmesini durdurmuştu. Bu kararı; atamaya yetkili makamların öznel değerlendirme ve 

mutlak taktirine meydan vereceğini net şekilde ifade ederek almıştı.   

Peki kamuda liyakati kaldırmak isteyen AKP yargı kararlarına uydu mu? Elbette Hayır.  

KPSS, ÖSS sorularının çalınmasına yol açan iktidar, yargıyı ve ordumuzu da FETÖ’ye 

teslim edince 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. 250 vatandaşımızı şehit verdik.  

Peki iktidar akıllandı mı? Maalesef yine Hayır.  

Sayın basın mensupları, 

 Yargı kararlarına, darbeye, çürümeye rağmen halen sözlü mülakatta ısrar etmek 

demek, siyasi kadrolaşmada ısrar etmek demektir. Liyakatliler arasından kadrolaşsalar 

yine içimiz yanmayacak.  

 Bakınız, sizlere birkaç belge göstermek istiyorum. Gönderen isimleri gizlediğimiz 

bu belgelerde sınavlara giren vatandaşlarımız diyor ki “Yazılı sınavdan 86 aldım. 

Mülakatta elendim. 40 alan biri mülakatta beni geçti ve yerleşti” Bir başkası “Yazılı 

sınavdan 96 altım ama elendim. Benim çok altımda puan alan kişi sözlü mülakatta 

kazandı” yine bir başka vatandaşımız “93 aldım ama bir”, ismini de veriyor ama ben 

söylemeyeceğim. “93 aldım ama bir başsavcının kardeşini sözlü mülakatta 

yükselttiler”. Maalesef  neredeyse tüm sözlü sınavlarda bunlar yaşanmaktadır. Bu 

maalesef tüm sınavlar ve tüm memuriyetliğe girişlerde de aynıdır. 22 Ekim 2016 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"te, 



düzenleme yapılarak, daha önce sadece yazılı sınavla atama yapılan şef ve altındaki 

unvanlar ile unvan değişikliği niteliğindeki kadrolara da sözlü sınav şartı getirdiler.  

Sayın basın mensupları,  

 Şu an çatısı altında bulunduğumuz Meclis’te dahi kadroya alınacak taşeron işçilere 

sözlü mülakatta  “Cumhurbaşkanımızın kaç çocuğu, kaç torunu var?”, 

“Cumhurbaşkanımız nerelidir?”, “Cumhurbaşkanımız kaç yaşındadır?”, “İslam’ın 

kaç şartı vardır?”, “Kuran’ı Kerim’in ilk suresi nedir?”, “Osmanlı padişahlarını 

sayın” soruları sorulmadı mı?  

 Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığında “Akşam namazı, Cuma namazı kaç 

rekattır?”, “Peygamber Efendimizin doğum yılı, kaç tane çocuğu olduğu ve 

isimleri?”, “Maden dağı dumandır türküsünü kim söylemiştir?” “Kuran-ı Kerimde 

kaç ayet vardır?”, “Payitahtı izliyor musunuz? Hangi kanalda?” gibi sorular 

sorulmadı mı?  

 Bu iktidar mülakatlarda Kutsal kitabımızı soruyor, peygamberimizi soruyor, 

Osmanlı padişahlarını soruyor ama ne kutsal kitabımızı, ne peygamber efendimizi ne de 

Osmanlıyı anlamıyor, bilmiyor sadece suiistimal ediyor. Her vesile ile dinimizden söz 

açan bir siyasi iktidar dinimizin “kul hakkı yenmez” emrine neden uymuyor?   

Bakınız sayın basın mensupları 

 Kur’anı Kerim’de; Nisâ Sûresi, 58. Ayet diyor ki: "Allah size, emanetleri mutlaka 

ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 

emreder."  

Peki o torpil mülakatlarında sordukları ama hiç anlamadıkları peygamberimiz Hz. 

Muhammed ne diyor “İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, Kıyametin 

kopması pek yakındır”  

 Ya ha bire övündükleri ama hiç anlamadıkları Osmanlı’da durum nasıldı? Bakınız 

Osmanlı'da Kanuni Sultan döneminde liyakat ne durumda. Ogier Ghislain De Busbecq,  

“Türk mektupları” adlı eserde "asalet ve meziyet" başlığında şu şekilde yazmış. 

