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  Amaç

Siber zorbalık davranışları hakkında farkındalık kazandırmak

  Kazanımlar

1.   Teknolojinin olumlu ve olumsuz özelliklerini ayırt eder.

2.   Siber zorbalık kavramını bilir.

3.   Siber zorbalık olaylarındaki rolleri bilir.

  Materyal

Çizim kalemleri, siber zorbalığın tanımı uygulamasında yer alan görseller

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. “Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimize geçmeden şimdi sizlerle 
birlikte bir oyun oynayalım.'' (Öğrenciler ikili eşleşir. İkili eş olan öğrencilerden biri ayna olur ve diğer arka-
daşının yaptığı hareketleri taklit eder. Öğretmen farklı bir ısınma oyunu tercih edebilir.)

Birçoğumuz haberleşmek, çalışmak gibi amaçlarla çeşitli araçlar kullanıyoruz. Bu araçlar teknolojik araç-
lar olarak ifade edilmektedir. Teknolojik araçların isimlerini biliyor musunuz? (Öğrencilerin cevapları alınır.)
Evet, sizlerin de söylediği gibi cep telefonu, tablet, bilgisayar teknolojik araçlardır. Şimdi size dağıtacağım kâğıt-
lara çevrenizde gördüğünüz bu cep telefonu, tablet ve bilgisayar resimlerini çizmenizi istiyorum.

OTURUM 1
SİBER ZORBALIK OLAYLARINI TANIMA
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ÇİZİM UYGULAMASI
 Öğrencilerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar görseli çizmeleri istenir. Öğrencilere aşağıdaki so-

rular yöneltilir:

➠ Cep telefonu, tablet ve bilgisayarla neler yapıyorsunuz?

➠ Cep telefonu, tablet ve bilgisayarla hoşunuza gitmeyen şeyler yaşadınız mı?

➠ Soruların cevapları alındıktan sonra öğretmen tarafından cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda 
hoş olmayan, bizleri rahatsız edecek bazı durumların yaşanabileceği vurgulanır.

➠ Bu araçların kullanımında internetten yararlanılabilmektedir. İnternette çevrim içi oyun oynarken, çiz-
gi film/dizi izlerken, araştırma yaparken bizi rahatsız ederek hoşumuza gitmeyen durumlar yaşayabi-
liriz. Şimdi bununla ilgili bir etkinlik yapalım.

➠ Bu teknolojik araçları kullanırken bazen bizi rahatsız ederek canımızı sıkan, üzen durumlar yaşayabili-
riz. Buna örnek verebilir misiniz? (Öğrencilere açıklama yapılarak soruyu yanıtlamaları teşvik edilir. 
(Aşağıda yer alan iki siber zorbalık davranışı örnek olarak verilir.)

Örnek siber zorbalık davranışları

➠ İnternet veya telefon kullanarak birilerine kötü söz söylemek

➠ İnternet veya telefon kullanarak çevirim içi oynanan oyuna almamak veya oyundan atmak

➠ Bir başkasına ait fotoğrafı izinsiz paylaşmak

➠ Birini  telefon, tablet veya bilgisayar aracılığı ile korkutmak, utandırmak

 Bu davranışların internet ortamında gerçekleşmesinin ‘‘Siber Zorbalık’’ olduğu ifade edilir. Aşağı-
daki tanım öğrencilerle paylaşılır ve öğrencilerin anlayacağı şekilde öğrencilere açıklanır.
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SİBER ZORBALIĞIN TANIMI
 “Bir kişi ya da grup tarafından cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik araçların kendini savunama-

yan bir mağdura karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılması” 

       

 Görsel kullanılarak buradaki çocuklardan hangisinin zorba, mağdur ve tanık /izleyici olduğu öğ-
retmen tarafından söylenir.

Siber zorbalık davranışlarının en önemli özelliğinin cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik 
araçların insanlara zarar verme amacıyla kullanılması olduğu, öğretmence vurgulanır. İlkokul öğ-
rencilerinin siber zorbalığın cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik araçlarla gerçekleştiğinin 
ve insanlara zarar verdiğinin farkında olmaları yeterlidir.

SİBER 
ZORBALIKTAN 

KORUNMAK
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ROL UYGULAMASI
Öğretmen sınıf ortamında çevrim içi güncel oynanan bir oyun üzerinden öğrencileri tahtaya çı-
kartarak; oyunu oynuyormuş gibi canlandırmalarını ister. Sonra da öğretmen ‘‘kötü söz söyleme, 
oyundan atma, dışlama gibi’’ davranışları belirterek bu davranışların nasıl birer davranış olduğu-
nu öğrencilere sorar. Cevapları alındıktan sonra bu davranışların internet ortamında yapılması 
durumunda bu olaylara ‘‘Siber Zorbalık’’ denildiğini açıklar. Ardından oyunda kötü söz söyleyen, 
arkadaşlarını dışlayan ve oyundan atma gibi davranışları yapan kişinin zorba, bunu kime yaptıysa 
o kişinin mağdur ve oyun içerisinde bunları gören kişilerin de izleyici olduğunu söyler ve etkinlik 
tamamlanır. 

UYGULAYICIYA 

BİLGİ NOTLARI
	 Birinci sınıfta öğrenciler okuma yazma bilmeden önce bu uygulama gerçekleştirilirse pusulacıkta-

ki ifadeyi öğretmen okur.

	 Öğrenciler arasında bu tür olaylar yaşanmamış olabilir. Bu durumda öğretmen, öğrencilere bu 
etkinliğin siber zorbalığın farkında olmak amacıyla yapıldığını belirtmelidir.

  Öğretmen benzer durumu paylaşan öğrencilere diğer öğrencilerin olumsuz tepkide bulunmama-
sına özen göstermelidir.

	 Öğretmen, süre ve sınıf ortamını (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik du-
rumu) göz önünde bulundurarak yeni ifadeler ekleyebilir. 
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OTURUM 2
SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAYLARI

  Amaç

Siber zorbalığın yapıldığı uygulamaları ve bunları kullanarak yapılabilecek siber zorbalık davranışları-
nı tanıyabilmelerini sağlamak 

Örnek olaylar aracılığı ile siber zorbalığın farkındalığını kazandırmak

  Kazanımlar

1. Örnek olaylar yoluyla teknolojinin olumlu ve olumsuz özelliklerini ayırt eder.

2.  Örnek olaylar yoluyla siber zorbalık davranışlarının farkında olur.

  Materyal

Örnek olay metni, siber zorbalık farkındalık formu (Form-1), duygular görseli

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Merhaba sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlerle siber zorbalığın nasıl gerçekleştiğine yönelik 
örnek olaylara yönelik çalışmalar yapacağız.

1.  Öğretmen “Merhaba, bugün sizlerle biraz daha siber zorbalık konusunu konuşmak istiyorum. Ge-
çen hafta öğrendiğiniz teknolojik araçların isimleri nelerdi?” sorusunu sorar ve öğrencilerin cevapları-
nı dinler. Öğrencilere Form-1dağıtılır.

➠ Form-1’de hangi teknolojik araçlar vardır?

 ”Peki bu araçları hangi amaçlar için kullanıyoruz?” Eğer aracın hangi amaçla kullanıldığı öğrenci-
ler tarafından bilinmiyorsa öğretmen bu araçlarla ilgili bilgi verir.

2.  Öğretmen daha sonra aşağıda Ek 2'de yer alan örnek olayları okur. Daha sonra aşağıdaki soru-
ları sınıfa yöneltir:

➤ Bu örnek olaylardaki kişilerin yaptıkları davranışlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

➤ Teknolojik araçlar amacı dışında kullanıldığında nelere yol açar?

➤ Örnek olaylardakilerine benzer olaylar yaşayan var mı? 

3.  Öğretmen, görüşleri aldıktan sonra öğrencilere siber zorbalıkla ilgili bilgi vererek örnek olay-
larda yaşanılan siber zorbalığı açıklar.

 (Siber zorbalık: Bir kişi ya da grup tarafından cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik araçların 
kendini savunamayan bir mağdura karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılmasına 
denir.)
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3. Ne Hissettin?

Çevrim içi oyun oynarken bir arkadaşınıza oyun sırasında aşağıdaki cümlelerin yazıldığını/söylendiğini 
düşünelim. Bu cümleleri okuyan/duyan arkadaşınız acaba ne hissetmiştir? Size göre hissettiği duyguyu 
gösterir misiniz/söyler misiniz?

