
SİBER ZORBALIK



SİBER ZORBALIK
NEDİR?

 
Siber zorbalık; teknolojik platformlar

yoluyla bir kişi ya da grubun başka bir
kişiyi ya da grubu hedef alıp tehdit
etmesi, taciz etmesi, korkutması,

utandırması olarak ifade edilebilir. 
 
 



SİBER ZORBALIK NASIL ORTAYA
ÇIKAR?

Telefon gibi mobil
cihazlar aracılığı ile

kişilerin izni olmadan
fotoğraf, videolarını çekip

paylaşmak,



Çeşitli sosyal medya
hesapları vb.

ortamlardan bireylere
rahatsız edici mesajlar

yollamak,



Birinin kişisel bilgilerini
izni olmadan ve

habersizce sosyal medya
aracılığıyla paylaşmak,



Sosyal ağlarda
birisi hakkında bilgi

(dedikodu gibi)
yaymak,



Bir kişi hakkında
karalayıcı,

aşağılayıcı web
sayfaları

hazırlamak,



Başkasının
adına sahte

hesap açmak.



Bir kişinin çevrimiçi
ortamdaki tüm hesaplarını

ısrarlı biçimde takibe
almak,



Ortak tanıdıklarla hedef
olarak seçilen kişiyi
sosyal olarak (bloke

etmek, arkadaş
listesinden silmek)

dışlamak.



- Kişisel web siteleri
- E-posta: Ücretli veya ücretsiz olarak
edinilebilen anlık mesajlaşmaya yardımcı
olan elektronik posta servisleri
- Sosyal ağ siteleri
- Chat odaları
- Forumlar
- Anlık mesajlaşma platformları
- Cep telefonları

SİBER ZORBALIK ARAÇLARI



Bunların yanı sıra her türlü iletişim aracı
ve kanalı siber zorbalık aracı olarak

kullanılabilir.



SİBER ZORBALIKTAN
KORUNMAK İÇİN

Paylaşımlar ve kişisel bilgilerini
gizli tut (Korumalı hesap kullan.)

Yabancı kişilere özel
fotoğraf gönderme.



Güvenlik (antivirüs vb.)
yazılımların güncel

olmalıdır.

Yüz yüze ilişkilerde
uygulanan etik kurallara
sanal ortamda da dikkat

et.



Tanımadığın insanlardan
gelen mesajları okuma,
onaylama veya engelle.
Bu seni daha güvende

tutacaktır.



SİBER ZORBALIĞA UĞRUYORSAN;

Zorbalığı belgele (Ekran
görüntüsü al)

İstismarcı kullanıcıları
engelle.



Kişisel bilgilerini kimseyle
paylaşma.

Durumu ailenle paylaş



Şifreni Düzenli Olarak değiştir.

Zararlı içerikleri bildir.

Polise başvur.

Daha fazla bilgi edinmek için SİBERAY
sayfasını ziyaret et..



ZORBALIK YAPMADAN
ÖNCE DÜȘÜN... 

 
Birisine ait, Facebook, twitter veya e-posta
hesabının şifresini çalmak veya birine ait
kişisel bilgileri izinsiz kullanarak sahte

profiller oluşturmak Türk ceza kanununda
1 – 5 yıl

arası hapis cezası ,
 



Sahtecilik
 

4-8 yıl arası hapis cezası
gerektiren bir suç olarak kabul ediliyor

Yapacağın şeyin sonuçları neler olabilir?
Zorbalık bir şaka değildir.

 
Zorbalığın çok ağır hukuki sonuçları

olabilmektedir!



ZORBALIK KOMİK YA DA
EĞLENCELİ DEĞİLDİR !



- ARKADAŞLIK KANUNU -
Herkese kendine davranılmasını istediğin gibi

davran
Nazik ve düşünceli ol.
Diğerlerini yargılama.

Herkesin arkadaşa ihtiyacı oabilir.
Zorbalığa seyirci kalma

Bir yetişkinden yardım iste
Bir hata yaparsan özür dileyecek kadar

cesur ol..
Alay etme,

Kötü bir gün geçiren birine destek ol
Dürüst ve güvenilir ol.

Arkadaşlarınla eğlen ve diğerlerini de davet et
Kimseyi dışlama



ÇÜNKÜ BİLİYORSUN;
YUMUŞAK SERTTEN

SU, KAYADAN
VE

SEVGİ ZORBALIKTAN
GÜÇLÜDÜR ^_^



TEŞEKKÜRLER!


