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Değerl� Vel�ler, 
Sevg�l� Öğrenc�ler, 

Berl�n Eğ�t�m Müşav�rl�ğ� ve Karlsruhe Eğ�t�m
Ataşel�ğ�’n�n koord�nasyonu �le uzman öğretmenlerden
oluşan yayın kurulumuz tarafından hazırlanan Almanya
Rehberl�k Bülten�’n�n dördüncü sayısını takd�m
ed�yoruz. 

Bu sayıda s�ber zorbalık konusu ele alınmaktadır. Bu
sayının hazırlanmasında emeğ� geçen
öğretmenler�m�ze teşekkür eder; bülten�n vel�, öğrenc�
ve konuya �lg� duyan tüm vatandaşlarımıza faydalı
olması d�leğ�yle key�fl� okumalar d�ler�z. 

Prof. Dr. Cemal Yıldız 
Yayın Kurulu Başkanı

S�ber Zorbalık Ned�r?

S�ber Zorbalık Hang� Platformlarda
Gerçekleşeb�l�r?

S�ber Zorbalık Hang� Yollarla Ortaya Çıkab�l�r ?

Zorbalığa Maruz Kalan Çocuklarda Görülen
Değ�ş�kl�kler Neler Olab�l�r?

Güvenl� İnternet Kullanımı İç�n Neler
Yapılab�l�r?

Çocuğun S�ber Zorbalığa Maruz Kalmaması
İç�n Neler Yapılab�l�r?

S�ber Zorbalığı Nasıl Fark Edeb�l�r  ve  Nasıl
Önleyeb�l�r�z?

B U  S A Y I M I Z D A

S İ B E R
Z O R B A L I K
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Teknoloj� gün geçt�kçe hayatımızda daha
çok yer kaplıyor. Sadece b�z yet�şk�nler değ�l
çocuklar da gün boyu teknoloj�y� ders,
haberleşme, sosyalleşme, eğlenme g�b�
çeş�tl� amaçlarla kullanıyor. Bu yoğun
kullanıma paralel olarak s�ber zorbalıkla
artık daha sık karşılaşılıyor. Çocukların
erken yaşta teknoloj�y� kullanmaya
başlaması zorbalık karşısında daha hassas,
korunmaz olmalarına yol açab�l�yor.

S�ber zorbalık, d�j�tal teknoloj�ler kullanılarak
gerçekleşt�r�len zorbalıktır. Çocuklar, gençler
arasında şakalaşma son derece normal b�r
durumdur. Fakat yapılan şaka karşısında
çocuk gülmüyorsa; kırılma, �nc�nme, utanma
g�b� olumsuz duygular yaşıyorsa o zaman bu
b�r şaka değ�ld�r. Şakayı yapan k�ş�ye bu
durum açıklandığında tavrı değ�şm�yor, aynı
şek�lde davranmaya devam ed�yorsa
burada müdahale ed�lmes� gereken b�r
durum vardır. H�çb�r çocuk �stemed�ğ�,
kend�s�n� rahatsız eden bu durumu
kabullenmek ve sess�z kalmak zorunda
değ�ld�r.

S�ber zorbalık d�ğer zorbalık türler�ne
göre daha görünmez olab�l�r. Özel
mesajlaşmalar yoluyla yapılan
zorbalığın fark ed�lmes� güçtür. Üyeler�
çocuklardan oluşan ve çocukların
b�rb�rler�yle �let�ş�mde olduğu
kanallarda yet�şk�nler�n yokluğu
zorbalığın büyükler�n gözünden
kaçmasına yol açab�l�r. İnternet yoluyla
yapıldığı �ç�n bel�rl�, kısıtlı b�r mekan ve
zamanı kapsamayıp, 24 saat süreb�l�r.
İnternet ortamında olduğu �ç�n
s�l�nmes� ve yayılmasının  önlenmes�
zordur. Çocuk sadece tanıdığı, b�ld�ğ�
değ�l, h�ç tanımadığı b�r k�ş� tarafından
da zorbalığa maruz kalab�l�r.