Öğretmen dört duygu ifadesinin (şaşkın, üzgün, mutlu, korkmuş) yer aldığı görselleri öğrencilere 
dağıtır. Renkli kâğıtlara aşağıda verilen cümleler yazılarak bir kutunun içine konulur. Gönüllü öğren-
ciden kutunun içinde yer alan cümlelerden birini seçerek okuması istenir. Daha sonra bu ifade ken-
disine söylendiğinde ne hissedeceğini yüz ifadesiyle göstermesi istenir. Uygulama sonunda "İnternet 
ortamında bu durumlarla karşılaştınız mı, karşılaştığınızda ne hissettiniz?" soruları ile öğrencilerin 
görüşleri alınır.

Örnek Cümleler:

1- Başaramadın.

2- Yine beceremedin.

3- Seni bu oyuna almıyoruz.

4- Sen görürsün.

5- Bu oyunu senin sayende kazandık.

6- Hep oyunda hata yapıyorsun.

7- Sen çok zayıf bir rakipsin.

8- Seni oyundan atarım.

9- Süpersin.

10- Harika. 

Evet, geçen hafta bu tür davranışların siber zorbalık olduğunu konuşmuştuk. Tekrar hatırlayalım: “Bir 
kişi ya da grup tarafından cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik araçların kendini savunamayan bir 
mağdura karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılmasına “Siber Zorbalık” denilmektedir. Bir 
insanın fotoğraflarını izinsiz bilgisayar veya cep telefonu ile  paylaşmak, teknolojik araçlar ile yazışırken 
birine hakaret etmek, tehdit etmek gibi davranışlar siber zorbalık davranışlarıdır. Bu tür davranışların siber 
zorbalık olduğunu unutmamanızı ve birinin  size böyle davrandığını fark ettiğinizde aileniz ile öğretmenle-
rinize mutlaka haber vermelisiniz.” denilerek oturum tamamlanır.
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UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU

	 Öğrenciler arasında bu tür olaylar yaşanmamış olabilir. Bu durumda öğretmen, öğrencilere bu 
etkinliğin siber zorbalığın farkında olmak amacıyla yapıldığı belirtilmelidir.

  Öğretmen benzer durumu paylaşan öğrencilere diğer öğrencilerin olumsuz tepkide bulunmama-
sına özen göstermelidir.

 Süre ve sınıf ortamı (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik durum) göz önün-
de bulundurularak bütün örnek olaylar kullanılamayabilir.

  Örnek olaylardaki isimler sınıftaki öğrencilerin isimleriyle aynı olması durumunda örnek olaydaki 
isimler sınıfta olmayan isimlerle değiştirilir.

  Öğretmen, öğrencilere tüm sorularda birden fazla cevabın olabileceğini söylemelidir.



1.  Aşağıdaki araçlardan hangisi farklı bir şehirde yaşayan akrabanız 
ve arkadaşlarınızla konuşmanızı sağlar?

 A) Telefon  B) Televizyon  C) Tablet

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgiye ulaşmamız konusunda 
bize yardımcı olan teknolojik araçlardandır?

   A) Telefon   B) Televizyon  C) Bilgisayar

3.  Ödevlerimizi yaparken aşağıdaki araçlardan hangisini kullanırız?

 A) Telefon   B) Televizyon   C) Tablet/Bilgisayar

4.  Aşağıdakilerden hangisini güvenli ve doğru kullanabilmemiz için 
ailemizden izin almamız gerekmektedir?

 A) Buzdolabı  B) Masa  C) Bilgisayar

5.  İnternet erişimine hangi aracı kullanarak ulaşabiliriz?

 A) Etkileşimli telefon       B) Buzdolabı  C) Bulaşık makinesi

FORM – 1FORM – 1

12
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Ek - 2  

ÖRNEK OLAYLAR

1. Ali ve Ahmet okulda iyi anlaşan iki arkadaştır. Okul dışında da bilgisayar üzerinden çevrim içi 
oyunlar oynamaktadırlar. Ali bir gün okulda Ahmet’le oyun hakkında konuşurken bazı oyunları 
kaybetmelerinin sebebinin Ahmet olduğunu söyledi. Bir akşam yine internette oyun oynarken 
Ahmet’in yaptığı bir hata sonucu oyunu kaybettiler. Bunun üzerine oyun sırasında Ali, Ahmet’e 
kötü sözler söyleyerek hakaret etti. En iyi arkadaşından bu sözleri duymak Ahmet’i öfkelendir-
di. Bir sonraki internet oyununda Ahmet, Ali’yi oyuna almadı.

 

2.  Haluk sınıfında arkadaşı İrem’in kilosuyla alay ediyordu. İrem bu durumdan rahatsız olmasına 
rağmen Haluk aynı davranışı yapmaya devam ediyordu.  Haluk bir gün annesinin telefonunu 
alarak öğretmenin açtığı sınıf grubundan sesli mesaj ile yine alay etti. Bu kaydı o anda grupta-
ki sınıf arkadaşları dinledi. İrem diğer sınıf arkadaşlarının attığı sesli gülme mesajları dinledi. 
Daha sonra odasına geçerek ağladı.
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3.  Koray 9 yaşındaki kuzeni  Burçin ile birlikte bilgisayarda oyun oynarken Burçin’e oyun sırasında 
kötü sözler söylendiğini fark eder. 

   

UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU
	 Birinci sınıfta öğrenciler okuma yazma bilmeden önce bu uygulama gerçekleştirilirse pusulacıkta-

ki ifadeyi öğretmen okur.

	 Öğrenciler arasında bu tür olaylar yaşanmamış olabilir. Bu durumda öğretmen, öğrencilere bu 
etkinliğin siber zorbalığın farkında olmak amacıyla yapıldığını belirtmelidir.

  Öğretmen benzer durumu paylaşan öğrencilere diğer öğrencilerin olumsuz tepkide bulunmama-
sına özen göstermelidir.

	 Öğretmen, süre ve sınıf ortamını (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik du-
rumu) göz önünde bulundurarak yeni ifadeler ekleyebilir. 
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  Amaç

Siber zorbalığın etkilerini fark etmelerini sağlamak

  Kazanımlar

Siber zorbalığın kişilerin duygu, düşünce, başarı, aile ve arkadaşlık ilişkileri üzerindeki etkilerini bilir. 

  Materyal

Duygu Kartları, Örnek Olaylar Formu, Tartışma Soruları

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Merhaba sevgili öğrenciler, bu dersimizde siber zorbalığın çocuklar üzerindeki etkilerinin neler oldu-
ğunu sizlerle çalışacağız.

1.  “Değerli öğrencilerim, bugün sizlerle siber zorbalığın etkileri konusunda bir uygulama gerçekleş-
tireceğiz. Uygulama öncesinde bir ısınma oyunu oynayacağız”, ifadesinden sonra “Çemberdeyiz” 
etkinliği uygulanır. Öğretmen, "Çemberdeyiz, el eleyiz. Gönüllü bir öğrenci çemberin içinde yer alır  
o bir bülbül oldu , çember olan bizler de bülbülün kafesi olduk. Bülbülün görevi kafesten ne olursa 
olsun çıkmak. Kafesin göreviyse bülbülü çıkarmamak. Kafes bunu yaparken saat yönünde dönecek 
ve ‘bülbül kafeste, bülbül kafeste’ tekerlemesini söyleyecek. Bülbülü kafesten çıkarmayın.” yönerge-
sini verir. Oyun, birkaç defa oynanır. Oyun bittikten hemen sonra etkinlik değerlendirmesi yapılır.

2.   Öğrencilere siber zorbalığın oluşturduğu duygu, düşünce ve arkadaşlık ilişkilerine ilişkin so-
nuçları daha iyi hissedebilmeleri için  örnek olaylar kullanılacaktır. Duygu kartları (görsel) sınıfın 
uygun yerlerine, aralarında mesafe olacak şekilde asılır (heyecanlı, kızgın, endişeli, korkmuş, 
şaşkın, mutlu, üzgün) ve öğretmen tarafından örnek olaylar tek tek okunur. Öğrencilerden ör-
nek olaydaki kişinin yaşayabileceği duygu neyse o görselin altına gitmeleri istenir. Öğrenciler 

OTURUM 3
SİBER ZORBALIĞIN ETKİLERİ
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görselin altına gittikten sonra öğretmen her görselin altındaki öğrencilere aşağıdaki soruları 
sorar. Gönüllü öğrencilerin cevapları dinlenir. Bütün örnek olaylar bittikten sonra öğrenciler 
yerlerine geçer. Aşağıdaki tartışma soruları öğrencilere sorulur:

 

 1. Örnek olaydaki kişi ne düşünmüş olabilir?

