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• İncitici özel mesajlar göndermek,
• Biriyle ilgili gerçek dışı bilgiler yayınlamak, 
• Başkalarıyla ilgili kırıcı sayfalar/etkinlikler 

oluşturmak, 
• Başkalarına ait kişisel bilgileri izin almadan 

ve herkesin görebileceği şekilde paylaşmak, 
• Birinin fotoğrafına aşağılayıcı yorum yazmak, 
• Birine ait komik olduğu düşünülen bir 

fotoğrafı/videoyu başkalarıyla paylaşmak, 
küfürlü veya hakaret içeren iletiler 
yayınlamak, 

• Öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerinde 
sergileyebilecekleri, maruz kalabilecekleri 
veya tanık olabilecekleri siber zorbalık 
davranışlarına örnek olarak verilebilir (Kavuk-

Kalender ve Keser, 2019).

Masaüstü ve diz üstü bilgisayar, cep telefonu, 
akıllı telefon, tablet, ses kayıt cihazı, kamera ve 
fotoğraf makinesi gibi araçlar; cep telefonu kısa 
mesajı, e-posta, sosyal ağ siteleri (Facebook, 
Twitter, Instagram, vb.), anlık sohbet ortamları 
(Skype, Facebook sohbet, WhatsApp, vb.) 
ve etkileşimli oyun siteleri gibi ortamlar 
siber zorbalığın en çok gerçekleştiği yerler 
arasındadır.

Bireyler siber zorbalık olaylarına çeşitli şekillerde 
dâhil olabilmektedir. Başkalarına karşı siber 
zorbalık davranışı sergileyerek ‘siber zorba’; bu 
tür bir davranışa maruz kalarak ‘siber mağdur’; 
bir siber zorbalık olayını dışardan izleyerek de 
“tanık” olunabilmektedir. Hinduja ve Patchin’e 
(2013) göre, bir çocuk veya ergen; 

Yanına geldiğinizde ekranı aceleyle değiştiriyor 
veya açık olan bir programı kapatıyorsa, 

Bilgisayar veya cep telefonu kullanma izinleri 
kısıtlanınca beklenmedik şekilde öfkeleniyorsa, 
Bilgisayar veya cep telefonu ile neler yaptığı 
hakkında konuşmaktan kaçınıyorsa, 

Sanal ortamlarda birden çok kullanıcı hesabı 
kullanıyorsa (farklı isimlerle açılan veya 
başkasına ait kullanıcı hesapları),

Genel olarak, iletişim araçlarını kullanım 
alışkanlıklarında tutarsız davranışlar sergiliyorsa, 
başkalarına siber zorbalık yapmış/yapıyor olma 
ihtimali yüksektir. Öte yandan, bir çocuk veya 
ergen, 

İnternet veya diğer dijital iletişim araçları yoluyla sergilenen hakaret ve tehdit davranışları (Juvonen 

ve Gross, 2008), tekrar eden saldırganca davranışlar (Baldry, Farrington ve Sorrentino, 2016, Yetik vd., 2017), 
çeşitli teknoloji formları kullanılarak yapılan kasıtlı taciz davranışları (Beran ve Li, 2005), ve hatta cinsel 
içerikli görüntü ve fotoğrafların dağıtılması davranışları (Schrock ve Boyd, 2008) siber zorbalık olarak 
kabul edilmektedir. 

Siber zorbalık, cep telefonu/akıllı telefon, 
e-posta, anlık ileti, sosyal medya gibi Bilgi 
ve iletişim Teknolojileri (BİT) aracılığıyla 
gerçekleştirilen, başkalarına zarar vermek 
amacıyla kasıtlı ve tekrarlı olarak sergilenen 
zorbalık davranışlarıdır. 

SIBER ZORBALIK
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Beklenmedik şekilde bilgisayarını veya cep telefonunu kullanmayı bıraktıysa, 

Bir anlık mesaj veya e-posta geldiğinde sinirleniyor veya gerginleşiyorsa, 

Okula veya dışarda herhangi bir yere gitmek istemiyorsa, 

Bilgisayar veya cep telefonu kullandıktan sonra kızgın, depresif, usanmış görünüyorsa, 

Bilgisayar veya cep telefonu ile neler yaptığı hakkında konuşmaktan kaçınıyorsa, 

Aile bireylerinden veya her zamanki arkadaşlarından anormal olarak çekiniyorsa, bir siber zorbalık 
olayına maruz kalmış/kalıyor olma ihtimali yüksektir (Hinduja ve Patchin, 2013). 

Teknoloji kullanımı arttıkça, çocuk ve ergenlerin teknolojiye erişimleri hızlı ve kolay olacağından, 
siber zorbalığın da günden güne yaygınlaşması kaçınılmazdır (Raskauskas ve Stoltz, 2007; Yılmaz, 2011). 
Siber zorbalık, her yaştan bireyleri tehdit eden bir problem olmakla birlikte, özellikle ortaokul 
ve lise çağındaki öğrenciler siber zorbalık konusunda yüksek risk grubundadır (Kowalski, Giumetti, 

Schroeder ve Lattanner, 2014; Pabian ve Vandebosch, 2015; Slonje, Smith ve Frisen; 2013). 

Öğrencilerin siber zorbalık yapmalarını veya 
siber zorbalığa maruz kalmalarını tetikleyen 
birçok faktör bulunmaktadır. Öğrenciler yaş, 
cinsiyet, boy, kilo, engelli olma gibi sahip 
oldukları birtakım fiziksel özelliklerinden, BİT’i 
güvenli ve doğru kullanmamalarından ve 
sanal ortamın gerçek yaşama göre sunduğu 
avantajlardan dolayı siber zorbalık yapmakta 
veya siber zorbalığa maruz kalabilmektedir.

Can sıkıntısı, acımasızlık, intikam hissi, güç 
gösterme, dikkat çekme, havalı görünme, 

kıskançlık, gerçek yaşamdaki zorbalığa sanal 
ortamda karşılık verme gibi unsurlar da siber 
zorbalığı teşvik etmektedir. Siber zorbalığın, 
dâhil olan tüm bireyler üzerinde duygusal, 
sosyal, psikolojik, fiziksel ve akademik 
açıdan birçok olumsuzluğa sebep olduğu 
bilinmektedir. Korku, depresyon, üzüntü, 
öfke, hüsran, yalnızlık, utanma, huysuzluk ve 
endişe, şiddete yönelme, kendine zarar verme 
isteği, uyku ve yeme bozuklukları, derslerde ve 
sosyal ilişkilerde başarısızlık, siber zorbalığın 
etkilerinden bazılarıdır (Kavuk, 2016). 

Siber Zorbalığı Tetikleyen Faktörler
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Öğrenciler BİT araçlarını kullanırken hem 
kendilerine, hem başkalarına ait gereğinden 
fazla bilgi, fotoğraf ve video paylaşmakta, 
paylaşımlarında etik kurallara uymamakta, 
hesaplarında güvenlik ve gizlilik ayarlarını 
yapmamakta ve bu nedenlerle kendilerini 
tehlikeye atmaktadır.  Birçok siber zorbalık 
olayı, öğrencilerin iletişim ortamlarında 
yayınladıkları bilgi ve materyallerin kötü niyetli 
kişilerce ele geçirilmesi sonucu yaşanmaktadır. 
Siber zorbalık olaylarının yaşanmaması için 
öğrencilerin iletişim araçlarını kullanırken, 
herkese açık profil oluşturmanın sakıncalarından, 
sosyal ağlarda kişisel bilgilerin paylaşılmaması 
gerektiğinden, fotoğraf paylaşımında dikkat 
edilmesi gereken hususlardan, yer bildirimi 
yapmanın sebep olabileceği olumsuzluklardan 
ve paylaşılan içeriklere ilişkin etik kurallardan 
haberdar olması ve uygun davranışlar 
sergilemesi gerekmektedir. Hinduja ve Patchin 
(2013), iletişim araçlarını kullanımı ile ilgili 
olarak öğrencilere, aşağıda sıralanan önerilerde 
bulunmuşlardır:

Anne-babanızın, öğretmenlerinizin veya 
gelecekteki işverenlerinizin görmesini 
istemeyeceğiniz mesajları, fotoğrafları veya 
videoları paylaşmayın.

İnternet ortamlarında oluşturduğunuz profilleri 
‘sadece arkadaşlarınızın’ göreceği şekilde 
ayarlayın; bununla birlikte, gerçek yaşamda 
tanımadığınız kişileri çevirimiçi ortamda 
‘arkadaş’ olarak eklemeyin. 

Kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde sizi 
tehlikeye sokabilecek adres, telefon, vb. kişisel 
bilgileri internette yayınlamaktan kaçının.
Şifrelerinizi, anneniz ve babanız dışında, en 
yakın arkadaşlarınız da dâhil olmak üzere hiç 
kimseyle paylaşmayın.

İnternet hesaplarınızı kullandıktan sonra 
kendiniz ‘çıkış’ yapın ve hesaplarınızın elektronik 
cihazlarda açık kalmasına izin vermeyin.

Bir paylaşım yapmadan önce, yapacağınız 
paylaşımın itibarınızı zedeleyip 
zedelemeyeceğini iyi düşünün.

Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlar ile 
şüpheli mesajları kesinlikle açmayın.

İnternet ortamlarında tanıştığınız kişilerle asla 
yüz yüze görüşmeye gitmeyin.

