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OTURUM 1
SİBER ZORBALIK OLAYLARINI TANIMA

  Amaç

Siber zorbalık davranışları hakkında farkındalık kazandırmak

  Kazanımlar

1. Teknolojinin olumlu ve olumsuz özelliklerini bilir.

2. Siber ortamlarla gerçek hayatı birbirinden ayırabilir.

3. Siber zorbalık kavramını bilir.

4. Siber zorbalık rollerini bilir.

5. Siber zorbalık davranışlarını açıklar.

6. Siber zorbalığın gerçekleşebileceği ortamları bilir.

  Materyal

Yazı tahtası, tahta kalemi, A4 kâğıtları

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. ''Merhaba sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlerle siber zorbalık olaylarının neler olduğunu ele 

alacağız.''

2. Öğretmen aşağıda yazılı ifadeyi öğrenciler ile paylaşır: “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle ilk olarak 
teknolojinin sizin için ne anlam ifade ettiği hususunda görüşlerinizi almak istiyorum. Bu etkinliğimiz 
kapsamında tahtaya büyük harflerle TEKNOLOJİ yazacağım. Teknoloji kelimesine ilişkin aklınıza gelen 
ifadeleri söylemenizi istiyorum.”

 Öğrencilerin paylaşımları tahtaya yazılır.  

3. Öğretmen sınıfa, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanlığa büyük kolaylıklar ve faydalar sağladığını 
hepimiz biliyoruz. Bu kolaylık ve kazanımların yanı sıra, söz konusu teknolojiler kullanılarak birtakım 
olumsuz yaşantıların da gerçekleştiğini maalesef görüyoruz. Sizlerin teknolojik araçlar aracılığıyla ya-



şanan olumlu ve olumsuz yaşantılara ilişkin verebileceğiniz bir örnek var mı?” diye sorarak etkinliği 
başlatır. Öğretmen, görüşlerini paylaşmak isteyen öğrencilerden cevapları alarak şu açıklama-
yı yapar: “Teknolojik araçlar kullanılarak yaşanılan olumsuzluklardan biri de siber zorbalıktır. Siber 
zorbalık, bir birey ya da grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini (internet, bilgisayar, cep telefonu vb.) 
kullanarak başkalarına zarar vermesi durumuna denir.”

4. Siber zorbalık davranışları uygulamasında; öğrencilere siber zorbalık olaylarına tanık olup olmadık-
ları sorulur. Verilen cevaplar öğretmen tarafından tahtaya yazılır. Davranış listesindeki maddeler-
den eksik kalanlar varsa bunlar öğretmen tarafından tamamlanır (Siber zorbalık davranışlarının 
listesi aşağıda yer almaktadır). Listede yer alan maddeler tek tek ele alınarak burada görülen dav-
ranışların hepsinin siber zorbalık olduğu ifade edilir. Bu davranışların gerçek dünyadan bağımsız 
olmadığı ve siber zorbalığın, gençlerin hem gerçek hayatını hem de sanal hayatını olumsuz etki-
lediği vurgulanır. Ardından, “Bu tür olaylar başka hangi çevrim içi ortamlarda yaşanıyor?” sorusunu 
yöneltir. Alınan cevaplardan sonra öğretmen “Bu tür olaylar çevrim içi oyunlarda, video paylaşım 
sitelerinde veya mesajlaşma uygulamalarında da gerçekleşir.” mesajını verir.

5. Öğretmen “Siber zorbalık olaylarında kişilerin farklı rolleri bulunmaktadır. Size göre siber zorbalık 
olaylarında hangi roller vardır?” diye sorar. Yanıtlar alındıktan sonra “Bu davranışları yapanın siber 
zorba, etkilenen kişinin siber mağdur, olaya tanıklık edenlerinse siber izleyici/tanık rollerinde olduğu 
söylenebilir.” şeklinde açıklama yapar. Ardından öğretmen etkinliği özetler, öğrencilerden etkinli-
ğe ilişkin geri bildirimler alınır ve etkinlik sonlandırır.

 Siber Zorbalık Davranışları

 İnternet veya telefon kullanarak dedikodu 
çıkarmak

 İnternet veya telefon kullanarak kendini 
farklı gösterip kandırmak

 İnternet veya telefondaki uygulamaları kul-
lanarak birilerini aşağılayıp incitmek

 Başkalarına ait fotoğrafları, üzerinde deği-
şiklik yaparak bu fotoğrafları internet veya 
telefon aracılığıyla yaymak

 İnternet veya telefon aracılığıyla birilerine 
iftira atmak

 Başkasına ait kişisel bilgileri internet veya te-
lefon aracılığıyla izin almadan ele geçirmek

 İnternet veya telefon aracılığıyla sahte he-
sap açıp başkasının adına paylaşımlarda bu-
lunmak

 İnternet veya telefon aracılığıyla çevrim içi 
oynanan oyunlardan başkasını atmak veya 
engellemek

 İnternet ortamında birilerine argo kelimeler 
kullanmak

 Küçük düşürücü bir mesajı, fotoğrafı veya 
video görüntüsünü sanal ortamda izinsiz 
paylaşmak

 Başkasına ait fotoğrafı teknoloji araçlarında 
izinsiz paylaşmak

 İnternet ortamında yapılan paylaşımlara 
(yorum, fotoğraf, video, bilgi) utandırıcı, kırı-
cı, hakaret edici yorumlar yapmak 

 SMS aracılığıyla tehdit edici, utandırıcı, kırıcı 
mesajlar göndermek
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OTURUM 2
ÖRNEK SİBER ZORBALIK OLAYLARI

  Amaç

Siber zorbalığın farkında olmak

  Kazanımlar

Örnek olaylar yoluyla siber zorbalık rollerini tanır.

  Materyal

Yazı tahtası, tahta kalemi, A4 kâğıtları, görsel çıktıları

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci
1. Öğretmen “Sevgili öğrenciler geçen hafta gerçekleştirdiğimiz ilk oturumda teknolojik araçlar kullanı-

larak yaşanan olumlu ve olumsuz yaşantıların neler olabileceğini konuşmuş, siber zorbalık kavramını 
ve siber zorbalıktaki rollerin neler olduğunu öğrendik.” diyerek geçen haftayı özetler ve oturumu 
başlatır. Ardından öğrencilere aşağıdaki soruları sırayla sorarak gönüllü öğrencilerin yanıtlarını 
alır (Not: Bilgi ve iletişim teknolojileri; cep telefonu, bilgisayar, internet, tablet vb. gibi teknolojik araç-
lardır).
• Bilgi ve iletişim teknolojileri dediğimizde aklımıza ne geliyor?
• Bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını hangi amaçlarla kullanıyoruz?
• Bu teknolojik araçları amacı dışında kullanırsak nelerle karşılaşabiliriz?
• Bilgi ve iletişim teknoloji araçlarının hayatınızdaki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

2. Öğretmen daha sonra aşağıdaki örnek olaylardan birini gönüllü bir öğrenciye okutur ve şu so-
ruları sınıfa yöneltir (Bu sorular her olay için ayrı ayrı sorulur ve yanıtlanır):

• Örnek olayda bilgi ve iletişim teknoloji araçları amacı doğrultusunda kullanılmış mı?
• Örnek olayda bilgi ve iletişim teknolojileriyle nasıl siber zorbalık yapılmıştır?

3. Tüm örnek olaylar tamamlandıktan sonra öğretmen öğrencilere “Örnek olayları sizlerle değer-
lendirdik. Peki, aranızda benzer olaylar yaşayan ve bu olayı bizimle paylaşmak isteyen var mı?” diye 
sorar.

4. Öğretmen “Bugün sizlerle örnek siber zorbalık olayları üzerine konuştuk ve değerlendirmeler yaptık. 
Sizlerin bu konulara ilişkin genel olarak paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?” diye sorar, yanıtları 
alır ve genel bir değerlendirme yaparak oturumu sonlandırır.
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ÖRNEK OLAYLAR
 Şafak, sınıfın en çalışkan öğrencisidir. Sezer, Şafak’ın başarısını kıskanıyor. Sezer, sınıfının sos-

yal medya hesaplarından akşam arkadaşlarıyla görüşürken Şafak gruba dâhil olunca, Şafak'ı 
küçük düşürücü cümleler yazar. Bunun üzerine sınıftan bazı öğrenciler de bu cümleleri beğe-
nen emojiler gönderir.

 Arkadaşlarıyla hafta sonu buluşan Ayşe, üzerine yemek dökülen Ceren’in fotoğrafını çekerek 
bunu sosyal medyada Ceren’den izin almadan paylaşır.

 Oğuz’un, telefonuna tanımadığı bir numaradan bir mesaj gelir.”Hesabınızın güvenliği için aşa-
ğıdaki bağlantıya girerek e posta ve şifrenizi gönderiniz.” 

UYGULAYICIYA 

BİLGİ NOTLARI

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

 Öğretmen benzer durumu paylaşan öğrencilere, diğer öğrencilerin olumsuz tepkide bulunmama-
sı için özen göstermelidir.

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

 Örnek olaylardaki isimler sınıftaki öğrencilerin isimleriyle aynı olması durumunda bunlar sınıfta 
olmayan isimlerle değiştirilir.
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OTURUM 3
SİBER ZORBALIK ARAÇLARI VE UYGULAMALARI

  Amaç
Siber zorbalığın yapıldığı teknolojik araç ve uygulamalarını, bunları kullanarak yapılabilecek siber zor-

balık davranışlarını tanımak

  Kazanımlar
1. Siber zorbalık olaylarının gerçekleştiği araç ve uygulamaları bilir.

2. Kullanılan araç ve uygulamalardaki olası siber zorbalık davranışlarını bilir.

  Materyal

Bilgi Avcılığı

  Süre
40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen bir önceki oturumu özetler ve “Bu oturumda siber zorbalık davranışlarının hangi araç 

ve uygulamalar kullanılarak gerçekleştiğini ve siber zorbalık davranışlarının neler olabileceğini ko-

nuşacağız” diyerek etkinliği başlatır. 

2. "Teknolojik araçlar kullanılarak yapılan siber zorbalık nedir?" sorusu sorularak etkinliğe başlanır. 

Öğrenci cevaplarından sonra siber zorbalığın en önemli özelliğinin siber ortamda araç ve uy-

gulamalar kullanılarak gerçekleştirilmesi, zarar vermek amacıyla kasıtlı ve tekrarlayıcı olması 

hususu olduğu vurgulanır. 

3. Öğretmen, öğrencilere “Sanal ortamda hangi araç ve uygulamaları (sosyal medya vb.) kullanı-

yorsunuz?” diye sorar ve bu araçlar arasında bulunan cep telefonu, internet, tablet, bilgisayar, 

sosyal medya, dijital yayıncılık vb. araçlar öğretmen tarafından vurgulanmalıdır. 

4. Daha sonra öğretmen siber zorbalık araç ve uygulamaları sunusunu açar. Öğretmen sunuda 

yer alan siber zorbalık araçları/uygulamalarıyla davranışlarını tek tek tanıtır. Bu esnada tahta-

da kullanılan araçlarla ilişkilendirme yapılır. 

5. Öğretmen “Şimdi siber ortamlarda gerçekleşebilecek zorbalık davranışlarına ilişkin bir etkinlik ya-

pacağız.” der ve bilgi avcılığı etkinliğine geçer.
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BİLGİ AVCILIĞI
Öğretmen sınıftaki tüm öğrencileri beş 

farklı gruba ayırır. Her gruba bir teknolojik 
araç ya da uygulama vereceğini söyler. Grup-
lara aşağıda yer alan araç/uygulamalardan 
biri verilir. Gruplara bu araç ya da uygula-
malarda siber zorbalıkla nasıl karşılaşabile-
cekleri sorulur. Her gruba hazırlanması için 5 
dakika süre verilir. Tüm gruplar çalışmalarını 
tamamladıktan sonra grup sözcüleri tarafın-
dan grupların görüşleri tüm sınıfa aktarılır. 
Her grubun sunumu sonunda gruba teşekkür 
edilerek diğer öğrencilerden varsa katkı yap-
maları istenir. Öğretmen genel bir değerlen-
dirme yaparak oturumu sonlandırır.

