Kendinizi tanıtın: Örneğin: Benim adım
. Çocukların ve gençlerin İnternet
dünyasını ve siber zorbalık olgusunu ele alacağımız bu tartışmaya hoş geldiniz.
Tartışmanın konusunu açıklayın: Yetişkinler olarak, zaman zaman çocukların riskli ya da
tehlikeli olduğunu algılayamadıkları şeyler konusunda endişe duyarız. Çocukların
İnternet'teki faaliyetlerine göz atmak, genellikle yersiz korkular uyandırabilir. Bu eğitimin
amacı, herhangi bir gereksiz tehdidi gözümüzde canlandırmaksızın çocukların gündelik
İnternet kullanımı hakkında bilgi edinmektir. Bu eğitimde ele alacağımız konu aynı zamanda
çocukların İnternet dünyasındaki olumsuz yönlerden biri olan siber zorbalığı da kapsıyor,
ancak biz bir kişinin ileri düzeyde teknik yeteneklere sahip bir ağ uzmanı olmadan da
çocuğunu İnternet'i akıllıca kullanmaya yönlendirmesinin kesinlikle mümkün olduğunu
anlatmak istiyoruz.
Sunumun süresi: yaklaşık 1 saat
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Öncelikle, çocukların İnternet dünyasını ve İnternet kullanma alışkanlıklarını kısaca ele
alacağız. Aynı zamanda, gençlerin İnternet'te karşı kaşıya kaldıkları keyifli ve üzücü durumlar
hakkında bilgi edineceğiz.
Ardından, bir olgu olarak siber zorbalık hakkında bilgi edineceğiz. Bu olgunun doğasına ilişkin
kısa bir genel bakış görecek ve siber zorbalığın ilkokul öğrencileri arasında görülme sıklığını
öğreneceksiniz. Ayrıca, siber zorbalığın önlenmesine yönelik pratik ipuçları sunacağız.
Gördüğünüz gibi, buraya virüs yazılımları ya da güvenlik duvarları gibi teknolojilerden
bahsetmeye gelmedim. Burada, gençlerin İnternet kullanımına ilişkin farkındalığı artırmak ve
bu konuyu tartışmak üzere, sizin gibi biri olarak bulunuyorum.
Dinleyicilere sorular hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin: Katılımcılar herhangi bir zamanda
soru sorabilir mi, yoksa sorular için kısa bir ara olacak mı – örneğin, her oturumun sonunda?
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Önümüzdeki 20 dakika boyunca çocukların İnternet dünyası ve İnternet'i kullanma biçimleri
hakkında bilgi edineceğiz. Son olarak, İnternet'in genç bir insanın yaşamına getirdiği avantajları
ve riskleri ele alacağız.
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Maddeler: Slaytta yer alan istatistikleri kendi sözcüklerinizle değerlendirin.
Gördüğünüz gibi, gençler İnternet'te çok fazla zaman geçirmektedir. İnternet, yaşamlarının
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çocukların İnternet kullanımının izlenmesi oldukça
zordur. Akıllı telefonlar giderek yaygınlaşmakta ve bu da bir zorluk teşkil etmektedir. Bir çocuk,
İnternet'i okul yolunda, okulda, boş zamanında, evde, bir başka deyişle, herhangi bir zamanda
ve herhangi bir yerde kullanabilir.
İlk istatistik kümesinin kaynağı: Save the Children Finland’ın, gençlerin İnternet üzerinden
edindikleri arkadaşlarıyla olan deneyimlerinin bir haritasını oluşturan “Tutut tuntemattomat”
(Tanıdık yabancılar, 2010) başlıklı raporu. Araştırmaya 12 ile 17 yaşları arasındaki 1.200'den
fazla genç katılmıştır.
İkinci istatistik kümesinin kaynağı: Pew Research Center’ın “Internet & American Life Project;
Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites başlıklı araştırması, yazarlar: Amanda
Lenhart, Mary Madden, Aaron Smith, Kristen Purcell, Kathryn Zickuhr, Lee Rainie; 9 Kasım
2011; http://www.pewinternet.org/reports/2011/teens-and-social-media.aspx
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Model: İnternet, gençlerin yaşamında üç önemli role sahiptir. İnternet, eğlenmekle ve zaman
geçirmekle ilgilidir, ancak en önemlisi de arkadaşlarla takılmakla ilgilidir. Gençler, İnternet'i
aynı zamanda bilgi aramak ve otobüs zaman çizelgelerine göz atmak gibi gündelik sorunları
çözmek amacıyla kullanırlar. Ayrıca, haberleri gazetelere kıyasla daha sık olarak İnternet'ten
okurlar.
İnternet kullanımı, cinsiyete bağlı olarak belirli ölçüde farklılık gösterir. Kızlar İnternet'i ağırlıklı
olarak sosyal amaçlarla kullanırken, erkekler eğlenceye odaklanır. Biraz daha büyüdüklerinde,
erkekler de sosyal topluluklara katılmaya başlarlar.
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Çocukların İnternet kullanımı yaşla birlikte değişir
Çocuklar, İnternet'i çok genç yaşlarda kullanmaya başlar.
7 ile 10 yaş arası
Çocuklar okumayı ve yazmayı öğrendiklerinde, gündelik İnternet kullanımı artar. Çocuklar oyun
oynar ve çeşitli içeriği görüntüler. 10 yaşından küçük çocuklar bile zaman zaman etkin biçimde
İnternet arkadaşlıkları kurabilir. Anında ileti programlarını kullanmayı deneyebilirler. Bu yaştaki
çocuklar, İnternet içeriğini fazlaca güvenilir bulurlar. Medya okur yazarlığı becerileri henüz
gelişmeye başlamıştır ve çocuğun ebeveynlerinden çok fazla destek almaya gereksinimi vardır.
10 ile 13 yaş arası
Bu aşamada, İnternet neredeyse her öğrencinin yaşamının bir parçası haline gelir. Okul ve
hobi arkadaşlarıyla iletişim, geceleri İnternet üzerinden devam eder. Çocuklar, okul çalışmaları
için bilgi arar. Sosyal topluluklar için yaş sınırı genellikle 12 ya da 13 yaş olmasına karşın, 9 ile