Bunların yanı sıra öğrencilerin iletişim 
araçlarını kullanırken başkalarına zarar verecek 

Çocuk ve ergenler, sanal ortamda sergiledikleri bir incitici veya alçaltıcı davranışın, tehdidin, 
tacizin veya hakaretin, mağdura nasıl acı verebileceğini tahmin edemedikleri için daha acımasız 
davranabilmekte ve mağdurun kendini kötü hissetmesine sebep olabilmektedir.  Bunun yanı 
sıra, kimliği gizleyebilme, çevrimiçi kısıtlamaların azalmasıyla acımasızlığın artması, zaman ve 
mekândan bağımsızlık, potansiyel katılımcı sayısının büyüklüğü, mesajların amacına dair sözel 
ipuçlarının olmayışı ve içeriğin sürekliliği gibi kendine özgü özelliklerinden dolayı, siber zorbalığın 
etkileri gerçek zorbalığın etkilerine göre daha ciddi boyutta ve daha yıkıcı olabilmektedir (Bauman 

ve Yoon, 2014). 

Görüldüğü üzere öğrenciler arasındaki siber zorbalık, önemli oranda çocuk ve ergeni etkileyen, 
aileleri ve eğitimcileri öğrenciler açısından endişelendiren ve önlenmesi gereken bir problemdir.  
BİT’in doğru, etik ve sağlıklı kullanımı sağlanmalı ve yararlı çıktıları desteklenmelidir; fakat 
öğrencilerin, eğitimcilerin ve ailelerin, teknolojinin olumsuz kullanımıyla ortaya çıkabilecek siber 
zorbalık olaylarıyla baş edebilmesi gerekmektedir. 

Öğrenciler Ne Yapabilir?
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Öğrencilerin yaşadığı siber zorbalık olaylarının okullarda ciddiyetle ele alınması ve bu tür olayları 
önleyip daha büyük sorunlara yol açmadan siber zorbalığın önüne geçilmesi eğitimcilerin öncelikli 
görevleri arasında olmalıdır. Okullarda siber zorbalık konusundaki önleme çalışmalarına yönelik 
olarak araştırmacılar tarafından sunulan önerilerden bazıları aşağıdaki gibidir (Kavuk, 2016): 

• Siber zorbalıkla ilgili personel eğitimini sağlamak, 
• Bütün okul personeli için geçerli olacak ortak siber  zorbalık tanımı ve amaçlarını belirlemek,
• Siber zorbalık ile ilgili ilke ve kurallar oluşturmak ve bunları öğrenci ve ailelerle paylaşmak,
• Okullarda güvene ve açık iletişime dayalı olumlu bir kültür oluşturmak,
• Siber zorbalık olaylarının bildirilmesini teşvik etmek, 
• Ailelere eğitim sunmak ve kaynaklar dağıtmak, 
• Sınıfta siber zorbalık konusuna zaman ayırmak, 
• Çevrimiçi kurallar hakkında öğrencileri eğitmek, 
• Öğrencilere eğitim sunmak ve rehberlik etmek, 
• Okul ve aile arasında işbirliği yapılmasına teşvik etmek.

davranışlardan da kaçınmaları gerekmektedir. Başkalarına ait kişisel bilgileri, fotoğrafları veya 
videoları izinsiz yayınlamak, başkalarının paylaştığı bir fotoğrafın altına incitici yorum yazmak 
veya biriyle ilgili utandırıcı etkinlik ve sayfalar oluşturmak, öğrencilerin sergilemekten kaçınması 
gereken davranışlardan bazılarıdır (Kavuk-Kalender ve Keser, 2019).

Eğitimciler Ne Yapabilir?

Aileler Ne Yapabilir?

Siber zorbalıkla baş etmede anne-babalar için 
anahtar kural çocuklarıyla açık iletişim kurmak 
ve onların internet etkinliklerinden haberdar 
olmaktır (Kavuk-Kalender ve Keser, 2019). Açık 
iletişim anne-baba ile çocuk arasındaki güven 
duygusunu artıracağından, sosyal paylaşım 
sitelerinde veya diğer çevrimiçi ortamlarda 
herhangi bir problem yaşamaları durumunda 

çocukların rahatlıkla anne-babalarından yardım 
istemelerini sağlayacaktır. Araştırmacılara 
göre, anne-babalar çocuklarıyla düzenli 
olarak, çevrimiçi ortamlarda başkalarına iyi 
davranmanın önemi ve dijital vatandaşlık 
sorumlulukları hakkında sohbet etmeli (Kowalski 

Limber ve Agatson, 2012), çocuklarını bu tür 
ortamlardaki uygun davranışlar konusunda 
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Dr. Melike Kavuk Kalender
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eğitmeli ve onlara uygun teknoloji kullanımı 
konusunda örnek olmalıdır (Hinduja ve Patchin, 

2009). Hinduja ve Patchin (2013), anne babaların 
çocuklarını, genel teknoloji kullanımı, siber 
zorbalık, cinsel içerikli mesajlaşma/paylaşım 
ve güvenli sosyal medya kullanımı hakkında 
eğitmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Çocuklarının internet etkinliklerini izleme 
ve/veya karşılaşabilecekleri zararlı içerikleri 
engellemek amacıyla ailelerin alabileceği 
önlemlere yönelik olarak Hinduja ve Patchin 
(2012) ailelerin;

• Çocuğun sanal ortamdaki etkinliklerine 
aktif olarak katılarak veya izleme yazılımı 
kullanarak çocuğun internet etkinliklerini 
takip etmek,

• Çocuğun internet etkinliklerini izlerken 
gizliliğini ihlal etmemeye özen göstermek,

• Çocuğun sanal güvenliğini sağlamak için 
engelleme ve filtreleme yazılımları kullanmak 
gibi teknolojik önlemler alabileceğini ifade 
etmişlerdir.

• Kowalski ve diğerleri (2012), engelleme 
yazılımlarının, zararlı ve riskli içeriklerle 
karşılaşma ihtimali olan “meraklı” çocukları 
korumak için kullanılabileceğini; çocukların 
yaşı büyüdükçe engelleme yerine çocukların 
sanal etkinliklerini izleme yolunun daha 
faydalı olacağını belirtmişlerdir. Çocukların 
internet etkinliklerini izlemenin bir yolu 
sosyal paylaşım sitelerinde onlarla ‘arkadaş’ 
olmaktır. Bu yolla onların etkinlik ve 
paylaşımlarını takip edebileceklerdir.
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7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM PROJESİ 
BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından desteklenen Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İsteamder işbirliği ile gerçekleştirilen “7’den 

77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi” Başlangıç Çalıştayı 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Siber Suçlar Şube Müdürlüğü 
Personellerinden Komiser Esranur Akşar, Polis Memuru Engin 
Purcu’nun Siber Güvenlik Eğitimi ile başladı. 7’den 77’ye geniş 
bir katılımla gerçekleşen çalıstay; Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın  
“Tekno Yaşam Tekno Stres” Eğitimi ile devam etti. Öğrenciler, 
öğretmenler, veliler siber güvenlikle ilgili güncel bir eğitim 
içeriği ile buluşturuldu.

Çalıştayın birinci bölümünde siber suçlarla ilgili ayrıntılı bilgilere, 
güçlü şifreleme yöntemlerine,internet ortamında doğabilecek 
dolandırıcılıkla ilgili, yaşanmış olaylara ve bu tür dolandırıcılık 
faaliyetlerine karşı yapılması gerekenlere değinildi. İnternet 
ortamında bulunan ve oyun adı altında piyasaya sürülen 
aslında kötü niyetli kişilerce hazırlanmış zararlı yazılımlarla 
ilgili bilgilendirme yapıldı. İnternet etiğine de vurgu yapılan 
bu bölümde internet ortamında nelerin yanlış olduğu ve suç olarak değerlendirildiği detaylı 
olarak ele alındı. Bu süreçte aile ortamında ve okulda internet kullanımıyla ilgili ebeveynlerin 
ve öğretmenlerin dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından veli, 
öğretmen ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandırıldı. 
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Çalıştayın ikinci bölümünde Prof. Dr. 
Oğuz Özyaral teknolojik gelişmelerin 
hayatımızdaki izlerine özellikle de gençler 
üzerinde oluşturduğu strese ve stres kökenli 
rahatsızlıklara değindi. Tekno-stres kavramını 
detaylandırırken bu stresle nasıl baş edileceğine 
dair 7’den 77’ye tüm katılımcılara oldukça 
önemli bilgiler verdi. Genç katılımcılarla bir 
sohbet havasında gerçekleştirdiği ve soruları 
yanıtladığı programın son bölümünde 
Prof. Dr. Oğuz Özyaral; güncel bilgiyi takip 
etmenin, teknolojiyi bilinçli kullanmanın ve 
tüm bu etkenlerle mücadele ederek sağlığımızı 
korumanın önemine değindi ve gelen soruları 
yanıtladı. 

Çalıştayda ayrıca;7’den 77’ye Bilinçli Tekno 
Toplum Projesi kapsamında verilecek eğitimlerin 
içerik ve e-içerikleri standartlaştırıldı. Değişik 
hedef grupları: Genel halk, veli, öğrenci ve 
öğretmenlere göre eğitim içerikleri gözden 
geçirildi.

Eğitimler ve etkinlikler sonunda İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Uygun, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube 
Müdürlüğü  Personelleri Komiser Esranur Akşar, 
Polis Memuru Engin Purcu ve İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Özyaral’a hediye ve çicek takdim etti. Sertifika 
dağıtımı ile çalıştay sona erdi.
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve  İsteamder işbirliği ile gerçekleştirilen “7’den 

77’ye Bilinçli Tekno Toplum” Projesi eğitimleri Çakmaklı Cumhuriyet İlk-Ortaokulunda devam 
etti. Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın teknoloji ve obezite arasındaki ilişkiyi anlattığı ve teknoloji 

bağımlılığının sonuçlarının konu edildiği programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Hasan Uygun Prof. Dr. Oğuz Özyaral’a hediye takdim etti.

