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Teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak internet ve mobil cihazların kullanımı da
artış göstermiştir. Kişilerin teknoloji ile iç içe yaşaması ve fiziksel ortamdan sanal ortama geçiş
beraberinde siber şiddet olarak adlandırılan şiddet türünü de getirmiştir. (Akbaba & Eroğlu,
2013)
Siber kelimesi İngilizce kökenli “Cyber” kelimesinin uyarlanmasıyla ortaya çıkmış
olup “bilgisayar ağlarına ait olan”,
“internete ait olan” anlamlarında
kullanılmaktır.
Şiddet ise; Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel
güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit
veya gerçeklik biçiminde bir
başkasına uygulanması sonucunda
maruz kalan kişide yaralanma, ölüm
ve psikolojik zarara yol açması ya da
açma olasılığı bulunması” şeklinde tanımlanmaktadır.
Geleneksel şiddet tanımından farklı olarak siber şiddet, bilgi iletişim teknolojileri
kullanılarak şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda siber şiddet sanal ortamda
fiziksel bileşenler kullanılarak gerçekleşmektedir. Literatürde siber şiddet tanımı farklılık
göstermekle birlikte ortak unsur; dijital teknolojiler ve elektronik araçlar vasıtasıyla
karşısındaki kişiye zarar verme durumu olarak kabul edilmektedir.
Literatürde daha çok siber zorbalık ismiyle ele alınan siber şiddet, “cyberbullying”
kavramının çevirisinden kaynaklı olarak zorbalık üzerinden tanımlanmaktadır. Bu sebeple
literatür tanımlamalarında “siber zorbalık” üzerinden siber şiddet kavramı açıklanacaktır.

Cross vd. siber zorbalığı; bilgisayar, tablet gibi cihazlar üzerinden sosyal medya
paylaşımı, video, resim, telefon ile arama vb. davranışlarda bulunarak karşısındaki kişiyi küçük
düşürücü, zedeleyeci ve dışlayıcı davranışlarda bulunmak olarak tanımlamıştır (Cross vd.,
2009).
Smith vd. tarafından ise siber zorbalık, mağdura karşı tekrar tekrar ve zaman içinde
elektronik iletişim biçimlerini kullanarak bir grup veya birey tarafından gerçekleştirilen
saldırgan, kasıtlı eylemler olarak tanımlanmıştır (Smith vd., 2008).
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Bir başka tanım olarak siber zorbalık, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla kişilerin
düşmanlık, korkutma, tehdit, taviz vb. amaçlarla yazılı ve görsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir
biçimde göndermeleri anlamına gelmektedir. (Akça vd. 2014)
Dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirilen bu eylemler sınırlı olmamakla birlikte daha
çok cinsel içerikli obje, fotoğraf, mesaj gönderilmesi veya mağdurun dini, cinsiyeti, sosyal
durumu ya da diğer özellikleri üzerinden nefret söylemi içeren bilgiler paylaşılması, mağdur
adına sahte hesaplar açılması, sosyal medya hesaplarının şifrelerinin kırılması, kişisel veri
kapsamındaki bilgilerin başkalarıyla paylaşılması şeklinde kendini göstermektedir.
(Polat,2016)
Willard (2007) ise siber şiddet içeren eylemleri üzerinden siber şiddet türlerini 7 başlık
altında sınıflandırmıştır. Bunlar; parlama, taciz, karalama, başkasının kimliğine bürünme, ifşa
ve düzenbazlık, dışlama, ısrarlı siber takiptir.
Parlama (Flaming); Bireyler arasında kısa süreli gerçekleşen ve büyük çoğunlukla kırıcı,saldırgan bir tavır ile
tehdit ve hakaret içeren tartışmalardır.

Taciz (Harassment): Parlamadan daha uzun süreye yayılmış hali olup, sürekli olarak e-posta,sms gibi iletişim
kaynakları ile saldırgan ve kırıcı içerikli mesajlar gönderilmesidir.

Karalama (Denigration): Mağdur hakkında doğru olmayan, zarar verici mesajlar paylaşılmasıdır. Mağdura zarar
vermek amaçlı olduğundan kaynaklı çevirimiçi ağlarda herkese açık şekilde gerçekleştirilebilir veya başkalarına
gönderilebilir. Dedikodu ve söylenti çıkarmak olarak da adlandırılabilir. En çok karşılaşılan örneği ise; mağdurun
bir fotoğrafının cinsel içerikli başka bir fotoğraf ile dijital ortamda birleştirip yayınlanmasıdır.

Başkasının kimliğine bürünme (Impersonation): Kişinin sanal ortamda karşısındakinin kimliğine bürünerek web
sayfasında, hesap profilinde veyahut başka bir platformda ona zarar verici paylaşımlarda bulunmaktır. Hatta
onun adına diğer kişilerle iletişime çıkmaktadır.

İfşa ve Düzenbazlık (Outing and Trickery): İfşa, bir kişiye ait özel bilgilerin çevirim içi ortamda paylaşılmasıdır.
Örneğin cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler biten bir ilişkinin ardından ifşa edilebilmektedir. Düzenbazlık
ise kişiyi kandırarak bilgilerini alıp kullanmak olarak karşımıza çıkabilir.

Dışlama (Exclusion): Hedef seçilen kişiyi kasten herhangi bir çevirim içi gruptan çıkarmak ya da dahil etmemek
anlamına gelmektedir.

Israrlı Siber Takip (Cyberstalking): Sürekli olarak mağdura zarar vermek kastıyla tehdit içeren aşırı rahatsız edici
içeriklerle saldırgan mesajlar gönderilmesidir. Hedef mağdurun itibarini zedelemek ve çevresi ile ilişkisini
bozmak olabilir.

(Willard,2007;Akça vd.,2017)
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Tamer ve Vatanartıran ise teknolojik zorbalık türleri başlığı altında; şu tabloya yer
vermiştir.
Şiddet

Küfürlü ve saldırgan bir dil ile elektronik
mesajlar gönderme

Rahatsız etme

Tekrarlayan bir şeklide istenmeyen kaba
mesajlar gönderme

İftira

Arkadaşlıklarını
ve/veya
saygınlığını
bozmak için birisi hakkında dedikodu, yalan
veya söylenti yaymak

Taklit etme

Başka biri gibi davranmak

Dışa vurma

Başkasının sırlarını ya da utandırıcı
bilgilerini rızası olmadan açığa vurmak

Kandırma

Biri ile sırları ya da utandırıcı bilgileri
hakkında konuşmak ve daha sonra bunların
internette açıklanması

Dışarıda Bırakma

Birisini kasıtlı olarak bir çevrimiçi gruptan
çıkarmak

Siber Taciz

Tekrarlayıcı bir şekilde büyük bir korku ya
da tehdit içeren kötüleme ve tacizde
bulunmak

Tablo 1 (Tamer ve Vatanartıran,2014)

Yukarıdaki kısımda da belirtildiği gibi internetin yaygınlaşması ile birlikte yetişkin ve
çocukların alışkanlıkları değişmeye başlamış ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde internet
kullanımı vazgeçilemez bir hal almıştır. Ancak bu durum çocuklar yönünden de riskli bir hal
almıştır. (ALTINTOP, 2017, s.72)
Aynı zamanda birebir iletişimler ve konuşmalar da dahil olmak üzere insan davranışları
ciddi şekilde değişmiştir. (WHITTLE, H vd., 2013, s.62-70)
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Çocukların siber dünyada maruz kalabileceği birden fazla risk olmakla birlikte en
önemlilerinden biri de kötü niyetli ve kendilerinden daha büyük ve kötü niyetli kişilerle
haberleşmeleridir.(ÇELEN vd, 2011, s.3)
“Siber uşaklaştırma denilen kavram mağdura erişim ile başlayan ve belirli bir süreç
neticesinde istismar eylemi ile biten stratejilerin bir kısmı, eş deyişle mağduru istismara
hazırlama süreci olarak tanımlanmıştır. Yine siber uşaklaştırma evrensel olarak saldırganın
fantezilerini gerçeğe döktüğü bir teknik olarak da anlaşılmaktadır. Başka bir tanımla siber
uşaklaştırma, çocuk istismarcılarının gelecekteki kurbandan yararlanıp onları istismarla
uyumlu hale getirmek için hazırladıkları taktiklerdir.
Bennett ve O'Donohu ise cinsel istismar olasılığını artırmak için işlev gören uygunsuz
davranış olarak tanımlamaktadır.
Michael Welner’e göre siber uşaklaştırma saldırgan tarafından mağdurun cinsel ilişkiye
sürüklendiği ve bu ilişkinin gizli şekilde yürütüldüğü bir süreçtir.
Siber uşaklaştırma genellikle çevrim içi sohbet odalarının kasıtlı olarak kullanılması ile
başlamaktadır. Bu yol ile çocuk istismar edilmek üzere uşaklaştırılmakta ve istismara
hazırlanmaktadır.
Saldırgan bu sürece başlayarak mağdura nasıl ulaşacağı ile en kolay ne şekilde istismar
edeceğini ve cinsel teması sağlayacağını belirlemektedir. Saldırgan bu süreci izlerken en uygun
zamanı beklemekte ve belirli yöntemlerle, aşamalarla çocuğu etkilemeye çalışmaktadır.”
(ALTINTOP, 2017, s.73)
Tanımlardan da görüleceği üzere; Grooming;

GROOMİNG
Karmaşık bir
süreçtir

Nerede başlayıp
bittiğinin
belirlenmesi çok
zordur

Tanıması Zordur

(WHITTLE, H vd., 2013, s.63)
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Bu süreç saatler,
haftalar, aylar hatta
yıllarca sürebilir.