“Herkesin yaptığı işe uygun olarak tayin edildiği bir makamı var. Sultan vazifeleri 

ve görülecek hizmetleri bizzat kendisi dağıtıyor. Bunu yaparken o kimsenin 

servetini ve rütbesini önemsemiyor, namzet olanın şöhretini ve nüfuzunu 

düşünmüyor. Sadece meziyetlerini göz önüne alıyor, kabiliyetini, karakterini ve 



mizacını tetkik ediyor. İşte böylece herkes layık olduğunun karşılığını görüyor ve 

makamlar da işlerin üstesinden gelebilecek kimselerle doluyor.  

Dolayısıyla Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve faziletin 

mükâfatı oluyor. kişi tembel ve sahtekâr ise hiçbir zaman yükselmiyor, küçümsenip 

hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle neye teşebbüs etseler başarılı oluyor…” 

 Yani sayın basın mensupları, bu liyakatin ortadan kaldırıldığı ortam yasaya da 

Kur’an’a da, sünnete de ve tarihimize da tamamen aykırıdır.  

 İktidar şunu açıklamalıdır; 2013 yılından bu yana geçen 5 yıllık sürede hangi 

kurumda kaç sözlü mülakat yapılmıştır? Bu mülakat heyetleri kimlerden oluşturulmuştur? 

Bu mülakat sonuçları neden sadece sınava giren kişiye gönderiliyor? Neden kamuoyuna 

açık şekilde yayınlanmıyor? Saklayacak bir şeyiniz, örtecek bir usulsüzlüğünüz yoksa 

neden bunları halka açıklamıyorsunuz? Sınava girenlerin ve mülakatta yerleşen ve 

görevde yükselenlerin yazılı sınav sonucu ve başarı sıralaması kaçtır? Mülakatlar neden 

görüntü kaydına alınmıyor?  

İktidar derhal bu sorulara cevap ve haksızlıklara vermelidir.   

Sayın basın mensupları  

Bir örnek de genç Cumhuriyetten vererek açıklamama son vereceğim;  

Yıl 1934… Milli Eğitim Bakanlığı Ankara’nın Ulus semtinde, bakan ise Abidin Özmen… 

İçeriye Atatürk’ün yaverlerinden biri girer, yanında da iki genç vardır… 

Yaver Baka Abidin Özmen’e elindeki zarfı uzatır; Atatürk’ten gelmektedir, zarfın üzerinde 

“Bay Abidin Özmen, Milli Eğitim Bakanı” yazmaktadır… Bakan Abidin ÖZMEN zarfı 

özenle açar ve mektubu dikkatle okur. Mektupta şunlar yazılıdır: “Yaver Bey’le, size iki 

fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları, uygun göreceğiniz bir liseye 

parasız yatılı olarak kaydını yaptırın.” 

 Devletin Cumhurbaşkanı, kurtarıcımız ve liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten 

gelen bir emirdir bu satırlar. 

Bakan Özmen, Orta Öğretim Genel Müdürünü çağırtır ve şu direktifi verir: “Yaver Bey’in 

yanındaki bu iki çocuğun evrakını alınız ve bu çocukların Haydarpaşa Lisesi’ne 

paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp, her ikisi için de üçer yıllık paralı yatılı 



makbuzlarının veli ve ödeyen hanesine Atatürk’ün ismini yazdırarak bana 

getiriniz.” Der… 

Genel müdür verilen emri yerine getirir. 

Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen de kısa bir mektup yazar, Atatürk’ün yaverine verir ve 

yollar. 

Bakanın yazdığı mektupta şu ifadeler yer alır: “Muhterem Mustafa Kemal Atatürk, 

Yaver Bey’le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım.  

Ancak, arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk 

gibi biri bulunduğu için;  

bu çocukları fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarımız, hem de 

mantığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği 

Haydarpaşa Lisesi’ne paralı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım. Çocukların üçer yıllık 

okul taksitlerine ait makbuzları ek’te takdim ediyorum.” Şeklindedir… 

Mektup Mustafa Kemal Atatürk’e ulaşır, Başbakan İsmet İnönü’ye telefon ederek: “Bak 

senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı!” diyerek olayı anlatır… İnönü, Bakan adına özür 

diler ve düzeltilmesi için gereğini yapacağını söyler… 

Atatürk: “Yok! Özür dileme. Çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu 

medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse…” der. Ve o öğrencilerin 

parasını kendisi öder.  

İşte o Cumhuriyet kısa sürede bu sayede başarmıştı. Cumhuriyeti kuran büyük bir 

liderle ve o kurulan Cumhuriyette doğruyu söyleyen bürokrat ve devlet 

adamlarıyla… 
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Diyor, hepinize saygılar sunuyorum.  