OKULLARIMIZDA 7’DEN 77’YE 
BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM 
PROJESİ ETKİNLİKLERİ

Çakmaklı Mahallesi velilerinin programa ilgisi 
büyük olurken; İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Hasan Uygun; teknolojinin hayatımızdaki 
yadsınamaz yerinin kişiye çok önemli 
sorumluluklar getirdiğini ifade etti; programlara 
velilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti 
yineledi. Sertifikalarını alan velilerle hatıra 
fotoğrafı çektirilmesi ile program sona erdi.

Proje kapsamında Deniz Unay tarafından 
Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Tepecik İmamhatip Ortaokulu, Akçansa 

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ,İBB  Mimar 
Turgut Cansever İlk-Ortaokulu  ve Hayriye 
Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığı 
eğitimleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgiyle 
takip ettiği eğitimde; teknolojinin hayatımızdaki 
önemi, olumlu ve olumsuz yanları, teknolojiyle 
birlikte meydana gelen değişimler ve teknoloji 
bağımlılığıyla nasıl mücadele edilebileceği gibi 
konularla ilgili başlıklar yer aldı. Öğrencilerin 
sorularının yanıtlanmasının ardından eğitimler 
çiçek ve hediye takdim edilmesiyle son buldu.
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Tepecik İmam Hatip Ortaokulu
Etkinliğinden

Büyükçekmece Anadolu Lisesi
Etkinliğinden

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu- Ortaokulu  
Etkinliğinden

Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Etkinliğinden

Büyükçekmece Mesleki Teknik Anadolu  Lisesi  
Etkinliğinden

Yine Büyükçekmece Anadolu Lisesi ve 
Çakmaklı Cumhuriyet İlk-Orta Okulu 
velilerine yönelik siber güvenlik eğitimleri 
gerçekleştirildi. Eğitimlerde 7’den 77’ye 
toplumun tüm kesimlerine hitap eden 
önemli bilgiler verildi. Çocukların erken 
yaşlardan itibaren teknoloji kullanımı ile ilgili 
bilinçlendirilmeleri gerektiği ve ailelerin bu 
konuda her zaman özellikle süre ve içerik 
anlamında kontrol sahibi olmaları gerektiği 
vurgulandı.

Gerçekleştirilen tüm eğitimlerin ardından 
katılımcılara sertifika verildi.
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Etkinliklerimizden
 Kareler
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Siber zorbalık kısaca bir kişiye zorbalık uygulamak için dijital iletişim araçlarını 
kullanmak şeklinde özetleniyor. Siber zorbalık genellikle tehdit ya 
da şantaj içeren bir mesaj, gerçek ya da gerçek dışı dedikoduların 
online platformlarda yayılması, ifşa ve benzeri eylemleri içeriyor. 
Araştırmalara göre genç neslin %71’i siber zorbalıkla ilgili endişe 
duyuyor.

Siber Zorbalık Araştırma Merkezi verilerine göre her üç öğrenciden biri 
siber zorbalığa maruz kalırken, bu vakalar arasında en yaygın olanlar kırıcı 
yorumlar (%22,5) ve dedikodu yayma (%20,1) olarak sıralanıyor.

Türk Ceza Kanununda siber zorbalık davranışına 
uygulanabilecek pek çok hüküm bulunmaktadır. 
Sanal şiddet uygulayarak bir kimsenin yaşamına 
son verilmesi halinde kasten insan öldürme 
(Madde 81), İntihara yönlendirme (Madde 
84), Eziyet (Madde 96), Tehdit (Madde 106), 
Ayırımcılık (Madde 122), Kişilerin huzur ve 
sükununu bozma (Madde 123),  Hakaret veya 
sövme (Madde 125), Özel yaşamını izleyerek, 
iletişimine müdahale ederek içeriğini alay 
konusu etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal 
(Madde 132), Kişiler arasındaki konuşmaların 
dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133), 
Özel hayatın gizliliğinin ihlali (Madde 134), 
Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135), 
Özel yaşamın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin 
kaydedilmesi kişisel verileri yok etmemek 
(Madde 138) Bilişim suçlarıyla ilgili yaptırım 
konusu, Türk Ceza Kanununun bilişim suçlarına 
ayrılmış 10. Bölümünde ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre suçlar ve yaptırımları 
şu şekildedir.

BİLİŞİM SUÇLARI    
 &   SİBER ZORBALIKSİBER 

ZORBALIK
NEDİR

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIM

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir 
kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada 
kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası verilir. (1)

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli 
karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında 
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına 
kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler 
yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim 
sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri 
arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme 
girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak 
izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME Madde 243-
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(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen 
veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok 
eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme 
veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya 
da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim 
sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin 
işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının 
başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezasına hükmolunur.

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, 
her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya 
elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya 
kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası 
olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak 
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç 
yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla 
ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, 
VERİLERİ YOK ETME VEYA 
DEĞİŞTRİME Madde 244-

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ 
KÖTÜYE KULLANILMASI Madde 245 
– (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik 
yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar 
sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren 
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında 
ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) 
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 
kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber 
yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak 
işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya 
hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra 
kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun 
malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık 
hükümleri uygulanır.

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin 
veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu 
Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen 
diğer suçların işlenmesi için yapılması veya 
oluşturulması durumunda, bunları imal eden, 
ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, 
kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, 
başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri 
uygulanması Madde 246 (1) Bu bölümde yer 
alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız 
menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Kişiler 
aynı zamanda özel hukuk bakımından  hukuka 
aykırılıkların tespiti, sona erdirilmesi gibi 
taleplerinin yanında uğradıkları zarara uygun 
tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR 
Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-
6698/30 md.)
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İnternet üzerinden karşılaşılan, internetten intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, 
uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, hakaret, taciz, suçları için ise 
doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) ihbar yapmak gerekiyor.  Bu konudaki 
bildirimler için 166 Alo İnternet Bilgi İhbar hattını kullanmak mümkün.

Kişiler asliye hukuk mahkemesinde kişilik hakları ihlalinin önlenmesi, sürmekte olan saldırıya 
son verilmesi, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitinin 
istenmesi gibi taleplerinin yanında zarara uygun olarak maddi-manevi tazminat davası açabilirler.

SİBER ZORBALIK MAĞDURU NE YAPMALI?

İnternetin güvenli kullanılması ve siber zorbalığa maruz kalınmasını 
önlemek adına dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.Bu kurallar 
çocukların ve gençlerin internet kullanımı ve siber zorbalıkla ilgili 
bilinç kazanmalarını sağlamak adına,internet bağlantılı cihazlar 

kullanmaya başlar başlamaz çocuklara öğretilmeli ve bu kuralların  
içselleştirilmesi sağlanmalıdır.

1) Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer 
elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız 
eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu 
ailemle paylaşacağım.

2) Aile büyüklerimden müsaade almadan 
kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, 
videoyu ve görsel materyali sosyal ağlarda ya da 
diğer online platformlarda paylaşmayacağım.

3) Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, 
tanımadığım kişilerle online olarak 
görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon 
aracılığıyla iletişim kurmayacağım.

4) Beni tehdit veya rahatsız eden, alay eden  ya 
da kendimi kötü hissetmeme neden olan her 
türlü mesajı önce anne ve babama bildireceğim. 
Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim 
suçum olmadığının farkında olacağım.

5) Kendim de bir siber zorba olmayacağım! 
Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi 
dijital iletişim araçlarını kullanarak kimseyi 
incitecek sözler yazmayacak, dedikodu 
yapmayacağım.

6) Ev adresimizi, telefon numaramı, aileme 
ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların haberi 
ve izni olmadan kesinlikle hiç kimseyle 
paylaşmayacağım.

7) Bilgisayarımda, sosyal medyada ve mobil 
cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında 
kimseye söylemeyeceğim. Bu şifreleri isteyen 
bir arkadaşım bile olsa, hemen anneme veya 
babama haber vereceğim.

8) İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım 
zamanı, ziyaret edebileceğim web sitelerini 
ve uygulamaları aile büyüklerimle birlikte 
belirleyeceğiz.

9) Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru 
şekilde kullanmasını, daha keyifli vakit 
geçirmelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini 
sağlamak için onlara yardımcı olacağım.

10) Bilgisayarıma, akıllı telefonuma ya da diğer 
elektronik aygıtlarıma herhangi bir dosya, 
uygulama veya görüntü indirmeden önce 
mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.

KAYNAKÇA: Internet Safety101, Stop Cyber Bullying, End 

Cyber Bullying, http://www.cyberbullyinginstitute.org/                                                                                   

hukukihaber.net
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Eğitimde 
Görsel 

Okuryazarlık

Görseller antik çağlardan beri gerçekçi ya da sembolik formdaki bilgilendirme araçları 
olarak hayatın içinde yer alıyorlar. Okuma ve yazmanın yaygınlaşması bir dönem görsellere 
verilen değeri bastırmışsa da televizyonun icadı ve ardından dijital çağla birlikte görseller 

tekrar yükselişe geçmiştir. O kadar ki görseller ölçme ve değerlendirme alanında dahi kendilerine 
sağlam bir yer edinme konusunda emin adımlarla ilerlemektedir. Örneğin 2019 yılında yapılan 
LGS sınavında öğrencilere yöneltilen 50 sözel 
bölüm sorusundan 16 tanesi; ancak sorulara 
eşlik eden temsili, açıklayıcı, ilişkisel gibi farklı 
türlerdeki görsellerin doğru anlaşılması doğru 
cevaplanabilecek şekilde yapılandırılmıştır. 
Görseli “okuyamayan” öğrencilerin söz konusu 
soruları doğru cevaplamaları düşünülemez.