Grooming’in 6 karakteristik özelliği vardır.

Groomingin Karakteristik
Özellikleri

Manipülasyon
Ulaşılabilirlik
İlkişki Kurma
Cinsel İçerik
Risk
Değerlendirme
Yanıltma /
Aldatma
(Çocuk Istismarinda Farkli Bir Kavram: Grooming (Siber Uşaklaştirma) Ve Türkiye Basın
Özeti – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği)

Özetle,
• KURBAN HEDEF ALINIR. Genellikle savunmasız, özgüveni düşük ve ebeveyn
denetimi düşük çocuklar hedef alınır.
• KURBANIN GÜVENİ KAZANILIR. Mağdurun ihtiyaçları ve bunların nasıl
doldurulacağı öğrenilir.
• KURBANIN İHTİYACI KARŞILANIR. Bu ihtiyacın maddi olması zorunluluk
değildir. Manevi bir ihtiyacın karşılanması da bu kapsamda değerlendirilir. Örnek
olarak ekstra dikkat ve sevgi gösterme, hediyeler verme gösterilebilir. Amaç çocuğun
hayatında daha belirgin olmaktır.
• ÇOCUK İZOLE EDİLİR. Çocuk günlük yaşantısından ve çevresinden izole edilmeye
çalışılır. Çocuğun sevdiği ya da takdir ettiği bir duygu beslenir ve geliştirilir. Böylece
ilişki güçlendirilir. İlgi saldırganın kendisine odaklanır.
• İLİŞKİ CİNSELLEŞTİRİLİR. Konuşma cinselliğe doğru kaymaya başlar ve yavaş
yavaş fotoğraf, video vb. materyal kullanılır. Saldırgan çoğu zaman mağdurun cinsel
tercihlerini yönlendirme fırsatına sahip olur.
• KONTROL SÜDÜRÜLÜR. Eylemin ortaya çıkası halinde çocuğun katılımının ve
sessizliğinin korunması amaçlanır. Genellikle suçlama veya tehdit yöntemleri
kullanılır. Ya ilişki bitirilir ya da ortaya çıkması halinde kendisinin aşağılanacağı
empoze edilir.
10

11

İnternetin varlığı ve teknoloji çağı avantaj ve dezavantajlarını beraberinde getirmiştir.
Öncelikle, internet kullanıcılarının internet kullanımındaki davranışların altında yatan
sebepleri anlamak için psikoloji biliminin çalışmalarından yararlanmak ve insanın doğasını
araştırmak önemlidir. İnsan beyninin en derininde yer alan ve yaşamını sürdürmesi için ömür
boyu devam eden ihtiyaç ve güdülerin içinde özellikle cinsellik ve saldırganlık, bilgisayar ve
internet teknolojisinde kendisine yer bulabilmiş en önemli alanlardır. Günlük yaşamda
bastırılmış duygu ve ihtiyaçlar, küçük yaşlarda internet üzerinden şiddet, cinsellik unsurları
içeren içeriklere maruz kalmaya, nefret söylemlerine, siber zorbalığa maruz kalma şeklinde
sonuçlar doğurabilmektedir.
İletişim uzmanları “siber zorbalık” kavramından önce siber zorbalığın bir türü olarak
görülen “şiddet” konusu üzerinde çalışmaktadırlar. Özellikle son on yılda sosyal medya
kullanımının hayatımızdaki önemi fark edilmesiyle çalışma alanı olarak belirlenen
televizyonun yerini şiddet, siber zorbalık, sosyal medya kullanımı konuları almıştır.
Şiddet, “Birine veya bir şeye zarar vermeyi, hasar oluşturmayı veya öldürmeyi
amaçlayan fiziksel güç içeren davranış.” şeklinde tanımlanmaktadır (Oxford dictionary, 2021).
Siber zorbalık, elektronik iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen “modern bir
zorbalık” şeklidir. Teknolojinin yaygınlaşması, zorbalığın dijitalleşmesi, siber zorbalık şekliyle
karşımıza çıkmıştır. Siber zorbalık, günümüzde özellikle gençler arasında, iş yaşamında,
gündelik hayatta, eğitim alanında yaygın bir sorun olarak görülmektedir. Hem mağdur hem
saldırgan olabilen kişiler üzerinde son on yılda çeşitli akademik çalışmalar yapılmaktadır.
“Siber zorbalık tipik olarak başkalarına rahatsızlık ya da zarar vermek amacıyla
kişilerin ya da grupların dijital ortamlarda gerçekleştirdikleri davranışlar olarak tanımlanır.”
(Barlet & Chamberlin, 2017, s. 444).
Siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayıran birtakım özellikler vardır: Kişi daha az
gözetlenebilir, anonim bir şekilde hareket edebilir, bu da mağdur sayısını artırır. Zorbalık
üzerinde empati kurma ihtiyacı azalır, potansiyel olarak daha büyük bir izleyici kitlesi zorbalığı
oluşturan eylemi seyredebilir. (Boulton vd.,2014, s. 145).
Yapılan gözlemler sonucu, genel olarak zorbaların zorbalık yaptıkları kişileri gerçek
hayatta tanıdığı kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Günlük hayatta, fiziksel ortamda mağdur olan,
güçsüz olan bir kişi internet ortamında zarar veren kişi rolüne girebilir. Kişi kimliğini
kolaylıkla gizleyebilir, fiziksel güç kullanmaya gerek duymaz, yer sınırı da yoktur ve günlük
hayatta ulaşabileceği kişi sayısından çok daha fazla kişiye ulaşarak onların tanıklıklarını
alabilir. Yüz yüze gelinmediği için mağdur ve zarar veren, verilen zararın boyutunu tam
anlayamayabilir; zarar verenin mağdurla empati kurmasını güçleştirir bu da saldırının
şiddetinin artarak devam etmesine sebep olabilir.
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Siber zorbalık için bilinçli olarak tekrar zorunludur diyenler olduğu gibi, bazı
araştırmacılar sosyal paylaşım sitelerinde bir paylaşımın yüzlerce insan tarafından tek tıkla
görülebildiği ve tekrar paylaşılabildiği olgusundan hareket ederek sosyal ağlardaki tek
paylaşımın dahi tekrarlayan davranış olarak ele alınabileceği düşüncesindedir. (Yaman vd.,
2011, s. 167).
Siber zorbalık mağdurlarında cinsiyetin araştırması yapılırken kadınların daha çok
mağdur olduğu yönünde araştırmalarla karşılaştığımız gibi cinsiyet yönelimi hakkında kesin
yorum yapılamayacağını kanıtlayan araştırmalar da görülmektedir.
En sık görülen siber zorbalık davranışlarına aşağıdaki davranışlar örnek gösterilebilir.
İnternet kullanıcısı tarafından paylaşılması istenmeyen bir bilginin ifşa edilmesi
Alaycılık, lakap takmak, dışlamak, ayrım yapmak,
Küfür-hakaret-tehdit,
Takip(stalking),
Mağdurun sosyal medya ve e-posta şifrelerini öğrenmek,
Mağdurun telefon ve bilgisayarını gizlice karıştırmak,
Kişinin rızası olmadan görsellerinin paylaşılması, bir kişi gerçek olmayan bilgiler
yaymak,
Bir kişinin sosyal medya hesaplarının bilgilerini toplayıp (doxing) hesap sahibinin
itibarını zedeleyecek değişimler yapmak

ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ’ın makalesinden alınan şekil 1
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Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, yaşamın her alanında sayısız değişiklik
yaratmıştır. Bu durumlarda, dijital cihazlar insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir.
Bunun sonucu olarak eğitim, ekonomi, iletişim ve diğerleri gibi sektörler artık
teknolojiye büyük ölçüde bağımlıdır. İçinde yaşadığımız toplumlardaki çocuklar, okul
çağından önce bilgi edinmeye başlar, bu da onları modern dünyaya hazırlamak için nasıl
eğitilmeleri gerektiği konusunda giderek daha fazla tartışmaya yol açmaktadır.
Dünya genelinde tahminen 3.578 milyar İnternet kullanıcısı vardır ve bunların büyük
bir kısmı çocuklardan oluşmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı büyüme, bu
çocukların artık dijital teknolojiye dalmış oldukları anlamına gelmektedir; başka bir deyişle,
bilgisayarlar, akıllı telefonlar, sosyal ağlar ve internet, günlük yaşamlarının temel unsurlarıdır.
Kaygısız’ın makalesinde 2019 yılında yayımlanan İnternet ve sosyal medya raporlarına göre,
dünya nüfusunun %56’sı internet kullanıcısı, %67’si mobil cihaz kullanıcısı, %42’si ise sosyal
medya kullanıcısı olduğu verisi yer almaktadır.