 2. Örnek olaydaki kişi ne hissetmiş olabilir? 

 3. Örnek olaydaki kişinin arkadaşlıkları etkilenmiş midir? 

 4. Siz örnek olaydaki kişinin yerinde olsaydınız ne hissederdiniz? Neler düşünürdünüz?

 5. ''Siber zorbalık durumlarında kişiler mutsuz, kızgın, üzgün gibi duygular hissedebilir. Bu dav-
ranışta bulunan kişilerin sizlerin de söylediği gibi düşünceleri olabilir. Zorbalık karşısında farklı duy-
gular da hissedilebilir. Bu olaylar ile karşılaştığınızda ailenize, öğretmeninize anlatmamızı istiyo-
rum.” der ve oturum tamamlanır.

3.   Öğrencilerden etkinliğe ilişkin paylaşmak istedikleri bir konunun olup olmadığı sorulur. Öğ-
rencilerin yanıtları dinlenir. Katkı ve katılımlarından dolayı gruba teşekkür edilir.

DUYGU KARTLARI GÖRSELİ 
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SİPER ZORBALIK ÖRNEK OLAYLARI 

1. Alkım birinci sınıf öğrencisidir. Okul bittikten sonra arkadaşlarının, aralarında 
internetten oyun oynamaya karar verdiklerini duyar. Alkım eve gittiğinde bil-
gisayarın başında oyun davetini bekler. Fakat arkadaşları internette oynadık-
ları oyuna Alkım’ı davet etmezler.

2. Sıla ikinci sınıf öğrencisidir. Çevrimiçi oyun oynarken takım oyunundaki arka-
daşı Sıla’ya hakaret içeren sözler söylemiştir. 

3. Ezgi sınıf mesajlaşma uygulamasında arkadaşıyla alay edildiğini görür.

4. Kadir, arkadaşı Bora ile tablette oyun oynarken sürekli onunla alay eden cüm-
leler yazar.

UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU
U
	 Öğretmen diğer öğrencilerin doğru duygu ifadesini tercih etmeyen öğrencilere olumsuz tepkide 

bulunmamasına özen göstermelidir.

 Süre ve sınıf ortamı (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik durum) göz önün-
de bulundurularak örnek olaylar artırılabilir ya da azaltılabilir.

 Öğrenciler tarafından gerekli açıklama yapılamaması durumunda gerekli açıklamalar öğretmen 
tarafından yapılır. 



OTURUM 4
SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ

  Amaç

Siber zorbalıkla baş etme stratejilerini tanımalarını sağlamak

  Kazanımlar

1.  Siber zorbalıkla baş etme stratejilerini bilir.

2.  Siber zorbalık olaylarında hangi baş etme stratejisinin kullanılabileceğini fark eder.

  Materyal

Siber zorbalık görseli, Form-2

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Merhaba sevgili öğrencilerim, bu hafta siber zorbalık olaylarından kendimizi koruyabilmek için hangi 
stratejileri kullanabileceğimizi sizlerle ele alacağız.

1.  Öğretmen siber zorbalıkla karşılaşılan ve karşılaşılmayan durumlarla ilgili iki görseli öğrencile-
re gösterir.

18
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Hazırlanan görseller sınıfın tahtasına asılır. Öğretmen aşağıdaki soruları öğrencilere sorar: 

A. Siber zorbalık yaşayan çocuk hangisidir?

B. Bu durum karşısında neler yapıyor?

2.  Öğrencilerden alınan cevaplardan sonra öğretmen, siber zorbalık yaşayan birini canlandıra-
cağını ifade eder. Canlandırmada öğretmen telefonuna gelen mesaja bakar. Mesajda hakaret 
içerikli emoji ve kelimeler olduğunu  sınıfa söyler. Mesajı okuduktan sonra şaşkınlık ve üzüntü 
tepkileri gösterir. Öğretmen canlandırma etkinliğini sonlandırarak öğrencilere bu durum kar-
şısında ne yapılacağını sorar. Öğrencilerin cevaplarını tahtaya yazar. Öğrencilere siber zorbalık 
ile karşılaştığında ailesinden bir yetişkinden, öğretmeninden, okul idaresinden ve okul rehber 
öğretmen/ psikolojik danışmanından yardım alabileceği vurgulanır. Öğretmen internet orta-
mında siber zorbalığa maruz kalmamak için güvenli kullanımla ilgili Form-2’de yazılı davranış-
ları öğrencilere anlatır. 

3.  Öğrencilerden oturuma ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşmaları istenir. Katkı ve katılımla-
rından dolayı gruba teşekkür edilir.

Siber zorbalıkla baş etme

Aile

Okul idaresi

Öğretmen

Psikolojik danışman/rehber öğretmen 



1.  Birisi senden internet üzerinden fotoğraf istediğinde  HAYIR DE!

2. Birisi senden okul, ev ve adres bilgilerini istediğinde  HAYIR DE!

3. Birisi senden aile bilgilerini istediğinde HAYIR DE!

4. Birisi sana ait ses kaydı, görüntü ve video istediğinde  HAYIR DE!

FORM – 2FORM – 2

20

HAYIR
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OTURUM 5
SİBER ZORBALIKLA ÖRNEK OLAYLAR YOLUYLA 
BAŞ ETME

  Amaç

Siber zorbalık örnek olaylarında durumu fark edip uygun baş etme stratejilerini seçmelerini sağlamak

  Kazanım

Siber zorbalık örnek olaylarında hangi baş etme stratejisinin kullanılabileceğini bilir.

  Materyal

Siber zorbalık örnek olayları, Form-3

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Merhaba sevgili öğrencilerim, bu hafta sizlerle bazı siber zorbalık örnek olayları üzerinde çalışarak 
siber zorbalıkla baş etme stratejilerini nasıl kullanabilceğinizine yönelik çalışmalar yapacağız.

1.  Öğretmen sınıftaki her bir öğrenciye ekte yer alan formdan dağıtır. Öğretmen tarafından öğ-
rencilere birinci örnek olay okunur. Daha sonra öğretmen her bir öğrencinin ayrı ayrı formda 
yer alan soruları sözlü veya yazılı cevaplamasını isteyerek sınıfta benzer ve farklı düşünenlerin 
ayrı ayrı el kaldırmasını ister. Farklı düşünen öğrencilerin cevapları dinlenir.

2. Bu şekilde birden fazla örnek olay incelenir. Örnek olay seçimi sınıfın düzeyine ve süreye göre 
yapılır. Örnek olaylar sınıfa göre farklılaştırılabilir ya da bu olayların sayısı artırılabilir.

NOT
1. Örnek olaydaki isimler sınıftaki öğrencilerin isimleriyle aynı olması durumunda bu isimler sı-

nıfta olmayan isimlerle değiştirilir.

2.  Birinci sınıf öğrencileri okuma yazma bilmeden önce bu uygulama gerçekleştirilirse formdaki 

ifadeler öğretmen tarafından onlara okunarak öğrencilerin görüşleri alınır.

3. Form-3 her örnek olay için ayrı ayrı verilir.

4. Örnek olaylar tartışıldıktan sonra öğrencilere yardım alabilecekleri kişiler (aile, rehber öğret-

men/psikolojik danışman, sınıf öğretmeni) konusunda sık sık hatırlatma yapılmalıdır.
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Ek - 2  

ÖRNEK OLAYLAR

Örnek Olay 1: Alp okula yeni başlamıştı. Okulu ve arkadaşlarını sevmişti. Alp sınıf arkadaşlarıyla 

tenefüste oyun oynamayı çok seviyordu. Okuldan eve gidince Alp bazı arkadaşlarıyla internet 

ortamında da oyun oynuyordu. Bir gün okuldan eve gelen Alp biraz dinlendikten sonra inter-

nette arkadaşlarıyla daha önce oynadığı oyunu oynamak istedi. İnternette oynadıkları oyuna 

girdiğinde arkadaşlarının oyun oynadığını gördü. O da oyuna girmek, onlarla oynamak istedi-

ğini iletişim kurdukları sosyal medya programıyla arkadaşlarına söyledi. Arkadaşları Sinan ve 

Aras, Alp’le dalga geçtiler ve onu oyuna almadılar. 