“Görsel” genel olarak kelimelere dökülmemiş bir 
iletişim biçimi olarak düşünülür. Görsel çeşitleri; 
görüntüye dayalı ya da soyut formda semboller, 
haritalar, tablolar, grafikler, diyagramlar, gerçekçi 
ya da soyutlaştırılmış çizimler, modeller, 
fotoğraflar ve tipografi şeklinde sıralanabilir.

Bireyler görsellere daha çabuk tepki üretirler ve görsel duyuya ayırdıkları süreyi uzatma 
eğilimindedirler. Algılama ve hatırlama açısından görsel duyu diğer duyuların çoğu zaman önüne 
geçer. Öğretim ortamlarında da çok yüksek miktarda bilginin tanımlanması, anlamlandırılması ve 
hatırda tutulması gerekir. Bu nedenle öğretim ortamlarında yoğun bir şekilde görsellerden destek 
alınmakta, içeriğin görsel aracılığıyla sunumu için çaba sarfedilmektedir. Dolayısıyla etkili şekilde 
düzenlenmiş öğrenme-öğretme ortamlarında en dikkat çekici unsurlar, gözü yakalayan öğretim 
amaçlı görüntüler olmaktadır. Görseller öğrenme-öğretme ortamlarında “iletişim” ve “etkileşim” 
şeklinde iki temel amaca yönelik olarak kullanılır.
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Yukarıda görüldüğü üzere öğrenenlerin farklı türlerdeki bilgiyi somutlaştırması, aralarındaki 
ilişkileri yakalayabilmesi, daha kolay hatırlayabilmesi için değişik özelliklerde görseller kullanmak 
mümkündür. Öte yandan, bilginin görsel olarak sunulması öğrenenlerin bunları kolayca 
anlamalarının ve anlamlandırabilmelerini garanti etmez. Bu nedenle görseller aynı zamanda 
etkileşim için de kullanılırlar ve bu sayede bireyin öğrenme sürecinin nasıl kolaylaştırılacağına 
odaklanılabilir. Bu anlamda görseller etkileşim amaçlı altı farklı öğretimsel çözüm için devreye 
sokulabilirler.

Yedi türe ayrılabilecek iletişim amaçlı görseller aşağıda özetlenmiştir.

Öğretime çekicilik, güdüleyicilik, estetik, neşe katmak için kullanılır. Genellikle içerikle 
güçlü bir bağlantısı yoktur.

DEKORATİF

1

Olgusal bilginin daha kolay hatırlanabilmesi için gerekli ipuçlarını çağırmayı sağlar. Daha 
çok ezbere yönelik öğrenmeler için uygundur.3

BELLETİCİ

İki ya da daha fazla değişken arasındaki nicel ilişkileri göstermek için kullanılır. Amaç sayısal 
düzen veya örüntüyü sergilemektir.5

İLİŞKİSEL

Bilgiyi somutlaştırmak, gerçekçi bir zemine oturtmak için kullanılır. Amaç bilgiyi hızlı ve 
kolayca taşımasıdır.2

TEMSİLİ

Bilginin yapısını, hiyerarşisini anlamak ve parçaları entegre etmek için kullanılır. Amaç 
içerikteki niteliksel ilişkileri göstermektir.4

ÖRGÜTLEYİCİ

Nesnelerin değişim ve dönüşümlerini somutlaştırmak için kullanılır. Amaç, zaman ve mekan 
gibi sınırları aşmaktır.6

DÖNÜŞÜMSEL

Zor ve belirsiz içeriği anlamaya yardımcı olunması için kullanılır. Amaç kuram, ilke, sebep-
sonuç ilişkisi gibi yapıları çözümlemektir.7

ÇÖZÜMLEYİCİ
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Bu çözümler aşağıda sunulmaktadır.

Görseller ve görsel tasarım öğrenenin dikkatini önemli noktalara çekerek dikkat bölünmesini 
en aza indirir.

DİKKAT ÇEKME

1

Görseller ve görsel tasarım konu dışı içeriğinin yükünü en aza indirerek çalışan belleği 
rahatlatır.3

BİLİŞSEL YÜKÜ MİNİMİZE ETME

Görseller ortamın anahtar özelliklerini vurgulayarak daha derin anlamayı destekler.5

TRANSFERE DESTEK OLMA

Görseller var olan zihinsel şemaların devreye sokulmasını veya yeni içeriğin içselleşmesine 
destek olacak modeller oluşturulmasını sağlar.2

ÖN ÖĞRENMELERİ AÇIĞA ÇIKARMA VEYA OLUŞTURMA

Görseller öğrenenin uzun süreli belleğinde yeni anılar oluşturarak anlamayı destekler.4

ZİHİNSEL MODEL İNŞA ETME

Görseller dersi sıkıcılıktan uzaklaştırırken materyali de ilginç kılar.6

GÜDÜLEMEYİ DESTEKLEME

Tıpkı yazılı metinleri anlayabilmek için okuryazar 
olmaya gerek olduğu gibi görselleri doğru 
şekilde anlamlandırabilmek için de görsel 
okuryazar olmak gerekir. En sade haliyle görsel 
okuryazarlık bir görüntüyü ‘okuyabilmek’ ve bir 
görüntüyü ‘yazabilmek’tir. Görsel okuryazar kişi 
görsel dil kullanılarak verilen mesajları kodunu 
çözerek yorumlayabilmeli, aynı zamanda görsel 
iletişimi kodlayarak oluşturabilmelidir. Bunu 
yapabilmek için birey; sözel dil ve görsel dili 
karşılıklı olarak birbirine tercüme edebilmeli, 
görsel dilin gramerini anlayabilmeli, görsel 

iletişim araçları ile aşina ve en azından bir 
kısmını kullanabilir olmalı ve en önemlisi görsel 
iletişime yönelik eleştirel bir bakış açısına 
sahip olmalıdır. Bu anlamda okuryazar kişiden 
gördüğü mesajın geçerli, güvenilir ve doğru 
olup olmadığını denetlemesi de beklenir.  

Ne yazık ki, dijital çağın bireyleri ve özellikle 
çocuk ve gençleri görsellerin yoğun kullanıcısı 
olarak görülseler de önemli bir kısmının 
görsel okuryazar değil görsellerin bilinçsiz 
tüketicileri oldukları söylenebilir. Bu durumda 
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Bu ilkelere uyularak geliştirilmiş görsellere 
maruz kalan, doğru örneklerle etkileşimde 
bulunan öğrenenler zaman içinde günlük 
hayatta da kendilerine ulaşan görseller için 
yeterince eleştirel bir bakış açısına sahip 
olabilir, kendilerini görsel dilin sözcükleri ve 
cümleleri ile ifade edebilir, problem çözmede 

sözel becerilerin yanı sıra görsel becerilerden 
de yararlanabilirler. Tüm bu özellikler 21. yüzyıl 
için gerek öğrenen gerekse öğretmenlerde 
bulunması gereken temel yeterlikler arasındadır. 

Doç. Dr. M. Betül Yılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü

Tüm bunlara ek olarak hoşlanılan, komik, neşeli ya da sürpriz barındıran görseller de 
görsel iletişimin duyuşsal cephesinde yer almaktadırlar. Bu unsurları doğru şekilde 
bir araya getirebilmek için görsel okuryazar bir öğretmenin aşağıdaki ilkelere dikkat 
etmesi gerekir:

toplumu şekillendiren bir kurum olarak 
eğitim sistemlerinin ve bu sistemin en önemli 
unsuru olan öğretmenlerin öğrenenleri 
görsel okuryazar olarak yetiştirmeleri gereği 
ortaya çıkmaktadır. Bunu sağlamak üzere 
öğretmenlerin derslerinde tasarım ilkelerine 
uygun geliştirilmiş, etkili görseller kullanmaları 
etkili bir çözümdür.  

Görsel iletişimde kullanılacak görselleri bulma- 
geliştirme sürecinde görsel, metin ve duyuşsal 
unsurların dikkatle bir araya getirilmesi gerekir. 
Burada sembol, grafik, gerçek nesne gibi 
görsel unsurların yanı sıra seçilen kelime, yazı 
tipi, renk ve büyüklük gibi metinsel özellikler 
de bir arada ve dikkatle ele alınmalıdır.  

Tasarımdaki 
tüm öğelerin 

görselin 
bütününü 
anlaşılır 

kılacak şekilde 
seçilmesi, 
mesajdan 

uzaklaştıracak 
hiç bir 

öğeye yer 
verilmemesi.

Sadece 
mesajı 

destekleyen, 
zenginleştiren 

ya da 
anlaşılırlığını 

arttıran 
öğeleri dahil 

etmek.

Öğelerin 
tekdüze 

olmamakla 
birlikte, 
harmoni 

içinde tek bir 
açık mesajı 
vermeye 

hizmet ediyor 
olmaları.

Beyaz (boş) 
alanlar da 

dahil olmak 
üzere anahtar 

öğelerin, 
mesajın 
vurucu 

noktalarını 
vurgulayacak 

şekilde 
birbirlerinden 

ayırt 
edilebilmesi.

Tüm öğelerin 
okuyucunun 

dikkatini 
belirgin bir 
başlangıç 

noktasından 
yakalayarak 

mesajın 
sıralaması 
dahilinde 

ilerlemesine 
rehberlik 
etmesi.