SİBER ARAÇ 
VE UYGULAMALAR
1. Cep telefonu

2. Mesajlaşma araçları

3. Dijital oyunlar

4. Eğitsel uygulamalar

5. Dijital yayıncılık araçları

6. Sosyal ağ sitelerinde hangi siber zorba-
lıklarla karşılaşılıyor ve bunların etkileri 
nelerdir?

SLOGAN OLUŞTURMA 
UYGULAMASI

Siber zorbalığa karşı slogan geliştirme 
uygulamasında slogan geliştirme yarışması 
gerçekleştirilir.
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NOT
Teknolojik araçlarla karşılaşılabilecek so-

runlar bu etkinliği uygulamanın dışında farklı 
etkinlikler aracılığıyla da sınıfta uygulanabilir.



OTURUM 4
SİBER ZORBALIĞIN ETKİLERİ

  Amaç

Siber zorbalığın etkilerini fark etmelerini sağlamak

  Kazanımlar

Siber zorbalığa maruz kalmanın ya da zorbalığı izlemenin kişilerin duygu, düşünce, akademik başarı, 
arkadaşlık ve aile ilişkileri üzerindeki etkilerini bilir.

  Materyal

Siber Zorbalık Örnek Olayları

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Öğretmen geçen oturumda yapılan etkinliğin kısa bir hatırlatmasını yaparak bir önceki otu-

rumu özetler. Sonra bu oturuma şu açıklama ile başlar: “Değerli öğrenciler, bugün sizlerle siber 

zorbalığın etkileri konusunda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Etkinlik öncesinde bir ısınma oyunu oy-

nayacağız (Kalabalık ve uygun olmayan sınıflarda ısınma etkinliği gerçekleştirilmeyebilir).” Öğret-

men, öğrencilerden ayağa kalkmalarını ve bir halka oluşturmalarını ister. Her öğrenciden bir 

hareket yapmasını ve yaptığı bu hareketi diğer öğrencilerin taklit etmesini ister. Her öğrenci 

sırasıyla bir hareket gerçekleştirecektir. İsteyen öğrenci yapacağı harekete bir ses de ekleye-

bilir. Tüm öğrenciler hareketi yaptıktan sonra grup, yerine geçer ve etkinlik değerlendirmesi 

yapılır.

2. Öğretmen “Öncelikle örnek bir olay üzerinden konuşarak başlayacağız.” der ve örnek olay met-

nini okumak için gönüllü bir öğrenci seçer. Öğrenciye Ek-1’de yer alan metin okutulur, aynı 

zamanda Ek-2’de yer alan siber zorbalıkla ilgili görsel, sınıfta tüm öğrencilerin görebileceği 

şekilde paylaşılır. Öğrencinin metni okuması istenir ve ardından aşağıda yer alan beş soru ayrı 

ayrı sorularak yanıtlar alınır. 
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Bu örnek olaydaki kişi ya da kişiler kendilerine yapılan davranışlardan dolayı;

 › Neler hissetmiş olabilir?

 › Neler düşünmüş olabilir?

 › Bu kişilerin akademik başarıları nasıl etkilenmiş olabilir?

 › Bu durum, davranışlarına nasıl yansıyabilir?

 › Arkadaşlık ilişkileri nasıl etkilenebilir?

 › Aile ilişkileri nasıl etkilenebilir? 

3. Tüm sorular cevaplandıktan sonra öğretmen ve tüm öğrenciler tarafından örnek olay genel ola-
rak değerlendirilir. 

NOT
Süre yeterli olması durumunda aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilir.

4. Daha sonra öğretmen öğrencileri dört gruba ayırır. Her grup sınıfta ayrı bir köşeye gider. Öğret-
men tarafından hazırlanan senaryoların yer aldığı Ek-3 gruplara dağıtılır. Gruplar ayrıca bir yazıcı 
seçer. Üyelere dört dakika süre verilir. Gruplardan senaryodaki kişinin yaşadığı duygu, düşünce 
ile akademik başarı durumu, arkadaşlık ve aile ilişkilerinin nasıl etkilenebileceğini bulmaları iste-
nir. Grupların cevapları yazıcı tarafından not alınır. Sonrasında grup içerisinden seçilen temsilci 
tüm sınıfa önce olayı okur ve sonrasında sorulan soruların yanıtlarını paylaşır. 

5. Öğretmen tarafından şu değerlendirme yapılır ve etkinlik sonlandırılır: “Görüldüğü gibi siber zor-
balığın duygusal, bilişsel ve davranışsal bir takım sonuçları bulunmaktadır. Siber zorbalığa maruz ka-
lan kişiler, siber zorbalığı yapan kişiler ve siber zorbalığı izleyiciler üzerinde; korku, kaygı, güvensizlik, 
umutsuzluk, çaresizlik gibi duygusal, özgüven eksikliği, kendini suçlama, başkalarını suçlama gibi biliş-
sel ve öfkeyi kontrol edememe, okula devam etmeme, beslenme sorunları, uyumama gibi davranışsal 
sonuçları olabilmektedir. Bununla birlikte kişinin akademik performansında (okula devam etmeme, 
ders başarısında azalma, derse ilgi kaybı vb.), aile ve arkadaş ilişkilerinde olumsuz sonuçlara yol aça-
bileceği bilinmektedir. Tüm bu yönleriyle siber zorbalığın kişinin yaşamında işlevselliği bozucu bir etkisi 
olduğu görülmektedir.” 
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Ek - 1 

Özay dokuzuncu sınıf öğrencisidir. Özay, bir kişinin kendisi adına sahte bir sosyal medya hesabı açtı-

ğını, bu hesapta kendisi ile ilgili küçük düşürücü, utandırıcı vb. gibi çeşitli mesajlara maruz kaldığını belirtir.

Ek - 2

SİBER ZORBALIĞIN ETKİSİ GÖRSELİ
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 10. sınıf öğrencisi Doğan canı sıkıldığı za-
manlarda tanımadığı kişilerin fotoğraflarını 
kopyalayarak başka isimlerle farklı sosyal 
medya hesapları açar. Bu durum çok hoşuna 
gittiği için aynı davranışı sınıf arkadaşı De-
niz'e de yaptı. Bunu fark eden arkadaşları da 
durumu Deniz’e anlatır.

 Yıldıray ve Ayhan 11. sınıftaydılar. Okul dışın-
da da sık sık vakit geçirmektedirler. Bir gün 
sosyal medya uygulamasında Yıldıray, Ay-
han’a ‘Selam’ yazdı. Ayhan mesajı görmesine 
rağmen cevap yazmadı. Kendisine cevap ya-
zılmadığı için Yıldıray çok kızmıştı. Ayhan’ı sos-
yal medya hesaplarından engelledi. 

 Okulda üst sınıflardaki Adem, Didem’in cep 
telefonu numarasını izinsiz bir şekilde alır. 
Didem arkadaşını uyarmasına rağmen Adem 
davranışlarını sürdürmeye ısrar eder. 

 Bir grup öğrenci sosyal medya hesapları üze-

rinden itiraf sayfaları açarak bir öğrenci hak-
kında dedikodular ve karikatürler paylaşırlar. 
Çağan böyle bir durum olduğunu yakın arka-
daşından öğrenir.

 Giray ve Uzay sanal ortamda oyun oynarken 
birbirlerine sinirlenirler ve tartışırlar. Giray 
bu olayın ardından sonraki üç gün boyunca 
Uzay’a gizli bir telefon numarası üzerinden 
tehdit içerikli mesajlar gönderir. 

 Azat uzun zamandır, gününün büyük çoğun-
luğunu çevrim içi oyun oynayarak geçirmek-
tedir. Oyunda tanıştığı yabancı biriyle sohbet 
etmektedir. Azat arkadaşı Rüzgâr'a şunları 
anlatır: “Oyunda tanıştığım kişiyle bir süredir 
sohbet ediyordum. Birbirimize numaralarımızı 
verdik. Ardından benden uygunsuz fotoğraflar 
göndermemi istedi. Göndermek istemediğimi 
söylememe rağmen beni tehdit etmeye başladı. 
Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Ek - 3
SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAYLARI
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Ek - 4
TARTIŞMA SORULARI

Bu örnek olaydaki kişi ya da kişiler kendilerine yapılan davranışlardan dolayı;

 Neler hissetmiş olabilir? 

 Neler düşünmüş olabilir?

 Akademik başarıları nasıl etkilenmiş olabilir?

 Bu olay, kişinin davranışlarını nasıl etkiler? 

 Arkadaşlık ilişkileri nasıl etkilenebilir?

 Aile ilişkileri nasıl etkilenebilir?



OTURUM 5
SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ

  Amaç

Siber zorbalık olaylarında hangi baş etme stratejisinin kullanılabileceğini fark etmek

  Kazanımlar

1. Siber zorbalıkla baş etme stratejilerini bilir.

2. Siber zorbalık olaylarında farklı baş etme stratejilerini kullanabilir.

  Materyal

Baş etme stratejileri, örnek olay

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. ''Merhaba sevgili öğrencilerim, bu hafta sizlerle siber zorbalık olaylarından kendimizi koruyabil-
mek için hangi stratejileri kullanabileceğimizi ele alacağız.'' Öğretmen geçen oturumda yapılan 
etkinliğin kısa bir hatırlatmasını yaparak bir önceki oturumu özetler. Sonra öğretmen, öğren-
cilere “Teknolojik araç ve uygulamalar kullanılarak yapılan uygunsuz davranışlar nelerdi?” diye 
sorarak etkinliği başlatır. Bu şekilde siber zorbalık yapmak için kullanılan bilgi ve iletişim araç-
ları ile siber zorbalık davranışlarının hatırlanması amaçlanmaktadır.

2. Bunun ardından öğrencilere “Yaşamınızda teknolojik araç ve uygulamaları kullanırken karşılaş-
tığınız istenmedik ve rahatsız edici durumlara nasıl tepkiler verirsiniz?” sorusu sorulur. Öğrenci-
lerin paylaşımları dinlenerek öğretmen tarafından paylaşımlar özetlenir.

3. Öğretmen tarafından Ek-1’de yer alan örnek olay gönüllü öğrencilerden birine okutulur. 
Daha sonra öğrenciler sınıfta dört gruba ayrılır (Sınıfın kalabalık olması durumunda çalışma 
gruplara ayrılmadan sınıf geneline yönelik örnek olay okunarak soru sorma şeklinde yapıla-
bilir). Öğretmen “Bu örnek olayda siber zorbalığa maruz kalan kişi bu durumla hangi yöntemleri 
kullanarak baş edebilir?” diye öğrencilere sorar. Her grup kendi içerisinde baş etme stratejileri 
belirler ve grup sözcüsü bu belirlenen stratejileri not eder. Tüm gruplar hazırlıklarını bitir-
dikten sonra grup sözcüleri kendi gruplarının görüşlerini açıklar. Grup sözcüleri görüşlerini 
açıklarken diğer gruplardan farklı stratejileri paylaşması beklenir. Tüm gruplar paylaştıktan 
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sonra öğretmen, Ek-2’den yararlanarak öğrenciler tarafından paylaşılmayan diğer baş etme 
stratejilerini paylaşır ve baş etme stratejilerine ilişkin Ek-2’yi öğrencilere dağıtır, baş etme 
stratejileri sunusunu öğrencilere sunar. Öğrencilerin siber zorbalıkla baş etmede kullanabile-
cekleri stratejileri ve etkinliğe ilişkin paylaşımları alınarak etkinlik sonlandırılır.

