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OKUL ORTAMINDA YAŞANAN 
ZORBALIĞA İLİŞKİN BİLGİ 

anadili yabancı bir dilde olan ebeveynler için

Bu kılavuz, anadili yabancı bir dilde olan ebeveynler için, yani 
anadili Fince, İsveççe veya Sámi dili olmayan ebeveynler için 
hazırlanmıştır. 

Kılavuz zorbalık, sataşma ve 
ayrımcılık hakkında bilgi vermek-
tedir. Kılavuzda, bunlarla nasıl 
mücadele edileceği açıklanmak-
tadır. 



Araştırmalar, göçmen çocukların daha fazla okul zorbalığına ve fiziksel şiddete 
maruz kaldığını göstermektedir. Göçmen ailelerin ergen çocukları daha fazla 
arkadaşsız kalmakta, diğer gençlere göre daha sık şiddet görmekle tehdit edil-
mektedir. Öğrencilere yönelik hizmetlere erişimleri diğer gençlere göre daha 
zor olmaktadır. 

Yurt dışında doğan gençler daha fazla tacize maruz kalmaktadır. 

Kaynak: Adalet Bakanlığı. Taciz ayrımcılıktır 1/2018 
https://yhdenvertaisuus.fi/policy-briefit

Okul zorbalığı bir öğrencinin okulda sürekli zorbalığa uğraması anlamında 
kullanılır. Zorbalık, örneğin, birinin itmesi, vurması veya aşağılaması ve alay et-
mesi şeklinde cereyan edebilir. 

Zorbalık ayrıca arkadaş gruplarından dışlayarak, hakkında kötü şeyler söyleye-
rek veya mağdura zarar verecek veya onu incitecek her türlü eylemle gerçek-
leştirilebilinir. Sınıf ortamına, gruba veya sanal sohbet ortamlarına alınmamak 
da zorbalığa girer.

Zorbalık genellikle bir suçtur. Örneğin hakaret, şiddet ve darp genellikle zorba-
lıkla ilişkilendirilen suçlar arasına girer.  Bir zorbayı kışkırtmak ve ona yardım 
etmek de cezaya tabi suçlardır. 

Kaynak: Mannerheim Çocuk Refahı Birliği | www.mll.fi

Sataşma ise, mağduru rahatsız edecek bir eylemde bulunmak veya hakkında 
fena sözler sarf etmek anlamına gelir. Sataşma, örneğin bir kişinin mağdura 
hakaret etmesi, onun hakkında dedikodular yayması veya başka bir şekilde onu 
incitici eylemlerde bulunmasıdır.

Sataşmanın nedeni cilt rengi, uyruk, din veya insanın başka bir özelliği ise o 
zaman söz konusu ayrımcılıktır. 

Kaynak: Merriam Webster (“harassment” için sözlük tanımı) 

https://yhdenvertaisuus.fi/policy-briefit
http://www.mll.fi


Ayrımcılık, birisine, kişisel özelliklerinden ötürü diğerlerinden daha kötü mu-
amele edilmesi anlamına gelir. 

Yasaya göre, hiç kimse aşağıdaki nedenlerden ötürü ayrımcılığa tabi tutulamaz: 
• yaş 
• köken 
• vatandaşlık 
• dil 
• din 
• görüş
• cinsel yönelim 
• diğer kişisel özellikler. 

Kaynak: Eşitlik Ombudsmanı | www.syrjinta.fi

Her okulun eşitlik eylem planı yapma yükümlülüğü vardır. 
Eşitlik Yasası (madde 6) uyarınca, okulların kimsenin zorbalığa, ayrımcılığa veya 
tacize uğramaması için tedbirlerini almaları gerekir. Okulda eşitlik sağlanmadığı 
durumunda, okulun gerekli eylemlere başvurması gerekir. 

Kaynak: Fin Milli Eğitim Kurumu | www.oph.fi 

Zorbalıkla nasıl başa çıkabilirsiniz? 

Çocuğunuza kendi başına neler yapabileceğini anlatın: 

“Kızım/oğlum, eğer zorbalığa uğrar veya şahit olursan, bu davranışı onayla-
madığını önce zorbaya söyle. Sakın sessiz kalma, ortamı terk etme veya zor-
balığı görmemezlikten gelme. Uyarmak işe yaramazsa, bir başkasına anlat. 
Öğretmenine, okul müdürüne, bir arkadaşına veya evde biz anne-babana 
anlatabilirsin. Okulda durumu kendin anlatmaktan çekiniyorsan bizlerden, kar-
deşinden veya bir arkadaşından yardım isteyebilirsin. Öğretmenin veya okulda 
bir başka görevli bunu müdüre aktaracaktır. Zorbalık hakkında öğretmenine 
veya müdüre e-posta ya da Wilma servisi üzerinden de yazabilirsin. Zorbalık, 
ayrımcılık ve rahatsız edici kasti eylemler, doğrudan seni hedef almasa dahi her 
zaman bildirilmelidir. Zorbalığı bildirmek çok büyük önem taşır, çünkü mağdur 
kişi her zaman kendisi bildiride bulunamayabilir. 

Kaynak: Viikki Normal Okulu | Eşitlik planı | www.helsinki.fi 

http://www.syrjinta.fi
http://www.oph.fi 
http://www.helsinki.fi


Ebeveyn olarak yapabilecekleriniz

• Önce konuyu araştırın. Çocuğunuzu dinleyin ama her dediğine otomatik
olarak inanmayın.

• Çocuğunuzla ve okulla sakin bir şekilde konuşun, görüşlerinizi
gerekçelendirin.

• Okul, zorbanın kendisi ve onun ailesiyle bir görüşme ayarlayabilir.
• Genellikle duruma karşılıklı konuşarak bir çözüm getirilir ve taciz son bulur.
• Okulla aranızdaki güven ilişkisini korumaya özel önem gösterin.
• Çocuğunuza, ailesi olarak onu desteklediğinizi söyleyin.

İpucu! Ev dışı bir uğraş veya hobi grubundan çocuğunuz kendine bir arkadaş 
edinebilir.   

Başka ipuçları için / kaynak: Mannerheim Çocuk Refahı Birliği | www.mll.fi & 
https://www.verywellfamily.com/ways-to-prevent-school-bullying-460755

Ayrımcılıkla nasıl mücadele edebilirsiniz?

Bir öğrencinin, öğretmenin veya personelden birinin çocuğunuza ten 
rengi, dini, dili veya başka herhangi bir kişisel özelliği nedeniyle ayrımcı-
lıkta bulunması durumunda eşitlik ombudsmanıyla iletişime geçebilirsiniz. 
www.syrjinta.fi

Şiddet suçları doğrudan polise bildirilmelidir. Çocuğunuzun dayak ya da 
dövülme gibi bir darp suçuna uğraması halinde, bunu doğrudan polise 
bildirin.  
www.poliisi.fi

http://www.mll.fi
https://www.verywellfamily.com/ways-to-prevent-school-bullying-460755
http://www.syrjinta.fi
http://www.poliisi.fi