12 yaş arasındaki çocukların yaklaşık olarak yarısı bir sosyal medya ortamında bir profile
sahiptir (EU Kids Online II).
13 ile 15 yaş arası
İnternet, neredeyse her gencin yaşamının önemli bir parçasıdır ve her gün İnternet'te çok fazla
zaman harcarlar. Çoğu genç, İnternet'i olumlu biçimde kullanır, ancak ergenliğin zorlu
aşamalarında fazla ileri gidebilir ve sınırlarını zorlayabilirler. Bu yaşlardaki gençler, İnternet
üzerinde kendilerini güvende hisseder, ancak farkına bile varmadan bazı riskler alıyor olabilirler.
İnternet üzerinden arkadaş edinebilir, kişisel bilgilerini dikkatsizce verebilir ve yalnızca İnternet
üzerinden tanıdıkları kişilerle gerçek hayatta buluşabilirler.
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Madde 1
12 ile 17 yaş arasındaki gençlerin neredeyse %80'i, İnternet'te geçirdikleri zamanın çoğunu
Messenger ya da Skype aracılığıyla arkadaşlarıyla sohbet etmek gibi sosyal etkinliklere
harcarlar.
Gençlerin yaklaşık %70'i, bir sosyal topluluk hizmetinde bir profile sahiptir. Kendi profillerini
güncellerler ya da her gün diğer kişilerin profillerine ya da web günlüklerine (bloglarına) ilişkin
yorumlar yaparlar.
Maddeler 2 ve 3
Bu, gençlerin İnternet'i oldukça sosyal bir biçimde kullandığını göstermektedir. İnternet
üzerinde mevcut ilişkilerini sürdürürler ve yeni ilişkiler kurarlar. Bazı durumlarda, görünüşte
yalnız olan bir gencin İnternet'te çok sayıda arkadaşı bulunabilir. Bu durum farklı biçimde de
algılanabilir: Facebook'ta yüzlerce arkadaşı olan bir gencin bir tane bile gerçek yakın arkadaşı
bulunmayabilir.
İsteğe bağlı olarak şunları belirtebilirsiniz: Ancak, İnternet yüz yüze iletişimin yerini tamamen
alamaz. Çocuklar, yüz yüze akran ilişkilerinde kendi tutumlarını, değerlerini ve normlarını
oluştururlar, iletişim becerileri ile pratik yaparlar ve kendi davranışlarına ilişkin geri bildirim
alırlar. Bunlar, İnternet üzerindeki sosyal ilişkilerde tam anlamıyla gerçekleşmez.
Bu slayt, gençlerin İnternet üzerinden edindikleri arkadaşlarıyla olan deneyimlerine ilişkin
Tutut tuntemattomat (Tanıdık yabancılar, 2010) başlıklı Save the Children Finland
raporuna atıfta bulunmaktadır. Araştırmaya 12 ile 17 yaşları arasındaki 1.227 genç
katılmıştır.
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İnternet'in olumlu yanlarını da unutmamalıyız. Gençler açısından çok kullanışlıdır.
Kendilerini ifade edebilirler. Yaratmış oldukları şeyleri yayınlayabilir ve başkalarının
görmesi için bir iz bırakabilirler.
Bir şeyleri etkileyebilirler. Çocuklar, topluma ilişkin sohbetlere katılabilir, kendi görüşlerini
ifade edebilir ve örneğin, destek grupları kurabilirler.
Anonim olarak yazılar yazabilirler. EU Kids Online raporuna göre, çocukların yarısı, İnternet
üzerinde kendilerini ifade etmenin gerçek hayata oranla daha kolay olduğunu hissetmektedir.
Kişisel sorunlar, anonim olarak ele alınması daha kolay olan sorunlara örnek gösterilebilir. Bu,
hayatının zorlu ve çalkantılı bir döneminde bulunan pek çok genç açısından harika bir destek
olabilir.
Oyun oynamak ve sohbet etmek için her zaman bir arkadaş bulunabilir. Bu günlerde, çoğu
oyun İnternet üzerinden bir başka kişiyle oynanabilmektedir. Aynı zamanda sohbet etmek de
mümkündür. Tartışma forumları, sohbet odaları ve diğer kanallar, arkadaş bulmak için alternatif
yöntemler sağlar.
Bilgiye hızla ulaşabilirler. Her konuya ilişkin bilgi mevcuttur, ancak kişinin eleştirel bir yaklaşım
benimsemesi gerekmektedir. İnternet, diğer pek çok şeyin yanı sıra bir okul, bir hobi ya da bir
tatil köyü bulmaya olanak sağlar. İnsanlar İnternet üzerinden alışveriş de yapabilir.
İnternet, insanları birbirine bağlar. Çocuklar, İnternet aracılığıyla dünyanın her yanından
kendileri gibi düşünen arkadaşlar bulabilir. Ayrıca, uzaklarda yaşayan arkadaşlarla ve
tanıdıklarla iletişimi sürdürmek kolaydır.
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Avantajlar her zaman riskleri de beraberinde getirir. Yeni EU Kids Online raporuna göre,
İnternet üzerinde gençler için riskler bulunmaktadır.
Aynı araştırmaya göre, Finlandiyalı çocukların İnternet üzerinden tanımadıkları kişilerle
arkadaşlık kurması yaygın bir durumdur. Çocukların yaklaşık %30'u, İnternet üzerinde
pornografik içerikle karşılaşmıştır ve %20'sinden fazlası, kızların birbirleriyle hayati tehlike
yaratabilecek kilo verme tavsiyelerini paylaştıkları "Pro-Ana siteleri" (anoreksiyi teşvik eden
siteler) gibi diğer tür zararlı sitelerle karşılaşmıştır.
İsteğe bağlı olarak şunları ekleyebilirsiniz: Rapor, bu tür risklerin her zaman zarara neden
olmadığını göstermiştir. Bir çocuk İnternet üzerinde bu tür risklerle karşılaşsa bile, bunlar her
zaman çocukta bir zarara, örneğin üzüntü ya da korkuya neden olmaz. Örneğin: Finlandiyalı
gençlerin %13'ü İnternet üzerinden tanıştıkları kişilerle yüz yüze buluşmuş olsa da işler
genellikle iyi sonuçlanmıştır. Ancak, bu durum riskin mevcut olmadığı anlamına gelmez.
Tüm bu riskler arasında en fazla üzüntüye ve zarara neden olan, siber zorbalık riskidir.
Diğer kullanıcılar tarafından üretilen zararlı içerikle kastedilen nedir? (örnekler)
•