Ek - 1
ÖRNEK OLAY

Serap, sosyal medyayı aktif kullanan bir öğrencidir. Bir gün Serap’a tanımadığı bir kişiden arkadaşlık 
isteği gelmiştir. Serap bu isteğe önce hiçbir tepkide bulunmamıştır. Sonraki günlerdeyse aynı kişiden 
mesajlar gelmeye devam etmiştir. Serap bu mesajların bazılarına cevap vermiştir. Daha sonra da arka-
daşlık isteğini kabul etmiş ve sosyal medyada sohbet etmeye, birbirlerine komik videolar göndermeye 
başlamışlardır. Bir gün yine arkadaşının komik bir video gönderdiğini düşünen Serap, mesaj kutusuna 
gelen linke tıklamıştır. Herhangi bir video açılmadığını gören Serap, yanlış bir link gönderildiğini düşüne-
rek bunu dikkate almamıştır. Birkaç gün sonra Serap, sosyal medyada fotoğraflarının paylaşıldığını görür.

 

Ek - 2

BAŞ ETME STRATEJİLERİ

› Kaçınma ve görmezden gelme boyutu: Bu boyutta bireyler hayatına devam etme, yanıt verme-
me, kullanılan araç ya da uygulamayı kapatma, hesabı silme, gelen mesajı ya da bildirimi okuma-
dan görmezden gelme baş etme stratejilerini kullanmaktadırlar. Bu stratejilerden bazıları oran-
tılandırılması gerektiğinde sanal zorbalığa maruz kalan kişi hayatına devam edip yapılan eylemi 
görmezden gelebilir. Sanal zorba tarafından rahatsız edici eylemlerin sürekliliği hâlinde de yapı-
lan platform, araç ya da uygulamayı kapatma yoluna gidebilir. Eğer platformda üçüncü şahıslara 
bilgilerin paylaşılması gibi durumlar söz konusuysa platformdaki etkin hesabı tamamen silme 
işlemi gerçekleştirebilir. Ayrıca sanal zorbalık mesaj ya da anlık iletiler yolu ile gerçekleştiriliyor-
sa "engelleme, sustur" gibi önlemler alınmadan önce mesaj ve iletiler sanal mağdur tarafından 
görmezden gelinebilir. Bu şekilde sanal zorba herhangi bir sonuç alamayacağını düşündüğü an 
iletişimi sonlandırma yoluna gidebilir.
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› Yardım arama boyutu: Bu boyutta bireyler aile, öğretmen, idareci, akran/arkadaştan sosyal des-
tek bağlamında yardım arama davranışında bulunma stratejilerini kullanmaktadır. Kişi bilgisayar, 
dijital telefon, oyun konsolu veya diğer elektronik cihazlar aracılığıyla kendisini rahatsız eden kul-
lanıcı ya da bir durumla karşılaştığında ailesine bilgi vererek yardım alabilir. Rahatsız eden kişi ya 
da olay ev ortamında gerçekleşiyorsa aile, okul ortamındaysa arkadaş, öğretmen ya da kurum 
idarecisinden destek alınabilir.

› Bilgi arama boyutu: Bu boyutta bireyler sosyal medya uygulamaları, web sitesi ve güvenilir kay-
naklardan bilgi edinmeye çalışma stratejilerini kullanmaktadır. Bireyler siber zorbalık olaylarını 
anlamak ve bunlara yönelik önlem almak için sosyal medya uygulamaları, web sitesi ve güvenilir 
kaynaklardan bilgi edinmeye çalışmalıdır.

› Güvenlik ve gizliliği arttırma boyutu: Bu boyutta bireyler siber zorbalığa maruz kaldıkları araç-
ları kullanmayı öğrenme, gizliliği artırma, güvenlik artırma ve ek yazılım yükleme gibi davranış-
larla baş etmektedirler. Kişiler bir platform, araç ya da uygulamayı kullanmadan önce kullanıma 
ilişkin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak için bunları detaylıca öğrenmelidir. Kullanılan platformda 
kişilerin hangi bilgileri kimlerle paylaşacağına dair güvenlik ve gizlilik ayarları düzenlenmelidir. 
Gizliliğe ilişkin bilgileri, örneğin kişi fotoğraflarını, platformda yer alan tüm kulanıcılarla paylaşma-
malı, sadece arkadaşlarına görünür olacak şekilde düzenlemelidir. Güvenlik açığı oluşturmamak 
için kişiler kullanılan platforma yönelik onaylanmayan eklentiler kullanmamalıdır. Bu tür eklen-
tiler kişisel bilgilerin sızdırılmasına yol açabilir. Bunun yerine kişiler güvenlik ile ilgili şüpheleri-
nin giderilmemesi durumunda güvenliği artırmak için kullanılan platforma yönelik özel amaçlı 
ek yazılımlar kullanmayı tercih etmelidir. Platformda kullanılacak şifreler o alana özgü ve tahmin 
edilmesi zor, harf, rakam ve özel karakter içeren güçlük düzeyi yüksek şekilde oluşturulmalıdır.

› Mücadele boyutu: Bu boyutta bireyler daha önceden siber zorbalık yaşayanlarla görüşme, kanıt-
ları saklama veya ekran kaydı alma, listeden çıkarma, engelleme, polis, savcılık ya da Web ihbarda 
şikâyet etme, iletişime geçmeye çalışma stratejilerini kullanmaktadır. Daha önceden siber zorbalı-
ğa uğramış kişilerle görüşerek olaylar karşısında nasıl mücadele edebileceğine yönelik fikir sahibi 
olunabilir. Siber zorbalık ile mücadele ederken zorbalığa ilişkin kanıt oluşturabilecek her türlü 
elektronik kaydın saklanması, mücadelenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Siber zorba-
lıkla mücadelesinde zorbalık yapan kişi ya da kişilerin arkadaş listesinden çıkarılması, zorbalığa 
maruz kalınan platformdan engellenmesi yoluna gidilebilir. Siber zorbalık arkadaş listesinden çı-
karma ve engelleme işlemleri sonrası da devam ediyor ise polis ya da savcılık aracılığı ile ilgililer 
hakkında şikayetçi olunabilir. Ayrıca sanal ortamda 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yer alan; 
intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını ko-
laylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve 
imkan sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve yasadışı bahis ile ilgili yeterli şüphe ya da kanıta 
sahip olunması durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi 
ihbarweb.org.tr aracılığıyla da şikâyette bulunulabilir.
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› “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mü-
cadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük 
ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları 
üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlenmiştir.

› Sosyal platformlarda, gerek kullanıcı hesapları ile ilgili gerekse de içerikle ilgili “şikâyet et” butonu 
yer almaktadır. Adınıza açılan sahte hesabı siz ve sosyal medyadaki arkadaşlarınız “şikâyet et” 
butonu aracılığı ile ilgili hesabı ilgili platformdan kaldırtabilirsiniz. Kişilik hakkı ihlal edilen kişinin 
talebi, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandırılmaktadır.

› Ayrıca kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesiyle en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, 
5651 sayılı Kanun uyarınca dilekçenizde belirteceğiniz URL/AlanAdı/IP adresine/adreslerine eri-
şimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Sulh Ceza Hakimliği yapılan başvuruyu en geç 24 saat 
içinde duruşma yapılmaksızın karara bağlar. Hakimlik, kişilik hakkı ihlalini tespit etmesi hâlinde, 
ihlale konu içeriğin URL/Alan Adı/ IP adresine erişimin engellenmesi kararını verir.

› Siber zorbalık durumları ile karşılaşıldığında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi 
İhbar Merkezi ihbarweb.org.tr aracılığıyla da şikâyette bulunulabilir.

› Siber zorbalığa karşı en kolay uygulanabilecek yol Bilişim Teknolojileri Kurumu’na ait olan ALO 
166 nolu İnternet Bilgi İhbar Hattı’nı arayıp nasıl bir durumla karşı karşıya olunduğunu bildirmek-
tir. Bu hat aranarak karakol veya savcılıklara nasıl ulaşılacağı konusunda da yönlendirme alınabi-
lir. 

› Bunun dışında doğrudan karakollara veya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunarak da suç 
içeren siber zorbalık fiilleri bildirilebilir.
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OTURUM 6
SİBER ZORBALIK ÖRNEK OLAY ANALİZİ

  Amaç

Siber zorbalık durumunu fark edip analiz etmek

  Kazanımlar

Siber zorbalık olaylarında uygun başa çıkma stratejisini seçer.

  Materyal

 Siber Zorbalık Analiz Formu, örnek olay

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. ''Merhaba sevgili öğrencilerim, bu hafta sizlerle bazı siber zorbalık örnek olayları üzerinde çalışarak 
siber zorbalıkla baş etme stratejilerini nasıl kullanabilceğinizine yönelik çalışmalar yapacağız.'' Öğ-
retmen geçen oturumda yapılan etkinliğin kısa bir hatırlatmasını yaparak bir önceki oturumu 
özetler. Sonra öğretmen, birinci örnek olayı gönüllü öğrencilerden birine okutur. İlk iki örnek 
olay okunduktan sonra öğretmen, öğrencilere okunan örnek olay ile ilgili soruları yönelterek 
öğrencilerin görüşünü alır. Daha sonra Form-1 öğrencilere dağıtılarak formda yer alan sorula-
rın örnek olaya göre cevaplarını ilgili bölüme not etmelerini ister. Öğretmen, gönüllü öğrenci-
lerden formdaki sorulara verdikleri cevapları sınıfla paylaşmasını ister. Öğrencilerin görüşleri 
alındıktan sonra onların hatırlayamadığı noktaları öğretmen, öğrencilere hatırlatır. Aynı süreç 
diğer örnek olaylar için de uygulanır.

2. Öğrencilerin örnek olayla ilgili paylaşımı tamamlandıktan sonra öğretmen genel bir değerlen-
dirme yaparak süreci sonlandırır.

 Süre ve sınıf ortamı (sınıf mevcudu, öğrencilerin bilişsel düzeyi, sosyo ekonomik durum) göz 
önünde bulundurularak bütün örnek olaylar üzerinde durulmayabilir.

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

 "Form-1" her örnek olay için ayrı ayrı verilir.

UYGULAYICIYA 

BİLGİ NOTLARI
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Ek - 7

ÖRNEK OLAY

1. Ayşe’nin ailesi babasının işi nedeniyle farklı bir şehre taşınmıştır. Ayşe yeni okuluna kayıt yap-
tırmış ve eğitimine bu okulda devam edecektir. Bulunduğu ortama kısa sürede uyum sağlayan 
Ayşe çevresindeki kişilerin dikkatini kısa sürede çekmiştir. Dikkatini çektiği kişilerden birisi de okul 
voleybol takımının kaptanı Ceyda’dır. Ceyda popülerliğini kaybetmemek için kız arkadaşlarıyla bir 
araya gelerek Ayşe hakkında olumsuz yazı ve görsel içeriklerin paylaşıldığı bir sosyal medya he-
sabı açmıştır. Bu sayfadan kısa sürede okuldaki herkesin haberi olmuş ve Ayşe hakkında istenme-
yen birçok yorum paylaşılmıştır.

a) Sizce bu durum siber zorbalık mıdır? 

   Evet   Hayır

b) Sizce Ayşe bu durumda kimden yardım alabilir? 

 ……………………………………………………………………................………………………………………………

c) Ayşe’nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 ……………………………………………………………………................………………………………………………

d) Ceyda’nın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 ……………………………………………………………………................………………………………………………
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2. Cemil, bir gün beden eğitimi dersi için soyunma odasında kıyafetini değiştirirken arkadaşları ona 
haber vermeden fotoğraflarını çekmişler ve mesaj yoluyla birbirlerine göndermişlerdir. Kısa süre 
içerisinde Cemil’in fotoğrafları okulda yayılmış ve alay konusu olmuştur. 

a) Sizce bu, bir siber zorbalık mıdır? 

   Evet   Hayır

b) Sizce Cemil bu durumda kimden yardım alabilir? 

 ……………………………………………………………………................………………………………………………

c)  Cemil’in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 ……………………………………………………………………................………………………………………………

d)  Cemil’in arkadaşlarından biri siz olsaydınız ne yapardınız?