S�ber Zorbalık

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                        Sayfa 2

"Siber zorbalık, dijital
teknolojiler kullanılarak

gerçekleştirilen zorbalıktır."

S�ber Zorbalık Ned�r? "Hiçbir çocuk istemediği,
kendisini rahatsız eden bu

durumu kabullenmek ve sessiz
kalmak zorunda değildir."
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Sosyal medyada:
Snapchat, Instagram, Facebook,
Tw�tter, T�k Tok g�b� 

Elektron�k posta (e-ma�l)

Mesaj uygulamalarında: Whatsapp,
Messenger, SMS, Telegram g�b�

Oyun gruplarında

İnternet forumları, chat grupları,
Redd�t g�b�

    K�ş�n�n sosyal medya hesabını, e-
postasını ele geç�rerek, onun adına
mesajlar atmak, paylaşımlar yapmak,
       K�ş� hakkında �nc�t�c�, rahatsız ed�c�,
dalga geç�c�, aşağılayıcı, kaba �fadeler
kullanmak, bu �çer�kte mesajlar, e-postalar
atmak, paylaşımlarda bulunmak,
   K�ş�ye a�t olan özel yazışmaları,
fotoğrafları, v�deoları �z�ns�z b�r şek�lde
paylaşmak, yaymak,
         K�ş�n�n   b�lg�sayardak�, telefondak�
özel  dökümanlarına ulaşıp bunlarla şantaj
yapmak (kred� kartı b�lg�ler�, özel
yazışmalar g�b�),
   K�ş� hakkında ded�kodu çıkararak 
 �t�barını zedelemek,
     D�l, d�n, ırk, etn�s�te üzer�nden hedef
göstermek,
   Ortak alanlardan dışlamak, atmak
(Whatsapp grupları, oyun grupları g�b�).

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                     Sayfa 3

S�ber Zorbalık Hang�
Platformlarda

Gerçekleşeb�l�r?

S�ber Zorbalık Hang�
Yollarla Ortaya Çıkab�l�r ?
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Ted�rg�n, öfkel�, gerg�n tavırlar
serg�lemek

Sev�len şeylere karşı �lg�n�n
azalması ya da tamamen

kaybolması, sosyal akt�v�telerden
uzak durmak

Uyku ve/ya yemek düzen�nde
değ�ş�kl�kler

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                       Sayfa 4 

Zorbalığa Maruz Kalan Çocuklarda Görülen
Değ�ş�kl�kler Neler Olab�l�r?

Utanma, �çe kapanma, aptal yer�ne
konulma ve kandırılma h�ss�,

�nt�kam alma �steğ�

Mesaj, b�ld�r�m ses� geld�ğ�nde
telaşlanmak

Yorgunluk, baş, karın, m�de ağrısı
g�b� ps�kosomat�k bel�rt�ler

İnternet kullanımını fark ed�l�r
derecede  azaltmak ya da

artırmak

Ders başarısının düşmes�, okula
g�tmey� �stememek

Sosyal medya hesaplarını
kapatmak ya da yen� hesaplar

açmak
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   Ev �nternet�nde a�le f�ltres� uygulayarak
çocukların er�şeb�leceğ� şeyler sınırlandırılab�l�r.
Ant�v�rüs programı kullanarak güvenl�k
arttırab�l�r. Sadece b�lg�sayar değ�l, tablet ve
telefonların da güvenl�ğ�n�n sağlanması gerek�r.

  Kullanılan uygulamaların düzenl�
olarak  güncellenmes� öneml�d�r.

      Sosyal medya hesapları herkese açık
değ�l, özel hesap olarak ayarlanab�l�r.