Kızların birbirleriyle hayati tehlike yaratabilecek kilo verme tavsiyelerini paylaştıkları siteler.

•

Şiddeti teşvik eden ve okullara yapılan silahlı saldırılar gibi şiddet eylemlerini öven siteler.

•

Belirli kişilere, gruplara ya da milletlere yönelik nefret siteleri.

Slayt, Avrupalı çocukların İnternet kullanımına, İnternet'in risklerine ve güvenliğe ilişkin
farkındalığı artırmayı amaçlayan EU Kids Online II araştırmasına atıfta bulunmaktadır.
Finlandiya'ya ek olarak, 23 AB ülkesi ile Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Finlandiya'da,
araştırmaya 12 ile 16 yaşları arasındaki 1.000'den fazla çocuk katılmıştır.
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Yaşın ilerlemesiyle birlikte İnternet üzerinde fotoğraf ve video paylaşımı da giderek artar. 10-12
yaşlarındaki çocukların neredeyse %70'i, İnternet'e fotoğraf ya da video yüklediğini belirtmiştir.
13 ile 15 yaş arası çocuklar için bu oran %90 ve 16 ile 17 yaş arası çocuklar için bu oran %95'tir
(neredeyse tamamı). Çok fazla sayıda fotoğraf yüklenmektedir!
Aslında en büyük sorun, gençlerin İnternet'in kalıcı ve herkese açık nitelikte olduğunu
algılamamasıdır. Materyal, İnternet üzerinde kalabilir ve yıllarca sonra bile görüntülenmeye
devam edilebilir. Çocuk, fotoğraflarını profilinden kaldırsa bile, bu fotoğraflar özel kullanıcıların
evlerindeki makinelerine ulaşmış ve buradan çeşitli sitelere yüklenmiş olabilir. Fotoğraflar ve
videolar, yıllarca İnternet üzerinde kalabilir ve bir çocuk için ilerleyen zamanlarda sorun
yaratabilir.
Dikkat çekme ihtiyacı, gençler arasında yaygın bir durum olabilir. Kendileriyle ilgili iddialı
fotoğraflar paylaşabilir ve kendileri hakkında giderek daha şahsi hale gelen bilgileri
açıklayabilirler. Fotoğraflarını ve kişisel sorunlarına ilişkin yazılarını yalnızca kendi
arkadaşlarının görebildiğini düşünebilirler. Ancak, her zaman bu şekilde olmayabilir. Özellikle
çoğu topluluk hizmetinde gizlilik ayarlarının etkinleştirilmesinden ve ayarlanmasından
kullanıcının kendisi sorumlu olduğundan, içerik aynı zamanda başkaları tarafından
görüntülenebilir. Başkalarının fotoğraflarının kişisel kullanım için karşıdan yüklenmesinin
tamamen yasal olduğu da unutulmamalıdır. Bu, herhangi bir kişinin küçük yaştaki kızınızın bir
fotoğrafını kendi makinesine kopyalamasına, yazdırmasına ve oturma odasının duvarına
asmasına yasal olarak izin verildiği anlamına gelmektedir!