Bütün öğelerin 
göreceli 

büyüklüklerinin 
görselin 
mesajına 

uygun önem 
sıralaması ile 
tutarlı olması.
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Yılmaz, M. B. (2017). Eğitim Teknolojileri Bağlamında Görsel 

Okuryazarlık. İşman, A, Odabaşı, H.F., Akkoyunlu, B. (Eds). Eğitim 

Teknolojileri Okumaları. Sakarya: Pegem Yay.
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 DİJİTAL EBEVEYNLİK 

Bireyi biyolojik olarak yetiştirmenin 
yanı sıra duyuşsal, sosyal ve eğitimsel 
gelişiminden de sorumlu olan anne, 
baba ya da aile büyükleri, değişen 

dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmeler 
nedeniyle ebeveyn olmakla ilgili yeni kavram ve 
sorumluluklarla karşılaşmaktadırlar. Çocukların 
bulundukları ya da karşılaştıkları tüm ortamlar 
ebeveynlere farklı roller yükleyebilmektedir. 
Teknolojideki gelişmelerle birlikte dijital 
dünyaya henüz hazır olmayan çocuk ve 
ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri 
nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. 
Çocuklarını dış dünyadaki tehlikelere karşı 
korumak isteyen ebeveynler, onları daha güvenli 
olduğu gerekçesiyle daha çok ev ortamında 
tutma eğilimi taşıyabilmektedirler. Lakin evde 
çocuklara sunulan teknolojik cihazlar özellikle 
de internet bağlantılı her tür cihaz çocukları 
akla gelmeyecek pek çok tehlikeye açık hale 
getirmektedir. 

Birçok aile dış dünya kadar endişe verici 
olan sanal dünyada gezinirken çocuklarını 
denetlemeleri ve rehberlik sağlamaları 

gerektiğinin farkında değildirler. Buradan 
hareketle İnternet ebeveynliği (Internet 
Parenting), çevrimiçi ebeveynlik (Online 
Parenting) ve dijital ebeveynlik (Digital 
Parenting) gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır.
Dijital ebeveyn; dijital çağın gereksinimlerine 
göre hareket eden, temel düzeyde dijital 
araçlara hâkim, uçsuz bucaksız bir ortam olan 
dijital ortamlardaki olanakların farkında olan 
ve çocuğunu bu ortamlardaki risklere karşı 
koruyabilen, kişi haklarına gerçek hayatta saygı 
duyulması gerektiği gibi sanal ortamda da aynı 
şekilde davranılması gerektiğini bilen ve bunu 
çocuğuna aşılayan ve teknolojik gelişmelere 
kendini kapatmayan bireydir. (İnternetin Bilinçli 
Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı 
Raporu 17-19 Ocak 2014 (Kabakçı Yurdakul, 
Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013).  

Gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımı 
raporları incelendiğinde ev aktivitelerinin 
temelini internetin oluşturmakta olduğu 
belirtilmektedir. (Valcke, Bonte, De Wever 
ve Rots, 2010). Türkiye de gelişmekte olan 
bir ülke olduğu için ev aktivitelerinin başında 
internet teknolojileri yer almaktadır. Bu 
nedenle çocuklarıyla birlikte evlerinde vakit 
geçiren ebeveynlere büyük görev düşmektedir. 
Ebeveynler, çevrimiçi risklerin ve olanakların 
farkında olmalıdır. Yapılan bir çalışmada dijital 
olanakların olumsuz yönlerinin farkında olmak 
için dijital ebeveynlerin aşağıdaki özelliklere 
sahip olması gerektiği belirtilmektedir.  

• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 
etme.  

• Çevrimiçi ortamlardaki risklerin farkında olma.  

• İnternet bağımlılığını fark etme.  
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• Tehlike sinyallerini fark etme.  

• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 
edip önlemler alma.  

• Çocuğun bilgisayarda ya da internet’te ne 
yaptığını ayırt etme. 

Ebeveynler, çocuklarının bu uçsuz bucaksız 
internet ortamında geçirdikleri zamanla genel 
olarak ilgilenmekte ve bu süreyi “ çocuğum 
ödevlerine yeterince zaman ayırmıyor” 
kaygısıyla kontrol altına alma çabasındadırlar. 
Burada daha çok üzerinde durulan konu süre 
olsa da ne yazık ki süreden daha önemli olan 
konu içeriktir. Bazı siteler, oyun içerikleri ya da 
oyun diye sunulan ve kötü niyetli kişilerce farklı 
amaçlarla hazırlanan zararlı yazılımlar çocuklar 
ve her yaştan birey için tehlike arz etmektedir. 
Kişinin bilgisayar ya da internet ortamında 
geçirdiği süre de çok önemlidir lakin daha 
da önemli olan ulaşılan içerikler konusunda 

kazandırılması gereken bilinç ve farkındalıktır. 
Bu bağlamda; günümüzde ebeveynlerin “Ben 
internetten, tabletten anlamam, ben bilmem!” 
demek gibi bir seçenekleri yoktur. Çünkü, 
çevrimiçi ortamlara erişimin ve bu ortamların 
kullanımın kolaylaşması çevrimiçi risklerin 
artmasına yol açmıştır. Ebeveynler, çocukların 
çevrimiçi ortamlarda istenmedik durumlarla 
karşılaşmamaları için güvenliği sağlayacak 
birincil derecede sorumlu kişilerdir. Fakat 
Odabaşı (2005), internetin kullanımı ile ilgili 
ilköğretim düzeyindeki çocukların ailelerinin 
görüşlerini belirlemek için yaptığı çalışmada, 
ailelerin güvenlik konusundan habersiz olmakla 
birlikte, interneti ekonomik bir ortam olarak 
gördüklerine ve internetin akademik başarıyı 
artırdığına ve çağdaş yaşamın bir gerekliliği 
olduğuna inandıkları sonuçlarına ulaşmıştır. 

Dijital ebeveynler, çocuklarının kontrolü için 
farklı yaş gruplarındaki çocukları için farklı 
sorumluluklara sahip olmalıdır.  

• Yanında olma ve katılma,  
• Güvenlik yazılımı kullanma,  
• Kişisel bilgilerin korunmasını anlatma,  
• Kontrol etme,  
• Süre sınırı getirme ve 
• Kararlı olma gibi işlemlerin yapılabileceği 

sayılabilirken  

• Anlaşma yapma,  
• Güvenlik yazılımı kullanma,  
• Dijital dünyada saygılı olmanın vurgulanması ve  
• Tehlikelere karşı duyarlı olma gibi işlemlerin yapılması 

beklenebilir. 

5-7 yaş arasındaki çocuklar için;

8-11 yaş grubundaki çocuklar için; 
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Tüm bunların yanı sıra ebeveynler rol model olduklarının farkında olmalı, çocuklarıyla dijital her 
türlü araç-gereçten uzak, telefonla, tabletle ya da ekranlarla ilgilenmeden göz göze, kaliteli 
iletişim kurmaya gayret göstermelidirler. Kendi çevrimiçi sürelerini de kısıtlama konusunda 
kararlı olmalıdırlar. Çevrimiçi ortamdan uzak kalma konusunda sorun yaşayan ebeveynlerin, 
dijital ortamdan çocuklarını uzaklaştırma ya da koruma girişimleri başarısız olmaktadır. 
Sosyal Öğrenme Kuramcısı Albert Bandura insanın öğrenmesinin 
sosyal bir çevre içinde olduğunu, çocukların önemli davranış kazanma 
yaşantılarının başkalarını gözlemleyerek oluştuğunu 
söylemekte ve buna da “Gözlem Yoluyla Öğrenme” 
(Observational Learning) adını vermektedir. Çocuğun 
öğrendiği davranışı için ödüllendirilmesi gerekmez ve 
bu davranışı sürekli yapması gerekmez. Bu görüşe göre kişilik, 
başkalarının davranışını gözleme yoluyla öğrenilmiş davranışlar 
örüntüsüdür. 

Bu kuramdan da anlaşılacağı gibi çocuğun sosyal çevresinde gördükleri 
onun kişilik gelişiminin bir parçasıdır ve dijital ebeveynler kendilerinden 
başlayarak dijital bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırarak gelişiminden 
sorumlu oldukları çocuklarını da bu niteliklerle desteklemeli, çocukların ebeveynlerinin 
söylediklerinden ziyade onların yaptıklarını gözlemleyerek içselleştirdiklerini unutmamalıdırlar. 

• Kimlerle görüştüklerini ve neler yaptıklarını anlatmasını 
sağlama,  

• Yönlendirme ve denetleme,  
• Güvenlik yazılımı kullanma, 
• Dijital dünya sorumluluğu edindirme,  
• Size gelmesini sağlama,  
• Kişisel bilginin önemini hatırlatma,  
• Mobil kullanım için kurallar koyma ve  
• Sözleşme imzalama gibi işlemlerin uygulanması 

mümkünken  

• Kontrolden çok, yönlendirici olma,  
• İnternetin yasal ve etik kullanımı hakkında açıklamalar yapma, 
• Yer ve konum bildiriminin tehlikelerini açıklama ve  
• Dijital ayak izinin önemini vurgulama gibi işlemler yapılabilir. 

12-14 yaş grubundaki çocuklar için; 

15 yaş ve üzeri gruptaki bireyler için;  





32

“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

Mevcut kuşağın çocukları, yüzmeye, bisiklete 
binmeye veya ayakkabılarını bağlamaya 
başlamadan önce bir bilgisayarla veya daha 
genel olarak teknolojik araçlarla etkileşime 
giriyorlar (Geist, 2014). Sosyal medya da dahil 
olmak üzere yeni medya, bağımlılık özelliği 
taşıyan bireylerin sayısını arttırmıştır. Literatür 
araştırmaları diğer bağımlılıklarda olduğu 
gibi teknoloji bağımlılığında da, koruyucu 
önlemlerin kullanımının bağımlılıkların 
tedavisinde ve önlenmesinde etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu önlemlerin başında da 
en sağlıklı olan yöntem spordur ve teknoloji 
bağımlılığının kişide oluşturduğu, ekran 
önünde uzun süre geçirmeden kaynaklı ortaya 
çıkan obezite, kas zayıflığı, çocuklarda kas-
kemik gelişimi geriliği, sosyal ilişkiler kurma 
yetisinin azlığı ya da kaybolması, depresyon, 
sosyal etkinliklerden uzaklaşma, agresiflik, 
görme sorunları, duruş ve iskelet bozuklukları, 
radyasyon alımı, uyku kalitesinde bozulmalar ve 
uykuya dalış sorunları, aşırı zayıflama, sağlıksız 
beslenme gibi sorunlara çözüm olabilecek en 
önemli unsur yine spordur.