      Doğum günü, �s�m g�b� kolay tahm�n
ed�leb�l�r şeyler yer�ne, harf, sayı, �şaret
�çeren güçlü ş�freler kullanılab�l�r. Ş�freler�
k�mseyle paylaşmamak güvenl�k
açısından öneml�d�r.

   Sosyal medya hesaplarında adres,
telefon g�b� özel b�lg�ler� paylaşmamak
gerek�r.

      Paylaşımları  görecek  ve  bunlara
yorum  yapab�lecek  k�ş�ler  sınırlanab�l�r.

 Zoom uygulamasında toplantı
açılacağında, her sefer�nde yen� l�nk ve
ş�fre atanab�l�r. Toplantıya g�recek
k�ş�ler�n�n doğrudan toplantıya
bağlanması yer�ne bekleme odası sonrası
(warteraum) onayla bağlanması daha
güvenl�d�r. Toplantıya katılan k�ş�ler�n
sorun yaratab�lecek yazışmalarını
önlemek �ç�n sohbet (chat) kısmı
kapatılab�l�r.

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                       Sayfa 5 

Güvenl� İnternet Kullanımı İç�n  Neler Yapılab�l�r?
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Çocuklar teknoloj�y� kullanmaya
başlamadan önce karşılaşab�lecekler�
olası tehl�keler açıklanmalıdır. Bu
konuda anne baba yeterl� b�lg�ye
sah�p değ�lse, b�len b�r�nden destek
alab�l�r.

Kullanmaya başlayacakları
uygulamalar hakkında b�lg� ed�n�lmes�
gerek�r. B�r uygulamanın
kullanıcılarından ne g�b� b�lg�ler�
�sted�ğ�, güvenl�k ayarlarının nasıl
olduğuna da�r araştırma yapmak
öneml�d�r. İnstagram g�b� bazı
uygulamaların ebeveyn rehber� vardır.

Özell�kle küçük yaştak� çocukların
kullandığı sosyal medya hesaplarında,
arkadaşları olarak anne ya da baba
bulunab�l�r. Elbette k� bunda çocuğun
onayı gerekmekted�r. Eğer anne
babayı arkadaş olarak kabul ederse
paylaşımlarına yorum yapılmamalı,
beğen�lerde bulunulmamalı, sadece
güvenl�ğ� adına tak�pte olunmalıdır.
Anne babayı arkadaş olarak �stemezse
ortak kararla güven�len b�r� seç�leb�l�r
(Abla, kuzen, teyze g�b�).

Kend�ler�ne da�r özel b�lg�ler�
başkalarıyla paylaşmamaları gerekt�ğ�
anlatılmalıdır. Teknoloj�k yollardan
yazılan, paylaşılan şeyler�n başkaları
tarafından kopyalanıp saklanab�leceğ�
vurgulanmalıdır.

Çocukların, anne babalarından daha erken
yaşta teknoloj�k aletler� kullanmaya
başlaması onların yeterl�l�ğ�n�
değerlend�rmek açısından yanıltıcı olab�l�r.
B�r çocuğun d�j�tal teknoloj�lere hak�m
olduğunu düşünüp onu b�lg�lend�rmemek,
tehl�kelere karşı savunmasız bırakmaktır. 

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                       Sayfa 6

Çocuğun S�ber Zorbalığa Maruz Kalmaması
İç�n Neler Yapab�l�r?
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Her konuda olduğu g�b� bu konuda da
anne babaların rol model olduğu,
çocukların da görerek öğrend�kler�
unutulmamalıdır. Anne babanın
�nternet kullanımı çocuk açısından
model olacaktır. Örneğ�n, kend�
mahrem b�lg�ler�n� paylaşan b�r
ebeveyn�n, çocuğuna bunun tehl�kel�
olduğunu söylemes� çocuk açısından
b�r şey �fade etmeyecekt�r.

