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ZORBALIK NEDİR? 

 Size ya da başka birine yapılan her 

türlü eziyet zorbalıktır.  

 Zorba, size veya başka birine 

eziyet eden kimsedir.  

 Zorbalar başka kişilere sataşırlar. 

Başkalarına karşı çok sert 

davranırlar ve onların duygularını 

incitirler. 



ZORBACA DAVRANIŞLAR NELERDİR? 

 Tekme veya tokat atma  

 İtip çekme 

 alay etme 

 isim takma 

 küçük düşürücü sözler ve küfür söyleme 

 Dedikodusunu yapma 

 para ya da diğer eşyalarını zorla alma 

 tehdit etme 

 arkadaş grubundan dışlayıp yalnızlığa 

terk etme 

 





ZORBALIĞIN 3 ŞARTI 
 1) Tekrar tekrar olması, (her gün, her beden dersinde, her zaman okul yolunda 

gibi)  

 

 2) Bilerek ya da karşıdakini incitmek amacıyla kasten yapılması,  

 

 3) Güç dengesizliğinin olması gerekir. (Yaşça daha büyük ya da güçlü olanın daha 

küçük ya da güçsüz olana zarar vermesi söz konusudur).  

 



ZORBALIĞA MARUZ KALIRSAM NELER 

YAPMALIYIM?  

 Güvendiğiniz birisine neler yaşadığınızı anlatın. Bu rehber 

öğretmeniniz, anneniz, babanız, öğretmeniniz, müdürünüz 

olabilir.  

 Yardım alana kadar pes etmeyin.  

 Beden duruşunuzu değiştirin.  

 Sırtınız ve başınızı dik tutun.  

 Eğer sözlü olarak sizi taciz ediyorsa hiç cevap vermeyin, 

kafanızı çevirin ya da uzaklaşın. Bir müddet sonra sıkılıp, 

bırakacaktır.  

 Eğer fiziksel güç ya da şiddet kullanmaya kalktıysa hemen 

oradan uzaklaşmaya çalışın ve güvenli bir yere gidin.  

 



ZORBALIĞA MARUZ KALIRSAM NELER 

YAPMALIYIM?  

 Zorbalık davranışları genellikle tenha yerlerde olur.  

 Öğretmenlerin sizi göremeyecekleri, yardım 

isteyemeyeceğiniz yerlerde yalnız gezmeyin.  

 Sizi koruyabilecek bir arkadaş grubu edinmeye 

çalışın.  

 Zorbanın “kimseye söyleme “tehditlerine asla kulak     

asmamalıyım. 

 Şiddete başvurmamalıyım. bu durum  o kişi ya da 

kişilerin isteğini yerine getirmek olacaktır. 

 



ZORBALIĞA ŞAHİT  OLURSAM NELER 

YAPMALIYIM?  

 Arkadaşlarınızla birlikte zorbalık yapan çocuğu nazikçe 

uyarın ve bu davranışların karşıdaki kişiyi çok 

incitebileceğini söyleyin.  

 Böyle davranışlara şahit olduğunuzda zorbalık yapan 

çocuğu cesaretlendirecek davranışlarda bulunmayın.  

 Yaptıklarına gülmeyin, tezahürat yapmayın, 

alkışlamayın.  

 Zorbalığa maruz kalan kişiyle arkadaş olun, onu 

grubunuza alın.  

 Zorbalık yapan çocuklarla da arkadaş olabilir; ona 

doğru davranışlarda bulunmayı öğretebilirsiniz.  