2019 İnternet ve Sosyal Medya Raporu
Dünya Nüfusunun:

SOSYAL MEDYA KULLANICISI

42%

MOBİL CİHAZ KULLANICISI
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Siber zorbalığın en çok gerçekleştiği ortamlar, gençlerin en yaygın biçimde kullandığı
çevrimiçi ortamlardır ve bunlar değişime paralel olarak değişiklik göstermektedir. Patchin ve
Hinduja’nın 2006 yılında yaptıkları siber zorbalık tanımı, sadece “elektronik metinler”le
sınırlıyken, bu tanım “bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar”ı da kapsayıcı
şekilde üç yıl sonra güncellenmiştir. Daha güncel tarihli çalışmalarda da sosyal ağların ergenler
tarafından sıklıkla kullanıldığı dikkate alınarak, Facebook, Youtube, Twitter, Tumblr,
Instagram gibi popüler ortamlara araştırmalarda yer verilmiştir
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2007 yılına ait, ABD’de yürütülen bir çalışmada (Kowalski ve Limber, 2007) siber
zorbalık eylemlerinin anlık mesajlaşma, sohbet odaları ve e-mail aracılığıyla gerçekleştiği
bulgulanmıştır.
Sengupta ve Chaudhuri (2011) tarafından 12-17 yaşları arasındaki ergenlerle yapılan
çalışmaya göre anne ve babanın eğitim durumunun ya da medeni halleri (evli/boşanmış)
özelliklerinin ergenlerin siber zorbalığa maruz kalmalarıyla ilişkili olmadığına ulaşılmıştır.
Ailenin özelliklerinden çok, ergenlerin interneti ebeveyn gözetimi olmadan kullanmalarının
siber zorbalığa maruz kalma durumuyla ilişkili olduğu bulgulanmıştır.
Låftman vd. (2013) tarafından yürütülen bir başka çalışmada ise ebeveynleriyle birlikte
yaşamayan öğrencilerin daha fazla siber mağdur ya da fail oldukları; en azından bir ebeveyni
üniversite eğitimi almış olan öğrencilerin, ebeveynleri üniversite eğitimi almamış olan
öğrencilere oranla siber zorba ya da mağdur olma olasılıklarının daha az olduğu görülmüştür.
European Institue for Gender Equality raporuna göre her 10 kadından biri 15 yaşından
itibaren siber zorbalığa uğramıştır.
2015 yılında tüm dünyada kadınlar erkeklerden 27 kat daha fazla siber zorbalığa maruz
kalmaktadır.
Siber Zorbalık Araştırma Merkezi’nin (Cyberbullying Research Center) 2018 yılında
5.700 orta öğrenim ve lise öğrenimi gören kişilerle yaptığı bir araştırmada kişilerin %33.8’i
siber zorbalığa en az 1 defa maruz kaldığını, %16,9’unun ise son 30 gün içerisinde siber
zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir

2018 YILINDA 5.700 ORTA ÖĞRENİM VE LİSE
ÖĞRENCİSİ
Son 30 Gün

2018

83,10%
Siber Şiddete Maruz Kalmadım
66,20%

16,90%
Siber Şiddete Maruz Kaldım
33,80%
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Her yıl yaklaşık 246 milyon çocuk ve ergenin okulda şiddet ve zorbalığa maruz kaldığı
tahmin edilmektedir. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)
Raporu, 18 ülkede 100.000 gençle gerçekleştirdiği çalışmada, ankete katılanların 2/3’ünün
şiddet ve zorbalığa maruz kaldıklarını göstermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ebeveynlerin %90'ının evde bilgisayarlara erişimin
çocuklarının hayattaki başarısı üzerinde olumlu bir etkisi olacağı konusunda hemfikir olduğunu
ve bu da ebeveynlerin çocuklarını ifşa etmeye daha istekli olduklarını keşfetmiştir. 4 yaşından
küçük çocuklar, amaçlarına hizmet edecek ölçüde bağımsız olarak bilgisayarı nasıl
kullanacaklarını öğrenebilirken, yürümeye başlayan bir çocuk bilgisayar faresini tutabilir.
Çocuklar artık oynamak, katılmak, sosyalleşmek ve en önemlisi öğrenmek için
çevrimiçi olmaktadır. İnternet artık çocukların günlük aktiviteleri için temel bir temel
oluşturmaktadır; bu aktivite oyun oynama, öğrenme, etkileşim kurma ve hatta günlük
yaşamlarını yürütme biçimlerini değiştirmektedir
İnternet bazı çocuklar için bir öğrenme ve oyun oynama aracıdır (Nansen ve diğerleri,
2012)
İnternet erişimi ve çocuk kullanımı, sanayileşmiş ülkelerde en yüksektir. Yine de
dünyanın geri kalanı yetişmeye başlamıştır. İnternet giderek daha fazla kullanılabilir hale
geldikçe, çocuklar tarafından kötüye kullanım ve şüpheli görüntülere erişim sürekli olarak
artmakta ve birçok ebeveyni ilgilendiren bir sorun hâline gelmektedir.
Çevrimiçi bir risk olarak kabul edilen çizgiyi nasıl çizeceğimiz önemli bir konudur;
Yaygın bir örnek, çocukların pornografiye maruz kalmasıdır. Yalnızca zararı ölçmek zor
olmakla kalmaz, aynı zamanda hareketin hangi başlık altında tanımlanacağını belirlemek de
zordur; psikolojik etkilenmenin yanında çocuğun erken dönemde ve yanlış biçimde cinsellikle
tanıştığını söyleyebiliriz. (Slavtcheva-Petkova, Nash ve Bulger, 2015.) Başka bir kafa
karıştırıcı alan, bir yabancıdan gelen çevrimiçi bir mesajın samimi bir hareket veya groominge
yönelik bir ilk adım mı olduğunu bir çocuğun nasıl anlayabileceği ile ilgilidir. Çevrimiçi sohbet
odalarını kullanmak, avcıların veya
pedofillerin evlere girmesinin bir yoludur;
bu nedenle sohbet eden
çocuklar, sohbet etmeyenlere göre
daha fazla risk altındadır.
Pedofiller
bu
mecralarda
hedeflerini
rastgele
seçmemektedir.
Bir dizi çalışma,
istismar için birincil
taciz görüntülerine maruz
erkeklerden dört kat daha