Slayt, Save the Children Finland tarafından gerçekleştirilen Lapsen ääni (Bir çocuğun sesi,
2010) araştırmasına atıfta bulunmaktadır. Araştırmaya 10 ile 17 yaşları arasındaki 1.658
çocuk katılmıştır. Araştırma, çocukların İnternet kullanımı davranışlarının haritasını
oluşturmak amacıyla kullanılmıştır.
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İlk istatistik iç karartıcıdır ve özellikle genç ergenler arasında tipik olarak görülen, daha geniş
çaplı bir bakış açısından yoksunluğu yansıtmaktadır.
Ancak iyi haberler de mevcuttur. Sosyal ağ sitelerini fiilen kullanan çocukların dikkatli olmaları
gerektiğine ilişkin mesajı aldıkları görülmektedir. Bu çocukların oranı, sosyal ağ sitelerini hiç
kullanmayan akranlarına oranla çok daha yüksektir.
Ortaokuldan mezun olma yaşına yaklaştıkça, gönderilerine ilişkin akıllıca tercihler yapma
becerileri de artmaktadır.
Slayt istatistiklerinin alındığı kaynaklar: Pew Research Center’ın “Internet & American Life Project;
Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites” başlıklı araştırması, yazarlar: Amanda
Lenhart, Mary Madden, Aaron Smith, Kristen Purcell, Kathryn Zickuhr, Lee Rainie; 9 Kasım 2011;
http://www.pewinternet.org/reports/2011/teens-and-social-media.aspx
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İlk bölümümüzün sonuna geldik. Çocuklarının İnternet üzerindeki aktiviteleri konusundaki
farkındalıklarını artırmaları için ebeveynlere yardımcı olabilecek bazı pratik ipuçları gördük.
Çocuklarının İnternet kullanımına rehberlik etmek için ebeveynlerin teknik beceri sahibi
olması gerekli değildir. En önemli husus, ilgili ve kolaylıkla ulaşılabilir olmaktır. İnternet ile ilgili
şeyleri, çocuğunuzun yaşamındaki diğer şeyler hakkında olduğu gibi basit bir biçimde
sorabilirsiniz. Örneğin, "Bugün İnternet'te neler gördün?" Çocuk, ebeveyni ile İnternet'teki
arkadaşlarından ve aklını karıştıran herhangi bir keşiften bahsetme şansına sahip olur.
Çocuğun zaman geçirdiği ortamları ziyaret etmek, ebeveyn açısından yararlı olabilir.
Çocuğunuzdan size yol göstermesini isteyin ve hizmetin kurallarını birlikte gözden geçirin.
Çocuklara yönelik önde gelen İnternet hizmetlerinin tümünde ebeveynlere yönelik bir sayfa
bulunur. Bu sayfa, hizmete ilişkin bir sunum ve önemli bilgiler içermektedir. Bunlara da göz
atmanız gerekir.
Bir çocuğun İnternet kullanımı, diğer hobileriyle, ödevleriyle, evdeki görevleriyle ve dışarıdaki
oyunlarıyla paralel olarak gözlemlenmelidir. Bilgisayarı ve oyun ekipmanını ortak kullanılan bir
odaya taşımayı da düşünebilirsiniz. Bu şekilde, velinin çocuğun İnternet kullanımı konusunda
daha fazla bilgi sahibi olması ve çocuğun İnternet'te ne kadar zaman geçirdiğini gözlemlemesi
mümkün olabilir. Bu aynı zamanda, çocuğun gece olduğunda İnternet'in başından kalkarak
uyumaya gidebildiğinden emin olmayı kolaylaştırır.
Slayt, Mannerheim League for Child Welfare kuruluşu tarafından 2007 tarihinde
gerçekleştirilen fotoğraf galerisi araştırmasına atıfta bulunmaktadır. Araştırmaya 12 ile 18
yaşları arasındaki 18.267 çocuk katılmıştır.
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Göz önünde bulundurulması gereken hususlar bölümünün tanıtımı: İlk temada, gençlerin
İnternet kullanımını ele aldık. Şimdi, sizden aşağıdaki soruları yanıtlamanızı istiyorum.
Her defasında bir soru sorun. Bazı kişilere belirli bir yanıtı neden verdiklerini sorarak devam
edebilirsiniz: "Siz 'çok iyi' yanıtı için elinizi kaldırmıştınız, neden bu şekilde hissettiğinizi
söyleyebilir misiniz?" gibi sorular sorabilirsiniz.
İsterseniz, katılımcılardan oy vermeden önce yanlarındaki kişi ile konuşmalarını isteyebilirsiniz.
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Önümüzdeki 20 dakika boyunca siber zorbalık konusuna odaklanacağız. Siber zorbalık nedir ve
çocuğumun zorbalığa maruz kaldığını nasıl anlayabilirim? Son olarak, siber zorbalığın
önlenmesi ve durdurulması için pratik ipuçları vereceğiz.
Burada belirli zorbalık vakalarından ya da bunlarla ilgili deneyimlerden değil, yalnızca genel
olarak olgunun kendisinden bahsettiğimizi vurgulamak istiyorum.
NOT: İsterseniz, dinleyicilerin katılımını sağlayacak bir çizgi çalışması gerçekleştirebilirsiniz.
Bununla ilgili açıklama için lütfen gönüllü kılavuzunun ikinci sayfasına bakın.
Bu hassas konudaki diyaloğun yanlış yönde ilerlemesi ve olumsuz duygular uyandırması
mümkün olduğundan, özel olarak belirli zorbalık vakalarından bahsetmediğimizin vurgulanması
önemlidir. Ebeveynlerin kendi çocuklarının zorbalık deneyimlerinden bahsetmeye gereksinim
duyduğunu fark ederseniz, kendilerine tema gecesinin ardından okulda bu konuyla ilgilenen
yetkili kişi ile iletişim kurmalarını tavsiye edin. Bu konuya ilişkin olarak önceden okulla gerekli
planlamaları yapın.
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Aranızdan kaç kişi çocukların İnternet kullanımına ilişkin olumlu haberler gördü? Çok fazla değil.
Siber zorbalık sıklıkla manşetlerde yer alır ve zorbalık vakaları medyada dramatik bir biçimde
tasvir edilir. Tehditler genellikle İnternet kullanımıyla ve yeni olan diğer her şeyle ilişkilendirilir.
Bu denli dramatik bir yaklaşım için sebep var mı? Bu olgunun gerçekte ne olduğunu ve siber
zorbalığın geleneksel zorbalıktan farkını düşünelim.
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İnsanlar arasında sık sık ihtilaf yaşanır, ancak bunların hepsi zorbalığın sonucu değildir ya da
zorbalığı hedeflemez. Bu durumda siber zorbalık nedir?
•