 ……………………………………………………………………................………………………………………………
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3.  Ceren ile Berfu'nun çok yakın iki arkadaş oldukları için sosyal medya şifrelerini de birbiriyle pay-
laşmışlardır. Ceren ve Berfu yaşadıkları bir olay sonrasında araları bozulmuştur. Berfu, Ceren’in 
şifresini kullanarak onun sosyal medya hesabına girmiş ve arkadaş listesindeki tüm kişilere olum-
suz ifadeler içeren mesajlar göndermiştir. Bu olay sonucunda Ceren’in birçok arkadaşıyla arası 
bozulmuştur. 

4. Sezer, arkadaşları tarafından yalnız bırakılan ve oyunlara dahil edilmeyen bir gençtir. Bu durum, 
giderek Sezer’in canını sıkmakta ve onu öfkelendirmektedir. Kendini dışlayan arkadaşlarıyla iletişi-
me geçemeyen Sezer, açtığı sahte hesaplar üzerinden bu arkadaşlarına tehdit edici ve rahatsızlık 
veren mesajlar göndermeye başlamıştır. 

NOT
Aşağıdaki form her bir olay için sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılacaktır.

                

   SİBER ZORBALIK ANALİZ FORMU

Bu örnek olaydaki Siber Zorba kim 
ya da kimlerdir?

Örnek olaydaki Siber Mağdur kim 
ya da kimlerdir?

Bu örnek olaydaki Siber Zorbalık 
için hangi teknolojik araçlar 
kullanılmıştır?

Örnek olaydaki hangi davranış(lar) 
Siber Zorbalık kapsamına girer?

FORM – 1FORM – 1

23



24

OTURUM 7
SİBER ZORBALIĞA KARŞI DURMA

  Amaç

Siber zorbalığa karşıt davranışlar sergilemek

  Kazanımlar

Siber zorbalık bilgilerinin farkında olur.

  Materyal

Siber zorbalık farkındalığı ile ilgili sorular, Siber Zorbalıkla Mücadele Sözleşmesi

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. ''Merhaba sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlerle hem kendinizi hem de arkadaşlarınızı siber 
zorbalık olaylarından koruyabilmeniz için okulda neler yapabileceğinize yönelik çalışmalar yapa-
cağız.'' Öğrencilerin siber zorbalıkla ilgili altı haftada öğrendiklerini hatırlamaları için bir etkin-
lik yapılır. ''Sevgili gençler altı hafta boyunca siber zorbalıkla ilgili öğrendiğimiz bilgileri ne kadar 
hatırladığımızı görmeye yönelik bir oyun oynayacağız. Bu oyunda size bazı cümleler okuyacağım. 
Bu cümleleri “doğru” ya da “yanlış” diyerek onaylamanızı istiyorum (Ek-8). İlk olarak gönüllü iki ar-
kadaşımızı tahtaya davet ediyorum.'' (Öğretmen öğrenci seçimini kendi inisiyatifini kullanarak 
belirler.) Öğretmen belirlenmiş bilgi cümlelerini okuyarak süreci başlatır. Eşleşen öğrenciler-
den ilk doğru cevabı veren, tahtada kalır. Diğer öğrenci yerine oturur. Yerine oturan öğrenci-
ler hangi öğrencinin daha hızlı cevap verdiğine yönelik gözlem yapan hakemler olarak sürece 
katılmaya devam ederler. Sınıf mevcudu soru adedinden fazlaysa aynı sorular sorularak tüm 
öğrencilerin süreçte yer alması sağlanır. İki öğrenci de aynı anda cevap verirse sıradaki soru 
cümlesi okunarak süreç devam ettirilir. Tahtada kalan son öğrenci öğretmen tarafından te-
şekkür edilerek yerine oturtulur. 

2. Sorular cevaplandırıldıktan sonra siber zorbalıkla mücadele sözleşmesi etkinliği gerçekleştiri-
lir. Siber Zorbalık Mücadele Sözleşmesi: Öğrencilere Ek-9'daki sözleşme metninin okunma-
sı ve gönüllü öğrencilerle sözleşmenin imzalanarak panoya asılması sağlanır.

3. Daha sonra öğretmen yedi hafta boyunca bu etkinliklere katılım ve paylaşımları için öğrenci-
lere teşekkür eder. Öğretmen ve öğrencilerin alkışlamasıyla süreci tamamlar.
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Ek - 8

SİBER ZORBALIK FARKINDALIĞI İLE İLGİLİ SORULAR

NOT
Sorulardaki doğru cevaplar (4) olarak işaretlenmiştir.

Doğru Yanlış

1. Siber zorbalık sadece öğrencilere yapılan bir davranıştır. 4

2. Mağdur, siber zorba ve seyirci/tanık siber zorba rollerindendir. 4

3. Siber zorbalık sadece cep telefonuyla yapılmaktadır. 4

4. Eğlence amaçlı açılan sahte sosyal medya hesapları siber zorbalıktır. 4

5. Siber zorbalık sadece kız öğrencilere yapılır. 4

6. Sanal ortamda izin alınmadan paylaşılan bir fotoğraf siber zorbalıktır. 4

7. Arkadaşından izinsiz sosyal medya hesabına girmek siber zorbalıktır. 4

8.
Farklı kimliklerle sanal ortamda olumsuz davranışlar yaparsak polis bizi bu-
labilir.

4

9. Siber zorbanın kimliği daima gizli kalır. 4

10.
Sanal ortamda siber zorbalığa maruz kalırsam ekran görüntüsü alıp bunu 
gerekli mercilere bildirmeliyim.

4

11. Siber zorbalığa maruz kalırsam bunu hiç kimseyle paylaşmamalıyım. 4
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12. Siber zorbalık okul dışında gerçekleşirse öğretmenlerim hiçbir şey yapamaz. 4

13. Başkasının adına hesap açıp onun kimliğine bürünmek siber zorbalıktır. 4

14.
Siber zorbalık davranışının niteliğine göre ortaöğretim ödül ve disiplin yö-
netmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

4

15. Sosyal medyada birisine hakaret içeren mesajlar yazmak siber zorbalıktır. 4

16. Siber zorbalığa maruz kalan birisinin akademik başarısı etkilenir. 4

17. Siber zorbalığa maruz kalanın ruh hâli etkilenir. 4

18. Siber zorbalık dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. 4

19. Siber zorbalık sadece bireylere yapılır. 4

20. Siber zorbalar kimliklerini sakladıkları için yakalanamazlar. 4

21. Siber zorbalık sosyal ilişkileri bozar. 4

22. Siber zorbalığa maruz kalanlar okula gitmek istemeyebilir. 4

23. Kişiler aynı anda hem siber zorba hem de siber mağdur olabilirler. 4

24. Rahatsız edici mesajları görmezden gelmek bir baş etme stratejisidir. 4

25.
Siber zorbalığa maruz kaldığında aile üyelerine bilgi vermek bir baş etme 
stratejisidir.

4

26.
Sanal âlemde başımıza gelen olumsuz olayların aynısını başkalarına yapmak 
bir baş etme stratejisidir.

4

27. Siber zorbayı sanal ortamda engellemek bir baş etme stratejisidir. 4

26
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28.
Siber zorbalık bilgi ve iletişim teknolojileri (Cep telefonu, tablet, bilgisayar, 
internet vb.) kullanılarak yapılır.

4

29. Siber zorbalık sadece Türkiye’de görülen bir davranıştır. 4

30. Siber zorbalığı sadece erkekler yapar. 4

31. Siber zorbalığı sadece fiziksel olarak güçsüz öğrenciler yapar. 4

32. Özel bilgilerimizi paylaşırsak siber zorbalığa maruz kalma ihtimalimiz artar. 4

33.
Siber zorbalık olayı dijital ortam sayesinde dünyanın her yerinden görülebi-
lir.

4

34.
Siber zorbalığa maruz kalmamak için sosyal medya araçlarının gizlilik ayar-
larını yapmalıyız. Sosyal medyada birisine hakaret içeren mesajlar yazmak 
siber zorbalıktır.

4

35.
Siber zorbalık içeren olayların paylaşılmasına katkıda bulunmak da bir siber 
zorbalıktır.

4

36.
Siber zorbalık olaylarına tanık olduğumuzda bunu ilgili kişilere (öğretmen, 
aile vb.) bildirmemiz gerekir.

4

37. Gerçek yaşamdaki suç sayılan davranışlar sanal ortamda da suç sayılır. 4

38.
Sanal ortamda sadece bir kez paylaşılan rahatsız edici bir içerik siber zorba-
lık olarak değerlendirilir.

4

39.
Sanal ortamda karşımızdaki kişinin rahatsız olmasına neden olan her türlü 
davranış siber zorbalıktır.

4

40. Siber zorbalığa seyirci kalırsam ilerde mağdur olabilirim. 4

41. Siber zorbalık bir suçtur. 4
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____________________________________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 uğradığını biliyorsam 
okuldaki ya da evdeki bir yetişkine haber vereceğime,

• Siber zorbalığa maruz kalmamak için teknolojik araçları dikkatli kullanacağıma,

• Yaşıma uygun olmayan internet ortamlarında dolaşmayacağıma,

• Siber zorbalıkla ilgili öğrendiklerime bu konuyu bilmeyen arkadaşlarımla paylaşaca-
ğıma,

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

Söz veriyorum.

Öğrenci İmza Tarihi    Uygulayıcı Öğretmen İmza

Ek - 9

SİBER ZORBALIKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
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LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SİBER 
ZORBALIKLA BAŞ ETME PSİKOEĞİTİM 

PROGRAMI

Teknoloji, insanlara yardımcı olabilmek amacıyla hızlı bir şekilde gelişmektedir. Özellikle bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişim başta çocuk ve ergenler olmak üzere tüm toplumu 
etkilemektedir.  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanlara sağladığı birçok kolaylığın yanında birtakım 
sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği en önemli 
sorunlardan biri de siber zorbalıktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başkalarına zarar vermek amaçlı kullanımıyla ortaya çıkan siber 
zorbalık olayları, çocuk ve gençlerin psikolojik, sosyal, fiziksel ve akademik hayatlarında birtakım 
olumsuzlukların oluşmasına neden olmaktadır. Okullarda öğrencilerin yaşadıkları sorunlara 
yönelik bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıyla destek vermeye çalışan psikolojik danışman/
rehber öğretmenler öğrencileri birçok açıdan olumsuz şekilde etkileyen siber zorbalık olaylarına 
yönelik bu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getireceklerdir. Psikolojik danışman/
rehber öğretmenlerin siber zorbalık olaylarıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmesi amacıyla 
hazırlanan “Siber Zorbalıkla Baş Etme” Programının okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenler 
için bir kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Program lise düzeyindeki öğrencilere yönelik 
hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu program dokuz oturumdan oluşmaktadır:

1. Oturum: Başlangıç Oturumu 

2. Oturum: Siber Zorbalığın Etkileri

3. Oturum: Duyguları Tanımak

4. Oturum: Duygu Yönetimi

5. Oturum: Siber Zorbalığı Önlemede İletişim Becerileri 

6. Oturum: Siber Zorbalığa Müdahale

7. Oturum: Dijital Araçlarda Gizlilik ve Güvenlik 

8. Oturum: Siber Zorbalıkla Baş Etmede Dijital Gizlilik ve Güvenlik

9. Oturum: Siber Zorbalıkla İlgili Edindiği Kazanımların Değerlendirmesi



Geliştirilen bu psikoeğitim programı aracılığıyla öğrencilerin siber zorbalık olaylarıyla baş etmeleri 
sağlanmaya çalışılacaktır. Siber zorbalıkla baş etme programı, “Sanal zorba/maruz kalan” ölçeğinden 
zorba ve maruz kalan boyutlarından yüksek puan alan 8-12 kişiden oluşan gruplarla yürütülecektir.  
Psikoeğitim grubunda yer alan öğrenciler siber zorba, siber mağdur ve izleyicilerden oluşacağı 
için grup liderinin bu grup dinamiğine dikkat ederek süreci yürütmesi gerekmektedir. Grup 
sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için 1. oturumdaki grup kurallarına grup üyelerinin 
uyması gerekmektedir. Bundan dolayı grup lideri gerekli hassasiyeti göstermelidir. Psikoeğitim 
oturumlarının grubun gizliliğini koruyan ve grup üyelerinin dikkatlerini dağıtmayan bir ortamda 
gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
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  Amaç

Grup üyelerinin birbirleriyle tanışması, grup sürecinde dikkat edilmesi gereken kuralların oluşturul-
ması, bireysel beklentilerin belirlenmesi ve siber zorbalık davranışları hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

  Kazanımlar

1. Grup üyeleri birbirini tanır.

2. Grup süreci ve kuralları açıklanır.

3. Siber zorbalığın ne olduğu, nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi olur.

4. Siber zorbalık türlerini ayırt eder.

5. Siber zorbalık psikoeğitim programını tanır.

  Materyaller

1. Kâğıt, kalem

2. Grup üyelerinin isim listesi

3. Grup üyeleri için hazırlanan dosyalar

4. Grup Kuralları (Form-1)

5. Bireysel Amaç Belirleme Formu (Form-2)

6. Grup Katılım Sözleşmesi (Form-3)

7. Siber Zorbalık Davranışları Kartı (Form-4)

8. Siber Zorbalık Davranışları Formu (Form-5)

OTURUM 1
BAŞLANGIÇ  OTURUMU
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  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

Grup lideri grup üyelerine "Hoş geldiniz." diyerek grup sürecini başlatır. Lider tarafından grubun amacı 
belirtilir.