10 yaşın altındaki kızların
hedefler olduğunu, kızların
kalma
olasılığının
fazla olduğunu göstermiştir.
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Kızların okuldan hemen sonra eve dönmeleri gerekir, bu nedenle okuldaki bilgisayar
derslerini kaçırırlar ve okula gelmemeleri daha olasıdır. Örneğin, Hindistan ve Pakistan'daki
bazı aileler kız çocuklarının telefonlarını eğitim amaçlı kullanmalarına bile izin vermemekte
ancak erkeklerin oyunları oyun için bile kullanmalarına izin verilmektedir. Böylece
teknolojiyle bağlantılı fırsatları sınırlandırılır ve eğitim haklarından yoksun bırakılmaktadırlar.
Kız çocukları damgalanma, kültür, dil ve zihinsel sınırlamaları nedeniyle hizmete erişimde
zorluk yaşamaktadır. Kızlar mağdur oldukları suçlardan sorumlu tutulmaktadır, bu yüzden
Haiti’deki kızlar utandıkları için tecavüz ve cinsel istismarı bildirmemektedir.
Küresel Güney’de özellikle Afrika’da, Asya’nın bazı bölgelerinde ve Orta Doğu’da
ciddi boşlukların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dijital çocuk haklarını etkileyen faktörleri
araştırmacıların daha fazla araştırması gerektiği ihtiyacı doğmuştur. Özellikle Küresel
Güney’de (Afrika, Asya ve Latin Amerika) internetin ortaya çıkardığı güvenlik sorunu,
çevrimiçi sömürü, çevrimiçi istismar gibi konularda internete ulaşımın düşük olduğu veya
çocukların internet kullanım alanları hesaba katılarak çocuk koruma kurumlarının ve hukukun
etkinliği alanlarında da önemli endişe bulunmaktadır.
Araştırmalara göre gençler sosyal medyada geçmişe kıyasla kendileri hakkında daha
fazla bilgi paylaşmaktadır. Gençlerin %60’ı profillerini gizli tutmaktadır. Facebook'ta artan
yetişkin varlığından hoşlanmamakta, ancak buna rağmen Facebook hesaplarını kullanmaya
devam etmektedirler; çünkü katılım, gençler arasında sosyalleşmenin önemli bir parçası olarak
düşünülmektedir. Ergenler de mevcut ilişkilerini güçlendirmek için dijital iletişim araçlarını
kullanmaktadır. Ergenler yabancılarla çevrimiçi etkileşimlerinde, cinsel tacize uğrama gibi
maliyetleri olmasına rağmen dijital iletişim araçlarını sosyal kaygılarını hafifletmek için bir
araç olarak kullanmaktadır.
Siber zorbalığın sadece çocuklar ve gençlerle sınırlı bir kavram olmadığını artık kabul
edilen görüşlerdendir, bu görüş sahiplerine göre yetişkinlere karşı yapılan siber taciz ya da
ısrarlı siber takip davranışları da siber zorbalığın bir türüdür; artık internet yetişkinler için de
bir siber zorbalık yapma aracıdır. (Kowalski vd., 2008). Amerikalıların %88'i internetin günlük
rutinlerinde bir rol oynadığını ve interneti artık kullanamazlarsa faaliyetlerin etkileneceğini,
%53'ü bazı günlük etkinlikleri internet sayesinde daha kolay yapabildiklerini söylemektedir.
Geleneksel zorbalık üzerine yapılan araştırmalar, bir seyirci olarak zorbalık olaylarına
tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra, empatide bir azalma ve zorbalığa karşı daha az olumsuz
tutumlara doğru bir kayma olduğuna dair bazı kanıtlar ortaya koymuştur. Seyirci olarak siber
zorbalığa (sıklıkla) maruz kalmaları nedeniyle empatik yanıt verme düzeyleri düşük olabilir.
Daha yüksek seviyelerde empatik duyarlılık, pasif kalmak veya faili güçlendirmek yerine
mağdura yardım etmeyi seçmek gibi daha sonra izleyenlerin davranışlarını etkileyebilir.
Müdahale ve önleme programları, ergenleri siber zorbalığın kurbanlar için ne kadar incitici
olduğu konusunda bilinçlendirmelidir, böylece erken ergenler başkalarının duygularını
anlayabilir ve paylaşabilir.
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Dünya çapında siber şiddet üzerine yapılan çalışmalar ile benzer şekilde Türkiye’de de
özellikle akranlar arası şiddet kapsamında ve gençlere yönelik siber şiddet konuları üzerinde
çalışmalar yapılmıştır.
Bunun sebebi, siber şiddetin Z kuşağının teknoloji ile büyümesi ve diğer yaşlardaki
kişilerden daha çok siber ortamlarda bulunması olarak değerlendirilebilir. Şöyle ki; internet
kullanım sıklığı ile siber zorbalık davranışı arasında ilişkiye dair yapılan araştırmalarda
internette daha fazla vakit geçirenlerin diğerlerine göre daha fazla siber şiddet eylemlerinde
bulunduklarının gözlemlenmiştir. (Yiğit ve Seferoğlu, 2017). Benzer olarak, internet
kullanımının sıklığı, siber şiddet vakalarının yaşanmasına elverişliliği beraberinde getirebilir.
(Kowalski,2007)
Özellikle Z kuşağının teknoloji ile iç içe
yaşaması sebebiyle siber şiddet vaka sayısında
düzenli bir artış görülmektedir. 2019 TUİK
verilerinde, bir önceki yıl %72,9 olan 16-74 yaş
grubundaki bireylerin internet kullanım oranının,
2019 yılında %75,3 olduğu tespit edilmiştir.
(Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım
Araştırması, 2019)

76,00%
75,00%
74,00%
73,00%
72,00%
71,00%

75,30%
72,90%
2018

2019

16-74 Yaş Grubu nternet kullanım oranı

TÜİK tarafından ortaya konan bir diğer ulusal istatistik değerlendirildiğinde, 2020
yılında internet kullanan gençlerin oranının %92,4 olduğu ve bu oranların 16-24 yaş
grubundaki genç nüfusta 2018 yılında %93,0 iken 2019 yılında %92,4 ‘e yükseldiği
.görülmektedir. (TUİK,2020)
Siber şiddet eylemlerinin farklı özellikleri olan bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla
gerçekleştiği düşünüldüğünde ve teknoloji kullanımı üzerinde durulduğunda, siber zorbalık
eylemine en fazla maruz kalma riskine sahip kitlenin 16-24 yaş aralığında yer alan lise ve
üniversite düzeyindeki öğrenciler olduğu söylenebilir.
Ancak buradan siber şiddetin sadece gençler ve çocuklara yönelik olacağı anlamı
çıkarılmamalıdır. Siber şiddet bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile karşısındaki kişiye zarar
verici eylemlerde bulunmayı içerdiğinden siber şiddete maruz kalan kişi çocuk olabileceği gibi
yetişkin de olabilmektedir. Gerek yetişkinlere gerek çocuklara karşı siber şiddet uygulanması,
fiziksel şiddet sonuçlarından daha az yıkıcı değildir.
Bu sebeplerle siber şiddet, sıklıkla karşılaştığımız ve üzerine çözümler üretilmesi
gereken toplumsal bir sorun haline gelmiştir.
Türkiye alanyazında kimi yazarlar akranlar arası şiddet üzerinden siber şiddet
araştırması yaparken, kimi yazarlar yetişkinler tarafından çocuklara yönelik siber şiddet
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durumunu analiz etmişlerdir. Literatürün kısıtlı bir bölümü ise üniversite çağındaki gençler
üzerinde siber şiddet durum analizini içermektedir.
Bu kapsamda; Türkiye’de lise öğrencilerine yönelik olarak (Arıcak ve diğerleri, v2008;
Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Topçu, Erdur-Baker ve Çapa-Aydın, 2008; Çetin, Eroğlu,
Peker, Akbaba ve Pepsoy, 2012; Eroğlu, Çetin, Güler, Peker ve Pepsoy, 2011; Çetin, Peker,
Eroğlu ve Çitemel, 2011; Eroğlu ve Peker, 2011; Peker, Eroğlu ve Çitemel, 2012; Çetin,
Yaman ve Peker, 2011 vb.) gibi çalışmalar, üniversite düzeyindeki kişilere yönelik (Akbulut
ve Erişti, 2011; Arıcak, 2009; Dilmaç, 2009; Eroğlu, 2011 vb.) gibi çalışmalar yapılmıştır.
İlköğretim öğrencileriyle ilgili araştırmalar (Arslan, Savaşer, Hallett ve Balcı, 2012; Ayas ve
Horzum, 2012; Dilmaç ve Aydoğan, 2010a, 2010b; Serin, 2012 vb.) ise üniversite öğrencileri
kadar sınırlı biçimdedir. (Akbaba ve Eroğlu,2013)
Bu çalışmalardaki bulguların bazılarına örnek vermek gerekirse; Dilmaç ve Aydoğan
(2010) öğrencilerin % 20’sinin en az bir kere siber şiddet uyguladığını, % 56’sının ise en az bir
kez siber şiddete maruz kaldığını tespit etmiştir.

Siber Şiddet
Uyguladım
Evet
20%
Hayır
80%

Siber Şiddete
Maruz Kaldım
44%

Evet
Hayır

56%

Evet
Hayır

Peker (2013) tarafından yapılan çalışma ortaokul öğrencilerinin %46’sının siber
zorbalık davranışı gösterdiği ve %65’inin siber zorbalık davranışına maruz kaldığını
belirtirken, Arıcak ve diğerleri (2008) ise, ortaokul öğrencilerinin, %24’ünün hem siber zorba
hem mağdur olduklarını tespit etmiştir. Benzer nitelikte olarak Serin (2012) tarafından
yürütülen çalışmada ise ilköğretim öğrencilerinin, %5’lik bir kesiminin hem siber zorba hem
siber mağdur olduğu tespit edilmiştir.
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Kestel ve Akbıyık’ın (2016) ortaokul öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada; siber
şidete daha çok mesajlaşma, sosyal ağlar ve çevrimiçi oyunlar gibi siber ortamlarda, iftira,
aşağılanma, tehdit, küfür, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi gibi biçimlerde maruz
kalındığı bildirilmiştir. Erdur-Baker ve Kavşut (2007) bilgi ve iletişim teknolojilerini sık sık
kullanan 14-19 yaşındaki öğrencilerin %28’inin siber zorbalık yaptığını, %30’un da siber
zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir.