Zorbalık, aynı kişiye karşı tekrar tekrar gerçekleştirilen saldırganca davranışlardır.
Zorbalık, nesnel bir deneyimdir. Zorbalığa maruz kalan her kişi, durumun kasti zorbalık mı
yoksa eğlence amaçlı sataşma mı olduğu konusunda farklı hisler taşır.

•

Bir zorbalık ilişkisinde, güç dengesi genellikle mevcut değildir. Bu, bir kişinin diğerine oranla
önemli ölçüde daha zayıf konumda olduğu anlamına gelir. Geleneksel zorbalıkta,
dengesizlik genellikle fiziksel güçten kaynaklanır. Siber zorbalık vakalarında, psikolojik güce
ek olarak teknik beceriler de dengesizliğe neden olan etkenler arasındadır. Ayrıca, arkadaş
sayısı da güç dengesini etkiler.
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Model: Siber zorbalık; cep telefonları, İnternet ya da her ikisi birden kullanılarak
gerçekleştirilebilir. Cep telefonları; mesajlar veya şaka amaçlı aramalar yoluyla, örneğin, izinsiz
fotoğraf ve video çekilerek kullanılabilir. İnternet üzerinden zorbalık; anında ileti programları,
sosyal medya, e-posta, sohbet odaları ve oyun dünyaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu aygıtlar
kullanılarak ve bu ortamlarda zorbalık mümkündür. Peki ama nasıl?
Lakap takma ve alay etme oldukça yaygındır. Bu saldırganca yorumlar, genellikle zorbalık
uygulanan kişiye odaklıdır ve bu kişinin fotoğraflarına eklendiğinde ortaya çıkar. (İlk alıntı
bunu betimlemektedir.)
Bir kişi, aynı zamanda rahatsız edici fotoğraflarının veya videolarının İnternet üzerinden izinsiz
olarak yayılması yoluyla zorbalığa maruz kalabilir. Zaman zaman, yayılmadan önce fotoğraflar
üzerinde oynama yapılır.
İmalı sözler ve dedikodu, örneğin aşağılayıcı ve rencide edici dedikoduların yayılması
yoluyla zorbalık uygulanan kişinin itibarına gölge düşürmeyi amaçlar.
Entrikalar, zorbanın iki yüzlü davranışı ile bağlantılıdır. Zorba, kurbanın güvenini kazanır
kazanmaz kurbanın kişisel bilgilerini bir başkasına aktarır. Uygulamada, bu durum kurbana çok
kişisel olduğuna inanacağı bir posta gönderilmesi anlamına gelebilir.
Tecrit, bir kişinin dışarıda bırakılması anlamına gelir. Bu durum, örneğin, anlık ileti
programlarında ve sosyal medyada, kurbanın arkadaş listelerinden çıkartılması ya da
yorumlarının tamamen göz ardı edilmesi şeklinde gerçekleşir. (İkinci alıntı bunu
betimlemektedir.)
Tehditler, kurbanın güvenliğinin ve hatta hayatının tehlikede olduğunu hissetmesine neden olur.
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Bu istatistik kümesinin kaynağı: Pew Research Center’ın Internet & American Life Project;
Teens, Kindness and Cruelty on Social Network Sites başlıklı araştırması, yazarlar: Amanda
Lenhart, Mary Madden, Aaron Smith, Kristen Purcell, Kathryn Zickuhr, Lee Rainie; 9 Kasım
2011; http://www.pewinternet.org/reports/2011/teens-and-social-media.aspx
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Zorbalığa maruz kalmak, bir çocuğun gelişimi açısından her zaman risk taşır. Bir çocuk
akranları tarafından kabul edilmediğinde, öz saygısı zayıflayabilir. Endişe ve yalnızlık da
zorbalığın tipik sonuçları arasındadır. Zorbalığın uzun bir süre devam etmesi durumunda çok
ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, kurbanlar zor bir durumdan çıkış yolunu
bulamadıklarında kendilerine zarar verecek davranışlar sergileyebilir.
İsteğe bağlı olarak şunları ekleyebilirsiniz: Zorbalık, zorbanın gelişimi açısından da risk taşır.
Zorbanın herhangi bir müdahale olmaksızın zorbalık yapmaya devam etmesine izin verilmesi
durumunda, ilerleyen zamanlarda da başkalarına karşı agresif ve baskıcı davranışlar gösterme
riski mevcuttur. Şaşırtıcı biçimde, okulda zorbalık yapan çocukların çoğunun yaşamlarını suç
işleyen ve antisosyal insanlar olarak sürdürdükleri saptanmıştır. (Kaynak 1)