Grup üyelerinin birbirlerini tanıması amacıyla tanışma etkinliği yapılır.

Grup lideri şu açıklamayı yapar: “Grup sürecimiz dokuz hafta devam edecektir. Bu süreci daha olumlu şe-
kilde geçirmemizde birbirimizi tanımamız önemli bir rol oynuyor. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyabilmek 
için bir etkinlik yapacağız.

• Grup üyeleri iki kişilik küçük gruplara ayrılır.

• Gruplara kendi aralarında 1 ve 2 olmak üzere numara vermeleri istenir.

• Grup üyelerinden birbirlerine aşağıdaki soruları sormaları ve cevaplarını yazmaları istenir: 

 1. Adın, soyadın ne?

 2. En sevdiğin üç özelliğin hangisi?

 3. Gelecekte yapmayı istediğin iş/meslek ne?

 4. Hobin/hobilerin neler?

 5. En büyük hayalin ne?

Karşılıklı olarak birbirlerine bu soruların cevaplarını yazdırdıktan sonra 1 numaralı grup üyesi 2 numara-
lıyı, daha sonra 2 numaralı grup üyesi 1 numaralı arkadaşını büyük gruba tanıtır. Sınıfta herkes birbirini 
tanıtana kadar uygulama sürer. 

Eğitimciye not: Süreye göre soru sayısı azaltılıp çoğaltılabilir. Bu çalışma, grubun ısınma süreci için önem-
lidir.

1. Tanışma etkinliğinden sonra grup lideri üyelere aşağıdaki açıklamayı yapar: 

 “Grup sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için bazı kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Bu ku-
rallara aynı zamanda grubun bir üyesi olan grup lideri ve grup üyeleri tarafından uyulması 
gerekmektedir. Bu grup kurallarının benimsenmesi, hepimizin belirli bir amaç etrafında top-
lanmasını sağlayacaktır. Şimdi bu grubumuzun kurallarını belirleyelim:”
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 "Sizce bir grup çalışmasının kuralları neler olmalıdır?" diye sorularak gruptan alınan görüşler 
tahtaya yazılır. Grup lideri tarafından grup sürecine ilişkin hazırlanıp yazılan grup kurallarından 
ilgili formda (Form-1) olup tahtada bulunmayanlar tahtaya yazılır. Form tüm grubun görebile-
ceği bir yere (pano ya da tahta gibi) asılır.

2. Grup kuralları belirlendikten sonra grup lideri tarafından grup üyelerinin kişisel amaçlarını be-
lirleyebilmesi amacıyla üyelere “Bireysel Amaç Belirleme Formu (Form-2)” dağıtılır. 

3. Grup üyeleri ve lider birlikte grubun amacına uygun bir grup ismi belirler. Bundan sonraki 
oturumlarda grubun ismi ile süreç yönetilir.

4. Grup lideri gönüllülük, gruba katılım ve devam, gizlilik ve sorumlulukların yerine getirilmesini 
içeren “Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Psiko-Eğitim Programına Katılım Sözleşmesi’ni (Form-3) 
iki kopya şeklinde her bir üyeye dağıtır ve sözleşme, grup üyeleri tarafından imzalanır. Söz-
leşmelerin bir tanesi grup üyesinde, diğeri de grup liderinde kalacaktır. Anlaşılmayan konular 
hakkında grup lideri açıklama yapar. 

5. Grup sözleşmesi üyeler tarafından imzalandıktan sonra etkinliğe geçilir. Grup lideri siber zor-
balık davranışlarının yazılı olduğu kartları torbaya koyar (Form-4). Lider torbadan bir tane siber 
zorbalık kartı çeker. Grup üyelerine torbadan çıkan maddeleri okur. Üyelerin cevapları dinle-
nir. Daha sonra lider Siber Zorbalık rollerini açıklar (Form-5).  Sonrasındaysa grup üyelerine 
çevrelerinde böyle davranışlar ile ilgili yaşantı örnekleri olup olmadığı sorulur. Birkaç paylaşım 
alarak bu çalışmanın günlük yaşamda karşılaştığımız, normal sandığımız bazı davranışları ayırt 
etmek için yapıldığı bilgisini verir. 

6. Lider tarafından oturumun özeti yapılır. İlk oturuma ilişkin üyelerden duygu ve düşüncelerini 
paylaşması istenir. Öğrencilere sormak istedikleri bir şeyin olup olmadığı sorulur. Öğrencilere 
gizlilik kuralı ve bir sonraki oturumun zamanı hatırlatılarak oturum sonlandırılır.
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1. Grup üyeleri zorunlu durumlar dışında, her oturuma katılacaktır. 

2. Grup üyeleri oturumlara zamanında katılır.

3. Grup içinde konuşulanlar grup içinde kalacaktır. Grupta konuşulanlar bir 
başkasına anlatılmayacaktır.

4. Tüm grup üyeleri birbirine saygı gösterecektir.

5. Grup üyeleri görüşlerini özgürce ifade edebilecektir.

6. Grup üyeleri aşağılayıcı, suçlayıcı ve hakaret içeren söz ve davranışlarda 
bulunmayacaktır. 

7. Grup üyeleri izin alarak konuşmalı ve üyelerden biri konuşurken diğerleri 
onu saygı ile dinlemelidir.

8. Grup üyeleri oturum sonunda verilen uygulamaları yaparak bir sonraki 
oturuma gelir.

FORM – 1FORM – 1

Grup 
Kuralları

 Bu eğitim programına katılarak ulaşmak istediğiniz amaçlarınızı aşağıda-
ki forma belirtiniz. Beklentilerinizi, olumlu cümle ifadeleriyle kısa, açık ve 
anlaşılır bir biçimde ifade etmeniz önemlidir. Olumsuz ifadeleri kullanma-
maya özen gösteriniz. Yapmak istemediklerinizi değil yapmak ve başar-
mak istediklerinizi amaç cümlesi olarak yazınız.

Beklentilerim

1. ………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………...

4. ………………………………………………………………………………………...

5. ………………………………………………………………………………………...

FORM – 2FORM – 2

Bireysel 
Amaç 

Belirleme 
Formu
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1. Grup sürecinde gizlilik ilkesine (konuşulanları kesinlikle grup oturumları-
nın dışında paylaşmayacağıma) uymayı kabul ediyorum.

2. Grup süreci içerisindeki tüm ilişkilerimde bireye saygı ilkesini ön planda 
tutacağım ve grup sürecinde diğer üyelere isimleriyle hitap edeceğim.

3. Grup sürecinin ilerleyişini olumsuz yönde etkilememem ve benim bu sü-
reçten yeterince yararlanmam için grup oturumlarına zamanında ve de-
vamlı katılacağım.

4. Grup sürecinde hiçbir zaman fiziksel saldırı sayılabilecek davranışlarda 
bulunmayacağım.

5. Grup içerisinde verilecek tüm görevleri yerine getireceğim. 

6. Grup sürecine aktif olarak katılacağım.

7. Herkesin grup sürecinden en iyi bir biçimde yararlanması için gerekli öze-
ni ve çabayı göstereceğim.

8. Bu süreçle ilgili belirlediğim bireysel amaçlarıma ulaşabilmem için, gerekli 
olan çabayı potansiyellerim ölçüsünde göstereceğim.

Kabul Ediyorum

Öğrencinin Adı Soyadı

İmza

FORM – 3FORM – 3

GRUP
SÖZLEŞMESİ
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• İzin almadan, kişisel bilgisayar veya dijital telefondaki bilgileri (dosya, 
fotoğraf, yazılı mesaj kayıtları vb.) almak

• İnternet ortamında başkasının kimliğiyle izinsiz paylaşımda bulunmak

• Görüntülü yapılan özel bir görüşmeyi, karşı tarafın haberi olmadan 
başkasına izlettirmek

• İnternet ortamında yapılan paylaşımlara (yorum, fotoğraf, video, bilgi) 
utandırıcı, kırıcı yorumlar yapmak

• İnternette tehdit içeren, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek

• İnternet şifrelerini ele geçirerek erişimi engellemek

• İnternet şifrelerini ele geçirerek mesajlara ulaşmak

• İnternette, cinsiyetini farklı göstererek karşı tarafı kandırmak

• Sanal ortamda dedikodu veya söylenti yaymak

• Sanal ortamda birilerine küfretmek

• Küçük düşürücü bir mesajı, fotoğrafı veya video görüntüsünü sanal or-
tamda izinsiz paylaşmak

• Kısa mesaj aracılığıyla tehdit edici, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek

Siber zorbalık olgusunda; siber zorba, siber zorbalığa maruz kalan, siber 
zorba/maruz kalan, siber zorbalığı izleyici olma şeklinde dört tip bileşen 
bulunmaktadır. 

Siber Zorba: Sosyal medya araçlarını kasıtlı ve sürekli biçimde bir ya da 
daha fazla öğrenciye zarar verecek şekilde kullanarak saldırgan davranış-
lar sergileyen kişidir. 

Siber Mağdur: Sosyal medya araçlarının olumsuz kullanımına maruz ka-
lan kişidir. 

Siber Zorba/Mağdur: Hem siber zorbaca davranışlar gösteren hem siber 
zorbalığa maruz kalan bireylerdir. 

Siber Zorbalığa İzleyici Olma: Bir kişi ya da gruba yapılan siber zorbalık 
davranışlarını gören kişidir.

FORM – 4FORM – 4

FORM – 5FORM – 5

Siber 
Zorbalık 

Davranışları 
Kartı

Siber 
Zorbalık 
Rolleri
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  Amaç

Grup üyelerinin, siber zorbalığın etkilerini fark etmelerini sağlamak

  Kazanım

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

  Materyaller

Siber zorbalıkla ilgili örnek olaylar 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine “Hoş geldiniz” der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özetleme-
si yapılarak üyelere o oturuma ilişkin olumlu veya olumsuz belirtmek istedikleri herhangi bir 
şeyin olup olmadığı sorulur. Yanıtlar dinlenir. 

2. Lider, geçen hafta siber zorbalık kavramı hakkında bilgi edinildiğini, bugünse siber zorbalığın 
etkilerinin işleneceğini belirtir. Beyin fırtınası tekniği kullanılarak grup üyelerine siber zorbalığa 
maruz kalanların nasıl etkileneceği sorulur. Grup üyelerinin paylaşımları dinlenir.