Siber Şiddet
Uyguladım
Hayır
72%

Evet
28%

Siber Şiddete
Maruz Kaldım
Evet

Hayır
70%

Hayır

Evet
30%

Evet
Hayır

Tamer ve Vatanartıran (2014) çalışmalarında, lise öğrencilerinin en sık başvurdukları
siber zorbalık faaliyetlerinin e-posta adresini ele geçirmek, sohbet odasını veya interaktif
oyunu terk etmeye zorlamak ve alay etmek olduğunu belirtmişlerdir (Akbaba ve Eroğlu,2013;
Uluçay ve Melek, 2017)
Türkiye’deki bir başka araştırma ise siber şiddeti merkezine “Potinss” uygulamasını
alarak benzer yaş grupları arasındaki yaşanan siber şiddetin yöntemleri, sıklık oranları ve
kimlerin hedef alındığını araştıran çalışmadır. 1034 okul arasından 100 okul seçilerek okulların
isimleri altında yayınlanan paylaşımlar isim takma, alay etme, ifşa etme, küfür, hakaret ve
tehdit etme, fotoğraf ve video yayınlama, dışlama ve özel bilgi paylaşma olarak belirlenen yedi
siber zorbalık kategorisi baz alınarak sınıflandırılmıştır. Bu araştırma kapsamında toplam
yorumların içerisinde 175 tane “isim takma” ifadesinin olduğu ve en fazla “isim takma”
ifadesinin kullanıldığı okulda toplam 52 isim takma ifadesine rastlanırken, incelenen okulların
tamamında %35 oranında diğer öğrencilere isim takıldığı görülmüştür.
Toplamda 1242 kez kullanılan alay edici yorumların en fazla tekrarlandığı okulda 139
bulgu elde edilmiştir. İncelenen liselerin tamamında toplam 813 kez ifşa eden bir ifadeye
rastlanırken, en fazla ifşa ifadesine rastlanan lisede ise 110 kez ifşa ifadesinin kullanıldığı
görülmüştür (Aslan ve Doğan, 2017)
Siber şiddetin, siber şiddete maruz kalan kişilerdeki etkisi hususunda ise öfke, intikam,
aşağılanmışlık duygusu ile hem bireysel gelişim hem de sosyal ilişkileri olumsuz yönde
etkilenerek, topluma yabancılaşmaya ve psikososyal problemler yaşamaya yatkınlık
gözlemlenmektedir.
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Yaman vd..(2011) ‘na göre siber şiddete maruz kalanlarda özsaygının düşmesi, yoğun
stres, akran ilişkilerinde sorun yaşama, kendini değersiz hissetme ve başkasına güvenmeme
gibi etkiler gözlemlenmektedir. (Yaman vd., 2011)
Eroğlu ve Adem (2011) ‘ e göre siber şiddetin sosyolojik etkileri sosyal çevreden
uzaklaşma, özgüven eksikliği, toplumdan uzaklaşma, arkadaşlık kurmada zorluk çekme ve
güven problemi duymadır. Bunun beraberinde ailesel destek ve arkadaşlardan algılanan sosyal
destek mağdur üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltabilmektedir (Eroğlu ve Adem,2011).
Ancak siber şiddet mağdurlarının aldığı
destek konusunda 14-18 yaş arası 666 öğrencinin
katıldığı Topçu ve Baker (2016) ‘in çalışmasında,
bu öğrencilerin siber şiddet mağduru olanlarının
sadece %45.1 i şiddet sonrasında yardım aldığı
tespit edilmiştir. (Topçu ve Baker,2016)

Siber Şiddet Mağdurunun
Yardım Alma Oranı
12%
Evet

88%

Hayır

Yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik siber şiddet
durum tespiti içeren araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bunun sebebi, üniversite öğrencilerinin
farkındalığının daha fazla olduğunun düşünülmesi olabilir. Nitekim; Aktan ve Çakmak (2015),
halkla ilişkiler lisans ve ön lisans öğrencilerinin siber şiddet duyarlılığının fazla olduğunu tespit
etmiştir. Uysal vd. (2014)’a göre üniversite öğrencilerinin siber şiddet farkındalığı daha
yüksektir. (Uluçay ve Melek,2017)
Ancak bu kısıtlı örneklem grubu üniversite öğrencilerinin siber şiddet farkındalığının
olduğu ve siber şiddet uygulama veya maruz kalma oranlarının düşük olacağı anlamına
gelmemektedir.
Nitekim, INGEV (İnsani Geliştirme Vakfı) basın bülteninde Siber zorbalık
araştırmasını tamamlayarak ilgili kurumlarla paylaşarak tehlikeye dikkat çekmiştir.
İNGEV TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) tarafından hazırlanan rapordan çıkan
temel değerlendirmelerde; siber şiddet hakkında bilgisi olmayanlar yüzde 77 olduğu tespit
edilmiştir. Bu kapsamda INGEV sosyal medya ortamı kaçınılmaz olarak hayatımızın en önemli
parçalarından birisi haline geldiğine değinerek, siber şiddetle ilgili farkındalık artıran
kampanya ve programlar acil ve önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Farkındalık programlarının
tam zamanı, geç olmadan yeni bir sosyal medya kültürü inşa edilmesi gerekitiği duyurusunda
bulunmuştur. (INGEV,2019)
Bu kapsamda Türkiye’de çeşitli kurumlar aracılığıyla siber şiddet farkındalığını
artırmaya yönelik konferanslar, farkındalık amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir. Örnek
vermek gerekirse; Samsung ve BTK öncülüğünde 2017’den bu yana “Siber Zorba Olma” ve
“farkına var” sloganlarıyla uğranılan veya uğranma ihtimali bulunan siber şiddetin fark
edilmesi ve korunması kapsamında tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ancak bu çalışmalar
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yeterli olmamakta ve Türkiye’de toplumsal bir sorun olan siber şiddet farkındalığını
artırılması gerekmektedir. Aksi durumda siber ortamlar yoluyla maruz kalınan şiddet sayısı
daha da artacak ve bu durumun normalleşme tehlikesi doğacaktır.
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Türkiye’de siber ortamda gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak birçok yasa ve
mevzuat hükmü bulunmaktadır. Bu yasalar çeşitli konuları kendi içlerinde ele almaktadır.
Ancak raporun kapsamında bazı suç ve eylemlere özellikle değinilecektir.
Günümüzde hukuk sistemleri çok hızlı bir şekilde gelişen bilişim sistemlerine
yetişmekte ve yeni düzenlemeler getirmekte zorlanmakta veya gecikmektedir. Bu durum da
çoğu zaman faillerin eylemlerinin hukuk karşısında karşılıksız kalmasına veya beklenenden az
ceza ile karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle
hukuk kurumlarının da teknoloji alanındaki gelişmeleri
yakın olarak takip etmesi ve hızlı aksiyon alması
oldukça önemlidir.
Aynı zamanda ülkelerin internetten işlenen
suçlarda önemli bir delil olan ve mutlaka soruşturma
kapsamında kalan ip bilgilerine erişmesi de bu konuda
önemlidir. Zira ip (Internet Protocol) bilgisi internet
ortamında eylemi gerçekleştiren kişinin fiziksel
adresine işaret eden ve failin yakalanmasına olanak
sağlayan bir bilgidir.
Yine ülkemizin uluslararası anlamda işbirlikleri
yapması, milletlerarası sözleşmeler yapması da faillerin
tespitinde, suçların ortaya çıkartılmasında oldukça
önemlidir. Zira siber ortamla birlikte suç işlenmesi için
herhangi bir yere gitme durumu ortadan kalkmış, failler dünyanın neresinde olursa olsun
bulundukları yerden diğer ülkelerdeki insanları da hedef almaya başlamışlardır. Bundan başka
yapılacak uluslararası anlaşmalar faillerin bulundukları ülkeden başka ülkeye
gerçekleştirdikleri eylemlerde anonim kalma amaçlarını da ortadan kaldıracaktır.