Örnek Olay 2:  Ali ve Ahmet sınıfta çok iyi anlaşan iki arkadaştır. İki yakın arkadaş sosyal medyadaki 

hesaplarının şifrelerini de birbirlerine söylemişti. Bir gün iki arkadaş tartıştı. Bu duruma çok 

sinirlenen Ali, Ahmet’in şifresini bildiği için onun hesabına girerek hesabındaki bütün arkadaş-

larına hakaret içeren mesajlar gönderdi.
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Örnek Olay 3: Mehmet, sanal ortamda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Son 

zamanlarda Mehmet oyunlarda istenilen performansı gösteremediği için takım hâlinde kay-

betmeye başlamışlardı. Oyun kaybettikçe arkadaşları Mehmet’e “Bir şeyi yapamıyorsun!”, “Senin 

yüzünden takım kaybediyor!”, şeklinde cümleler yazdılar. 

Örnek Olay 4:  Şeyma ailesi ve kuzenleriyle birlikte tatile gider. Şeyma’nın kuzeni ondan habersiz 

Şeyma’nın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada izinsiz paylaşır.
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Bu örnek olaydaki siber 
zorbalık olayını anlatınız.

Bu örnek olaydaki siber 
zorba kim(ler)?

Bu örnek olaydaki siber 
mağdur kim(ler)?

Siber zorbalık yapmak 
için hangi araç(ları) 
kullandılar?

Örnek olaydaki hangi 
davranış(lar) siber zorbalık 
kapsamına girer?

Sizce siber mağdur olan 
kişi ne hisseder?

Siber zorbalık olayına 
maruz kalan kişi neler 
yapabilir?  

Siber zorbalığa maruz 
kalan bir arkadaşına ne 
önerirsin?

Bu durumu yaşayan kişiler 
kimlerden yardım alabilir?

Siber zorba davranışında 
bulunan kişilere  bu 
davranışı yapmaması için 
neler önerebiliriz?

FORM – 3FORM – 3

Siber Zorbalık 
Olayını 

Değerlendirme 
Formu



25

OTURUM 6
SİBER ZORBALIĞA KARŞI DURMA

  Amaç

Siber zorbalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu belirlemek

  Kazanım

Siber zorbalık sürecini değerlendirir.

  Materyal

İstasyon etkinliği

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Merhaba sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlerle hem kendinizi hem de arkadaşlarınızı siber zor-
balık olaylarından koruyabilmeniz için okulda neler yapabileceğinize yönelik çalışmalar yapacağız.

1.  Öğretmen öğrencileri dört gruba ayırır. Her grup içinden bir öğrenci istasyon şefi seçilir. Her 
gruba  siber zorbalığa ilişkin öğrendiklerini grup arkadaşları ile birlikte  kararlaştırarak anlat-
maları/ifade etmeleri istenir. Bu görevler arasında pano veya resim yapma, afiş oluşturma, 
hikâye yazma, rol oynama gibi teknikler kullanılabilir. 

2.  Grup üyelerine çalışmaları için 20 dakika süre verilir. Süre bitiminde öğrenciler grup sözcüsü 
seçerek öğrendiklerini anlatır.

3.  Öğretmen siber zorbalık konusunda farkındalık kazanmaları için yedi haftadır bazı çalışmalar 
yaptıklarını bu konudaki katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür eder.





İlkokul  
3. - 4. Sınıflar



İÇİNDEKİLER

SİBER ZORBALIK OLAYLARINI TANIMA 29

32

36

38

41

45

51

SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAYLARI

SİBER ZORBALIK ARAÇLARI VE UYGULAMALARI

SİBER ZORBALIĞIN ETKİLERİ

SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ

SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAY ANALİZİ

SİBER ZORBALIĞA KARŞI DURMA

1

2

3

4

5

6

7



2929

  Amaç

Öğrencilere siber zorbalık davranışları hakkında farkındalık kazandırmak

  Kazanımlar

1. Teknolojinin olumlu ve olumsuz özelliklerini ayırt eder.

2. Siber zorbalık kavramını bilir.

3. Siber zorbalık olaylarındaki rolleri bilir.

4. Siber zorbalık davranışlarını bilir.

  Materyal

Siber zorbalığı anlatan  görsel

  Süre

40 dakika

UYGULAMA SÜRECİ
1.  Öğretmen, “Merhaba öğrenciler, bu haftadan itibaren sizlerle  birlikte teknolojik araçları kulla-

nırken karşılaşabileceğimiz durumlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Bilgi ve haberleşme amaçlı 
kullandığımız teknolojik araçlara örnekler verir misiniz? Cevaplar alındıktan sonra size dağıttığım 
kâğıtlara teknolojik araçlarla (tablet, telefon, bilgisayar, internet) faydalarını yazmalarını ister, öğ-
renci cevapları alınır. Öğretmen “İnsanlar ile haberleşmek, derslerimiz için araştırmalar yapmak, 
yeni bir dil öğrenmek gibi amaçlar için teknolojik araçlardan yararlanırız." der.

2.  Öğrencilere teknolojik araçların (tablet, telefon, bilgisayar, internet) zararlarını yazmaları istenir. 
Zararlar konusu da açıklanıp tartışılır. Öğretmen “Zaman sınırlaması yapmamak, gizliliğe dikkat 
etmemek, oyunlarda arkadaşlarımıza kötü sözler söylemek gibi durumlar yaşarsak teknoloji kul-

OTURUM 1
SİBER ZORBALIK OLAYLARINI TANIMA
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lanımının zararları ile karşılaşabiliriz. Teknolojik araçlar aracılığıyla yaşanılan olumsuz durumlar-
dan biri de siber zorbalıktır.” şeklinde açıklama yapar. 

3.  Öğretmen “Peki sizce siber zorbalık ne demektir?” diye öğrencilere sorar ve cevaplardan sonra si-
ber zorbalığın tanımını yapar: “Bir kişi ya da grup tarafından cep telefonu veya bilgisayar gibi tek-
nolojik araçların kendini savunamayan bir mağdura karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde 
kullanılması” siber zorbalıktır. Siber zorbalık davranışlarının en önemli özelliğinin cep telefonu 
veya bilgisayar gibi teknolojik araçlar aracılığı ile insanlara zarar verme amacıyla kullanılması 
olduğunun altı çizilir. 

4. Görsel kullanılarak buradaki çocuklardan hangisinin zorba, mağdur ve tanık/izleyici olduğu öğ-
retmen tarafından söylenir.

5. Daha sonra siber zorbalık konusunda öğrencilerin kendilerinin ya da tanıdıklarının mağdur, zor-
ba ya da izleyici olma deneyimi yaşayıp yaşamadıkları sorulur. 

6. Öğretmen zorba, mağdur ve tanık/izleyici tanımlarını yapar. 
 Siber Zorba: Sanal zorbalığı yapan kişi; 
 Siber Mağdur: Sanal zorbalığa uğrayan kişi; 
 Siber Tanık/İzleyici: Sanal ortamda yapılan zorbalığa şahit/tanık olan kişidir.

7. Öğrencilere, aşağıda yer alan siber zorbalık davranışlarından örnekler sunulur. Ardından öğren-
cilerin hangi teknolojik araçları, uygulamaları kullandıkları ve bu araçları kullanırken siber zorba-
lık davranışları ile karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulur.

8. Öğretmen “Bugün teknolojinin olumlu ve olumsuz kullanımları, siber zorbalığın, siber zorba, si-
ber mağdur ve siber tanık/izleyici kavramlarının ne olduğu, hangi davranışların siber zorbalık 
olabileceği hakkında konuştuk.” şeklinde bir özetleme yapar ve tüm öğrencilere katılımları için 
teşekkür edip etkinlik sonlandırılır.

SİBER ZORBALIK DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ 
➠ İnternet veya telefon kullanarak birilerine kötü söz söylemek
➠ İnternet veya telefon kullanarak çevrimiçi oynanan oyuna almamak veya oyundan atmak
➠ İnternet veya telefon kullanarak dedikodu çıkarmak
➠ İnternet veya telefon kullanarak birilerini aşağılayıp incitmek
➠ İnternet veya telefon kullanarak bir kişiye iftira atmak
➠ Başkasına ait kişisel bilgileri internet veya telefon kullanarak izin almadan ele geçirmek
➠ İnternet ortamında birilerine hakaret etmek
➠ Küçük düşürücü bir mesajı paylaşmak
➠ Başkasına ait fotoğrafı veya video görüntüsünü sanal ortamda izinsiz paylaşmak
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UYGULAYICIYA 

BİLGİ NOTU

	 Öğrenciler arasında bu tür olaylar yaşanmamış olabilir. Öğretmen, öğrencilere bu etkinliğin siber 
zorbalığın farkında olmak amacıyla yapıldığını belirtmelidir.