Çocuğun �nternette oynamak �sted�ğ�
oyunlar �lk olarak beraber
oynanmalıdır. Böylece ; oyunun neler
gerekt�rd�ğ�, ne g�b� b�lg�lere er�ş�m
sağladığı, oyun oynayan k�ş�ler�n
prof�l� öğren�leb�l�r.

Çocuklara d�j�tal platformlarda
kend�ler�ne sorulan her şey�
cevaplamak zorunda olmadıkları,
gönder�len her l�nke tıklamamaları
gerekt�ğ� anlatılmalıdır.

Çocuğa, teknoloj�k ortamlarda rahatsız
olduğu b�r şeyle karşılaşırsa hemen
anne babaya veya öğretmen�ne
aktarması gerekt�ğ� söylenmel�d�r.

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                       Sayfa 7
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Zorbalığa maruz kalan çocuklar hemen
b�r yet�şk�nden yardım �stemeyeb�l�r.
Bunun çeş�tl� nedenler� vardır. Bazı
çocuklar anlaşılmayacağını düşündüğü,
kend�s�n�n suçlanacağına �nandığı,
çares�z h�ssedecek kadar korktuğu �ç�n
zorbalıktan k�mseye bahsetmez. K�m�
durumlarda da anlattığı takd�rde �nternet
kullanımın yasaklanacağını, teknoloj�den
mahrum kalacağını düşünerek
vazgeçeb�l�r.

A�le �ç� �let�ş�m�n güçlü olması
çocukların olası b�r durumda, anne
babaya güven�p kend�n� açmasını
sağlar. Ev�nde güvenl� ve değerl�
h�sseden çocuk, zorbalık karşısında
anne babasından yardım �steyecekt�r.
Ev�n çocuk �ç�n güvenl� ve huzurlu
olmasını sağlamak gerek�r.

Çocuğun rahatsız olduğu durum
yet�şk�nlere öneml� g�b� gelmeyeb�l�r.
Böyle b�r durumda öneml� olanın
çocuğun h�sler� olduğunu
unutmayarak hareket ed�lmel�d�r. Anne
baba çocuğu anladığını göstermel�,
beraber sorunun üstes�nden
gelecekler�n� �fade etmel�d�r.

Öğretmenlerle �rt�bat hal�nde olmak,
vel� toplantılarına katılmak, çocukların
sosyal gel�ş�m�n� tak�p etmek  olası
zorbalık durumlarını fark etmek
açısından özell�kle öneml�d�r.

Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                       Sayfa 8

S�ber Zorbalığı Nasıl Fark Edeb�l�r  ve 
Nasıl Önleyeb�l�r�z?
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Zorbalık �çeren mesaj, �let�, yorum,
paylaşımların muhakkak ekran
görüntüsü alınmalıdır. İnstagram g�b�
bazı mesajlaşma uygulamalarında,
taraflardan b�r� sohbet� s�ld�ğ�nde,
tüm sohbet kaybolmaktadır. Bunu
önlemek adına yazışmaları saklamak
gerek�r.

Zorbalık yapan k�ş� engellenmel�d�r
(block). Facebook, Instagram, Tw�tter
g�b� tüm sosyal medya
uygulamalarında zorbalığı �hbar etme
�mkanı vardır, zorbalık yapan k�ş�ler ve
paylaşımlar �hbar ed�lmel�d�r.

Zorbalığı yapan k�ş� öğrenc�yse okulu
b�lg�lend�rmek gerek�r.

Zorbalık �ler� boyuttaysa adl� b�r�mlere
başvuru yapılmalıdır.

Bazen zorbalık karşısında çocuğun
gördüğü ruhsal hasar, a�le desteğ�n�n
yanı sıra b�r uzman �ht�yacını da
gerekt�reb�l�r. Böyle b�r durumda
yardım almaktan kaçınmamak,
çocuğun gel�ş�m� açısından öneml�d�r. 