Cinsel tacizin sözlük tanımına bakılırsa “Ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve
davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme (ÖZBEK vd, 2016,s.365)”
olarak tanımlanmıştır.
Polat’a göre ise, “kişinin iradesine bir müdahale içeren cinsel yönden çıkar elde etme,
baskı kurma, küçük düşürmeye yönelik bir kişiye, zor, emir, tehdit ya da baskı yoluyla yapılan
ve rahatsız edici rencide edici, aşağılayıcı, tedirgin eden, utandıran, istenmeyen ya da ısrarcı
cinse içerikli davranışlardır(POLAT, 2015, s.50)”
Cinsel taciz suçunda yasaklanan eylem bir kişiyi cinsel olarak taciz etmektir. (ARTUK
vd, 2014 s.250) Cinsel taciz suçu yasadaki hükme göre beden bütünlüğü ihlal edilmeden
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gerçekleşmelidir. Eğer ki bedensel bütünlüğün ihlali söz konusu ise o zaman başta cinsel
saldırı, cinsel istismar olmak üzere diğer suç tiplerinin incelenmesi gerekir.
Siber zorbalık açısından cinsel taciz eylemini değerlendirdiğimizde ise bir kişinin çocuk
veya yetişkine yönelik bilgisayar, cep telefonu gibi bilişim sistemlerini kullanarak cinsel
amaçla söz söylemesi veya doğrudan o kişiye yönelik cinsel hareketlerde bulunması diyebiliriz.
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yukarıda sayılan bilişim sistemlerinin kullanımının
artması ile birlikte bu tür suç oluşturan fiiller de ortaya daha fazla çıkmaktadır. Bu ilerleme de
suçların işlenmesini kolaylaştırmakta ve hatta suçu işleyen kişilerin anonim kalacakları
düşüncesiyle daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. Dahası suçu işleyenler evlerinden
dahi çıkmadan mağdurlara sanal ortamlar üzerinden erişebilmeye başlamışlardır.

Kişisel veriler temeliyle mahremiyet ve özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır.
Tarihin tüm zamanlarında mahremiyet önemli bir yer edinmiştir. Bu husus tarih boyu önemli
bir yer edinmekle birlikte 2016 yılında ülkemizde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile yasal zemine kavuşmuştur.
Yasaya göre kişisel veriler, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi ifade etmektedir. Özel nitelikli kişisel verinin ise tanımı yapılmamış bunun yerine
nelerin özel nitelikli kişisel veri olduğu sayılmıştır. Buna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Bu bağlamda kişisel veri dendiği zaman isim, soyisim, tc kimlik numarası gibi temel
bilgiler akla gelmekle birlikte, dijital ve sanal ortamdaki ip numaraları, sosyal medya
hesaplarında bulunan bilgiler de kişisel veriler arasında değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla siber ortamda gerçekleştirilen eylemlerde kişisel verilerin gizliliğini de
dikkate alarak davranmak gerekmektedir. Zira aksi taktirde siber zorbalık faili kişilerin çok
daha kolay hedefi olunmaktadır. Özellikle çocuklar açısından bu durum daha fazla önem arz
etmektedir. Zira çocukların saldırganlara yönelik farkındalıklarının daha az olduğu ve yine
kendi verilerini korumaktaki bilinçlerinin daha az olduğu yapılan araştırmalarla ortaya
konmuştur.
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Avrupa Çevrimiçi Çocuklar
Araştırma Projesi’ne (Türkiye) göre
çocukların %42’si interneti kişisel
bilgilerini herkese açık olarak
kullanmaktadır. Avrupa Çevrimiçi
Çocuk Araştırması çocukların bu
kötü
niyetli
davranışlarla
karşılaştığını göstermektedir. Buna
göre 10-17 yaş
aralığındaki
çocukların %13 ila %19’u cinsel
taleplere maruz kalmaktadır .
Türkiye’de ise çocukların %11,5’i
cinsel içerikli mesaj almaktadır.

Raporun başında da tanımlandığı üzere grooming temel olarak genellikle çevrim içi
sohbet odalarının kasıtlı olarak kullanılması ile başlamaktadır. Bu yol ile çocuk istismar
edilmek üzere uşaklaştırılmakta ve istismara hazırlanmaktadır.
Bu eylem tarzı Türkiye’de başlı başına suç olarak düzenlenmiş değildir. Ancak hukuki
değerlendirme yaparken yapılan eylemlerin her biri ayrı ayrı incelenmekte ve bu eylemlerin
suç oluşturması halinde adli süreç başlayabilmektedir.
Bu durumda karşımıza çıkacak suçlar arasında başta tehdit, cinsel taciz, şantaj,
müstehcen hareketler gibi suçlar sayılabilir.

Dijital ve siber ortamda bireylere karşı gerçekleştirilen eylemler suç oluşturabilmekle
birlikte bireylerin kişilik haklarını ya da özel hayatın gizliliğini ihlal edebilmektedir. Bu
davranışların ceza hukuku ve özel hukuk yönünden karşılığı olmakla birlikte ayrıca bu
içeriklerin internet ortamında bulunmasını engellemek amacıyla başvurulabilecek
mekanizmalar da mevcuttur. (ALTINTOP, 2017, s.44)
İnternet üzerinde bulunan web sitelerine erişimin engellenmesi için tek bir yöntem
bulunmamaktadır. Birden fazla yöntemler var olmakla birlikte bunlar devletlerin tercihlerine
göre uygulamada farklılık göstermektedir. İlk ayrım engellemenin kapsamına göre
yapılmaktadır. (KAYA, 2010, s.21)
İlk olarak İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) temelli engelleme yöntemi vardır. Burada
ülkede faaliyet gösteren her bir İSS nezdinde engelleme yapılmaktadır. İkinci olarak ise
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internet omurgası üzerinden temelli engelleme uygulanabilmektedir. Burada ülke genelinde
ana internet ağında işlem yapılmakta ve web sitesine erişim engellenmektedir (KAYA, 2010,
s.22,23).
İkinci ayrım ise engelleme sürecine göre yapılmaktadır. Bu yöntemde doğrudan
engelleme ve uyar-kaldır yöntemiyle engelleme söz konusu değildir. Doğrudan engelleme
durumunda web sitesine hiçbir ihtarda bulunmaksızın erişim engellenmektedir. Özellikle
içeriğin suç oluşturduğu veya içerik ve erişim sağlayıcının yurt dışında olduğu durumlarda
tercih edilmektedir. Uyar-kaldır yöntemiyle engelleme ise adli ve idari birimler içerik
sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya ihtarda bulunmakta ve buna rağmen içerik kaldırılmazsa
erişim engellemesi gündeme gelmektedir. (KAYA, 2010, s.23-24)
Bu kapsamda erişim engelleme yöntemlerini tablo ile göstermek gererekirse;
Erişim Engelleme
Yöntemleri
Engellemenin
Kapsamına Göre

ISS Temelli
Engelleme

İnternet
Omurgası
Temelli
Engelleme

Engelleme
Sürecine Göre

Doğrudan
Engelleme

Engelleme
Süresine Göre

Uyar-Kaldır
Yöntemiyle
Engelleme

Geçici
Engelleme

Kalıcı
Engelleme

Engelleme
Sistemine
Göre

Otomatik
Engelleme

Bireysel
Engelleme

Kullanılan
Tekniğe Göre

URL
Engellemesi

(ALTINTOP, 2017, s.47)
Ülkemizde bulunan 5651 sayılı yasaya göre İnternet ortamında yapılan ve içeriği
aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak
içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda
yer alan suçlar.
c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
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Siber şiddet ve zorbalık fiilinin de içerisinde bulunabileceği birçok suç tipi yönünden
bu kapsamda erişim engelleme imkanı tanınmıştır.
Bunun yanında internet ortamında siber zorbalık mağdurunun kişilik hakları veya özel
hayatının gizliliği de ihlal edilebilmektedir. Buna göre söz konusu durum kişilik haklarına
yönelik olunca kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile
kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh
ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal
edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi
tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan diğer suçlara incelendiğinde çocuğa müstehcen ve
pornografik materyallerin gönderilmesi durumunda TCK m. 226 uyarınca müstehcenlik suçu
oluşur.
Yine İnternet üzerinden kamera ile yapılan görüşmelerde çocuğun görüntülerinin kayıt
altına alınması durumunda TCK m.134 uyarınca özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşur.
Siber zorbalığın devamlı ve sistematik gerçekleşmesi durumunda da eylemler başka bir
suç oluşturmuyorsa TCK m.123 uyarınca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu gündeme
gelebilecektir.

