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 Mersin Bozyazı İlçesinde İŞ-Kur işe alım kuralarının AKP ilçe başkanlığında çekildiği, işe 

alınan yurttaşlardan bağış istendiği ve ilçe başkanlığına İş Kur tarafından kontenjan verildiğinin ortaya 

çıkması sonrasında; Türkiye genelinde İŞ-Kur aracılığı ile işe alımların hukuk, hakkaniyet ve adalet 

ölçüsünde yapılıp yapılmadığının, AKP il ve ilçe başkanlıklarına işe alım için kontenjan verilip 

verilmediğinin, vatandaşlardan işe girmeleri karşılığında bağış adı altında para talep edilip 

edilmediğinin araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince 

bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 01.11.2018 

         

                         Alpay Antmen  

                     Mersin Milletvekili   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     GEREKÇE  

Tek adam ve saray rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline 

gelmiştir. Devlet yönetiminde liyakat ve ehliyet ortadan kalkmış, sadakat, liyakatin; partizanlık 

ehliyetin yerine geçmiştir. Devlet aklı yerini, sarayın aklına bırakmış, bir kişinin ve zümrenin çıkarı, 

kamu çıkarının, vatandaşların refahının, toplumsal barışın, özgürlüğün, hukukun üstünlüğünün, 

liyakatin ve iş hakkının önüne geçmiştir.  

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 çıkmıştır. Bununla birlikte, İş-Kur’a 

başvuran ve çalışmaya başlayacakken eşi Cumhuriyet Halk Partili olduğu için bir kadın vatandaşın işe 

girişi iptal edilmiştir.  

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

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 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 

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.  

Oysa İş-Kur tarafından düzenlenen ve işsizliği azaltmaya yönelik hazırlandığı belirtilen Toplum 

Yararına Çalışma Programları çerçevesinde işe alımların Noter Kurası, liste (mülakaat) ve yüzde 

sekseni Noter Kurası ve yüzde yirmisi liste yöntemiyle olmak üzere 3 yoldan biris i ile yapılacağı 

belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan tabloda işe alımlarda noterlerin olmadığı ve mülakatların yapılmadığı 

açığa çıkmış, işe alımlarda iktidar partisinin ve illerdeki temsilcilerinin İş-Kur ile birlikte hareket ettiği 

ve işe alınacakların önce AKP İl ve İlçe Başkanının onayından geçirildiği gerçeği ortaya çıkmıştır.   

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.  

 

 

 