İnternet bağımlısı olan insanların büyük 
bir bölümü, internete duygu durumlarını 
değiştirmek ve problemlerden kaçmak için 
girmektedirler. Yani internet, tedavi amacıyla, 
bir nevi ilaç düşüncesiyle tüketilmektedir. Pek 
çok internet bağımlısı birey yaşamlarında yüz 
yüze gelmek istemedikleri bir takım şeylerden 
kaçmakta fakat kaçtıklarını ise saklamaktadırlar. 
Kişi devamlı olarak sorun, stres ve heyecan 
yaşıyor ise bilgisayar ya da internet o kişinin 
dikkatini dağıtması için bir çaredir. Bu şekilde 
kişinin dikkatini başka bir noktaya odaklaması, 

onun içsel problemlerini yaşamasını 
önlemekte ya da şiddetini hafifletmektedir. 
(24 Tarcan, a.g.e., s.98) Bazı ebeveynler evde 
çocuğu kontrol altına almak ya da sosyal bir 
ortamda sessiz durmasını sağlamak amacıyla 
çocuklarını telefon ,tablet ve televizyonlara 
yönlendirilmektedirler. Bunun sonucunda 
çocuk bir aile üyesine, bir arkadaşa belki evcil 
bir hayvana, okuluna duyması gereken yakınlığı 
elindeki cihaza karşı duymaya başlamakta, bu 
cihazın sunduğu, renkli, heyecanlı, oyunlarla, 
görsel-işitsel materyallerle süslenmiş dijital 
içeriklere, buradaki sanal ve gerçek olmayan 
oyun arkadaşlıklarına bağlılık geliştirmekte ve 
sadece bunlardan haz almaya başlamaktadır. 
Bu hazzın yerine ne konulursa internet 
bağımlılığından kurtulmaya çare olur diye 
bakıldığında araştırmalar en önemli kurtarıcı 
olarak spora işaret etmektedirler.  

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin 
artması kesinlikle sporun çocuklar için en 
önemli katkısıdır. Ayrıca, tüm engelleri yıkan 
ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi 
hissetmemize yardımcı olan güçlü bir araçtır. 
Spor çocuklar için oldukça faydalıdır: spor 
yaparak çocuklar fiziksel beceriler geliştirir, 
egzersiz yapar, yeni arkadaşlar edinir, eğlenir, 

HER TÜRLÜ BAGIMLILIGA

KARSI SPOR
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Tüm bunlar çocukların, gençlerin sağlıklı gelişimleri ve oluşabilecek 
bağımlılıkları engellemek ya da oluşmuş bir bağımlılıktan kurtulmalarına 

yardımcı olmak için sporun önemini gözler önüne sermektedir. Erken yaştan 
itibaren sporun, çocuklarımızın hayatının bir parçası haline gelmesinin 

önemini bizlere bir kez daha göstermektedir. O zaman bunu bir slogan haline 
getirelim ve  “İNTERNETE DEĞİL, SPORA BAĞLANALIM!” vurgusuyla sporu 

hayatımızın bir parçası haline getirelim. 

takım üyesi olmayı öğrenir, adil oyun hakkında bilgi edinir, benlik saygısını arttırır ve tüm bunları 
yaparken sağlıklı bir fiziksel gelişim yaşarlar. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin artmasının 
yanında bağımlılıkların önlenmesi noktasında da spor hem önleyici hem tedavi edici bir nitelik 
taşımaktadır. Spora katılım, stresi azaltmanın, fiziksel ve zihinsel refah duygularını artırmanın yanı 
sıra çocuk suçluluğu, çatışma ve agresif patlamalara ve her türlü bağımlılığa karşı savaşmanın 
yararlı bir yolu olarak ele alınmaktadır. Mesele, zihnimizi güçlü ve net tutabilmek için vücudu 
sağlıklı tutmaktır.

Egzersiz sırasında 
• Metabolizma hızı yükselir. 
• Kan akışı hızlanır, hızlanan kan akışıyla 

hücrelere daha çok oksijen gider. 
• Dakikada 8 litreden 100 litreye kadar 

oksijen akış oranı hızlanır. 

Egzersizden sonra 
• Vücudunuz normalden 4 kat daha fazla 

yağ ve protein yakmaya başlar, böylece 
kilo vermeniz hızlanır. 

• Endorfin hormonun salgılanmasının 
artmasıyla kendinizi daha iyi hissedersiniz. 

Egzersizden birkaç saat sonra 

• Daha özgüvenli ve huzurlu olursunuz. Kan 
basıncınız normalleşir. Uyku kaliteniz artar. 

• Birkaç hafta düzenli egzersizden sonra 
akciğer kapasiteniz artar. 

• Kalbiniz ve kan damarlarınız daha iyi 
çalışmaya başlar. 

• Daha güçlü olursunuz. Kandaki 
hemoglobin seviyesi yükselir. 

• Kırmızı kan hücrelerinin sayısı her 
metreküp kanda 5 milyondan 6 milyona 
çıkar. 

• Bağışıklık sistemi güçlenir 
• Kandaki şeker seviyesini vücudunuz 

düzenler. 
• Vücudunuzun yağ depolama oranı azalır. 

Birkaç ay düzenli egzersizden sonra 

• Strese karşı daha dayanıklı hale geliriz. 
• Depresyona karşı korur. 
• Kaslarınıza giden oksijen artar, kılcal 

damarda kan dolaşımınız da artar. 
• Düzenli hareketler yapmak sinir sisteminizi 

de güçlendirir. 
• Beyinsel aktiviteler artarken, daha hızlı 

karar verirsiniz. 

Birkaç yıl düzenli egzersizden sonra 

• Daha uzun süre genç kalırsınız. 
• Hayat kaliteniz artar. 

Peki düzenlı spor yapmak 
bizlere ne gibi faydalar saglar? 
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ÖĞRETİM

TEKNOLOJİLERİ 

7’den 77’ye teknoloji kullanımı konusunda 
toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi 
ve teknoloji konusunda bir farkındalık 

kazandırmayı hedeflediğimiz projemizde teknolojinin 
getirdiği olumlu tarafları da gözden kaçırmamak 

gerektiğini eğitimlerimizde belirtiyoruz. Tıp, ulaşım, savunma 
ve üretim gibi pek çok alanda hayatımıza kolaylık kazandıran teknolojik 

gelişmeler eğitim-öğretim ortamında da önemli bir yere sahip. Geliştirilen 
bir takım web araçlarıyla desteklenen eğitim içerikleri ve öğrenme ortamları 

yerinde ve doğru bir amaçla kullanıldığında öğrenci motivasyonunu ve başarısını 
artırmaya yardımcı olmaktadır. 

Bu araçlar öğrencileri 21. yüzyılın iş ve eğitim hayatına hazırlamada kritik rol oynamakla birlikte 
yaratıcı ve kritik düşünme becerilerini de desteklemektedir. Söz konusu araçların eğitim ve iş 
hayatının yanı sıra öğrencilerin ileride daha aktif ve katılımcı bireyler olmalarına da olumlu yönde 
etkisi olacaktır (Richards, 2010). Web 2.0 araçlarının birçok derse renk katacağı ve öğrencilerin 
teknolojik okuryazarlık düzeylerini de olumlu etkileyeceği bir gerçektir. Bu olumlu etkilenmenin 
üst düzeyde olması için bu araçların kullanımlarının etkinlik amaç ve hedefleri ile uyumlu olması 
ve hangi aracın nerede ve nasıl kullanılacağının önceden planlanmış olması gerekmektedir. 
Öğrencilerin yaşlarına uygun, kolaylıkla kullanabilecekleri farklı web araçları bulunmaktadır ve 
öğrenciler bu araçları kullanmayı öğrendikçe hem ödevlerini yaparken hem de sunum içerikleri 
hazırlarken kendi öğrenme süreçlerini daha etkin hale getireceklerdir.  

Öğrencilere  Web 2.0 araçlarını kullanmak neler kazandırır?             

• Devamlı farklı web 2.0 araçlarını kullanan öğrenci daha aktif ve zinde kalır. Öğrencileri ileriki 
hayatlarında teknoloji okuryazarı, aktif ve katılımcı bireyler olmaya iter. Bu da onları ilerdeki 
meslek yaşamlarına hazırlar (Punie & Cabrera, 2006). 

• Web 2.0 araçları ile ürün odaklı çalıştığı için gösterdiği çaba ve gayretin karşılığını somut 
olarak görür (O’Reilly, 2007). 

• Ürün üzerinde esnek çalışma saatlerinde ve sınıf dışı ortamlarda da rahatlıkla çalışabilmesi, 
farklı öğrenme tarzları olan öğrencileri destekler (Prashnig, 2006). 

• Bilgiye en güncel ve işlevsel hali ile ulaşır (O’Reilly, 2007). 
• Öğrenciler web bağlantıları (hyperlink) mantığı ile öğrendikleri bilgilerin kaynağına gidebilir 

ve rahatlıkla istedikleri kavramlar hakkında daha derinlemesine araştırma yapabilirler (O’Reilly, 
2007). 

• Öğrenciler daha çok duyu organı ile eğitim ortamına katılırlar ve bu da onların daha akılda 
kalıcı bilgiler edinmelerini ve bilişsel olarak da gelişmelerini sağlar (Prensky, 2009). 