 Öğretmen benzer durumu paylaşan öğrencilere diğer öğrencilerin olumsuz tepkide bulunmama-
sına özen göstermelidir.

 Süre ve sınıf ortamı (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik durum) göz önün-
de bulundurularak bütün örnek olaylar kullanılamayabilir.

 Örnek olaylardaki isimler sınıftaki öğrencilerin isimleriyle aynı olması durumunda örnek olaydaki 
isimler sınıfta olmayan isimlerle değiştirilir.

 Öğretmen, öğrencilere tüm sorularda birden fazla cevabın olabileceğini söylemelidir.
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OTURUM 2
SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAYLARI

  Amaç

Siber zorbalığın yapıldığı teknolojik araç ve uygulamaları tanımak

Teknolojik araçlar yoluyla gerçekleşen siber zorbalık davranışlarını tanıyabilmelerini sağlamak 

  Kazanımlar

1. Örnek olaylar yoluyla teknolojinin olumlu ve olumsuz özelliklerini ayırt eder.

2. Örnek olaylar yoluyla siber zorbalık olaylarının farkında olur. 

  Materyal

Örnek olaylar, Form-1.

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen “Merhaba, bugün sizlerle biraz daha siber zorbalık konusunu konuşmak istiyorum. Ge-
çen hafta öğrendiğiniz teknolojik araçların isimleri nelerdi? Bu araçların yararları nelerdi?” sorularını 
sorar ve cevapları alır, öğrencilere birer adet Form-1 dağıtarak öğrencilerden formda yer alan 
sorulara cevap vermesini ister.

2. ''Evet, çocuklar teknoloji doğru ve sağlıklı kullandığımızda hayatımızı kolaylaştırır. Mesela dinlemek 
istediğimiz bir müziğe, izlemek istediğimiz bir filme veya öğrenmek istediğimiz bir konuya kolaylıkla 
ulaşabiliyoruz. Bazen de yanlış kullanımla teknolojiyi zararlı hâle getirebiliyoruz. Hadi şimdi bir örnek 
olayla teknoloji kullanımını biraz daha inceleyelim.'' dedikten sonra öğretmen sınıfa aşağıdaki so-
ruları sorar:

➠ Bilgi ve iletişim teknolojileri olmasa hayatımızda ne gibi zorluklar yaşardık?

➠ Formdaki sorulardan cevabını bilemediğiniz soru oldu mu?
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3. Öğretmen örnek olayları sırasıyla gönüllü bir öğrenciye okutur ve aşağıdaki soruları sınıfa yönel-
tir:

➠ Okuduğumuz bu örnek olayda hangi teknolojik araçlar kullanılmış olabilir?

➠ Bu örnek olayda hangi teknolojik araçlar kullanılmıştır? Bu araçlar yararlı bir amaç için mi yoksa za-
rarlı bir durum için mi kullanılmıştır?

➠ Okuduğumuz örnek olaylara benzer sizin yaşadığınız ya da şahit olduğunuz olaylar oldu mu?

4.  Öğretmen, görüşleri aldıktan sonra öğrencilere siber zorbalıkla ilgili bilgi verir: (Bir kişi ya da grup 
tarafından cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik araçların kendini savunamayan bir mağdura 
karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı bir biçimde kullanılmasına siber zorbalık denilmektedir.)

5. Öğrencilere siber zorbalığın ne olduğunu açıkladıktan sonra okunan örnek olaylardan hangi-
lerinin siber zorbalık olduğunu sorar.  Yapılan paylaşımlardan sonra genel bir değerlendirme 
yaparak süreci sonlandırır.
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1.  Günümüzde en çok kullandığımız teknolojik araçlar nelerdir?

2.  Bu teknolojik araçları hangi amaçlar için kullanıyoruz?

3.  Bu teknolojik araçlardan hangilerine sahipsiniz?

4.  Teknolojik araçlar kötü amaçla kullanımında ne gibi sorunlarla 
karşılaşabiliriz?

FORM – 1FORM – 1
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Ek - 1  

ÖRNEK OLAYLAR

1. Uraz’ın kuzeni cep telefonundan Uraz’ın  fotoğrafını çekerek sosyal medya uygulamalarının 
birinde izinsiz paylaşır. Fotoğrafın üzerinde  değişiklikler yaparak Uraz ile sürekli alay eder. 

2. Hayri ve Akın iki yakın arkadaştır. Birlikteyken bazen bilgisayarda oyun oynarlar. Bir gün iki 
arkadaş tartışır. Hayri, Akın’ın sosyal medya şifresini bildiği için onun hesabına girerek hesa-
bındaki bütün arkadaşlarına hakaret içeren mesajlar gönderir. Bu mesajları alan arkadaşları, 
mesajların Akın’dan geldiğini düşünerek Akın’a neden böyle bir davranışta bulunduğunu sorar. 
Akın bu durumdan haberi olmadığını ve böyle bir davranışı kendisinin yapmadığını söyler.

3. Melda, sanal ortamda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı sever. Son zamanlarda Melda 
oyunlarda  istenilen performansı gösteremediği için takım hâlinde kaybetmeye başlamışlardı. 
Bir süre sonra arkadaşları Melda’yı oyundan engelledi. 
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OTURUM 3
SİBER ZORBALIK ARAÇLARI VE UYGULAMALARI

  Amaç

Siber zorbalığın yapıldığı teknolojik araç ve uygulamalar ile yapılabilecek siber zorbalık davranışlarını tanı-
mak

  Kazanımlar

1. Siber zorbalık olaylarının gerçekleştiği ortamları bilir.

2.  Teknolojik araçlarla yapılabilecek olası siber zorbalık davranışlarının farkında olur.

  Materyal

Çizginin Üstünde Çizginin Altında Uygulaması

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen, teknolojik araçlar kullanılarak yapılan siber zorbalığın ne olduğunu sorarak oturuma başlar. 
Cevaplardan sonra siber zorbalığın en önemli özelliğinin siber ortamda teknolojik araç (cep telefonu, 
tablet) ve sosyal medya uygulamaları kullanılarak gerçekleştiğini, zarar verme amacıyla kasıtlı ola-
rak yapıldığını vurgular. 

2. Öğrencilere günlük hayatta hangi teknolojik cihaz ve uygulamaları kullandıkları sorulur, öğrencilerin 
verecekleri cevaplara göre bunlar tahtaya, etkileşimli tahtaya ya da tüm sınıfta görülebilir bir yere yazı-
lır (Gelen cevaplar arasında cep telefonu, internet, tablet, bilgisayar bulunmasa bile öğretmen tarafın-
dan bunlar hatırlatılmalıdır). Daha sonra bu araç ve uygulamaları kullanırken istemedikleri ve rahatsız 
oldukları hangi davranışlarla karşılaştıkları öğrencilere sorulur?

➠ Öğretmen sunuyu açarak sunuda yer alan bilgileri öğrencilerle soru cevap yolu ile paylaşır. Bu esnada 
önceden yazılmış araçlarla ilişkilendirme yapılır.

➠ Öğretmen daha sonra 'çizginin üstünde çizginin altında' uygulamasını gerçekleştirir.
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ÇİZGİNİN ÜSTÜNDE ÇİZGİNİN ALTINDA UYGULAMASI 
 Uygulama öğrencilere bireysel olarak A4 kâğıdı dağıtılarak ya da tek tek tahtaya çıkarılarak tahta 

ikiye bölünüp kullanılmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Burada karar öğretmen tarafından 
alınır. Öğretmen eğer kâğıtla uygulamayı tercih ederse kâğıtları öğrenciye dağıtır ve A4 kâğıtları-
nın yatay bir çizgi çizilerek ikiye ayrılmasını ister (Öğrencilere tahtaya çizerek örnek gösterilebilir). 
Öğretmen eğer tahtayı kullanmayı tercih ederse kendisi tahtaya yatay bir çizgi çizerek tahtayı iki-
ye ayırır. Sonra öğretmen “Sizlere bazı ifadeler okuyacağım. Bu okuduğum ifadeleri internette oyun 
oynarken bir arkadaşınız size söylemesi durumunda bu ifade eğer siber zorbalıksa çizginin altına, 
değilse üstüne yazın.” der.  

İfadeler: 

• Başaramadın!

• Sen çok beceriksizsin!

• Seni bu oyuna almıyoruz!

• Sen görürsün!

• Bu oyunu senin sayende kazandık!

• Hep oyunda hata yapıyorsun!

