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İİgi : İİ ııiİİi Eğitim Müdürlüğünün 06/0 ll20l5 tarih ve 63422 sayılı yazısı.

Okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler tarafından; okul veya sınıf
iÇerisinde yapılan etkinlik ve diyalogların kayda alınıp görüntü, ses ve videolarının internet
sitelerine yüklendiği ve sosyal medya ortamlarında paylaştığına dair bilgiler Bakanlığa
ulaŞtığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İzleme ve
Değerlendirme Daire Başkanlığının 25l|2l20l4 tarih ve 6928168 sayılı yazısı ekte
gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Orhan ÖzpN
Müdür a.

, Şube Müdürü

EKİ :

Yazı ,. ( 2 sayfa )

DaĞıııırı:
ılk ve orta Dereceli
okul Müdürlüklerine
özel okul Müdürlüklerine
Daire İçi Birimlerine

ü2 z21 ç

Sayı : 98642335.1663.03l 148435
Konu: Ses Görüntü ve Video Paylaşımı.

M.Solakzade N,lah.Mimar Sinan Cad. Palanılöken ERZUI{UM
1'e| : 0442 3l7 11 21 DahiIi : l l4
Elektronik Ağ: www.palandöken,meb.gov.tr

{J7l01l20l5

l
Al,rıntılı bilgi için: Alşe DUN4LU
Faks : 0442 3 17 13 88
e-posla 25palandöken,r}meb. goı,.tr

Bu evrak süVeııli elektronik inıza ile imzalanıırıştır. Irttp://evraksorgu,nreb.gov.tr adresindenca92-6gç-36alaş6a4763 koa, iı. İ.r,t.,ı,l"t,İ
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ı,ı iıı.i EĞiriı,ı BAKANLIĞ ı

Rehberlik ve I)enttinı Başkanlığı
(İzleıne vc Değerlcııdirnıe Daire Başkanlığı)
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Sayı : 63055260l10/6928l6ti
Konu: Ses, Giiriiııtii ı,e Vitleo Paylaşııııı
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Ilgi: a\ 2709 sayılı Türkive Cumhtıriveti Anııyasası.
b) I3ırlcşıniş Millctlcr Gcııcl Kurı,ılu taratlııdan l<abııl u,dilcn 20i l li l989 tarihli

Çocuk Haklarına Dair Sözlcşıııe.
c) l739 sayılı Milli Flğitinı Tcıııcl Kaııtınu.

Bakanlığınııza bağlı okul/kı.ııııı-ılarda giircv yapiın yöncıici \ e öğrctırıenler
taraf ınd:ııı; okul veya sınıf içinde yalıılaıı ctkiıılik vc dıyalogların kıryda alınıp giıriiııtıi. sç.s rt
vidco|arının intcrnct si(clcrinc yüklcndiği vc sosyal ıncdya ortaınlarında paylaşıldığına ilişkin
bilgiler Bakanlığımıza ulaşınaktııdır. 

\

İlgl 1a) Türkiye Cuıııhuriyeti Anıyasasıııın 4l iııci ınaddesınin dördiincü llkrasıııda
"Dcvlct, hcr türlü islismara vc şiddctc karşı çtıcııklarıkoruyucu tcdbirlcri alır."

Ilgi (b) Çocuk Haklarına Dait Siizlcşıncı,ıin l9 ı"ıncu ıııaddcsinde "Brı Sözleşırre' yc
taraf Devletler, çocuğuı,ı aııa-bııbasrı-rıı] }/a da ı.ııılardaıı yalnızca biriniı-ı, Vasal vasi r,ey,ıı

vasilcrinin yada bakıınıııı üstlcııcn hcrhan.ui hir kişıniıı yaıııı-ırla ikcn ... 1,ıcr türlü istisınar rc
kötti ınuaıneleye karşı koı,unı,ııası için; yasal, idari, topluınsa[. eğitsel bütün önlenıleri alırlar."
aynı siizlcşırıeırin 29 uı-ıgu ırıaddesiııiıı L-ıirinci tlkrasınrlıı "(arirf'der,,letler çocuk eğitinıiıriıı
çocuğun kişiIiğinin, yctcncklcriııin, zihiııscl vc bcdcnscl y.,tuııcklcrinin miimktin olduğuncu
geliştirilmesi aııracınayönelik olıı-ıasıııı ka[,ıulcdgrler." hükünıleriycr alnıaktaclır.

İlgi 1c1 l739 sayılı N{illi tığitinı Teıııel Kaırtıırı-ıııı.ııı Geııcl Aı,ııaçlar başlıklı 2 ııci
maddcsinin ikinci tlkrasında Tüı,k Milli Eğitiı-ııiııiıı GçncI Aıııacı, "Ttirk trlillcıiı,ıin bütün
l'ertlerini; Bedcn, zihin. aIılak. ırılı ve dııygıı bakıınlarından dengcli vc sağlıklı şckilde
gelişıniş bir kişiliğe ve karaktere, l-ıiir ve bilinısel düşüı-ııııe giicüııe, gcııiş bir di.inya görtişiiııe
salıip. insan lıaklarına saygılı. kişilik vc tcşcbbiisc dcğcr vcrcn. topluına karşı soruııılulı.ık
duyan; yapıcı, yaratıcı vc vcrinıli kişiler olarak yetiştirıı-ıek." rılarak lıelirle nııriştir.
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Bu kaPsaında; il. ilçe ve okı.ıl yöncticilcri tııraflndaıı okul/krııumlarda görcv yapaı1
tüııı Personelin, öğrencilerle ilgili l,ıer tijrlü ses, görüntti ve video kayıtlarıı-ıın gcııeI ağ
ortan]larında paylaşılınasıntn tıluslararası sözlcşınclcı,c. Anayasaya vc yasalara aykıı-ı olduğu
hususunda bilgiIendirilınesi sağlanacak ve bu gibi drııuınlarıı,ı öntine geçilnresi aırıacıyIa
gerekli tedbirlcr alıııacaktır.

Ayrıca, öğrcncilcrin kişilik gclişiııı|cri ilc psikolojik vc sosyal gclişinılcı,ıı-ıc cıki
yapacak her fürlü ses, giiı,iinti,i ve vİdeo kayıtlarını gcneI ağ ortaınlıırına yıiklediği ve
paylaştığı tespit edilenler hakkıııda gerekli yasal işlcııı|eriıı bıışlaıılarak Bakaıılığıı-ı,ııza bilgi
vcrilmcsi hususunda gcrcğini rica cdcriııı.

Nabı AVCI
Milli Eğitiın Bakaııı

DAGITIM:
Gcrcği:

-A Planı
-B Planı
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