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Mersin Bozyazı İlçesinde, İş-Kur’a İş için başvuran vatandaşlara AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı 

tarafından önce AKP’ye üye olmalarının istendiği; İş-Kur’a işe alım kurasının AKP ilçe Başkanlığı 

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

bulunmalarının istendiği iddia edilmektedir.  

Yine iddialara göre; İŞ-Kur’da işe alınacakların bu üyelik ve bağış ödentisini kabul edenlerin 

arasından belirlendiği, İlçe Başkanlığının  İş-Kur ile bu konuda birlikte hareket ettiği ve İş-Kur’a 

başvuran ve çalışmaya başlayacakken CHP’li olduğu tespit edildiği için bir kadının işe girişinin iptal 

edildiği belirtilmektedir.  

Bu vahim iddialar gerçekse, işsiz vatandaşlarımızdan bağış adı altında “haraç” istendiği ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu bağlamda;  

1- Bahsi geçen iddialar doğru mudur? İş-Kur’a başvuran yurttaşlara önce AKP İlçe 

Teşkilatlarına üye olmaları mı istenmektedir? Bu vatandaşlardan işe alınanlardan “bağış” 

istenmekte midir? İsteniyorsa bunun adı bağış mıdır haraç mıdır?  

2 – Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından İşe alınan vatandaşlara “değerli çalışanlarım” 

başlığı ile SMS atılarak 200 lira bağış istendiği iddiaları doğru mudur?  

3 – Son 16 yılda, 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?  

4 – İş-Kur’a başvuran ve işe yerleşeceği esnada CHP üyesi olduğu gerekçesiyle bir kadın 

vatandaşımızın işe alımının engellendiği iddiaları doğru mudur?   

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?  

6 – Bütün bu vahim iddiaları doğru ise; işe alımlarda liyakatin öne çıkarılması, parti ayrımı 

gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın eşit şekilde değerlendirileceği ve işe gireceği bir 

sistem için hangi çalışmaları yapacaksınız? 

7 – Bahsi geçen olay ve iddialar doğru ise; İş-Kur işe alım kuralarını AKP İlçe Başkanlığında 

çeken;  ilgili ilçe teşkilatları yöneticileri, bahsi geçen İş-Kur yetkilileri hakkında hangi idari ve 

hukuki soruşturmalar açılacaktır?  


