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Ortaöğretim kurumları yönetmeliğindeki değişiklikle, öğretmenin bilgi ve 
kontrolü dışında bilişim araçlarıyla meşgul olanlara, 1-5 gün uzaklaştırma 
cezası verilecek. Bilişim araçları veya sosyal medyayla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı 
ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturan, bunları 
çoğaltan, yayan ve ticaretini yapanlar okuldan atılabilecek.

Uzun bir tatilin ardından eğitim-öğretim yılı, 28 Eylül 2015’te başladı. 18 
milyon öğrenci ve 900 bini aşkın öğretmenin ders başı yaptığı yeni eğitim 
yılında, yeni yönetmelik de hayata geçti. Twitter, Facebook, Instagram gibi 
sosyal medya araçları, isimleri anılmadan ilk kez ortaöğretim kurumları 
yönetmeliğine girerken uzaklaştırma cezasından okul değiştirmeye hatta 
okuldan atılmaya kadar cezalar gündemde.
Öğrenciler, bundan sonra mesaj atarken daha dikkatli davranmak 
durumunda. 1 Temmuz 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bilişim araçları ve sosyal medya ile ilgili de 
bazı yasaklar getirdi.
 
Derste “izinsiz” bilişim araçlarını kullananlara kınama cezası 

Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarıyla meşgul olan ve 
dersin akışını bozanlara kınama cezası uygulanacak. Kişilere, arkadaşlarına 
ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret 
eden, paylaşan, yayan veya başkalarını bu davranışa kışkırtan; bilişim 
araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere 
zarar verenler ile milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun 
olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunanlar, 
okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırılacak.
Yönetmelik değişikliğine göre, bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; 
bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve 
görüntülü içerikler oluşturan, bunları çoğaltan, yayan ve ticaretini yapan 
lise öğrencilerine örgün eğitimin dışına çıkarma cezası uygulanacak. 
Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar 
doğrultusunda kullanmaları, zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun genel ahlak 
kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; 
bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları 
istenecek.
Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engelleyen; 
arkadaşlarına ağır derecede maddi ve manevi zarar veren; kişilere, 
arkadaşlarına ve okul çalışanlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık yapan, 
iftira atan, başkalarını bu davranışlara kışkırtan veya zorlayan, yapılan bu 
fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşan, yayanlara okul değiştirme cezası 
verilecek. 
Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve 
şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturan, bunları 
çoğaltan, yayan ve ticaretini yapanlara örgün eğitimin dışına çıkarma cezası 
uygulanacak.

Öğrencilere 

                    yasakları geldi“sosyal medya”

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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