3. Lider, aşağıdaki örnek olayları grup üyelerine okuyup siber zorbalığın etkilerinin neler olabile-
ceğini belirtmelerini ister.

OTURUM 2
SİBER ZORBALIĞIN ETKİLERİ
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ÖRNEK OLAYLAR

1. Başaran ve Çağrı sınıf arkadaşları Ilgaz ile okulda yaşadıkları bir olayı çözmek için okul sonra-

sında bir sosyal medya uygulaması oluşturur. Bu gruba sınıflarından 8 kişiyi dahil ederler ve en 

son Mustafa’yı da gruba alırlar. Başaran ve Çağrı okulda yaşadıkları olay hakkında Ilgaz’a grup-

tan yazmaya başlarlar. Ilgaz kendini savunmak adına biraz yazışma yaptıktan sonra daha fazla 

dayanamayıp gruptan çıkar. Belli bir süre sonra tekrar gruba alındığını gören Ilgaz yine benzer 

tehdit ve hakaret içerikli yazışmaları görür. Bu olay bir süre yaşandıktan sonra sonlanır. Ertesi 

gün okula gittiğinde olayın son bulmadığını, yazışmaların belli kesimlerinin ekran görüntüleri 

alınarak okula yayıldığını fark eder. Bu ekran görüntülerinde Ilgaz’ın kızgınlıkla cevap verdiği 

olumsuz cümleler vardır.

2. Çağrı, Beden Eğitimi dersinde ısınma egzersizlerini yapamayan Özay’ın görüntülerinin izinsiz 

bir şekilde videoya çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını görür. Sosyal medya 

uygulamasında Özay’ı tanıyan diğer öğrenciler de bu paylaşımları görür.

3. Kerem, sınıfın sosyal medya grubunda öğretmenin verdiği ödevi yanlış yapan bir arkadaşının 

cevaplarına, diğer öğrenciler tarafından incitici, alay edici sözler ve emojiler ile yorumlar yapıl-

dığını görür.

4. Erdinç, sınıf arkadaşı Fatih'in internette paylaştığı fotoğrafını izinsiz alarak animasyon hâline 

getirmiş, alay edici eklentilerle video paylaşım sitesinde paylaşmış ve okuldaki diğer öğrencile-

rin o görüntüleri izlemesini sağlamıştır. Olayın sonunda paylaşımı yapan Erdinç, davranışından 

pişman olup görüntüleri kaldırmak istese de hesap kullanıcı bilgilerini unuttuğu için kaldırama-

mıştır.
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 *Örnek olaylar canlandırma şeklinde de yapılabilir. Grup lideri örnek olayı grupla sözlü olarak pay-
laştıktan sonra siber zorba ve siber zorbalığa maruz kalan rolünde olacak iki öğrenciyi gönüllülük 
esası ile grubun ortasına alır. Siber zorba ve maruz kalan arasındaki sanal ilişki karşılıklı iki sandal-
yeye oturulmuş şekilde temsil edilir. Grup üyelerine siber zorbanın ve siber zorbalığa maruz kalanın 
olay karşısındaki bilgi ve duygularının neler olabileceği sorulur. Bu sorular şunlardır:

 1) Zorba, olay karşısında ne düşünüyor, ne hissediyor?

 2) Maruz kalan, olay karşısında ne düşünüyor, ne hissediyor?

 Ardından diğer grup üyelerinin izleyici rolünde oldukları vurgulanır ve bu olaya nasıl müdahil olabi-
lecekleri sorulur (Siber zorba, siber zorbalığa maruz kalan ve siber zorbalığı izleyen). Siber zorbalığa 
maruz kalanın yanında siber zorbaya karşı çıkan izleyici, siber zorbalığa maruz kalanın yanına ge-
çer. Siber zorbanın yanında olarak siber zorbalığa maruz kalanın kalanla alay eden/gülen üye, zor-
banın yanına geçerek ona güç verir. Sessiz kaldıklarındaysa siber zorbalığa maruz kalanı zorbanın 
karşısında yalnız bırakmış olur. Bu canlandırma sonrasında izleyicilerin siber zorbalık karşısındaki 
tutumlarının, zorbalığın sürmesinde ya da sonlanmasında ne gibi etkileri olabileceği, grup üyelerine 
sorulur. Bu senaryoların olası sonuçları grupla paylaşılır. 

4. Oturumun Özeti: Lider oturumun özetini yapar (Üyelere de oturumun özeti yaptırılabilir).

5. Oturumun Sonlandırılması: Grup lideri, üyelere paylaşımlarından dolayı teşekkür eder. Sormak 
istedikleri bir şey olup olmadığını sorar. Üyelere gizlilik kuralı ve bir sonraki oturumun zamanı 
hatırlatılarak oturum sonlandırılır.
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  Amaç

Grup üyelerine farklı duyguları tanıtarak ifade ettirmek

  Kazanımlar

1. Beden diliyle duygularını ifade eder.

2. Yaşamış oldukları bu duyguları tanımlatabilir.

3. Siber zorbalığa maruz kalan birinin yaşadığı duyguları anlatır.

  Materyaller

Üzerinde duygu sözcükleri yazılı olan duygu kartları (mutsuz, öfke, kızgın, korku, nefret, acı, özlem, 
şaşırmış, sıkıntı, mutlu, kıskançlık, neşe, sevgi, hayal kırıklığı, merak, hayret, üzgün, utanmış)  

  Süre

40 dakika

  Not

Hikâyedeki isim ve isim/lerin grupta yer alan birisinin ismiyle aynı olması durumunda hikâyedeki 
isim/ler değiştirilir.

  Uygulama Süreci

1. Grup üyelerine duygunun ne olduğu sorulur. Grup üyelerinin ifadesinden sonra grup lideri 
duygunun ne olduğunu açıklar. 

 (Duygu: Bireylerin algılarını, psikolojik tepkilerini, bilinçlerini ve farkındalıklarını içeren psikolo-
jik alt sistemleri oluşturan ve koordinasyonunu sağlayan içsel olaylardır.)

2. Grup lideri duyguların yazılı olduğu kâğıtları grup üyelerine tanıtır.

 Grup üyelerinden bir gönüllü seçerek hazırlanan kâğıtlardan bir tanesini seçmesi ve bu kâğıdı 
arkadaşlarına göstermemesi istenir. Gönüllü üye, seçtiği kâğıtta yer alan duyguyu jest ve mi-
mikleriyle anlatmaya çalışır.

OTURUM 3
DUYGULARI TANIMAK
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 Diğer grup üyelerinin  anlatılan duyguyu bulması istenir. Anlatmaya çalıştığı duygu, grup üye-
leri tarafından tahmin edilince başka bir grup üyesi, yeni bir duygu kartı seçer. Süreç bu şekilde 
devam eder. Bütün grup üyeleri sürece katıldıktan sonra aşağıdaki hikâye okunur:

3. Esen arkadaşlarıyla iyi anlaşan, onlar tarafından sevilen ve derslerinde sorumluluklarını yerine ge-
tiren bir öğrencidir. Kimliği belirsiz kişiler, Esen’e ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp fotoğraf-
ların altına olumsuz yorumlar yaparlar.  Esen ve çevresindekiler bu hesapları şikâyet etseler de bu 
fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının önüne geçemezler.

   Grup lideri grup üyelerine sorular sorarak etkileşim başlatır. Grup lideri, duyguları (mutsuz, 
öfke, kızgın, korku, nefret, acı, özlem, şaşırmış, sıkıntı, mutlu, kıskançlık, neşe, sevgi, hayal kırık-
lığı, merak, hayret, üzgün, utanmış) tahtaya yazar.

 •  Grup üyelerine Esen’in  hangi duyguları hissettiğini sorar. Her grup üyesi Esen’in hissettiğini 
düşündüğü duyguların altına kendi ismini yazar.

 •  Sizin başınıza böyle bir olay gelmiş olsaydı hangi duyguları yaşardınız?

 Paylaşımlar alındıktan sonra grup lideri, oturumu özetleyerek sonlandırır.

43



44

  Amaç

Grup üyelerinin siber zorbalık olaylarında duygu yönetimi becerileri kazanmalarını sağlamak.

  Kazanımlar

1. Siber zorbalık olaylarında ortaya çıkan duyguları ve düşünceleri fark eder.

2. Siber zorbalık olaylarında ortaya çıkan duygular ve düşünceler ile başa çıkar.

  Materyaller

Kâğıt, kalem, Siber Zorbalık İle İlgili Örnek Olaylar Formu (Form-6), Siber Zorbalık Olaylarını Değerlen-
dirme Formu (Form-7), Siber Zorbalık Olaylarında Duygu Yönetimi Stratejileri Formu (Form-8). 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine “Hoş geldiniz” der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özetleme-
si yapılarak üyelere geçen hafta yapılan oturuma ilişkin olumlu veya olumsuz belirtmek iste-
dikleri herhangi bir şeyin olup olmadığı sorulur. Yanıtlar dinlenir. Bu oturumda siber zorbalık 
olaylarındaki duygu yönetimi üzerine çalışılacağı belirtilir. 

2. Lider, siber zorbalığa ilişkin örnek olaylar formunu okur. Lider, grup üyelerinden, siber zorba-
lığa ilişkin örnek olaylarla karşılaşıldığında siber zorba, siber zorbalığa maruz kalan ve siber 
zorbalığı izleyici olarak düşünceleri, hisleri, davranışları ile davranışlarının yarar ve zararlarına 
ilişkin görüşlerini Siber Zorbalık Olaylarını Değerlendirme Formuna (Form-7) yazmalarını ister.

3. Lider üçerli tartışma grubu oluşturur. Üyeler siber zorba, mağdur ve izleyici gruplarına ayrılır. 
Gruplara üçer dakika süre verilir. Lider bu süre içerisinde siber zorbalıkla ilgili örnek olaylar 
karşında onlarla nasıl başa çıkılabileceğini gruplardan bulmalarını bekler. Süre bitimiyle birlik-
te grupların cevapları incelenir. Lider, üyelerin siber zorbalıkla ilgili duygu yönetimi becerileri-
ne ilişkin yeterli cevaplar alamadığı takdirde hazırlanan formu gösterebilir.

4. Oturumun sonunda lider ya da gönüllü bir üye tarafından oturum, özetlenerek iyi dilek ve te-
mennilerle sonlandırılır.

OTURUM 4
DUYGU YÖNETİMİ
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1. Sınıfın sosyal medya grubunda mesajların okunması ve kasıtlı olarak ce-
vap verilmemesi

2. Paylaşılmasını istemediği fotoğrafların izinsiz olarak sosyal medya uygula-
malarında paylaşılması

3. Tehdit içerikli mesajlar alınması

4. Sosyal medya hesaplarının tanıdığı /tanımadığı kişiler tarafından ele geçi-
rilmesi

5. Çevrim içi oyunlarda bilerek bir arkadaşın oyuna alınmaması

6. Telefon numaralarını izin almadan başkalarına verilmesi

7. Birinin adını veya görüntüsünü kullanarak sosyal medya hesabı açılması

8. Birinin adını kullanarak sosyal medya uygulamalarında dedikodu yayılması

9. Çevrim içi etkinlik yaparken başkasının adını kullanarak diğerlerine haka-
ret içerikli mesajlar yazılması

10. Başkalarına ait kişisel bilgilerin izinsizce ele geçirilmesi

11. Başkalarına ait ses ve görüntülerin izinsiz kaydedilmesi

12. Birilerine spam içerikli mesajlar gönderilmesi

FORM – 6FORM – 6

Siber 
Zorbalık 
Olayları 
Formu
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FORM – 7FORM – 7

Siber Zorbalık 
Olaylarını 

Değerlendirme 
Formu

Ne 
düşünürsünüz?

Siber 
zorbalık

Siber 
zorbalığa 
maruz 
kalan

İzleyici

Ne 
hissedersiniz?

Ne 
yaparsınız?