• Sen çok zayıf bir rakipsin!

• Seni oyundan atarım!

• Süpersin!

• Harika! 

 Tüm ifadeler bittikten sonra öğretmen “Çizginin üstündeki ifadeleri kullanmalıyız ancak altındakileri 
kullanmamalıyız.” der.

 Öğretmen öğrencilerin kâğıtlarını ters çevirerek yine benzer bir çizgi ile ikiye ayrılmasını ister. 
Sonra “Şimdi sizlere bazı teknolojik araçlar söyleyeceğim. Söylediğim teknolojik araç eğer bizlere ya-
rarlıysa çizginin altına, siber zorbalık gibi çeşitli zararları olabilecek teknolojik araçsa çizginin üstüne 
yazın!” der.

İfadeler: 

➠ Cep telefonu  ➠  Bilgisayar

➠ İnternet  ➠  Tablet

➠ Radyo   ➠  Televizyon

➠ Oyun konsolu

 Öğretmen tüm araçlar yazıldıktan sonra “ister çizginin altında olsun ister üstünde olsun tüm 
araçların doğru ve amacı doğrultusunda kullanıldığında faydalı olduğunu ama başkalarına zarar 
vermek, kötü amaçlı veya fazla kullanıldığında zararlı olduğunu söyleyerek genel bir değerlendir-
me yapar ve etkinliği sonlandırır. 

37



38

OTURUM 4
SİBER ZORBALIĞIN ETKİLERİ

  Amaç

Siber zorbalığın yapıldığı teknolojik araç ve uygulamalarla yapılabilecek siber zorbalık davranışlarını tanı-
mak

  Kazanımlar

Siber zorbalığın kişilerin duygu, düşünce, akademik başarı, arkadaşlık ve aile ilişkileri üzerindeki etkilerini 
bilir.

  Materyal

Siber Zorbalık Örnek Olayları

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Etkinlik öğretmenin yapacağı şu açıklama ile başlar. “Değerli öğrenciler, bugün sizlerle siber zorbalığın 
etkileri konusunda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Çalışma öncesinde grup içine girme etkinliğini yapacağız. 
6-7 öğrenci bir araya gelerek bir daire (grup) oluşturacak. Bir öğrenci dairenin dışına çıkacak. Daire dışında 
kalan öğrenci grubun içine girmeye çalışacak. Grup üyeleri de onu içeri almamak için çaba gösterecek.” 
Öğretmenin açıklamasından sonra etkinlik uygulanır ve öğrencilerin duygularını ve düşüncelerini pay-
laşmaları istenir. 

2. Öğretmen “Bir gruba dahil olmak, arkadaşlık kurmak bizim için çok önemlidir. Bazen bir gruba giremeyebi-
liriz. Etkinlikte olduğu gibi sanal ortamda bir arkadaşınızı oyuna ya da konuşma grubunuza almamak, onu 
dışlamak, arkadaşınızı üzer ve bu, bir siber zorbalık örneği olur. Şimdi bir örnek olayla devam edelim.” der.

3. Öğretmen öğrencilere siber zorbalık ile ilgili örnek bir olay anlatır ve bununla ilgili görseli öğrencilere 
gösterir.
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 “Dolunay dördüncü sınıf öğrencisidir. Sınıf mesajlaşma grubuna habersizce çekilen ve istemediği bir 
fotoğrafının konulduğunu fark eder. Gruptaki arkadaşlarının bu fotoğrafla ilgili alay edici emojiler 
eklediğini ve yazışmalar yaptığını görür.” 

 Örnek olay anlatıldıktan sonra öğrencilere balon (Etkinlik yumuşak top veya kâğıt buruşturularak 
da yapılabilir*) oyunu oynanacağı söylenir. Öğrencilere Dolunay’ın yaşadıklarını bir cümle ile söy-
leyerek balonu diğer öğrenciye doğru atması istenir (Top atılırken etkinlik öğretmenin soraca-
ğı, Dolunay ne hissetmiş olabilir? Olay hangi teknolojik araçla gerçekleştirilmiştir? gibi sorularla 
zenginleştirilebilir). Örneğin “Dolunay üzülmüştür” denip balon diğer öğrenciye doğru gönderilir. 
-Balonu tutmada ve göndermedeki beceri önemli değildir- Etkinlik öğrenci cevapları bitene kadar 
devam eder. 

4.  Öğrencilere siber zorbalığın oluşturduğu duygu, düşünce, okul, arkadaşlık ve aile ilişkilerine ait 
sonuçları daha iyi hissedebilmeleri için siber zorbalık örnek olayları verilir. Öğrenciler dört gruba 
ayrılır. Her gruba bir örnek olay ve tartışma soru kâğıdı verilir. Gruplardan kendi örnek olaylarına 
uygun tartışma sorularını cevaplamaları istenir. 5 dakika süreleri olduğu vurgulanır. Süre sonun-
da her grubun sözcüsü örnek olayını ve cevaplarını tüm sınıfla paylaşır. ''Bu örnek olaya ait diğer 
öğrencilerin eklemek istediği bir şey var mı?'' sorusu sorulur ve öğretmen her örnek olaydan 
sonra gruba teşekkür eder, eksiklik varsa tamamlar. 

5.  Öğrencilere oturuma ilişkin paylaşmak istedikleri bir konunun olup olmadığı sorulur. Öğrencile-
rin yanıtları dinlenir. Katkı ve katılımlarından dolayı gruba teşekkür edilir.



40

Ek - 2  

SİBER ZORBALIK ÖRNEK 

OLAYLARI

1. Alp 4. sınıf öğrencisidir. Okul bittikten 
sonra arkadaşlarıyla çevrim içi oyun oy-
namaya karar verirler. Alp eve gittiğin-
de bilgisayarın başında oyun davetini 
bekler. Fakat arkadaşları çevrimiçi oy-
nadıkları oyuna Alp’i davet etmezler.

2. Nazmiye 3. sınıf öğrencisidir. Çevrim içi 
oyun oynarken takım oyunundaki arka-
daşı hakaret içeren sözler söylemiştir. 

3. Akay babasının telefonunu gizlice ala-
rak sınıf mesajlaşma uygulaması ara-
cılığıyla sınıfta yere düşen arkadaşına 
yönelik dalga geçen ifadeler içeren bir 
sesli mesaj gönderir.

4. Zülfiye 4. sınıfa devam etmektedir. Sınıf 
arkadaşlarıyla birlikte bir mesajlaşma 
grubu kullanmaktadır. Zülfiye bir sabah 
mesajlaşma grubundan çıkarıldığını 
fark eder.

TARTIŞMA 

SORULARI

1.  Bu örnek olaylardaki kişilerin sanal or-
tamda yaptıkları konusunda ne düşünü-
yorsunuz?

2.  Yukarıdaki olayların sonucunda mağdur 
olan kişi var mıdır? Nedenini belirtiniz. 

3.  Bu örnek olaylardaki kişiler kendilerine 
yapılan davranışlardan dolayı;

	 ➠  Neler hissetmiş olabilir? 

	 ➠  Neler düşünmüş olabilir?

	 ➠  Okul dersleri nasıl etkilenebilir?

	 ➠  Arkadaşlık ilişkileri nasıl etkilenebilir?

	 ➠  Aile ilişkileri nasıl etkilenebilir?

UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU

Öğretmen, öğrencilere duygu ve düşüncenin ne olduğunu açıklayabilir.

(Duygu; bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, 
izlenimdir. Düşünce; dış evrenin kişinin zihnine yansımasıdır.)
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OTURUM 5
SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ

  Amaç

Siber zorbalıkla baş etme stratejilerini tanıtmak

  Kazanımlar

1.  Siber zorbalıkla baş etme stratejilerini bilir.

2.  Siber zorbalık olayında kullanacağı baş etme stratejisini seçebilir.

  Materyal

Baş etme stratejileri sunusu

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen tarafından öncelikle baş etme farkındalık uygulaması yapılır.

➠ Baş Etme Farkındalık Uygulaması: Sınıfın 4 köşesi A, B, C ve D köşesi olmak üzere öğrencilere 

tanımlanır ve bu köşelere A4 kâğıdına hangi köşe oldukları yazılarak yapıştırılır (Etkinlik sınıf 

içinde ya da okul bahçesinde yapılabilir). Öğrenciler sınıfın ortasında toplanırlar ve öğretmen 

öğrencilere şu yönergeyi verir: “Birazdan size dört seçenekli bir soru soracağım ve hangi seçenek 

size göre doğruysa o köşeye gitmenizi istiyorum. Bazı soruların birden fazla doğru seçeneği olabilir. 