Kaynak: Family Online Safety Institute (FOSI) Raporu; Cyberbullying – A Global Concern,
yazan Jennifer A. Hanley; http://www.fosi.org/images/stories/resources/cyberbullying.pdf
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Bu sayfadaki video otomatik olarak oynayacaktır. Aynı zamanda aşağıdaki adresten de
bulunabilir: http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/downloads/weitere-spots/eu-spotcyber-mobbing/
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Bu sayfada, siber zorbalığın karakteristik özelliklerini tanıtılmaktadır.
Bundan sonraki beş slayt, siber zorbalığın karakteristik özellikleriyle ilgilidir. Zorbalığın tüm
insan topluluklarında bulunabilecek evrensel bir olgu olmasına karşın, siber zorbalığın
incelenmesi gereken birkaç özgün karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde, olguyu daha
iyi anlayabilir ve siber zorbalık vakalarını nasıl saptayabileceğimizi öğrenebiliriz.
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Siber zorbalığı sıradan zorbalıktan ayıran en önemli özellik, anonim olmasıdır. Anonim olması,
zorbanın sosyal sınırlamalardan kurtulmasını sağlar. Bu nedenle, normal şekilde başkalarına
zorbalık yapmayacak olan kişiler de siber zorbalık yapabilir. Başkalarının kendilerine kötü
davrandığını düşünen insanlar, sadece kendi ızdıraplarını azaltmak için siber zorbalığa
başlayabilir.
Anonim olmak, zorbalık mesajlarının ve eylemlerinin daha da acımasız hale gelmesine neden
olabilir. Zorbalar, eylemlerini normalde olduğundan çok daha ileri götürebilirler. Zorbalar,
kurbanlarının ilk andaki tepkisini görmez ve buna bağlı olarak, eylemlerinin sonuçlarını her
zaman anlamayabilirler.
Zorbalar aynı zamanda yakalanmaktan da korkmazlar. Teknolojiye dayalı iletişimin kendi
elektronik ayak izlerini bırakmasına karşın, yakalanma riskinin oldukça düşük olduğu
düşünülür.
Anonim olması nedeniyle, "sessizce" toplumdan soyutlanmak oldukça kolaydır. Siber zorba,
kurbanla ilgili olumsuz mesajları diğer insanlara yayabilir ve insanların kurbana karşı olan
tutumlarını, kurbanın neler olduğunu anlamasına fırsat vermeksizin yönlendirebilir. Kurban,
aniden arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığını ve kendisini reddettiğini fark eder, ancak bunun
nedenini anlamaz. Neler olduğuna ve olanların arkasında kimin olduğuna ilişkin belirsizlik,
kurbanın endişelerini ve çaresizlik hissini artırabilir.
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Siber zorbalığın bir başka farklılığı da zorbalığın günün belirli bir saatiyle ya da belirli bir ortamla
sınırlı olmamasıdır. Sıradan okul zorbalığı, okulda ve okul yolunda gerçekleşirken siber
zorbalar, kurbanlarına neredeyse her zaman ulaşabilirler. Bu nedenle, kurban boş zamanlarında
bile zorbalıktan kurtulamaz. En kötü durumlarda, kurban okulda zorbalığa maruz kalmakta ve
zorbalık geceleri de İnternet ya da cep telefonu üzerinden devam etmektedir.
Kurbanlar doğal olarak cep telefonlarını kapatabilir ve İnternet'i kullanmaktan kaçınabilir, ancak
bu ideal bir çözüm değildir çünkü büyümekte olan bir gencin kimliği ve öz saygısı için sosyal
açıdan kabul görmek çok önemlidir.
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Siber zorbalığı sıradan zorbalıktan ayıran üçüncü etken, denetimin bulunmamasıdır.
Zorbalık genellikle yetişkinlerin denetimi altında olmayan İnternet ortamında
gerçekleşir.
Siber zorbalık, kurbanın rencide edici olarak algıladığı, ancak yabancıların bu şekilde görmediği
imalı sözler biçiminde olabilir. Kurban, örneğin, bir ağ topluluğunun dışında bırakılabilir. Bu tür
zorbalık, yabancıların görebileceği izler bırakmaz.
Gençler arasında popüler olan çoğu topluluğun izlenmesine karşın, sosyal topluluğun her
noktasının denetlenmesi imkansızdır. Denetim genellikle gençlerin düşmanca ya da şüphe
uyandıran içeriğe ilişkin bildirimlerine dayanmaktadır. Ancak kurbanlar, intikam almaya yönelik
eylemlere maruz kalmaktan korkmaları nedeniyle, her zaman zorbaları bildirmek istemezler.
Denetim, kişisel e-posta iletilerine ya da anında ileti programlarına da ulaşamaz.
Çocukların teknoloji konusunda ebeveynlerinden daha bilgili olmaları da denetim açısından bir
zorluk teşkil etmektedir. Çoğu çocuk ve genç, bilgisayarlarını kendi yatak odaları gibi mahrem
ortamlarda kullanırlar. Bu durum, bir ebeveyn açısından çocuğunun siber zorbalığa uğradığını
bilmeyi daha da zorlaştırır.
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Belirtilmesi gereken son özgün nitelik, herkesin siber zorbalığa maruz kalabileceği ve zorbanın
tamamen yabancı biri olabileceğidir. Çoğu vakada siber zorbalar okuldan tanıdığınız biri olsa
da, kurbanın İnternet üzerinde ya da hobileri gibi bir başka ortamda tanıştığı bir kişinin zorbalık