Davranışın yarar 
ve zararı ne olur?
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Arkadaşla Konuşma: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, siber maruz 

kalan ya da izleyici) endişe duyma, üzülme, intikam alma veya öfke gibi duyguları 

hissettiğiniz anlarda olaya dahil olmamış, sizi destekleyecek yakın bir arkadaşınızla 

duygularınızı paylaşabilirsiniz.   

Mola Almak: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, siber maruz kalan 

ya da izleyici) endişe duyma, üzülme, intikam alma veya öfke gibi duyguları hisset-

menize yol açacak durum karşısında sosyal medya araçlarının kullanımı bir süreliği-

ne ertelenebilir. Bu yöntem öfkeniz hızla yükselirken mola alıp ortamı/durumu terk 

etmenizle birlikte öfkenizin aşırı yükselmesini engeller. Bu strateji başka stratejiler 

ile birlikte kullanıldığı zaman daha da etkili olabilir. Örneğin mola alıp yürüyüşe çı-

kabilirsiniz. 

Hayır Demek: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, siber maruz kalan 

ya da izleyici)  endişe duyma, üzülme, intikam alma veya öfke gibi duyguları his-

setmenize yol açacak kişinin davranışlarını durdurmasını söyleyebilirsiniz. Örneğin 

“Bana yaptığın incitici yorumları durdurmanı istiyorum”, “Sanal ortamda bana kötü 

yorumlar yapmaya hakkın yok!” gibi.

İç Konuşma: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, siber maruz kalan ya 

da izleyici) yaşanılan olay karşısında iç konuşmanız pozitif veya negatif olabilir. Bu 

iç konuşma aslında sizin düşüncenizdir. Olumlu düşündüğünüz zaman buna göre 

davranacaksınızdır ve olaylar da buna göre sonuçlanacaktır. Burada kendinizi sakin-

leştirici ifadeler kullanabilirsiniz. Örneğin; 'Ona gününü göstereceğim!' yerine 'Bu-

nun beni etkilemesine izin vermeyeceğim!', 'Haddini bildireceğim!' yerine 'Kontrol 

bende!' gibi öfke kontrolüne yardımcı alternatif ifadeler kullanılabilir.

İçinizden Saymak: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, maruz kalan 

ya da izleyici) endişe duyma, üzülme, intikam alma veya öfke gibi duyguları hisset-

tiğiniz anlarda tepki vermeden önce durup sizin için yeterince sayıp sonra tepkide 

bulunmanız yararlı olabilir. Örneğin derin bir nefes alıp içinizden 10’a kadar sayıp 

sonra tepki vermek gibi. Bu etkinlik olayla aranıza mesafe koyacağı için daha yumu-

şak tepki vermenizi sağlar.

FORM – 8FORM – 8

Siber 
Zorbalıkla 

Başa Çıkma 
Stratejileri
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Günlük Tutmak- Mektup Yazmak: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zor-

ba, siber maruz kalan ya da izleyici) endişe duyma, üzülme, intikam alma veya öfke 

gibi duyguları hissettiğiniz anlarda içinizden geçenleri yazabilirsiniz. Günlük tutarak, 

olumsuz duygularınızı günlüğünüze aktarıp onları bünyenizden çıkarabilirsiniz. 

Gevşeme Egzersizleri: Siber zorbalık ile karşılaştığınızda (siber zorba, siber ma-

ruz kalan ya da izleyici) nefes alma teknikleriyle ile kas gevşetme tekniklerinin yanı 

sıra çeşitli egzersizler de yapılabilir. Öfke anında nefes almak, yapılabilecek en kolay 

ve uygun davranıştır. İçinizden üçe kadar sayarak yavaşça nefes almak ve yine üçe 

kadar sayarak yavaşça nefes vermek buna örnek olarak verilebilir. Burada önemli 

olan, dikkatinizi nefesinize odaklamaktır. Bu, her yerde ve her ortamda yapabilece-

ğiniz bir uygulamadır. Ayrıca öfke anında kendinizi en mutlu ve huzurlu olduğunuz 

yerde hayal etmeniz de iyi bir gevşeme egzersizidir. Bunun yanı sıra yürüyüş, spor 

gibi egzersizleri de kullanabilirsiniz.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmandan Yardım Alma: Siber zorbalık ile 

karşılaştığınızda (siber zorba, siber maruz kalan ya da izleyici) rehber öğretmen/psi-

kolojik danışman ile yaşadıklarınızı paylaşabilirsiniz. Böylelikle uzman birinden duy-

gularınızı sağlıklı bir şekilde yönetebilmek adına destek almış olursunuz.
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  Amaç

Grup üyelerine siber zorbalığı önlemede iletişim becerileri konusunda bilgi ve beceri sağlamak

  Kazanımlar

1. Siber zorbalığı önlemede iletişim becerilerini kullanır.

2. Siber zorbalık olaylarında duygularını kontrol eder.

3. Siber zorbalık olaylarında öğretmenlerden, ebeveynlerden veya rehber öğretmen/psikolojik da-
nışmandan yardım ister.

4. Siber zorbalık davranışını yapanın bir süre sonra siber zorbalığa maruz kalan olabileceğini fark eder.

  Materyaller

Örnek olay 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine “Hoş geldiniz” der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özeti ya-
pılarak grup üyelerinin oturuma ilişkin görüşleri alınır. Bu oturumun amacının siber zorbalığı 
önleme konusunda bilgi ve beceri sağlamak olduğu öğrencilere açıklanır. 

2. “Başınıza bir siber zorbalık olayı gelirse ne yaparsınız?” diye sorulur. Gelen cevaplar tartışılır. Bu 
adımda özellikle işe yaramayacak stratejilerin neden işe yaramayacağı üzerinde durulur. 

3. Lider tarafından aşağıda yer alan siber zorbalık örnek olayı grup üyelerine okunur. Lider örnek 
olayı grup üyeleriyle paylaştıktan sonra aşağıda belirtilen soruları grup üyelerine yöneltir:

OTURUM 5
SİBER ZORBALIĞI ÖNLEMEDE İLETİŞİM BECERİLERİ
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ÖRNEK OLAY

Elif, sınıf arkadaşı Azra ile ön sırada oturmak için sınıfta bir tartışma yaşadı ama kendisinden fiziksel 

olarak daha güçlü olan Azra’nın ön sırada oturmasına engel olamadı. Elif, Azra’dan intikam almak için ak-

şam sınıfın mesajlaşma grubunda Azra’nın fiziksel özellikleriyle dalga geçen bir mesaj yazdı. Elif, Azra’nın 

yüzündeki çillerle alay ediyordu. Gruptaki herkes Azra’yla dalga geçildiğini anladı. Azra bu duruma çok 

üzüldüğü gibi çok da sinirlenmişti ve Elif’in yaptığı bu şeye karşılık vermek istiyordu. Azra, Elif’in sosyal 

medya hesaplarına ulaşıp Elif’in birkaç fotoğrafını indirdi ve fotoğraflar üzerinde oynayıp Elif’in yüzünü 

çirkin hâle getirdi. Elif bu fotoğrafları sınıfın mesajlaşma grubunda paylaşıp “Bir daha benimle alay etme!” 

diye bir mesaj yazdı.

4. Öğrencilere bu siber zorbalık örnek olayı üzerinde tartışacakları söylenir. İlk önce olayın nasıl 
gerçekleştiği öğrencilere sorulur. 

5. Öğrencilere, Azra’nın ve Elif’in neden sorun yaşadıkları, sorunun kaynağının ne olduğu sorulur. 

6. Öğrencilerle Azra’nın ve Elif’in kendi aralarında daha sağlıklı bir iletişim yönteminin nasıl ku-
rulabileceği kararlaştırılıp bu yöntem, rol oynama yöntemiyle iki gönüllü öğrenci tarafından 
canlandırılır.

7. İkinci tartışma konusu duygu kontrolüdür. Öğrencilere "Azra'nın ve Elif’in sınıfta yaşadığı bu 
sorunun hemen ardından ''Elif, duygularını nasıl kontrol edebilir?'' sorusu sorulur. Lider, duy-
gu kontrolü oturumunda yer alan başa çıkma stratejileri panosunda yer alan stratejileri grup 
üyelerine hatırlatır. 

8. Grup üyelerine "sakinleş, duygunun farkına var ve olayların-davranışların sonuçlarını düşüne-
rek harekete geç" becerileri kazandırılması hedeflenir. 

9. Lider, alternatif bir strateji olarak duygu, düşünce ve davranış üçgeni üzerinde çalışarak duygu 
düşünce ve davranış arasındaki ilişkileri grup üyelerine anlatır. 

10. Öğrencilere "Azra, siber zorbalığa maruz kaldıktan sonra duygularını nasıl kontrol edebilir?" 
sorusu sorulur.

11. Ardından Azra’nın ve Elif’in kendi aralarında nasıl daha sağlıklı iletişim kurarak bu sorunu kendi 
aralarında çözebileceği tartışılır. Lider, iletişim becerisinin iki öğrenci arasında gerçekleşmesi 
ya da öğretmen veya arkadaşların bu sürece dahil edilmemesi gerektiğine dikkat etmelidir. 
Lider, iki öğrencinin birbirlerini dinleme ve kendilerini ifade etme becerilerine dikkat çeker. 

12. Azra’nın ve Elif’in ebeveynlerden, öğretmenlerden veya rehber öğretmen/psikolojik danışman-
dan nasıl yardım isteyebileceği tartışılır. 

13. Oturumun özeti grup üyeleri ile birlikte yapılır. Grup üyelerine paylaşımlarından dolayı teşek-
kür edilir ve oturum sonlandırılır.
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5151

  Amaç

Grup üyelerine maruz kaldıkları siber zorbalığa müdahale etme konusunda bilgi ve beceri sağlamak

  Kazanımlar

Siber zorbalığa müdahale etmeyi bilir.

  Materyaller

Örnek olay 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine "Hoş geldiniz."  der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özeti ya-
pılarak grup üyelerinin oturuma ilişkin görüşleri alınır. Bu oturumun amacının siber zorbalığa 
müdahale konusunda bilgi ve beceri sağlamak olduğu öğrencilere açıklanır. Aşağıdaki örnek 
olay grup üyelerine okunur veya çıktı olarak verilir: 

 Örnek Olay 

 Ali, Beden Eğitimi dersinde ısınma egzersizlerini yapamayan Mehmet’in görüntülerini izinsiz bir şe-
kilde videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşır. Sosyal medya uygulamasında Mehmet’i 
tanıyan diğer üyeler de bu paylaşımları görür.

2. Örnek olayın ardından grup üyelerine “Bu olayda Ali ve Mehmet hangi roldeler?” sorusu yönel-
tilir. Ardından gruptaki diğer üyelerin de izleyici rolünde oldukları vurgulanır.

3. Ardından “Mehmet bu olay karşısında sizce ne yapmalı?” ve “Seyirciler bu olay karşısında ne 
yapmalı?” soruları yöneltilir.

4. Grup üyelerinin sorulara ilişkin paylaşımlarının ardından grup üyelerine "Böyle durumlarla kar-
şı karşıya kalan bir öğrencinin bu olaydan olumsuz etkilenmemesi için neler yapması gerekir?"  
sorusu yöneltilir ve grup içi paylaşımda bulunulur. Grup lideri cevapları tahtaya kısaca not alır. 

OTURUM 6
SİBER ZORBALIĞA MÜDAHALE
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Grup lideri Form-9’dan yararlanarak baş etme stratejilerini söyler ve tahtaya yazar.

5. Grup lideri grup üyelerini dört küçük gruba ayırır. Oturum başında okunan örnek olay grup-
lara dağıtılır (dört çıktı). Her gruptan bir yazman seçmesi istenir. Grup üyelerinden Mehmet’in 
hikâyesini bugünkü oturumlarda konuşulan baş etme stratejilerini düşünerek tamamlamaları 
ve yazmaları istenir. Her küçük grup tamamladıkları hikâyelerini büyük grupla paylaşır.

