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➢ Siber suç eylemleri hakkında toplumu 
bilinçlendirmek ve bu eylemlerden uzak 
durulması için bir farkındalık yaratmak,

➢ Günümüzde insanlığın ve özellikle en çok 
gençlerin maruz kalarak psikolojik bir 

mağduriyet yaşadığı siber zorbalık hakkında 
bilgi vermek,  

➢ Siber zorbalığın sosyal-duygusal 
sonuçlarından bahsetmek ve mağdurların      

ne yapması gerektiği hakkında bilgi vermek. 



Kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanarak 
kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişi ya da 

gruba yönelik olarak kasıtlı bir şekilde psikolojik, 
sosyal, sözel veya görsel saldırgan davranışlar 

sergilemesidir. 



Teknolojik cihazlar aracılığıyla başkalarının 
görüntülerini ya da kişisel bilgilerini onların izni ve 

haberi olmadan paylaşmak



Sosyal ağlar ya da sohbet odaları gibi çevrimiçi 
ortamlarda başkalarına aşağılayıcı, alay edici, öfke dolu, 

kaba, cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar 
göndermek



Başkası adına sahte hesap açıp, 
onun kimliğine bürünmek



Bir kişinin sosyal ağlardaki tüm hesaplarını onu rahatsız 
edecek biçimde takibe almak (stalkerlık)



Kişilerin sosyal ağlardaki paylaşımlarına sürekli olumsuz 
yorumlar yapmak,



Ortak arkadaşları organize ederek hedef olarak seçilen 
bireyi, arkadaş listelerinden silmelerini ve 

engellemelerini, yani sosyal olarak dışlamalarını 
sağlamak.





Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün
TÜBİTAK destekli olarak yürüttüğü siber zorbalık
araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir:

• Yedi ilde 7. ve 8. sınıfa devam eden 1400 öğrenci ile anket
çalışması gerçekleştirildi. Siber zorbalık mağduru ve faili
olma durumunun her ikisinde de ilk sırada yer alan
İstanbul’da siber mağdur/kurban oranı %20’ye yaklaşırken,
siber zorba olma oranı ise yüzde 15’i geçmektedir.

• Ayrıca siber zorbalık deneyimlerinin İnternet kullanım
sıklığıyla doğru orantılı olduğu görülmüştür.



• Araştırmanın diğer bulguları öğrencilerin siber zorbalık
konusunda yeterince farkındalığa sahip olmadığını, bu nedenle
siber zorba ve kurban olma oranlarının daha yüksek
olabileceğini göstermektedir.

➢ Çünkü siber zorbalık olarak tanımlanan eylemler
sıralanarak sorular yöneltildiğinde siber zorba ve kurban
olma oranlarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir.





Yalnız ve depresif 
olma

Özgüven problemi 
yaşama

Okul fobisi olma

Bilgisayar özellikleri 
ve kullanımı 

konusunda yetersiz 
olma

Sosyal anksiyeteye
(kaygıya) sahip olma

Anne ve babalarına 
düşkün olma

Koruyucu bir tutum 
içerisinde 

yetiştirilme



Siber zorbalığa uğrayan öğrenciler ile dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında,
öğrencilerin çeşitli olumsuz psikolojik etkiler içine girdikleri görülmektedir.
Araştırmacıların ortak görüşlerine göre siber zorbalığa uğrayan bireylerde;

➢ yalnızlık,
➢ korku, 
➢ depresyon, 
➢ anksiyete , 
➢ kızgınlık, 
➢ utanç, 
➢ dışlanmışlık hissi, 
➢ şaşkınlık, 
➢ özgüven eksikliği, 
➢ paranoyak düşünceler, 
➢ sosyal ilişkilerde bozulmalar, 
➢ üzüntü gibi psikolojik etkiler söz konusu olmaktadır.

Diğer taraftan; siber zorbalık yapan öğrenciler ise; kendilerinin de zorbalığa 
uğrayabileceği düşüncesi ile sosyalleşmekten uzaklaşmakta ve sosyal statü 
kaybına uğrayacakları kaygısı oluşmaktadır.



18 yaşında olan Jessica Logan, 2008 yılında kendi rızasıyla çektiği çıplak
fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderdi ve sevgilisinden ayrıldıktan sonra
fotoğrafları tüm okula yayılmakla kalmadı, üzerine sevgilisinin Facebook,
MySpace hesapları üzerinden de paylaşıldı.

Bu psikolojik baskıdan kurtulamayan Jessica Logan intihar etti ve bu olay
sonrası, Ohio Eyaletinde 2012 yılı Şubat ayında 116 numaralı Jessica Logan
Yasası (Jessica Logan Act) kabul edildi. Bu kanunla birlikte siber zorbalıkla
mücadele konusunda detaylı düzenlemeler yapıldı.



Avustralya'nın simgesi olan bir şapka markasının yüzü olan 14 yaşındaki

Amy "Dolly" Everett'in internette uğradığı sataşma ve zorbalıklar
nedeniyle yaşamına son vermesi, ülkede şok etkisi yarattı.