yaptığı vakalar da oldukça sık görülmektedir. Zorba bazen de kurbanın geçmişte flört ya da
arkadaşlık ettiği ve daha sonra ilişkisini sona erdirmiş olduğu bir kişi olabilir. Ancak, zorba
bazen de tamamen yabancı biri olabilir ve kurban zorbalığın arkasında kimin olduğunu
bilmeyebilir.
Siber zorbalık, farklı jenerasyonlar arasında zorbalık yapılmasına da olanak sağlamaktadır.
Finlandiya Eğitim Sendikası tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre (2010),
öğretmenlerin %13'ü, öğrencilerin ya da velilerinin siber zorbalığına maruz kalmaktadır.
Öğretmenlerin, her ihtimale karşı zaman zaman isimlerini Google'da aramayı düşünmeleri
gerekmektedir.
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İnternet'in herkese açık yapısı, siber zorbalığı teşvik etmektedir. İnternet'in çok fazla sayıda
insana ulaşması, zorbaların eylemlerinde aşırıya kaçmalarını teşvik etmektedir. Sıradan okul
zorbalığında hedef kitle okulun öğrencileriyle sınırlıyken, İnternet üzerinde kurbanla ilgili bir
videoyu sınırsız sayıda insan izleyebilir. İletilerin alıcıları, yalnızca birkaç tıklatmayla iletileri
kendi arkadaşlarına gönderebilir ve onlar da başkalarına gönderebilir. Siber zorbalık, herkese
açık olan alanlara fazlasıyla yayılabilir. Herkese açık ortamda aşağılama, bir kişinin onurunu
kırmak ve bu kişiyi baskı altına almak için etkili bir yöntemdir.
Gençler, İnternet'in kalıcı ve herkese açık nitelikte olduğunu her zaman algılayamazlar. Siber
zorbalık amacıyla yüklenen içerik yıllarca İnternet üzerinde kalabilir ve gencin büyümesi
sırasında ve hatta yetişkinliğinde bile çeşitli sorunlara neden olabilir.
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Siber zorbalığın önlenmesi, olgunun farkında olmayı ve bu konuda çocuklarla açıkça
konuşmayı gerektirir. Çocukların ve yetişkinlerin bu olgunun doğasını anlaması ve siber
zorbalığın olası sonuçları hakkında konuşması önemlidir. Siber zorbalığa uğraması durumunda
çocuk nasıl hisseder? Çocuk aynı zamanda, sınıftaki bir öğrencinin bir İnternet grubundan
tecrit edilmesinin, küçük bir eylem gibi görünse de tecrit edilen çocuğun zihninde çok ciddi bir
sorun yaratabileceğini anlamalıdır.
Çoğu siber zorbalık vakasında, çocuk ya da genç, İnternet dünyasında da gerçek dünyadakiyle
aynı kuralların geçerli olduğunu anlamaz. Gerçek hayatta söylemeye ya da yapmaya cesaret
edemeyeceğiniz herhangi bir şeyi İnternet üzerinden de söylememeli ya da yapmamalısınız.
Siber zorbalık bazen, gençlerin kendi yayınladıkları tahrik edici yorumlar veya fotoğraflar
nedeniyle başlar. Bunu önlemek için, çocukların gizliliklerine dikkat etmeleri ve örneğin,
ebeveynlerine göstermeye cesaret edemeyecekleri fotoğrafları ya da diğer herhangi bir şeyi
yayınlamamaları gerekmektedir. Ayrıca, iyi davranmak ve başkalarına saygılı olmak çok
önemlidir.
İnternet, akranlar arasındaki yüz yüze ilişkilerin yerini alamaz, bu nedenle çocuğu İnternet'in
dışında da yaşaması için teşvik etmek ve yönlendirmek önemlidir. Egzersiz, yeterli uyku,
arkadaşlar ve İnternet dışındaki hobiler önemlidir!
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Slaydın tanıtımı: Ebeveynlerin kendi çocukları için her zaman endişelenmesi doğaldır. İnsanın
çocuğunun zorbalığa maruz kaldığını öğrenmesi her zaman kolay olmaz. Çocuk, örneğin,
intikam tehdidi varsa ya da İnternet kullanımının kısıtlanmasından korkuyorsa, zorbalık hakkında
konuşmaktan korkabilir. Ancak, gözlemlenmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır.
Maddeler: (kendi sözcüklerinizle açıklayın ya da dinleyicilerin okumalarına izin verin)
Bir çocuğun davranışlarında bunları görseniz bile, bunlar her zaman çocuğun zorbalığa maruz
kaldığını göstermeyebilir. Bir başka anlamı da olabilir. En önemli husus, ilgili olmak ve çocukla
iletişim kurmaya çalışmaktır. Bu, çocuğa aklını kurcalayan her konuda sizinle konuşma şansını
verir.
Bir çocuğun İnternet üzerinde yapılan zorbalığa katılmasının da yaygın bir durum olduğunu
unutmayın.
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Bir çocuk size siber zorbalıktan bahsederse ne yapmalısınız?
Bunu ciddiye alın: En önemli husus çocuğunuzun anlattıklarını ciddiye almaktır, çünkü zorbalık
kişiden kişiye değişen bir deneyimdir. Çocuğunuz zorbalığa maruz kaldığını hissediyorsa,
harekete geçmeniz ve neler olduğunu araştırmanız gerekmektedir.
Durumu araştırın ve çocuğunuza yol gösterin: Zorbalık amaçlı mesajları ya da içeriği
çocuğunuzla birlikte inceleyin ve zorbalık amaçlı mesajlara asla yanıt verilmemesi gerektiğini
söyleyin. Ayrıca, zorbaların arkadaş listelerinden çıkarılması ve mümkünse engellenmesi
gerekmektedir.
Kaydedin: Bir ekran görüntüsü alarak zorbalık amaçlı mesajları kaydedin. Ayrıca, mesajların
tarihlerini/saatlerini ve zorbanın takma adını not edin.
Bildirin
•