Siber suçlarla mücadele alanında akdedilen ilk
uluslararası sözleşme Avrupa Siber Suç Sözleşmesidir
(Budapeşte Konvansiyonu). Avrupa Siber Suç
Sözleşmesi, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve siber
suçların işlenmesindeki artış sebebiyle sınır aşan bir
boyuta ulaşmış bu nedenle de gerek devletler
arasındaki yardımlaşmayı yaygınlaştırmak gerekse de
mevzuatında siber suçlarla ilgili düzenleme
bulunmayan ülkeler olması sebebiyle düzenlenmiş bir
sözleşmedir. Sözleşme, 23 Kasım 2001 tarihinde
imzalanmış ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 10 Kasım 2010 tarihinde
imzalamış olmasına rağmen sözleşmenin onaylanma
süreci uzun sürmüş ve Türkiye 1 Ocak 2015 tarihinden
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itibaren Sözleşme’nin tarafı olmuştur. Sözleşme Avrupa Konseyi bünyesinde düzenlenmiş olsa
da salt bölgesel bir sözleşme olmayıp Avrupa Konseyi’ne üye olamayan Kanada, Japonya,
Karadağ, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkeler de sözleşmenin
nihai metninin imzalamıştır.
Sözleşmede siber suçlara ilişkin hem maddi ceza hukuku, hem ceza usul hukuku hem
de adli yardımlaşmaya ilişkin ortak hükümler öngörülmüştür. Sözleşme üç bölümden
oluşmaktadır: birinci bölüm tanımları, ikinci bölüm ulusal düzeyde alınacak tedbirleri, üçüncü
bölüm ise uluslararası düzeyde alınacak tedbirleri düzenlemektir.
Sözleşmenin temel amaçları açıklayıcı raporda belirtilmiş olup şunlardır:
(ALİUSTA vd., 2018)
1. Bilişim suçlarıyla ilgili olarak sözleşmeye taraf olan ülkelerin yasal mevzuatlarını ve
bağlantılı hükümlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek,
2. Siber suçların ve elektronik delil içeren suçların soruşturulması ve kovuşturulması
ile ilgili ulusal usul hukuku mevzuatına temel oluşturarak uluslararası yargılama kurallarının
devletler arasında yeknesaklaştırılmasını sağlamak,
3. Uluslararası adli yardım ve işbirliği alanında etkili ve hızlı çözümlere ulaşılacak bir
sistem oluşturmak.
“Sözleşmede tanımlanan suç tipleri ise şunlardır:
1. Bilgisayar veri veya sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine
yönelik suçlar (yasadışı erişim, yasadışı araya girme, verilere müdahale, sisteme müdahale,
cihazların kötüye kullanımı),
2. Bilgisayarla bağlantılı suçlar (bilgisayarla bağlantılı sahtecilik, bilgisayarla bağlantılı
dolandırıcılık),
3. İçerikle bağlantılı suçlar (çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlar),
4. Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar. “(ALİUSTA
vd.,
2018, s.38)
Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmasıyla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda
konuyla ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Kanun’da “bilişim
alanında suçlar” ve “özel hayata ve hayatın gizli alanına
karşı suçlar” bölümünde bilişim sistemleriyle veya bunlara
karşı işlenen suçlar düzenleme alanı bulmuştur. Bunlarla
birlikte 5237 sayılı yasanın ve diğer mevzuat hükümlerinin
çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle işlenmesi olanaklı
olan suç tiplerine de değinilmiştir. Bunlara örnek olarak
bilişim sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları gösterilebilir.

Avrupa Birliği kişisel verilerin daha bütüncül bir şekilde korunabilmesi için Tüzük
çıkartma kararı almış ve bu kapsamda Avrupa Veri koruma Tüzüğünü hazırlamıştır. Bunun
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amacı tüm Avrupa Birliği ülkelerinde hiyerarşik yönden uygulanması gereken bir mevzuat
yaratmaktı.
GDPR (Avrupa Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında kişisel veriler KVKK’dan daha
kapsamlı şekilde ele alınmış olup ülkelere işlenmesi, paylaşılması açısından daha fazla
sorumluluk yüklemektedir.
GDPR ile Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan herhangi birinin kişisel verilerini
toplayan, işleyen ve saklayan tüm şirketler için, şirketin nerede bulduğu fark etmeksizin kişisel
verilerin paylaşımını ve kullanımını da
kapsamak üzere her türlü kişisel veri
operasyonunu düzenlenmektedir. (KÜZECİ,
Elif, Kişisel Verilerin Korunması, 2019)
Bu kapsamda GDPR hem fiziksel hem
de dijital alanda daha geniş kapsamlı olduğu
için kimi zaman KVKK’dan daha kapsayıcı
bir düzenleme olarak yer almaktadır. Kişisel
verilerin işlenmesini, paylaşılmasını geniş
kapsamda ele alan GDPR, çocukların kişisel
verileri kapsamında da özellikle alınması
gereken rızada ayrı bir düzenlemeye gitmiştir.
GDPR
8.
Maddedeki
açık
düzenlemeye göre verilecek rıza için 16 yaş
şartı getirilmiş, bu yaş altı durumlarda da
çocukların tek başlarına rıza veremeyeceğini,
velayet sahibi ebeveynlerin onayı, rızası
gerektiğini düzenlemiştir. Genel kapsamda
bir düzenleme olan GDPR, ülkelerin iç hukuk
düzenlemelerine de yer verse de çocuklar
açısından işlenecek verilerin rızası için asgari olarak 13 yaş şartını getirmiştir.
Siber zorbalık ile ilgili GDPR’a tabi ülkeler genel çerçeve bir düzenlemeye tabi olsa da
kendi iç hukuklarında da spesifik regülasyonlara da yer vermişlerdir. Bu konuda özellikle
İngiltere önemli düzenlemelere yer vermiş, birden fazla yasal düzenleme oluşturmuştur.
Bu doğrultuda siber zorbalık alanındaki en geniş düzenleme Taciz Eyleminden
Korunma Kanunu kabul edilmektedir. Kriminal Adalet ve Kamu Düzeni Yasası siber
zorbalıkla ilgili olarak çevrimiçi mesajları da içine almaktadır. “Kasti Eylemlere Yönelik
İletişim Yasası” ve tehdit, aşağılama ve korkutma içeren telefon görüşmelerine yönelik olarak
geliştirilen “Telekomünikasyon Yasası”, elektronik iletişimi kapsayan yasalara örnek verilecek
olan temel düzenlemelerdir. (Emel Bağtürk Akca1, İdil Sayımer, Jale Balaban Salı, Bircan
Ergün Başak,Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitimimin
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Önleyici Çalışmalardaki Yeri,Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR) Cilt:2
Özel Sayı Ağustos 2014)

AVUSTRALYA: 16 yaşından küçük bir kişiyi temin etme
niyetiyle iletişim kurmak için "taşıyıcı hizmet "kullanımı ile
böyle bir kişiyi siber uşaklaştırma amacıyla uygun olmayan
herhangi bir şeye maruz bırakmayı suç olarak düzenlemiştir.

İSVEÇ : Cinsel amaçla çocuk ile irtibat kurmak suç olarak
düzenlenmiştir.

İNGİLTERE : Bir yetişkin, istismar amacıyla çocukla bir araya
gelir ya da iletişime geçerse (bilgisayar tabanlı iletişim) bu
durum suç teşkil eder

KANADA : Bir çocuğun cinsel bir suç işlemesi amacıyla bir
bilgisayar sistemi aracılığıyla iletişim kurulması suç teşkil eder

KOSTA RİCA : Bir çocuğun elektronik vasıtalar kullanılarak
baştan çıkarılması suç olarak düzenlenmiştir

HOLLANDA : 16 yaşın altındaki bir çocuğun siber
uşaklaştırılması suç olarak kabul edilmiştir

ABD : Herhangi bir kişinin küçük birisini cinsel aktiviteye ikna
etmek için postaları, eyaletler arası ticareti vb. kullanması
federal suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 16 yaşın altındaki
bir kişi hakkında bilgi iletmek de federal suç teşkil etmektedir

