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Mustafa Yılmaz (38), Matematik Öğretmeni, 

Mümtaz Aşık (42), Müstahdem, 

Sibel Kaya (50), Okul Müdürü, 

Ayşegül Tatar (32), İngilizce Öğretmeni, 

Hasan Ak (45), Tanık, 

Hakan Taşçı (41), Tanık. 

 

Mustafa Yılmaz, Kayseri’nin İncesu ilçesinde ikamet etmekte ve Atatürk İlkokulu’nda 

Matematik öğretmenliği yapmaktadır. Mustafa Yılmaz’ın Atatürk İlkokulu’nda görev 

yaptığı sırada okul müstahdemi Mümtaz Aşık’a eşcinsel ilişki teklif ettiği, bazı kişilerle 

bu şekilde ilişkide bulunduğu yönündeki iddiaya istinaden söz konusu kişi hakkında 

05.03.2018 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. 

İddia konuları ile ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere muhakkik olarak 

görevlendirilen ilkokul müfettişi tarafından Mustafa Yılmaz’ın savunması alınmış ve 

tanık ifadelerine başvurulmuştur. 

Muhakkik tarafından hazırlanan 08.05.2018 tarihli rapor ekinde yer alan tanık 

beyanlarına göre okul müstahdemi Mümtaz Aşık; Mustafa Yılmaz’ın kendisine okulda 

eşcinsel ilişki teklifi yaptığını, kendisinin bunu kabul etmeyerek durumu okul müdürü 

Sibel Kaya’ya bildirdiğini söylemiştir. Bunun üzerine Sibel Kaya, söz konusu isnatların 

doğruluğuna kanaat getirmek amacıyla müstahdem Mümtaz Aşık ile bir senaryo 

hazırlamış ve Mustafa Yılmaz ile yalnız oldukları halde öğretmenler odasında cep 

telefonu vasıtasıyla aralarında geçen konuşmaları kaydettirmiştir. Konuşmalardan 

Mustafa Yılmaz’ın Mümtaz Aşık’a açık bir şekilde müstehcen tekliflerde bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Kasaba halkından Hasan Ak ve Hakan Taşçı isimli iki kişi, Mustafa 

Yılmaz’ın kendilerine eşcinsel ilişki teklifinde bulunduğunu; tanıklardan Hasan Ak, 



 

 

Mustafa Yılmaz ile ilişkiye girdiğini ifade etmiştir. Mustafa Yılmaz ile aynı okulda görev 

yapan İngilizce öğretmeni Ayşegül Tatar, söz konusu kişinin kasaba halkından kişilerle 

eşcinsel ilişkisinin olduğunu öğrencilerden ve öğrenci velilerinden duyduğunu beyan 

etmiştir. Mustafa Yılmaz, ifadesinde kasaba halkından kişilerle eşcinsel ilişkilerde 

bulunduğunun doğru olduğunu beyan etmiştir. 

Raporda; Mustafa Yılmaz’ın kendi ifadesinden, tanık beyanlarından ve mezkur ses 

kaydından anlaşılacağı üzere söz konusu kişinin görev yaptığı okul ve çevresinde 

huzursuzluk yarattığı, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayan iffetsizliğinin sabit 

bulunduğu belirtilmiş ve meslekten çıkartılması teklif edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 13.11.2018 tarihli işlemi ile Mustafa 

Yılmaz’ın görevine son verilmiştir. 