Siz, kendi uygulayacağınız seçeneği seçebilirsiniz eğer seçeneklerden hiçbirisi size uygun değilse mer-

kezde kalabilirsiniz (Alternatif fikri olan öğrenciler herhangi bir köşeye gitmez ve merkezde kalarak 

fikirlerini beyan ederler.)”
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UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU

Etkinlik boyunca her soruda koyu renkli seçenekler doğru ifadeleri göstermektedir. Her sorunun biti-
minde öğretmen doğru ve yanlış seçeneklerin nedenlerini öğrencilerle kısaca tartışarak diğer soruya 
geçer. Bu sorulardan en az beş tanesi uygulanmalıdır.
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2. Daha sonra sunum açılarak sunuda yer alan bilgiler aktarır. Bilgi aktarımı yapıldıktan sonra öğ-

rencilere öğretmen tarafından hangi baş etme yolunu daha çok kullanacağı sorulur. Sınıfta yeterli 

cevap alınarak her bireyin ilk olarak tercih edeceği baş etme yolu farklı olabilir. Bunun yanında 

siber zorbalığı baştan önlemek için gizliliği ve güvenliği arttırmanın önemi vurgulanarak süreç 

sonlandırılır.

RESİM ETKİNLİĞİ
 Resim Etkinliği: Öğrencilerden bir siber zorbalık durum ile baş etme stratejilerinin yer aldığı resim 

çizmeleri istenerek çizilen bu resim sınıfta sergilenir.

AFİŞ ETKİNLİĞİ
 Afiş Etkinliği: Öğrencilerden siber zorbalıkla baş etme stratejilerine yönelik bir afiş hazırlaması 

istenerek sınıfta sergilenir.

NOT
Ek bir uygulama yapmak isteyen öğretmenlerimiz aşağıdaki etkinlikleri yapabilir. Bu etkinlikler bireysel 
etkinlik, grup etkinliği ya da ödev olarak gerçekleştirilebilir.
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Ek - 3  

DEĞERLENDİRME SORULARI

Not:  Sorulardaki doğru cevaplar kalın olarak işaretlenmiştir.

1. Cep telefonunuza tanımadığınız bir numaradan uygunsuz kelimeler içeren bir mesaj geldi. Ne 
yaparsınız?

A) Hemen silerim.

B) Aileme söylerim.

C) Bende uygunsuz cevap yazarım.

D)  Telefonumu kapatırım.

2. Arkadaşlarınızla çevrim içi oyun oynarken yaşına uygun olmayan bir görsel ya da video olduğu-
nu fark ettiniz. Ne yaparsınız?

A) Hiçbir şey yapmam, geçmesini bekleyip oyuna devam ederim.

B) Gözümü kapatırım.

C) Güvendiğim bir yetişkine haber veririm.

D) Oyunu kapatırım.

3. Bir arkadaşınız oyun karakterinizi güçlendirmek için oynadığınız oyunun giriş şifresini sizden 
istedi. Ne yaparsınız?

A) Şifremi hemen veririm.

B) Şifrelerimi bir başkasıyla paylaşamayacağımı söylerim.

C) Hem şifremi hem tabletimi veririm.

D) Şifremi veririm ama ben de onun şifresini isterim.

 

4. Sosyal medya hesabımda paylaştığınız bir resimle ilgili tanımadığınız kişiler yorumlar yaptı. Bu 
durumda ne yaparsınız?

A) Arkadaş olarak eklerim.

B) Yorumu silerim.

C) Paylaşımı silerim.

D) Paylaşım ayarlarımı gözden geçiririm.
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5. Hiç tanımadığınız birisinin sizin fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığını gördünüz. Bu du-
rumda ne yaparsınız?

A) Aileme haber veririm.

B)  Psikolojik danışmanıma ya da sınıf öğretmenime haber veririm.

C) Altına yorum yazarak kim olduğunu sorarım.

D) İlgili kişiye mesaj atarak fotoğrafımı silmesini isterim.

6. Yeni bir oyun hesabı oluşturuyorsunuz, şifrenizi belirlerken nelere dikkat edersiniz?

A) Hemen hatırlayacağım kolay bir şifre yazarım.

B) Adımı ve doğum tarihimi içeren bir şifre yazarım.

C) Kimsenin tahmin edemeyeceği harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan bir şifre yaparım.

D) Şifre oluştururken nelere dikkat etmem gerektiği konusunda ailemden yardım alırım.

 

7. İnternette dolaşırken siber zorbalığa tanık oldunuz. Ne yaparsınız?

A) Öğretmenime söylerim.

B) Siber suç  olduğu için şikayet ederim.

C) Aileme haber veririm.

D) Umursamam.

8.  İnternette dolaşırken siber zorbalığa maruz kaldınız. Ne yaparsınız?

A) Ekran görüntüsü alırım.

B) Video olarak kaydederim.

C) Hemen aileme ya da öğretmenime haber veririm.

D) Sayfadan çıkar, tabletimi kapatırım.

9. Öğretmeninizin verdiği ödev için araştırma yaparken hangi araçları kullanırsınız?

 (Öğrencilere yaşlarına uygun içeriklerin sunulduğu çocuk (kids) platformlarının kullanımı tavsiye 
edilir.)

10. Arkadaş grubunuzla sohbet uygulamasında yazışırken tanımadığınız birisi uygun olmayan 
sözler ve resimler paylaştı. Bu durumda ne yaparsınız?

A) O kişiyi gruptan atar ya da engellerim.

B) Kim olduğunu sorarım.

C) Aileme haber veririm.

D) Arkadaşlarımla grubu terk ederim.
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OTURUM 6
SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAY ANALİZİ

  Amaç

Siber zorbalık durumunu fark edip analiz etmek 

  Kazanımlar

Siber zorbalık olaylarını analiz edebilir.

  Materyal

Siber Zorbalık Analiz Formu, (Form-2)

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

 Öğrenciler sıcak bir şekilde karşılanır. “Siber zorbalık ile ilgili bugüne kadar “Siber zorbalık nedir, zorba, 
mağdur, izleyici kime denir, siber zorbalığın etkileri nelerdir ve siber zorbalıkla nasıl baş ederiz?” konuları 
üzerine konuşmuştuk. Bugün de öğrendiklerimizi gözden geçirmek için bir etkinlik yapacağız. Öncesinde 
farklı bir çalışma ile başlayalım.” denir ve ısınma etkinliğine geçilir.

ISINMA ETKİNLİĞİ YÖNERGESİ
1. Öğrencilerden uygun bir ortamda arka arkaya tek sıra olmaları ve omuzlarına dokunulmadan arkaya 

dönmemeleri istenir. Öğretmen, en arkadaki öğrenciye bir hareket dizisi göstereceği ve o önündeki 

arkadaşının omzuna dokunarak aynı hareketi önündeki arkadaşına göstermesi gerektiği bilgisini sınıfla 

paylaşır. 

2. Öğretmen en arkadaki öğrenciye bir hareket dizisi gösterir (Klavye tuşlarında parmaklarını gezdir-

me-Mouse gezdirme, bardaktaki sudan bir yudum alma ve yerine bırakma).
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3. En arkadaki öğrenci, bir önündeki öğrencinin omzuna dokunarak kendisine dönmesini sağlar. 

Konuşmadan hareket dizisini gösterir.

4. Sıranın başındaki katılımcıya kadar hareket zinciri bu şekilde devam eder.

5. Zincir tamamlandığında öğretmen, öğrencileri yerlerine alır ve ilk hareketi gösterir. İlk hareketle 

son hareket arasındaki değişim ve sebepleri konuşulur. Birkaç cevap alınır. 

6. Yüz yüze iletişimdeyken bile kendimizi yanlış ifade edebildiğimiz, bu yüzden sanal ortamlarda 

kendimizi ifade ederken daha dikkatli davranmamız gerektiği vurgulanıp diğer çalışmaya geçilir.

7. Öğretmen sınıftaki her bir öğrenciye ekte yer alan Form-2’yi dağıtır. Öğretmen tarafından öğ-

rencilere birinci örnek olay okunurken öğrencilerden kendisine verilen formda yer alan soruların 

cevaplarını yazmaları istenir. Öğretmen siber zorbanın zorbalığı gerçekleştiren kişi olduğu, siber 

mağdurun ise zorbalığa maruz kalan kişi olduğunu hatırlatır. Örnek olay okunduktan sonra biraz 

süre verilerek soruların cevaplanması beklenir. Daha sonra öğretmen her bir öğrencinin ayrı ayrı 

Form-2’de yer alan soruları cevaplamasını isteyerek sınıfta benzer ve farklı düşünenlerin ayrı ayrı 

el kaldırmasını ister. Farklı düşünenlerden birkaçının düşüncelerini açıklaması istenir.