36

“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

• Öğrencilerin genellikle bu farklı web araçları ile geliştirdikleri ürünler ile sınıfa gelmeleri 
aktivitelere katılmak için motivasyonlarını da artırır (Conole & Alevizou, 2010; Lu, Lai, & Law, 
2010). 

• Öğrenciler hazırladıkları ürünle ilgili eleştiriler alabilirler ve bu eleştirilere göre rahatlıkla 
ortaya koydukları ürünü geliştirebilirler. Bu şekilde öğrenciler üzerlerinde çalıştıkları akademik 
konularla daha çok iç içe olur ve kendi öğrenmeleri üzerinde kontrolleri artar (Bonk, 2009; 
Conole & Alevizou, 2010; Franklin, & Van Har Melen, 2007). 

• Öğrencilerin, genellikle web 2.0 araçlarını kullanırken gruplar halinde çalışması teşvik edilir bu 
da sosyalleşmelerini ve birbirlerinin tecrübe ve bilgilerinden olabildiğince faydalanmalarını 
sağlar (Conole & Alevizou, 2010; Franklin & Van Har Melen, 2007; Lu, Lai, & Law, 2010; 
O’Reilly, 2007). 

• Öğrencilere ders kitaplarının ötesine geçme, içerik oluşturma ve içeriği değiştirme hakkı tanır; 
bu da öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesini sağlar (Conole & Alevizou, 2010). 

Öğretmen için web 2.0 araçlarını kullanmanın yararları 

• Web 2.0 araçlarını kullanan bir öğretmen sınıfına getirdiği farklı aktivite, programlar ve ürünler 
sayesinde sınıfına canlılık ve hareket katar. 

• Öğretmenin değerlendirme anlayışı çeşitlenir yazılı notlarının ötesinde öğrenciler tarafından 
ortaya konan ürünleri de değerlendirir. 

• Öğretmen derslerinde daha güncel ve işlevsel içerikleri kullanır. Günlük hayattan güncel sorun 
ve problemler üzerinden rahatlıkla örnekler verebilir. 

• Öğretmen ortaya konan bir ürünün izini internet üzerinden rahatlıkla sürebilir, çünkü 
hazırlanan ürünlerle ilgili alıntı yapılan yerler ve kullanılan araçlar detaylı olarak bağlantılarla 
belirtilmektedir. 

 Sınıf ortamı açısından Web 2.0 araçlarının yararları 

• Daha aktif ve katılımcı bir sınıf ortamı sağlar. 
• Sınıf ortamında öğrencilerin birbirine karşı tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir. 
• Web 2.0 araçlarının yukarıda sıralanan yararlarına, her uygulama da ulaşılması mümkün 

olmayabilir. Bu yararlar daha çok bu tip araçları öğretmenlerin bulundukları fiziksel ve sosyal 
ortam şartlarına uygun öğrenme teorileri ile destekleyerek gözden geçirip amaçlarına uygun 
olarak kullanma becerileri ile ilgilidir (Lu, Lai, & Law, 2010). Bu nedenle, bu araçların ders 
içinde öğrenme ortamının hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde öğrencileri akademik olarak 
devam eden bir sürece çekmeyi planlamak için kullanıldığı unutulmamalıdır. 
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İçerik Yönetim Sistemleri (Content 
Management Systems-CMS/WCMS): Belli 
bir amaç için hazırlanmış içeriklerin istenilen 
şekilde düzenlenmesini ve kontrolünü sağlar. 

• PBWorks (www.pbworks.com) 
• Wikispaces (www.wikispaces.com) 
• Edmodo (www.edmodo.com) 
• Edublogs (www.edublogs.org) 
• Weebly (www.weebly.com) 

Çevrimiçi Toplantı (Online Meeting): Çevrimiçi 
olarak toplantı yapma ve görüşme olanağı 
sağlayan araçlardır. 

• Voki (www.voki.com) 
• Todaysmeet (www.todaysmeet.com) 
• Chatzy (www.chatzy.com) 

Çevrimiçi Depolama & Dosya Paylaşımı 
(Online Storage & File Sharing): Çevrimiçi 
olarak kişiler ve gruplar arasında dosya 
paylaşım ortamı sağlayan araçlardır. 

• Dropbox (www.dropbox.com) 
• Screencast (www.screencast.com) 
• Minus (www.minus.com) 
• SugarSync (www.sugarsync.com) 

İnteraktif Sunumlar (Interactive Presentations): 
Değişik ve farklı tarzlarda sunum şablonları 
hazırlanmasına olanak sağlayan araçlardır. 

• Prezi (www.prezi.com)  
• SlideRocket (www.sliderocket.com) 

Çevrimiçi Anket (Online Survey): Herhangi 
bir konuda hedef gruptaki bireylerin 
çevrimiçi olarak doldurabilecekleri anketlerin 
hazırlanmasında kullanılır. 

• Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) 
• Survey Monkey (www.surveymonkey.com) 
• Google Forms 

Kavram Haritası & Çizim Araçları (Concept 
Map & Drawing Tools): Farklı şekiller de 
kavram haritaları ve çizimler hazırlanmasını 
kolaylaştıran araçlardır. 

• Cacoo (www.cacoo.com) 
• us (bubbl.us) 
• Scribblar (www.scribblar.com) 
• MindMeister (www.mindmeister.com)  

Animasyon & Video (Animation & Video): 
Animasyonların hazırlanmasında pratik ve 
yardımcı araçlardır. 

• GoAnimate (www.goanimate.com) 
• Creaza (www.creazaeducation.com) 
• Animoto (www.animoto.com) 
• Kerpoof (www.kerpoof.com) 

Kelime Bulutları (Word Clouds or Tag Clouds): 
Anlatılmak istenen konular için konunun kilit 
noktalarının vurgusunu artırıcı kelime bulutları 
oluşturmaya yarayan araçlardır. 

• Wordle (www.wordle.net) 
• TagCrowd (www.tagcrowd.com) 
• WordItOut (www.worditout.com) 

Gülden BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Web 2.0 Araçlarının Kullanım Alanlarına Göre Sınıflandırılması
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Sanal Oyunlar Bir Tehdit 

Çağımız teknoloji çağı ve bu çağda doğan 
çocuklara da teknoloji çocukları diyebiliriz. 
Son dönemde dünyanın başına giderek bela 
olmaya başlayan sanal oyunlar gençlerimizi ve 
özellikle çocuklarımızı tehdit eder hale geldi. 
Bu oyunlarda şiddetten tutun da hırsızlığa 
özendirmeye kadar her şey mevcut. 
Bugün gelinen noktada, çocuklarımız 
bahçelerden, sokaklardan, parklardan 
vazgeçip ceplere, odalara, ekrana 
hapsoldular. 

Gelişen teknolojiyle birlikte 
artık akıllı cihazların cebimize 
kadar girmesi sanal ortamdaki 
tehlikeleri bir adım öteye geçirdi. 
TÜİK verilerine göre bilgisayar 
kullanma yaşı 7-8’e kadar düşmüş durumda ve 
internet kullanıcılarının yaklaşık %80’i sadece 
oyun oynamak için internete bağlanıyor. Bu 
sanal dünya ile gelen ve kolaylıkla erişilebilir 
olan oyunlar, çocuklarımızı, yani geleceğimizi 
tehlikeye atıyor . 

Oyunlar Şiddete Özendiriyor 

Her dört kişiden birinin çocuk olduğu ülkemizde 
sanal olarak oynanan bu oyunlar, çocuklarımızın 
sağlıklı birer insan olarak gelişmelerini 
engellemektedir. Problem artık öyle bir safhaya 
geldi ki sırf bu oyunları oynayabilmek için 
dilenerek para kazanıp internet cafeye giden 

çocuklarımız var. Gittikçe tehlikeli hale 
gelen bu oyunlar değişik versiyonlarıyla 

yeniden ortaya çıkıyor. Bunların bir 
kısmı sadece şiddete özendirirken, 
bir kısmı mafyaya, hırsızlığa ve manevi 

değerlerin yıpratılmasına yönelik bir 
görev üstlenmiş durumda. İsimleri 
ne olursa olsun bu tarz oyunlar; 
denetiminin sağlanmadığı 
durumlarda, birçok gencimizi 
ve çocuğumuzu sadece sosyal 

hayattan koparmakla kalmıyor aynı zamanda 
intihar eğilimlerini artırarak onları dünyadan 
yani bizlerden de koparıyor. Her çocuk 
geleceğimizdir ve bizim için bir değerdir. 
Sanal tehlikelerden onları kesinlikle 
korumamız gerekmektedir. 

Sanal Oyunlar, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişmelerini doğrudan 
etkileyerek sosyal problemler, içe kapanma ve oyuna göre kişilik 

bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkartabilmektedir. 

DİKKATLİ OLMAZSAK
GELECEĞİMİZ 
TEHLİKE ALTINDA 
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Mavi Balina Tehdidi 

Özellikle son dönemlerde adından intihar 
vakalarıyla sıkça söz ettiren Mavi Balina, 
son derece tehlikeli bir oyun. Bu ve bu tarz 
oyunlar Deep Web dediğimiz internetin en 
derin yerlerinden çıkıp karşımıza geliyor. Mavi 
Balina, bilgisayar veya mobil cihazlardan direkt 
indirilmiyor. Oyun Deep Web denilen internetin 
karanlık yüzüne ait bir oyun. Kullanıcılar bir 
Sosyal Medya Uygulaması olan VK’nın oyun sayfaları ve grupları ile iletişime geçip, onların 
verdikleri özel linkle oyunu bilgisayarlarına ve cihazlarına indiriyorlar. Oyunu indiren oyuncuların 
tüm kişisel verileri oyun yöneticileri tarafından ele geçirilip tehdit amaçlı kullanılıyor. Oyunu 
oynamayı kabul edenlere ise elli günlük bir görev listesi veriyorlar. Bu görevler basitten zora 
doğru ilerliyor ve en son görev oyuncunun intihar etmesi şeklinde sonuçlanıyor. İntihar görevini 
kabul etmeyenleri ise edindikleri kişisel bilgiler ve sevdikleri ile tehdit ediyorlar.  