Çocuklar her zaman zorbalığa hedef
olmazlar, bazen de arkadaşlarına
yapılan zorbalığa tanık olurlar. Bu
durumda da güven�l�r b�r yet�şk�n�
durumdan haberdar etmeler� gerek�r.
Böyle b�r olasılık konusunda da
çocukları b�lg�lend�rmek yer�nde
olacaktır. Sosyal medya
uygulamalarında k�ş�ler�, paylaşımları,
anon�m b�r şek�lde �hbar etme
seçeneğ� olduğu unutulmamalıdır.
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Almanya Rehberl�k Bülten�                                                                                                                                    Sayfa 10 

Bu bülten, Türk�ye Cumhur�yet�
Berl�n Eğ�t�m Müşav�rl�ğ� ve
Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ�
koord�nes�nde Almanya'da

görevl� Ps�koloj�k Danışma ve
Rehberl�k H�zmetler� Kom�syonu

tarafından hazırlanmıştır.

Kaynakça:

https://www.un�cef.org/turkey/s�ber-zorbal%C4%B1k-
ned�r-ve-nas%C4%B1l-%C3%B6nlen�r

https://www.stopbully�ng.gov/cyberbully�ng/establ�sh�n
g-rules

YAYIN KURULU 

Başkan 

Prof. Dr. Cemal YILDIZ

Berl�n Eğ�t�m Müşav�r�

 

Başkan Vek�l� 

Dr. Uğur ACAR 

Karlsruhe Eğ�t�m Ataşes� 

Genel Sekreter 

Ulaş ÖZKAHRAMAN        Berl�n Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Koord�natör 

Hat�ce TURAN                Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ�

İçer�k Hazırlama 

Bahr�nur POLAT                                   Berl�n Eğ�t�m Ataşel�ğ� 

Burcu İLERİ ÜNYELİ                              Essen Eğ�t�m Ataşel�ğ�

D�ğdem TEMEL GÜNDÜZ                      Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ� 

Gökçenur HAZİNEDAR ERBORA          Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ�  

Günay YARDIMCI                                  Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Hat�ce AKKAN                                      Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ� 

İlknur KARACAOĞLU                            Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Leman AKSU                                        Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ� 

Sel�n BELEN                                          Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Sevg� MOĞULTAY KÜÇÜKSAKALLI      Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ�

D�l ve Anlatım Kontrolü 

D�lek ATAY GENÇ              Berl�n Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Sev�nç GÜNEŞ                  Berl�n Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Tasarım 

Asaf Ek�n YEŞİL              Mün�h Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Derya YEŞİLYURT           Stuttgart Eğ�t�m Ataşel�ğ� 

Lam�a Büşra YEŞİL        Mün�h Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Mustafa YILMAZ            Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Sayı Sorumluları 

İçer�k: Sel�n BELEN

D�l ve Anlatım: Sev�nç GÜNEŞ

Tasarım: Mustafa YILMAZ

Yayın Sah�b� 

Berl�n Eğ�t�m Müşav�rl�ğ�

Karlsruhe Eğ�t�m Ataşel�ğ�

Bazı anne babaların zorbalığı
yapan kend� çocuklarıysa bu
durumu kabullenmeyerek, olayı
umursamamaya çalıştıkları
gözlemlenmekted�r. Herkes g�b�
çocukların da hata yapab�leceğ�
kabul ed�lerek bu sorunu çözmek
�ç�n harekete geçmek gerek�r. 

Yaptıklarının yarattığı olumsuz duygu ve
düşünceler üzer�ne konuşmak ve empat�
becer�ler�n� gel�şt�rmek �ç�n
çalışılmalıdır. Zorbalık yapmadak� temel
neden bulunmalıdır. Anne baba
zorbalığı durduramıyorsa b�r uzmandan
destek almalıdır. Zaman �ç�nde
kend�l�ğ�nden düzeleceğ�n� düşünmek
yanıltıcıdır.

https://www.unicef.org/turkey/siber-zorbal%C4%B1k-nedir-ve-nas%C4%B1l-%C3%B6nlenir
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/establishing-rules

