
             Değerli Arkadaşım,

Liyakat kelimesi/kavramı, 
Türk Dil Kurumunca yanda 
alıntılanan anlam genişli-
ğinde tanımlanmaktadır. 
Bu tanımlamada birincil 
ve ikincil anlamları tek bir 
cümle ile ifade etme hali 
ortaya çıktığında; bu cüm-
lenin karşılığının “işin eh-
line teslim edilmesi” ya da 
“İşe göre insan bulmak, 

insana göre iş bulmamak” olduğu anlaşılmaktadır.

 Değerli Arkadaşım,

Bilindiği gibi sosyolojide, toplumlar canlı bir organiz-
ma olarak kabul edilir. Toplumu ayakta tutan etik de-
ğerlerin aşınması/ortadan kalkması neticesinde açığa 
çıkan liyakatsizlik, tıpkı sağlıklı hücreleri kanser gibi sa-
ran ve bir amaca sahip olmayan, tek amacı büyümek/
çoğalmak olan kötü hücrelerin vücudu teslim alması 
gibi, toplumu teslim almasıdır.

Bir küf gibi bulaşan ve bulaştığı her şeyi, herkesi çürü-
ten bu niteliksizlik, uzun bir süredir salgın etkisi yara-
tarak şimdi ve sonrası için bedeli ağır bir külfet oluş-
turmaktadır.

 Değerli Arkadaşım;

Toplumda kayırmacılık olarak da nitelendirilen bu du-
rum, niteliksiz ama işini bilenin, "birtakım yerlerde 
referansı olanın" işe sahip olduğu, yetki kullandığı ve 
hak etmediği bir maddi/manevi kazancın imkan ve 
olanaklarına kavuşur hale getirmiştir. Yaşanan bu hak-
sızlığın yarattığı duygu hali, kamuoyunun sabır sınırla-
rını aşındırmıştır.

Liyakatın ortadan kalktığı ve niteliksizliğin ortaya boca 
edildiği bu halin, kamusal alanda, işyerlerimiz başta 
olmak üzere, çalıştığımız kurumlarda yerleşik hal al-
ması, liyakat sahibi insanları görev/yetki talep etmek-
ten uzaklaştırmaktadır.

Bu adaletsizlik, kamu kurumlarına işe alımlarda ve ku-
rumların kendi içinde yaptıkları görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavlarında yapılan mülakatlar so-
nucunda ortaya çıkmaktadır. Onun içindir ki, öteden 
beri söylüyoruz; mülakat, sadece emek ve alınteri hır-
sızlığı değildir, mülakat aynı zamanda birileri tarafın-
dan niteliksizliğin ve keyifliğin  topluma ve kurumlara 
zorla dayatılması, "ben yaptım oldu" denmesidir.

 Değerli Arkadaşım, Değerli Arkadaşım;

Bu dayatma neticesinde kısa bir süreliğine birilerinin 
kazançlı çıktığı düşünülebilir. Ancak başta belirttiğimiz 
gibi liyakatsizlik bir küflenme halidir ve bulaştığı, do-
kunduğu her şeyi çürümeye, bozulmaya mahkûm eder.

Uygulanmaya inatla devam edilen mülakat uygulama-
sı nedeniyle, kaybedenin kazanana asla saygı duy-
madığı ve kazananın elde ettiği maddi ve manevi ka-
zançta hakkının olduğu duygusunun kaybeden tarafta 
yerleşik hale geldiği ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
kendini kötü hissetme hali kaybedenlerin ötesine taşı-
narak, toplumsal histeriye dönüşmüştür.
Bu kötü halin ortadan kalkması için bundan sonra ya-
pılacak bütün sınavlarda ve atamalarda Anayasada bir 
hak olarak ifade edilen eşitlik ilkesi ve 657 sayılı Kanu-
nun temel ilkelerinde yer alan  "liyakat/kariyer" esas 
alınmalıdır.

Alınteri ve emek hırsızlığı olan, aynı zamanda liya-
katsizliği dayatan mülakata son verilmelidir. Kamuya 
personel alımları dahil olmak üzere yapılacak bütün 
sınavlar iki aşamalı hale getirilmeli ve yapılacak atama 
ve görevlendirmelerde yazılı sınavlarda alınan başarı 
puanı esas alınmalıdır.

 Değerli Arkadaşım;

Birlikte tanıklığını ettiğimiz bütün bu olumsuzluklar, ne 
bizim ne de toplumun ortak kaderi değildir. İnanıyoruz 
ki, bizim birlikte tutum almamız neticesinde, bu çürü-
me hali son bulacak ve bu sürecin sonunda, sadece 
kaybedenler değil, şimdilik kazandıklarını düşünenler 
de kazanacaklardır.
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İNSANA GÖRE İŞ DEĞİL, İŞE UYGUN İNSAN!

MÜLAKAT UYGULAMASINA
SON VERİLSİN!

Kamuda İşe Alımlarda ve Kariyer Sınavlarında,
Liyakatı Ortadan Kaldıran ve Emek Hırsızlığına Dönüşen