Diğer Bir Tehdit Momo 

Son dönemde şiddet içerikli Momo adında bir 
oyun daha piyasaya çıktı. Ucube bir yaratık var 
ve siz onun elinden kurtulmaya çalışıyorsunuz. 
Oyun öyle kurgulanmış ki oyun başlangıcında 
sevgi dolu olan bu yaratık önce çocuğu motive 
ediyor bir süre sonra aşırı sevginin getirdiği 
şiddet içerikli psikolojik durumu oyuncuya 

aşılamaya başlıyor ki bu oyunu oynayan kişilerde artık sosyal hayatta bu yanlış sevgi algısının 
ne boyutlara ulaşabileceğini tahmin bile edemeyiz. Gerilim psikolojisi üzerine çekilmiş filmleri 
hatırlatıyor.  

Oyunlarla Manevi Değerlere Saldırıyorlar 

Gençlerimiz ve çocuklarımız arasında popüler olan bazı 
oyunlarda sübliminal mesajların olduğunu görüyoruz. 
Bu mesajlar cinsel içerikli olabildiği gibi manevi 
değerlere saldıran bir nitelik de taşıyabiliyor. 
Örneğin, gencimiz yada çocuğumuz oyunu 
oynarken geçmek istediği yada geçmek 
zorunda olduğu bölümlerde kötü ve şeytani 
yapı olarak dini figürlere rastlıyor. Bu durum kişinin 
algısına direk müdahaledir. Bu şekilde defalarca gösterilen figür ve bölüm geçmek için mücadele 
edilen değerler kişinin bilinçaltında bir olguya dönüşüyor. Bir süre sonra dini figürler o kişi için 
artık sadece şeytani bir yapı olarak görülüyor ve birey için dini değerler artık bir anlam ifade 
etmiyor. Böylelikle manevi olarak köklerimize darbe vurulmuş oluyor. 
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Oyunlar Dolandırıcılık Aracı Olabilir 

Bu tür oyunlar sadece şiddete özendirmekle, manevi değerlere saldırmakla, sonu intihar olan 
olaylara yol açmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu tür oyunlar sanal dolandırıcılık yapılması için zemin 
hazırlıyor. Mavi Balina, Momo, Mariam tarzı bu oyunlar indirildiği telefon veya bilgisayarlarda 
kişilerin gizli bilgilerini çalıyor. Oyunların içerisine yerleştirilen 1 mb boyutundaki küçük casus 
programları taşıyan dosyalar aracılığıyla sizin kullandığınız telefon veya bilgisayardaki her türlü 
gizli ve mahrem bilgilerinize ulaşarak telafisi zor hasarlara neden oluyorlar. 

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onları bilmedikleri bir ortamda yalnız ve savunmasız bırakmak 
onlara yapacağımız büyük bir kötülüktür. Eğer onlara sahip çıkmazsak sahip çıkacak birileri 
muhakkak olur, olur da onlar bizim gibi sahip çıkar mı? Varın bunu siz düşünün.  

Deniz UNAY
Sosyal Medya Uzmanı

Oyunlar Gençler Arasında Statü Belirliyor

Oyunların özellikle bazı çocuk ve gençlik gruplarında 
bir ayrıcalık olgusu olarak kullanıldığı da bir gerçektir. 
Oyunu oynayan kişi korkusuz ve cesur olduğunu; ezik bir 
ruh hali içerisinde olmadığını arkadaşlarına ispatladığını 
düşünüyor. Böylelikle genç; şiddet içerikli, mafya tarzı 
olan bu oyunları  gruba kendini kabul ettirme ve statü 
kazanma aracı olarak görüyor. Ayrıca benlik duygusu 
zayıf, yalnızlığa itilmiş, çevresinde destek göremeyen 
çocuklarımız bu eksiklikleri sanal ortamda gidermeye 
çalışıyor. Bu ve bunun gibi sebepler çocuğu giderek 
bir boşluğun içine  itiyor. 

Son olarak söylemem gereken bir şey var: 
Anne ve babalar PC, tablet ve telefonlar çocuklarınızın bakıcısı değildir! 
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Basında
7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi 
Anadolu Haber Ajansında Proje Haberimiz Yer Aldı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan 
Uygun, “7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum” 
Projesiyle ilgili Anadolu Haber Ajansına 
değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Haber 
Ajansı Haberi Şu Şekilde: Büyükçekmece 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “7’den 77’ye 
Bilinçli Tekno Toplum” projesini başlattı. 
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan 
Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada 
İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen 
“7’den 77’ye Tekno Toplum” projeleriyle 
afiş, resim, slogan, kısa film, karikatür ve 
makale yarışmaları düzenleneceğini anlatarak, 
şunları kaydetti:  “Günümüzde öğrenciler 
hayata sanalla bağlanıyor. ‘7’den 77’ye Tekno 
Toplum’u oluşurken bu teknoloji kullanımının 
da toplumda bir bilinç düzeyiyle ve farkındalık 
anlayışıyla kullanılmasını, bu anlamda bir bilinç 
geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu projemizin 

de okullarımızda, özellikle çocuklarımızda 
okul öncesinden başlayarak yaygın eğitimi 
de katacak şekilde toplumun her kesimini 
içine alarak bir sistematik anlayışla herkes 
nezdinde teknoloji kullanımının bir farkındalık 
eğitimiyle belli bir bilinç düzeyiyle yapılmasını 
önemsiyoruz.” “7’den 77’ye Bilinçli Tekno 
Toplum” Proje Koordinatörü İlker Bayrak da 
proje içeriğinin teknoloji ve internetin bilinçli 
kullanılması, siber zorbalık ve siber güvenlik, 
teknolojinin yanlış kullanılmasının sonuçları 
ve teknoloji bağımlılığının oluşturduğunu 
söyledi. Proje kapsamında öğrenciler arasında, 
afiş, slogan, resim, kısa film, makale, karikatür 
yarışmaları düzenleyeceklerini dile getiren 
Bayrak, ayrıca 20 adet “7’den 77’ye Bilinçli 
Teknoloji Kullanımı Farkında Ol!” eğitimi 
gerçekleştirileceklerini söyledi. Kaynak: AA    
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7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi

Basında Yer Almaya Devam Ediyor.
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SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ
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Etkili Teknoloji Entegrasyonu Eğitimi 
Gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7’den 77’ye 
Bilinçli Tekno Toplum Projesi kapsamında düzenlenen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Feza Orhan’ın “Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Püf Noktaları” isimli eğitimine; İlçe 

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Uygun, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş ve Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı ve öğretmenlerimiz katıldı. Eğitim sonunda 
projeye katkılarından ötürü değerli akademisyenlere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan 
Uygun tarafından çiçek ve hediye takdim edildi. 
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SON BAŞVURU TARİHİ

“7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM” PROJESİ
ETKİNLİK PROGRAMI

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK YERİ TARİH SAAT

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 05/02/2020 11.001

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu 06/02/2020 11.002

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

3 “7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum
Başlangıç Çalıştayı

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 13.00

4

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Büyükçekmece Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

10/02/2020 11.00

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Tepecik İmam Hatip Ortaokulu 11/02/2020 11.00

5

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

21/02/2020 11.00

6

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

28/02/2020 11.00

9

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

26/02/2020 11.00

7

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

27/02/2020 11.00

8

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Akçansa Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu 04/03/2020 11.00

10

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 05/03/2020 11.00

11

Akçansa Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu

06/03/2020 11.00

12

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

İBB Turgut Cansever Ortaokulu 11/03/2020 11.00

13

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 12/03/2020 11.00

14

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

13/03/2020 11.00

15

Proje Değerlendirme Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi 20/03/2020 11.00

18

Yarışmalar Jüri Toplantısı
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü
24/03/2020 11.00

19

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

17/03/2020 11.00

16

Proje ve Yarışma Ödül Töreni Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 27/03/2020 11.00

20

21

Bilinçli Tekno Toplum Çalıştayı 19/03/2020 10.00

17

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 14.00
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/7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi /teknotoplum /TeknoToplum bilincliteknotoplum@gmail.com

www.isteamder.comwww.bilincliteknotoplum.comhttp://buyukcekmece.meb.gov.tr

SON BAŞVURU TARİHİ

“7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM” PROJESİ
ETKİNLİK PROGRAMI

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK YERİ TARİH SAAT

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 05/02/2020 11.001

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu 06/02/2020 11.002

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

3 “7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum
Başlangıç Çalıştayı

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 13.00

4

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Büyükçekmece Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

10/02/2020 11.00

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Tepecik İmam Hatip Ortaokulu 11/02/2020 11.00

5

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

21/02/2020 11.00

6

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

28/02/2020 11.00

9

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

26/02/2020 11.00

7

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

27/02/2020 11.00

8

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Akçansa Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu 04/03/2020 11.00

10

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 05/03/2020 11.00

11

Akçansa Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu

06/03/2020 11.00

12

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

İBB Turgut Cansever Ortaokulu 11/03/2020 11.00

13

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 12/03/2020 11.00

14

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

13/03/2020 11.00

15

Proje Değerlendirme Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi 20/03/2020 11.00

18

Yarışmalar Jüri Toplantısı
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü
24/03/2020 11.00

19

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

17/03/2020 11.00

16

Proje ve Yarışma Ödül Töreni Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 27/03/2020 11.00

20

21

Bilinçli Tekno Toplum Çalıştayı 19/03/2020 10.00

17

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 14.00
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