6. Grup üyelerine hikâyelerinde hangi stratejileri kullandıkları sorulur, kullanılmayan strateji var-
sa grup lideri tarafından hatırlatılır.

7. Öğrenciye siber zorbalık olayları karşısında neler yapabileceği konusunda bilgi paylaşımında 
bulunulur ve Baş etme stratejileri (Form-9) öğrenciler ile paylaşılır.

8. Lider, örnek olayı grupla sözlü olarak paylaştıktan sonra siber zorba ve siber zorbalığa maruz 
kalan rolünde olacak iki üyeyi grubun ortasına Ali ve Mehmet rolünü temsil etmek üzere davet 
eder. İki gönüllü grup üyesi seçilir. 

9. Ali ve Mehmet rolündeki üyeler, karşılıklı bir şekilde iki sandalyeye otururlar. Geri kalan üyeler-
se izleyiciler olarak oturan iki üyenin etrafında toplanır. Bu iki üyenin hangisinin siber zorbalık 
yaptığı, hangisinin siber zorbalığa maruz kaldığı grup üyelerine sorulur. 

10. Diğer grup üyelerinin izleyici rolünde oldukları vurgulanır ve bu olaya nasıl müdahil olabile-
cekleri sorulur (Siber zorbanın yanında, siber zorbalığa maruz kalan yanında, siber zorbalığı 
izleyici). Lider, izleyicilere “Ne yaparsanız Ali ve Mehmet’in arasındaki sorun çözülmez?” diye 
sorar. Gelen cevaplar tartışılır. Mehmet ve Ali rolündeki üyelere seyircilerin bu tutumunun ken-
dilerinde hangi duygu ve düşünceleri ortaya çıkaracağını sorar. 

11. Lider, izleyicilere “Ne yaparsanız Ali ve Mehmet arasındaki sorunun çözümüne nasıl katkı sağ-
larsınız?” diye sorar ve gelen cevaplar tartışılır. Mehmet ve Ali rolündeki üyelere "Seyircilerin 
bu destekleyici tutumunun kendilerinde nasıl bir duygu ve düşünce ortaya çıkarır?" sorusunu 
sorar ve tartışır. 

12. Lider, siber zorbalık yapan roldeki üyenin kişiliğine değil davranışına odaklanılması yardıma ih-
tiyaç duyabileceği ve yalnızlaştırılmaması gerektiği konusuna dikkat ederek bu konuyu üyelere 
aktarmalıdır. 

13. Grup üyelerine paylaşımlarından dolayı teşekkür edilir ve oturum sonlandırılır.
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5353

  Amaç

Siber zorbalık olayları ile baş edebilmek için kullanılan araç ve uygulamalarda kişisel hesap gizliliği ve 
güvenliği hakkında bilgi kazanmak

  Kazanımlar

1. Siber zorbalıkta kullanılabilen sanal araç ve uygulamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir.

2. Siber zorbalıkta kullanılabilen sanal araç ve uygulamalarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını bilir.

  Materyaller

Profil hesabı etkinliği 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine "Hoş geldiniz." der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özeti 
yapılarak grup üyelerinin oturuma ilişkin görüşleri alınır. Bu oturumun amacının kullanılan 
dijital araçlardaki gizlilik ve güvenliğin artırılması konusunda bilgi ve beceri sağlamak olduğu, 
öğrencilere açıklanır.

2. Grup lideri, aşağıda yer alan, bir lise öğrencisinin herkese açık sosyal medya hesabını öğrenci-
lerle paylaşır.

3. Lise öğrencisinin profil hesabında yer alan bilgiler, siber zorbalık riskleri açısından değerlendi-
rilir ve tartışılır.

4. Grup lideri, profilde yer alan kişisel bilgiler ve hesap ayarlarında yer alan paylaşılması riskli 
bilgilere dikkat çeker. 

5. Güvenli internet kullanımı sunumu ya da videosu paylaşılır ve grup üyeleriyle tartışılır.

6. Oturum özetlenerek bitirilir.

OTURUM 7
DİJİTAL ARAÇLARDA GİZLİLİK VE GÜVENLİK
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Profil Hesabı Etkinliği

    Adı Soyadı   :

    Bilgiler   

    Yaş    : 15

    Doğum tarihi  : .../.../2006

    Cinsiyet   : Erkek

    Eğitim    : ………………. Lisesi

    İş    : Öğrenci

    Yaşadığı Şehir  : İstanbul

        

Hesap Ayarları

Oturumu her zaman açık tut  : Evet

Parola     : ********

Profilini kimler görsün    : Herkes 

Farklı cihazlarda hesap koruma : Kapalı
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5555

  Amaç

Siber zorbalık olaylarında kullanılabilen araç ve uygulamaların gizlilik ve güvenliği hakkında bilgi ka-
zanmak

  Kazanımlar

1. Sanal ortamda kullanılan araç ve uygulamalarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını bilir.

2. Sanal ortamda kullanılan araç ve uygulamalarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını gerçekleştirir.

  Materyaller

Videolar 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine "Hoş geldiniz." der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özeti ya-
pılarak grup üyelerinin oturum ile ilgili görüşleri alınır. Bu oturumun amacının siber zorbalıkla 
baş etmede dijital gizilik ve güvenlik konusunda bilgi ve beceri sağlamak olduğu öğrencilere 
açıklanır. Grup lideri bu oturuma bir oyun ile başlayacağını ifade eder. Her üyeye küçük kâğıt 
dağıtır ve şöyle der:  “Şimdi yeni bir sosyal medya hesabı açtığımızı düşünelim, bu hesaba şifre 
oluşturacağız. Bu şifre şimdiye kadar ya da şu an kullandığınız şifre olmamalıdır. Belirlediği-
niz şifreyi kimsenin görmeyeceği şekilde kâğıda yazınız. Kâğıdı göstermeden ayağa kalkıp yan 
yana aynı hizaya gelmenizi istiyorum. Şimdi size beş özellik okuyacağım. Şifresinde söylediğim 
özellik bulunanlar bir adım öne çıkacak, bulunmayanlarsa yerinde kalacaktır.” Lider aşağıdaki 
özellikleri okuyarak etkinliği sürdürür:

  a. Şifresi içerisinde en az bir rakam bulunanlar

  b. Şifresi içerisinde en az bir küçük harf bulunanlar

  c. Şifresi içerisinde en az bir büyük harf bulunanlar

OTURUM 8
SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETMEDE DİJİTAL GİZLİLİK VE GÜVENLİK
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  d. Şifresi içerisinde en az bir özel karakter olanlar (. - , + & @ % ; : vb.)

  e. Şifre uzunluğu en az 8 karakter olanlar

2. Lider herkesin birbirini alkışlamasını ister. Bu beş özelliğin şifrelerinizde mutlaka bulunması ve 
şifrenin başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini unutmayınız! diyerek etkinliği sona erdirir.

3. Lider tarafından sanal ortamlarda kimliğimizi ve kendimizi koruma sunu ya da videosu öğren-
ciler ile paylaşılır. Video izlendikten sonra grup üyesinden birkaç dakikalık görüş alınabilir. 

4. Lider, sanal ortamlarda kimliğin korunmasına ilişkin aşağıda yazılı açıklamayı yapar: 

 “Sevgili öğrencilerim, sanal ortamlarda kimliğimizi ve kendimizi korumada pek çok özellik vardır. 
Bu konuda farkında olmak, sorumluluk almak ve güvenli bir şekilde sanal ortamı kullanmak bizi 
koruyacaktır.”

5. Lider tarafından grup üyelerine şu soru yöneltilir: 

 Aktif bir şekilde kullandığınız sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları hangileridir? 

 Belirtilen araçlar tahtaya yazılır. Kullanılan araçların (Cep telefonu, sosyal medya, mesajlaşma 
uygulamaları, internet ve oyun siteleri mutlaka verilmelidir.) güvenlik ve gizlilik ayarları hak-
kında araştırma yapılarak kısa bilgiler toplamanızı ve bu ortamlarda gizlilik ve güvenliğinizi 
artırmanızı istiyorum. 

6. Lider tarafından oturumun özeti yapılır.
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5757

  Amaç

Siber zorbalık ile başa çıkma psiko-eğitim programının genel değerlendirmesini yapmak

  Kazanımlar

1. Grup sürecindeki kazanımlarını değerlendirir. 

2. Grup sürecine ilişkin yaşantılarını değerlendirir.

  Materyaller

Katılım belgesi 

  Süre

40 dakika

  Uygulama Süreci

1. Grup lideri grup üyelerine "Hoş geldiniz." der. Geçen hafta yapılan oturumun kısa bir özetle-
mesi yapılarak üyelere geçen hafta yapılan oturuma ilişkin olumlu veya olumsuz belirtmek iste-
dikleri herhangi bir şeyin olup olmadığı sorulur. Yanıtlar dinlenir. Bu oturumda siber zorbalıkla 
başa çıkma psiko-eğitim çalışmasının sonlandırılacağı belirtilir. 

2. Lider, grup üyelerini dört gruba ayırır ve onlara beş dakika süre verir.  Gruplara bu aşamaya 
kadar siber zorbalık ile başa çıkma oturumlarına ilişkin neler öğrendiklerini tartışmaları istenir. 
Süre bitimiyle birlikte gruplardan konuyla ilgili öğrendiklerini paylaşmaları istenir.

3. Uygulayıcı, siber zorbalığın tanımı, siber zorba, siber mağdur ve izleyici rolleri, siber zorbalığın 
etkileri, siber zorbalık olaylarında iletişim becerileri ve baş etme yöntemleri ve siber zorbalık 
olaylarını önlemek için dijital gizlilik ve güvenlik konularına değinebilir. 

4. Grup lideri grup üyelerinden birinci oturumda belirlenen beklentilerine ulaşma düzeylerini ifa-
de etmelerini ister. 

OTURUM 9
SONLANDIRMA
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5. Grup lideri grup üyelerinden oturumlardan en çok akıllarında kalan etkinlikleri ve etkinlikler 
esnasında ne tür duygu, düşünce ve davranış değişiklikleri yaşadıklarını açıklamalarını ister. 

6. Grup üyelerine sevgi bombardımanı etkinliği yapılacağı söylenir. Lider, “Arkadaşlar şimdi sizi 
sırayla sahneye alacağım. Sahneye çıkan arkadaşınızla ilgili sekiz haftalık süreç içerisinde dik-
katinizi çeken olumlu özellikleri söylemenizi istiyorum.” diyerek gruptaki üyeler sırayla sahne-
ye alınır. Her öğrenciyle ile ilgili olumlu özellikler alındıktan sonra o öğrenci, alkışlarla yerine 
gönderilir. Çalışmanın bitiminde kendilerine ait olumlu özellikleri duymanın kendilerini nasıl 
hissettirdiği sorulur. Grup üyelerinden cevaplar alındıktan sonra grup lideri, “Gerçek hayatta 
olduğu gibi sosyal medyada da duyduğumuz güzel sözler bize kendimizi iyi hissettirir. Bu ne-
denle birbirimizi takdir etmek önemlidir.” diyerek Sevgi Bombardımanı etkinliğini sonlandırır. 

7. İlk oturumda yapılan anlaşma metni “Fotoğrafından madde madde buna uyduk mu? Süreye 
özen gösterdik mi?" gibi maddeler tek tek ele alınarak kontrat çözülür.

8. Grup üyelerine katılım sertifikası verilir. 

9. Öğrencilere gizlilik kuralı hatırlatılarak oturumların sonlandırıldığı ifade edilir.  Grup lideri, grup 
üyelerine paylaşımlarından dolayı teşekkür eder.
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Katılım Belgesi

Sayın……………………………………………………………………………………………......................................

………………….tarihleri arasında Siber Zorbalık ile Başa Çıkma Psiko-Eğitim Programına 

katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.

Eğitmen         Müdür
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Bu kitap Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile
Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP) kapsamında hazırlanmıştır.

Bu kitap Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 
Para ile satılmaz.