8. Bu şekilde birden fazla örnek olay incelenir. Örnek olay seçimi sınıfın düzeyine ve süreye göre 

yapılır. Örnek olaylar sınıfa göre farklılaştırılabilir ya da örnek olayların sayısı artırılabilir.

UYGULAYICI 

BİLGİ NOTU

 Örnek olaydaki isimler sınıftaki öğrencilerin isimleriyle aynı olması durumunda örnek olaydaki 
isimler sınıfta olmayan isimlerle değiştirilir.

 Form-1 her örnek olay için ayrı ayrı verilir.
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Ek - 4  

ÖRNEK OLAYLAR

ÖRNEK OLAY 1: Şeyma ailesi ve kuzenleriyle birlikte yaz tatili için deniz kenarında bir tatil köyüne 

gittiler. Şeyma’nın kuzeni ondan habersiz Şeyma’nın ve ailesinin fotoğrafını çekerek izin almadan 

sosyal medyada etiketleyerek paylaştı.  Şeyma’nın tanımadığı bazı kişiler bu fotoğraflara olumsuz 

yorumlar yaparlar. 
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ÖRNEK OLAY 2: Mehmet, internette arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Arkadaşla-

rıyla grup hâlinde karşı gruptaki kişilerle rekabet içeren oyunlar oynuyorlar ve rakiplerini yendik-

leri zaman çok mutlu oluyorlardı. Her galibiyet sonrasında puanları arttığı için yeni rütbeler alıyor 

ve karşılarına yeni rakipler çıkıyordu. Son zamanlarda Mehmet oyunlarda istenilen performansı 

gösteremediği için takım hâlinde kaybetmeye başlamışlardı. Her kaybedilen oyun sonrasında 

arkadaşları Mehmet’e “Senin yüzünden takım kaybediyor!”, “Basit hatalar yapıyorsun!” şeklinde 

cümleler kullandılar. Oyunu internette izleyen seyirciler de Mehmet’in hataları ile ilgili olumsuz 

yorumlar yapmaya başlamışlardı. Mehmet, yaşanan bu durum karşısında çok üzülüyordu ve ar-

kadaşları artık onu takım hâlinde oynanan oyunlara almamaya başlamışlardı.
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ÖRNEK OLAY 3: Ali ve Ahmet sınıfta çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Teneffüslerde sürekli beraber oy-

nar, okul çıkışında da evleri birbirine yakın olduğu için birlikte eve giderlerdi. Ali ve Ahmet çok iyi 

arkadaş oldukları için birbirlerinin sosyal medya şifrelerini biliyorlardı. Bir gün Ali ve Ahmet okul 

bahçesinde oyun oynarlarken yanlarına gelen üst sınıftaki birkaç öğrenci bahçede kendilerinin 

oynayacağını, bahçeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi. Ali onlara karşı çıkmasına rağmen Ahmet, 

Ali'ye “Bırakalım onlar oynasın.” dedi. Bunun üzerine Ali ve Ahmet tartışmaya başladılar. Çok iyi 

arkadaş olan Ali ve Ahmet bu olay üzerine birbirlerine küstüler ve artık konuşmamaya karar ver-

diler. Bu duruma çok sinirlenen Ali, Ahmet’in şifresini bildiği için onun hesabına girerek hesabın-

daki bütün arkadaşlarına hakaret içeren mesajlar göndermeye başladı. Bu mesajları alan arka-

daşları mesajların Ahmet’ten geldiğini düşündüğünden Ahmet’le arkadaşlıklarını sonlandırdılar. 

Ahmet bunu kendisinin yapmadığını açıklamaya çalışsa da arkadaşları Ahmet’e inanmadılar.

NOT
Örnek olayların bir kısmı Frisén, A., Berne, S., & Marin, L. (2014); O’Brien, N., & Moules, T. (2013) Parris, 
L., Varjas, K., Meyers, J., & Cutts, H. (2012) ve Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2006) - esinlenerek oluşturul-
muştur. 
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Siber zorba 
kim(ler)?

Siber mağdur 
kim(ler)?

Kullanılan araçlar 
hangileri?

Hangi davranış 
siber zorbalık 
kapsamına girer?

Siber mağdur ne 
hisseder?

Siber mağdurun 
ne yapması 
gerekir?

Sen siber 
zorbalığa maruz 
kalan arkadaşına 
nasıl yardımcı 
olabilirsin?

Siber mağdur 
kimlerden yardım 
alabilir?

FORM – 2FORM – 2

SİBER 
ZORBALIK 

ANALİZ 
FORMU
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OTURUM 7
SİBER ZORBALIĞA KARŞI DURMA

  Amaç

Öğrencilerin gönüllü olarak siber zorbalığa karşı olmalarını sağlamak

  Kazanımlar

1.  Siber zorbalık farkındalık düzeyini bilir.

2.  Siber zorbalığa karşı sözleşme imzalar.

  Materyal

Sınıf sözleşmesi, Bireysel sözleşme, Rozet

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen tarafından her bir öğrenciye kontrol listesi dağıtılır ve bunun doldurulması istenir. Liste 
doldurulduktan sonra her bir madde farklı öğrenciler tarafından cevaplanacak biçimde öğrencilere 
sorulur. Kontrol listesi tamamlandıktan sonra üç uygulama gerçekleştirilir:

2. Sınıf Sözleşmesi Etkinliği: Öğrencilere sınıf sözleşmesi metni okunur ve gönüllü öğrencilere sözleş-
me imzalatılarak panoya asılır. 

3. Bireysel Sözleşme Etkinliği: Gönüllü öğrencilerden bireysel sözleşmeyi imzalayarak evlerine asması 
istenir.

4. Rozet Etkinliği: Sözleşmeyi imzalayan öğrencilere rozet verilir. Rozette logo yer alır.
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Ek - 5  

KONTROL LİSTESİ

Evet Hayır

1 Siber zorbalık davranışlarının neler olduğunu biliyorum.

2 Kime “Siber zorba” denildiğini öğrendim.

3 Kime “Siber mağdur” denildiğini öğrendim.

4 Kime “Siber izleyici” denildiğini öğrendim.

5 Siber zorbalık yapılan üç cihazın ismini sayabilirim.

6 Siber zorbalığın sıklıkla yaşandığı uygulamaları sayabilirim.

7
Siber zorbalığa maruz kalan bir kişinin neler hissedebileceğini bili-

yorum.

8 Siber zorbalığın bir suç olduğunu öğrendim.

9 Siber zorbalığa maruz kaldığımda nasıl baş edebileceğimi biliyorum.

10
Siber zorbalığa maruz kalmamak için almam gereken tedbirlerin far-

kındayım.
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Ek - 6  

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ

____________________________________Okulu,

___________sınıfı,

_____________________________________ öğrencisi olarak, 

ben_____________________________________,

• Başkalarına siber zorbalık yapmayacağıma,

• Siber zorbalığa uğrayanlara yardım edeceğime,

• İnternet ortamında dışlanan öğrencileri grubumuza dahil etmeye çalışacağıma,

• Birisinin siber zorbalığa uğradığından şüpheleniyorsam ya da biliyorsam, okuldaki ya da ev-

deki bir yetişkine haber vereceğime,

• Siber zorbalığa maruz kalmamak için teknolojik araçları dikkatli kullanacağıma,

• Yaşıma uygun olmayan internet ortamlarında dolaşmayacağıma,

• Siber zorbalıkla ilgili öğrendiklerimi bu konuyu bilmeyen arkadaşlarımla paylaşacağıma,

• Çevremde yapılan siber zorbalıkla ilgili mücadele çalışma ve programlarına gönüllü olarak 

katılacağıma

Söz veriyorum.

Öğrenci İmza Tarihi    Uygulayıcı Öğretmen İmza
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SINIF ETKİNLİĞİ  

1.  Siber zorbalık için aşağıda yer alan görsele benzer bir logo geliştirilmesi.

2.  Logoyu içeren bir rozet tasarlanması: Yakalara asılabilecek biçimde yuvarlak ve kare biçimin-

de çıktı alınıp yakaya takılacaktır.

3.  Sınıf sözleşmesi tüm öğrenciler tarafından imzalanacaktır.

SİBER ZORBA
OLMA
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