Gençler arasında popüler olan çoğu hizmet, bir form aracılığıyla zorbalığın ve
tacizin sistem yöneticisine kolayca bildirilmesine imkan tanır. Bu, sistem
yöneticilerinin zorbayı fark etmesini sağlar ve gerekli ise kullanıcının hizmetten
yararlanmasını engelleyebilirler.

•

Zorba, çoğu siber zorbalık vakasında, kurbanın okuldan tanıdığı biridir. Bu durumda,
okulla iletişim kurun.

•

Bir suç işlendiğinden şüphe ediyorsanız, yerel polisle ya da İnternet üzerindeki polis
ihbar hizmetiyle iletişim kurun.
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Zorbalık, genellikle güçlü duyguların oluşmasına neden olur ve çocuğunuzun bir zorbalığa
katıldığı düşüncesi sizi sinirlendirebilir. Ancak, çocuğun kurban ya da zorba olması fark
etmeksizin, sinirlenmemek ya da çocuğu suçlamamak önemlidir.
Sinirlenme, çocuğu suçlama ve İnternet kullanımını yasaklama olasılığınız varsa, çocuk
zorbalığa maruz kaldığında size bundan bahsetmeye cesaret edememiş olabilir. Açık bir
iletişim kanalı yaratmak ve çocuğa deneyimlerinden bahsetme fırsatını vermek önemlidir.
Çocuğun deneyimini de göz ardı etmeyin.
Çocuğunuz birine zorbalık yapıyorsa, hızla müdahale etmek ve zorbalığın sonuçları ile
İnternet'in kuralları konusunda çocukla konuşmak önemlidir.
İnternet etiği kurallarını okuyarak sevimsiz durumları önleyebilirsiniz. Bunları çocuğunuzla
birlikte inceleyin.
İnternet kullanımı konusunda çocuklara yön vermek için ileri düzeyde teknik becerilere sahip
olmak gerekmez. En önemli husus orada olmak ve çocukla İnternet kullanımı ve bununla
bağlantılı haklar ve sorumluluklar hakkında konuşmaktır. Çocuklar, İnternet'te de normal
yaşamda da aynı kuralların geçerli olduğunu genç yaşta anlamalıdır. Bu nedenle, normal
yaşamda yapmayacakları şeyleri İnternet'te de yapmamaları gerekmektedir. Bunun pratikteki
anlamı, çocuğun ebeveynine göstermeye cesaret edemeyeceği herhangi bir fotoğrafı
İnternet'te de paylaşmaması gerektiğidir.
Şunu unutmayın, bir ebeveyn olarak çocuğunuz sizi örnek almaktadır ve sizin de İnternet'te
yayınladıklarınıza ve yazdıklarınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Biz de yetişkinler olarak
İnternet üzerinde normal yaşamın kurallarını sıklıkla unuturuz! İnternet'te kendiniz ve aileniz
hakkında paylaştığınız bilgileri ve fotoğrafları düşünün. Örneğin, fotoğraflarda görünen her
çocuğun ebeveynlerinden izin almadan çocuğunuzun doğum günü partisinde çekilmiş
fotoğrafları yayınlayamazsınız.
İnternet, pek çok ailede çok fazla ihtilafa neden olmaktadır. Net kurallar, genellikle evde işleri
kolaylaştırır. Bu kuralları aile olarak birlikte kararlaştırmanız gerekir.
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İkinci bölüme ilişkin tartışma.
Göz önünde bulundurulması gereken hususlar bölümü, oylama yoluyla gerçekleştirilebilir.
Katılımcılar el kaldırabilir. İsteğe bağlı olarak, birkaç kişiye belirli bir yanıtı neden verdiklerini
sorabilirsiniz: "Siz 'çok ciddi' yanıtı için elinizi kaldırmıştınız, neden bu şekilde hissettiğinizi
söyleyebilir misiniz?" gibi sorular sorabilirsiniz.
İsterseniz, katılımcılardan oy vermeden önce yanlarındaki kişi ile konuşmalarını
isteyebilirsiniz.
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Çok sayıda kuruluş, çocukların İnternet ve medya eğitimi için iyi ve kapsamlı bilgiler ve destek
sunmaktadır. Birkaç önemli kuruluşu belirteceğim.
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Akşamın sonunda kısa bir çalışma yapacağız ve bu çalışmada bu tema gecesinin ne kadar
faydalı olduğuna ilişkin görüşlerinizi paylaşabileceksiniz.
İsterseniz, dinleyicilerden yanıtlarına ilişkin görüş belirtmelerini ya da kısa açıklamalar yapmalarını
veya bir başka katılımcı ile konuşmalarını isteyebilirsiniz.
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Akşamı sona erdirmek için bir "balon çalışması" gerçekleştirebilir ve herkesin duygularını
belirtmesini sağlayabilir ya da geri bildirim toplayabilirsiniz:
Örneğin: "Bize tema gecesinin sizde uyandırdığı duygulardan ve bunun nedenlerinden kısaca
bahsedin." Çalışmaya ilişkin açıklama için lütfen gönüllü kılavuzunun ikinci sayfasına bakın.
Ayrıca, katılımcılardan birinin akşamın içeriğine ilişkin olarak sizinle yalnız konuşmak
istemesi durumunda bir süre daha kalmayı teklif edebilirsiniz. Dinleyicilerinize ilgileri ve
ayırdıkları zaman için teşekkür edin.
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