Amy'nin babası, kızının "bu dünyadaki kötülüklerden" kurtulmak istediğini ve
yaşamına son verdiğini söyledi.







o Yapılan yasal düzenlemelere karşılık halen kanunen tanımlı bir “siber
zorbalık” suçu bulunmamaktadır.

o Belirtmek gerekir ki bu konuda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
yasalar oldukça yetersiz kalmaktadır.

o Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkenin de hala bir siber zorbalık yasası
yoktur. Ancak Türk Ceza Kanununda siber zorbalık davranışına
uygulanabilecek pek çok hüküm bulunmaktadır:
✓ Sanal şiddet uygulayarak bir kimsenin yaşamına son verilmesi

halinde kasten insan öldürme (Madde 81), İntihara yönlendirme
(Madde 84), Eziyet (Madde 96), Tehdit (Madde 106), Ayırımcılık
(Madde 122), Kişilerin huzur ve sükununu bozma (Madde
123), Hakaret veya sövme (Madde 125), Özel yaşamını izleyerek,
iletişimine müdahale ederek içeriğini alay konusu etmek,
haberleşmenin gizliliğini ihlal (Madde 132), Kişiler arasındaki
konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133), Özel
hayatın gizliliğinin ihlali (Madde 134), Kişisel verilerin
kaydedilmesi (Madde 135), Özel yaşamın gizliliğini ihlal, kişisel
verilerin kaydedilmesi kişisel verileri yok etmemek (Madde 138).



▪ Samsung ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
işbirliğiyle 13 Aralık 2017’de Siber Zorba Olma! #farkinavar
kampanyası başlatıldı.

▪ Dünya Siber Zorbalığı Önleme Günü, The Cybersmile
Foundation tarafından her haziranın üçüncü cuma günü
gerçekleştirilen bir farkındalık etkinliği. Bu gün içinde sosyal
medyada pozitif üslubun önemi vurgulanıyor, farklılıkların
zenginlik olarak görülmesine dikkat çekiliyor.

▪ Kanada’daki Stop A Bully hareketi kapsamında pembe 
bileklik takılarak konuya yönelik farkındalık yaratılıyor.







✓ 150 Kişi



1. Sosyal medya sizin için önemli mi?

Cevabınız evet ise ne kadar ölçüde sizin için önem arz ediyor? 

6%

27%

64%

3%
0%

Çok fazla

Fazla

Orta

Az

Çok az

89%

11%

Evet Hayır



2. Sosyal medya hesabınızın içeriğini tanımadığınız kişiler görüyor mu?

16%

34%

50%

Evet Hayır Kısmen



3. Sosyal medyada hiç zorbalığa uğradınız mı?

Cevabınız evet ise ne tür bir zorbalığa maruz kaldınız?

- Hakaret

- Küfür

- Tehdit

- Siyasi tartışma ve ayrımcılık

- İsim takma ve kötü yorum

- Ahlaksız, uygunsuz mesaj ve taciz

- Adına sahte hesap açılması

31%

69%

Evet Hayır



4. Herhangi bir sosyal medya hesabınızın şifresi çalındı mı?

23%

77%

Evet Hayır



5. Sizden büyük birisi sosyal medya üzerinden resminizi, adresinizi ya da telefon 

numaranızı istedi mi?

21%

79%

Evet Hayır



6. Bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğiniz sözleri sosyal medyada söyler 

misiniz?

35%

65%

Evet Hayır



7. Sosyal medyadaki beğeni sayınız sizin için önemli mi?

Cevabınız evet ise ne kadar ölçüde sizin için önem arz ediyor? 

46%

54%

Evet Hayır

13%

30%
54%

3% 0%

Çok fazla

Fazla

Orta

Az

Çok az



8. Siber zorbalık (internet üzerinden kişilerle alay etme, isim takma, dedikodu 

yayma, hakaret etme gibi saldırgan davranışlar) yaptınız mı?

33%

67%

Evet Hayır



9. Siber zorbalığa maruz kaldığınızda bunu ailenizle paylaşır mısınız?

48%

52%

Evet Hayır



10. Sosyal medyada “şikayet et” özelliğini kullandınız mı?

Cevabınız evet ise bu özelliğe ne kadar sıklıkta başvuruyorsunuz? 

85%

15%

Evet Hayır

5% 2%

26%

44%

23%
Çok fazla

Fazla

Orta

Az

Çok az



11. İnternette arkadaşlarınızın ya da başka kişilerin fotoğraflarını veya video 

görüntülerini onların izni olmadan mesaj ile diğer kişilere gönderir misiniz?

42%

58%

Evet Hayır



12. Bugüne kadar sosyal medyadan tanıdığınız birine ya da yabancı bir kişiye 

tehdit içerikli mesaj gönderdiniz mi?

14%

86%

Evet Hayır



13. Sosyal medyadaki herhangi bir fenomeni örnek alıyor musunuz?

43%

57%

Evet Hayır



Cevabınız evet ise hangi sosyal medya fenomenini örnek alıyorsunuz? 

Atakan ÖZYURT

Orkun IŞITMAK
Enes BATUR

Reynmen

Taner Tolga TARLACI
Şeyma SUBAŞI

Alper ERÖZER



14. Sosyal medyanın günlük hayatınızı olumsuz olarak etkilediğini düşünüyor 

musunuz?

Cevabınız evet ise ne kadar ölçüde hayatınızı olumsuz etkiliyor? 

65%

35%

Evet Hayır

13%

37%32%

12%
6%

Çok fazla

Fazla

Orta

Az

Çok az






