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I. BAŞVURUNUN KONUSU 

1. Başvuru; başvuranın öğretmen olarak çalıştığı okulda okul müdürü tarafından cinsiyet temelinde işyerinde 

yıldırmaya maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir. 

II. İNCELEME SÜRECİ 

2. Başvuru 03/09/2022 tarihinde yapılmıştır. Başvuranın iddiaları şu şekildedir: 

a. Kilis … İlkokulu’nda sözleşmeli olarak görev yapmakta olduğu, 

b. Okul idaresi tarafından, usulüne uygun olarak alınan sağlık raporu nedeniyle hakkında soruşturma 

açılmak istendiği ancak il teftiş kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda hakkında soruşturma açılmasına yer 

olmadığı kararı verildiği, 

c. Aday öğretmen performans değerlendirmesi sürecinde objektif davranılmadığı, kendisine diğer aday 

öğretmenlerden farklı olarak gerekçesiz bir şekilde düşük puan verildiği, 

d. Mükerrer zamanlarda okulun Whatsapp grubunda sormuş olduğu veya yazmış olduğu eğitim ve öğretim 

ile alakalı genel yazışmalarda diğer öğretmenlerin önünde kendisine küçük düşürücü ve aşağılayıcı şekilde cevap 

verildiği, 

e. Milli Eğitim Bakanını etiketleyerek atmış olduğu tweetler nedeniyle okul idaresi tarafından başvuran 

hakkında soruşturma açılmasının talep edildiği ancak soruşturmanın herhangi bir ceza önerilmeden tamamlandığı, 

f. Okul müdürünün makam odasında eski müdür tarafından hakaret ve tehditlere maruz kalması nedeniyle 

ağlayarak odadan çıkmak istediği ancak odada alıkonulduğu, okul müdürü tarafından herhangi bir müdahalede 

bulunulmadığı ve olaya ilişkin ilgili kişi olan eski müdürün okuldan ayrılmış olması gerekçesiyle olay hakkında idari 

takip başlatılmadığı, 

g. Başvuranın öğretmenlik mesleğine ya da kamu personeline yakışmayan bir davranışı olmadığı halde okul 

müdürü tarafından sürekli olarak psikolojik yıldırmaya maruz kaldığı ve … kendisine Anksiyete bozukluğu 

teşhisi konulduğu, 

h. Açıklanan gerekçelerle Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak şikâyet ve yer değişikliği talebinde 

bulunduğunu iddia etmiştir. 

3. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihlal iddiasına muhatap Kilis Valiliği İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürü İ.G’den iddialara ilişkin yazılı görüşleri talep edilmiştir. 

4. Muhatap Kurum yazılı görüşünde; 

a. Başvuranın, Okul Müdürü İ.G hakkındaki şikâyetleri ile ilgili olarak Valilikçe yürütülen 

soruşturmada iddiaların sübuta ermediği, 
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b. Yürütülen soruşturma neticesinde sözleşmeli öğretmenlerle ilgili yer değiştirme işleminin yapılabileceğine 

ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığının tespit edildiği, bununla birlikte soruşturma raporlarında herhangi bir 

cezai teklif olmaksızın idari tedbir kapsamında personelle ilgili yer değiştirme teklifinin uygulanması halinde kamu 

yararı ve hizmet düzeninin tesisinde suiistimal ve aksaklıklara sebebiyet verebileceği öngörüldüğünden başvuranın 

aynı Okulun Müdürü İ.G hakkındaki şikâyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde tanzim edilen 

soruşturma raporuyla getirilen idari teklifin uygulanmayarak Bakanlığın maarif müfettişleri tarafından konunun 

tahkikatının yeniden yapıldığı belirtilmiştir. 

5. Muhatap kişi ve kurum görüşleri başvurana iletilmiş ancak başvuran tarafından yazılı görüş cevabı 

sunulmamıştır. 

III. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

6. 20/04/2016 tarih ve 6701 sayılı Kanun'un “Kurumun görevleri” başlıklı 9' uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendinde: “ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, 

karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görevleri arasında 

sayılmıştır. 

7. Mezkûr Kanun’un “Başvurular” başlıklı 17’ nci maddesi ise: “Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” hükmünü haizdir. 

8. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in "Başvurudan vazgeçme" başlıklı 60' ıncı maddesine göre: "Sadece başvurucuyu ilgilendiren 

başvurularda, başvurucu, Kurulca karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Bu durumda 

Kurum inceleme ve araştırmasını sonlandırır.” 

9. Mezkûr Yönetmelik'in "Karar verilmesine yer olmadığına dair karar" başlıklı 73' üncü maddesine göre; 

"Kurum; (a) Başvurucunun başvurusundan vazgeçmesi (...) üzerine inceleme ve araştırmasını 

sonlandırması halinde karar verilmesine yer olmadığına karar verir.” 

10. Başvuran her ne kadar 03/9/2021 tarihli başvurusunda cinsiyet sebebi ile ayrımcılığa uğradığını iddia 

etmekte ise de; 07/03/2022 tarih ve 7048 kurum sayısı ile kayda alınan dilekçesi ile başvurusundan vazgeçtiğini 

beyan etmektedir. Bu durum karşısında 6701 sayılı Kanun’un 9/1-g ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 60' ıncı ve 73’üncü maddeleri 

uyarınca başvurudan vazgeçme nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır. 

IV. KARAR 

1. Başvuruda KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

3. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine, 

11.05.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 

 
Av. Alişan TİRYAKİ 

Daire Başkanı 
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Üye 
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Üye 
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Üye 
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