Örneğin Avustralya’da 9-16 yaşlarındaki 400 çocuk ile ailelerinden biri ile yapılan
çalışmada çocukların ortalama 8 yaşında interneti kullanmaya başladığı, %76’sının her gün
çevrimiçi olduğu, her üç çocuktan birinin son bir yılda çevrimiçi olarak rahatsız edildiği,
çocukların %34’ünün yüz yüze görüşmedikleri biriyle internet üzerinden konuştuğu, %5’inin
ise bu kişilerle buluştuğu tespit edilmiştir” (ALTINTOP, 2017, s.93)
Birleşik Krallıkta iki polis amirliği tarafından elde edilen verilere göre adli vakaların
%2.1’inin siber uşaklaştırma ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. (WHİTTLE,2013 s.63)
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KAYNAKÇA
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Akbaba, S., & Eroğlu, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve
mağduriyetin yordayıcıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 105121.
Akça, E.M., Sayımer, İ., Salı, J.B., Başak, E.B. (2014). Okulda siber zorbalığın
nedenleri, türleri ve medya okuryazarlığı eğitiminin önleyici çalışmalardaki yeri.
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2, 17-30.
Aktan, E , Çakmak, V . (2015). Halkla ilişkiler öğrencilerinin sosyal medyadaki siber
zorbalık duyarlılıklarını ölçmeye ilişkin bir araştırma (A research related to the
calculation of sensitivity for cyber bullying in social media among the students of public
relations) . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 3 (2) , . DOI:
10.19145/guifd.82735
Aliusta, Cahit; Benzer, Recep Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi,
Cilt:4, No:2, S:35-42, 2018
Altıntop, Kaan Apak, Online Çocuk İstismarının Hukuksal Boyutta Değerlendirilmesi,
2017
Arıcak, T., Siyahhan, S.,Uzunhasanoğlu, A.,Sarıbeyoğlu ,S., Çıplak, S., Yılmaz,N.,&
Memmedov,C .(2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. Cyberpsycology
and Behavior, 11 (3) ,253-261.
Arıcak, T. (2015). Siber alemin avatar çocukları. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Arsic, Z., & Milovanovic, B. (2016). Importance of computer technology in realization
of cultural and educational tasks of preschool institutions. International Journal of
Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 9–15.
Artuk, M. E., Gökçen, A., & Yenidünya, A. C. (2014). Ceza Hukuku Özel Hükümler.
Ankara: Adalet Y.
Aslan, A., Doğan B., Çevrimiçi Şiddet: Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak “Potinss”
Örneği, Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication, Yıl / Year:
2017,Sayı / Issue: 27 ss/pp. 95-119.
Baker Ö. E. ve Tanrıkulu İ., Psychological consequences of cyber bullying experiences
among Turkish secondary school children. Procedia Social and Behavioral Sciences 2
(2010)
2771–2776.
Erişim
adresi:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810004532
Boulton, M. J., Hardcastle K., Down J., Fowles J. & Simmonds J. A. (2014). A
comparison of preservice teachers’ responses to cyber versus traditional bullying
scenarios: Similarities and differences and ımplications for practice. Journal of Teacher
Education, 65 (2), 145 – 155.
Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet Kullanımları ve
Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler. Akademik Biliişim Dergisi , 1-8.
Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Parental attidutes as a predictor of cyberbullying
among primary school childen. International Journal of Human and Social Sciences,
79, 547-553.

61

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

Erdur-Baker, ö., & Kavşut, F. (2007). Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber
Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (27), 31-42.
Eroğlu Y., Peker A., Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek ve Siber
Mağduriyet: Yapısal Eşitlik Modeliyle Bir İnceleme Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 27
Kasım – Aralık 2011 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Celalabat– KIRGIZİSTAN , s.5
Franklin, A., & Smeaton, E. (2017). Recognising and responding to young people with
learning disabilities who experience, or are at risk of, child sexual exploitation in the
UK. Children and Youth Services Review, 73, 474–481.
Hinduja S. & Patchin, J. W. (2018). Cyberbullying: Identification, Prevention, &
Response.
https://cyberbullying.org/Cyberbullying-Identification-PreventionResponse-2018.pdf (Erişim tarihi: 2021)
Kaya, M. B. (2010). Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engellenmesi.
İstanbul: On İki Levha Y.
Kaygısız E. (2019). Şiddetin E-Hâli: Siber Zorbalık. TİHEK Akademik Dergi, (162174)
Kestel, M.,& Akbıyık, C. (2016). Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve
duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12(3), 844-859.
Kowalski, R.M. and Limber, S.P., 2007, Electronic bullying among middle school
students. Journal of Adolescent Health, 41, 22-30
Kowalski, R. M., Limber, S. & Agaston, P. (2008). Cyber bullying: Bullying in the
digital age (first edition). Malden, MA: Blackwell Publishing.
Låftman, S. B., Modin, B. & Östberg, V. (2013). Cyberbullying and subjective health:
A Large-scale study of students in stockholm, sweden. Children and Youth Services
Review, 35, 112–119.
Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital
age: An emerging agenda. New Media & Society, 19(5), 657–670.
Nawaila M. B., Kanbul S. Ve Ozdamli F., A review on the rights of children in the
digital
age,
(2018)
390-409.
Erişim
adresi:
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.09.028
Nansen, B., Chakraborty, K., Gibbs, L., MacDougall, C., & Vetere, F. (2012). Children
and digital wellbeing in Australia: Online regulation, conduct and competence. Journal
of Children and Media, 6(2), 237–254.
Ortiz, R. W., Green, T., & Lim, H. (2011). Families and home computer use: Exploring
parent perceptions of the importance of current technology. Urban Education, 46(2),
202–215.
Özbek, V. Ö., Doğan, K., Bacaksiz, P., & Tepe, İ. (2016). Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler. Ankara: Seçkin Y
Pabian S., Vandebosch H., Poels K., Cleemput K. V, Batiaensens S., Exposure to
cyberbullying as a bystander: An investigation of desensitization effects among early

62

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

adolescents
(2016)
480-487.
Erişim
adresi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.022
Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the school yard: A
Preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4 (2), 148–
169.)
Polat O. (2016), Şiddet, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları
Dergisi, 22(1), 15- 34.
Polat, O. (2015). Şiddet. Ankara: Seçkin Y.
Sengupta, A. & Chaudhuri, A. (2011). Are social networking sites a source of online
harassment for teens? Evidence from survey data. Children and Youth Services Review,
33 (2), 284–290.
Serin, H. (2012). Ergenlerde Siber Zorbalık/Siber Mağduriyet Yaşantıları ve Bu
Davranışlara İlişkin Öğretmen ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri. Yayınlanmamış
doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Slavtcheva-Petkova, V., Nash, V. J., & Bulger, M. (2015). Evidence on the extent of
harms experienced by children as a result of online risks: implications for policy and
research. Information Communication and Society, 18(1), 48–62.
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008).
Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 49(4), 376-385.
Tamer, N.,& Vatanartıran, S. (2014). Ergenlerin teknolojik zorbalık algıları.Online
Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 1 (2), 1-20.
Topçu, Ç.& Baker, Ö.E. (2016). Zorbalığa uğrayan ergenlerin yardım alma davranışı
ve yardım kaynakları.Ege Eğitim Dergisi,17(1), 127-145.
Uluçay, D , Melek, G . (2017). Türkiye’deki Okullarda Siber Zorbalık: Bir Literatür
Değerlendirmesi . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 8 (30) , 91-106 .
Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54422/740743
Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G., A Review of Online
Grooming: Characteristics and Concerns, Agression and Violent Behavior,2013,
Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of
online social aggression, threats, and distress. Champaign, IL: Research Press..
Yaman E., Eroğlu Y., & Peker A. (2011). Başa çıkma stratejileriyle okul zorbalığı ve
siber zorbalık. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Yanıkkaya, B. (2016). Gündelik hayatın suretinde: Öteki korkusu, görsel şiddet ve
medya. Barış Çoban (Der.) Medya milliyetçilik şiddet içinde. İstanbul: Su Yayınları.
Yiğit, M. F., & Seferoğlu, S. S.(2017) Siber Zorbalıkla İlişkili Faktörler ve Olası
Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme. Online Journal of Technology Addiction &
Cyberbullying, 4(2), 13-49.)
https://ingev.org/haberler/ingev-haberleri/ingevden-siber-zorbalik-arastirmasi/ Erişim
Tarihi: 08/04/2021
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)Kullanim-Arastirmasi-201930574#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=%C4%B0nternet%20kull
63

•
•
•
•
•

•

an%C4%B1m%C4%B1%202019%20y%C4%B1l%C4%B1nda%2016,kad%C4%B1
nlarda%20%68%2C9%20oldu. Erişim tarihi: 07.04.2021
https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33731 erişim tarihi: 08.04.2021
Çocuk Istismarinda Farkli Bir Kavram: Grooming (Siber Uşaklaştirma) Ve Türkiye
Basın Özeti – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği
Oxford Dictionary (2021). https://en.oxforddictionaries.com/definition/violence
adresinden edinilmiştir.
The European Institute for Gender Equality. (2017). Cyber Violence Against Women
and Girls. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1484?lang=en
UNICEF (2013) Indicators for monitoring of violence against children guidebook.
Adem
Arkadas-Thibertand
H.
Feray
Salman,
Turkey.
http://www.icc.org.tr/uploads/documents/UnicefTrainingMaterials/indicatorsguidebook-eng.pdf adresinden edinilmiştir.
UNICEF Innocenti Research Centre (2011). Child safety online: Global challenges and
strategies. Erişim adresi: https://www.unicef-irc.org/publications/650-child-safetyonline-global-challenges-and strategies.html https://doi.org/409

64

65

