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ilgi : a) Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl 
b) Birle~mi~ Milletler Genel Kurulu tarafmdan kabul edilen 2011111989 tarihli 

<;ocuk Haklanna Dair Sozle~mesi. 
c) 1739 saYlh Milli Egitim Temel Kanunu. 
d) 5237 saYlh Tiirk Ceza Kanunu 

Bakanhglmlza bagh okul ve kurumlardaki yonetici, ogretmen ve ogrenciler tarafmdan 
okulda ders slrasmda veya serbest zamanlarda yapIlan faaliyet, eylem ve durumlann 
gorUntiisiiniin ahndlgl, sesinin kaydedildigi veya videosunun gekildigi; daha sonra bunlann 
internet sitelerine yUklendigi veya sosyal medya ortamlarmda payl~I1dlgma ili~kin bilgiler 
Bakanhglmlza ula~maktadlr. 

ilgi (a) Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 20 nci maddesinde: "Herkes, kendisiyle 
ilgili ki~isel verilerin korunmasml isteme hakkma sahiptir. Bu hak; ki~inin kendisiyle ilgili 
ki~isel veriler hakkmda bilgilendirilme, bu verilere eri~me, bunlarm diizeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve ama91an dogrultusunda kullamhp kullamlmadlglm ogrenmeyi de 
kapsar" ve 41 inci maddesinde: "Devlet, her tiirlii istismara ve ~iddete kar~l 90cuklan 
koruyucu tedbirleri alIr." ~eklinde, 

ilgi (b) <;ocuk Haklarma Dair Sozle~menin 19 uncu maddesinde "Bu Sozle~me' ye 
taraf Devletler, 90cugun ana-babasmm ya da onlardan yalmzca birinin, yasal vasi veya 
vasilerinin ya da baklmml iistlenen herhangi bir ki~inin yamnda iken ... her tiirlii istismar ve 
kotii muameleye kar~l korunmasl i9in; yasal, idari, toplumsal, egitsel biitUn onlemleri alIrlar." 
ve 29 uncu maddesinde "taraf devletler 90cuk egitiminin 90cugun ki~i1igini~ yeteneklerinin, 
zihinse1 ve bedensel yeteneklerinin miimkiin oldugunca geli~tirilmesi amacma yonelik 
olmaslm kabul ederler." ~eklinde, 

ilgi (c) 1739 saYlh Milli Egitim Temel Kanununun Genel Ama91ar ba~hkh 2 nci 
maddesinin ikinci flkrasmda Tiirk Milll Egitiminin Genel AmacI, "Tiirk Milletinin biitUn 
fertlerini; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu baktmlanndan dengeli ve saghkh ~eki1de 
geli~mi~ bir ki~i1ige ve karaktere, hili ve bilimsel dii~iinme gUciine, geni~ bir diinya gorU~iine 
sahip, insan haklanna sayglh, ki~i1ik ve te~ebbiise deger veren, topluma kar~l sorumluluk 
duyan; yaplcl, yaratlcl ve verimli ki~iler olarak yeti~tirmek." ~eklinde hiikUmlere yer 
verilmi~tir. 

Aynca ilgi (d) 5237 sayth TUrk Ceza Kanunun 135 inci maddesinde: "Hukuka 
aykm olarak ki~isel verileri kaydeden kimseye alb aydan ii9 ytla kadar hap is cezaSI verilir.", 
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136 ncı maddesinde: "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 
ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.", 137 inci 
maddesinde: "(l) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; 

a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artınhr.", 138 inci maddesinde: "Kanunların 
belirlediği sürelerin geçmiş olmasma karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü 
olanlara görevlerini yerine gctinnediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir" ve 
138 inci maddesinde de "Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması 
ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. " şeklinde düzenlenme yapılmıştır. 

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğmltusunda il, ilçe, okul ve kurum 
yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm MEB personeli ile 
öğrenim gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının 
intemette veya farklı dijital ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde 
paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739 sayılı Kanununa aykırı 
olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda 
bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu dunımların önüne geçilmesi için gerekli önlemler 
almacaktır. 

Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her türlü ses, 
görüntü ve video kayıtlarının genel ağ ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler 
hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacak ve sonucundan 
Bakanlığa bilgi verilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica edeıim. 
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