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GİRİŞ 
 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin günlük 

yaşamımıza hızla girdiği düşünüldüğünde akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internet 

teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi açıkça görülebilmektedir. Ancak 

günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda 

istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi kolaylıkları yanında 

aşırı ve zararlı kullanımı birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bireylerde, özellikle 

okul çağındaki çocuk ve gençlerde problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerin 

olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına, akademik veya iş başarılarının 

düşmesine neden olabilmektedir. 

  Öte yandan internetin yer ve zamandan bağımsız, kolay erişilebilir olması, bireyin 

kimliğini gizleyebilmesi gibi etkenler internet üzerinden kumar oynamayı da çekici ve kolay 

ulaşılabilir kılmaktadır. Teknoloji/internetin aşırı ve zararlı kullanımı kumar bağımlılığını 

beslediği gibi, hızlı ve rahat erişim imkânları kumar bağımlılığının gelişmesinde ikincil bir risk 

de oluşturmaktadır. Kumar oynama bozukluğu sorumlulukların yerine getirilememesine neden 

olarak, psikolojik, sosyal ve mesleki işlevsellikte düşüşe yol açmakta, kumar oynama davranışı 

durdurulmaya çalışıldığında ise stres, huzursuzluk, endişe gibi problemler ortaya 

çıkabilmektedir.  

  Davranışsal bağımlılıklar; fiziksel bir maddeye dayandırılamayan insan-makine 

etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan internet, oyun ve kumar gibi 

bağımlılıklar olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol 

edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazzın yeterli olmaması sebebiyle 

kullanım miktarının ya da süresinin giderek artırılmasına, kişinin zamanının büyük kısmını 

bağımlı olunan davranışla geçirmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda da özellikle psikolojik 

ve sosyal problemlerin görülmesiyle birlikte fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin 

hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra bilişim teknolojilerinin eğitim, bilgi sağlama gibi amaçlarla 

kullanılmasının aşırı ve zararlı kullanımını azaltabileceği saptanmıştır.  

  Ülkemizde de çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu teknolojinin bilinçli, 

güvenli ve etkin kullanımına teşvik etmek, bu konuda bilgilendirmek, aşırı ve zararlı teknoloji 

kullanımını önlenmek, aşırı ve zararlı düzeyde kullananları tespit ederek, gerekli tıbbi müdahale 

ve yardıma yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla eş zamanlı çalışmalar yürütülmektedir. 

Bununla beraber pek çok kurum ve kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin toplum tarafından 

bilinirliğini artıracak çalışmalar yapmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini 

güçlendirmek için ulusal bir mücadele gerekmektedir. Bu kapsamda bakanlıklara, kurumlara, 

yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.  

   9 Aralık 2017 tarihli 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında; “Uyuşturucu 

ile Mücadele Yüksek Kurulunun kapsamı genişletilerek, Başbakan Yardımcısı Başkanlığında 

11 bakanın Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları) katılımı ile “Bağımlılık ile Mücadele 
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Yüksek Kurulu” oluşturuldu. Ayrıca, anılan genelge ile yüksek kurul başkanı tarafından 

kurul, alt kurul, teknik kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları 

oluşturulabileceği hususu talimatlandırıldı. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu kararı gereği 

teknoloji ve kumar bağımlılığına müdahale ve koruyucu çalışmaların başlatılması 

doğrultusunda “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında yol haritası 

oluşturulması kararı verildi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte bağımlılıkla mücadele 

çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla 

kurul yapılarıyla ilgili mevzuat düzenlemesi yapıldı. 14 Şubat 2019 tarihli 30686 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Bağımlılık ile Mücadele 

Yüksek Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanması talimatlandırıldı. 

Yüksek Kurul; Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve 

Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin 

katılımıyla yeniden oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde Yüksek 

Kurula Sağlık Bakanının başkanlık etmesi ayrıca Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısının 

başkanlığında kurul ve illerde de vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında il ve ilçe 

koordinasyon kurullarının oluşturulması hükme bağlandı.  

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, Bağımlılıkla 

Mücadele Teknik Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının Çalışma 

Usul Esaslarına yönelik bu düzenleme 09.08.2019 tarihinde 81 ile ve ilgili BMK üyesi 

kurumlara iletildi.  

Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları güncellenerek 3 Temmuz 

2019 tarihinde Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunda 2019-2023 Davranışsal 

Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı onaylanarak, yürürlüğe girdi. 

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Teknik Kurulu oluşturulmuş olup, Eylül ve Kasım 

aylarında toplantılar gerçekleştirildi.  

Davranışsal bağımlılıklarla ile mücadele çalışmaları, yayımlanan Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı ile BMYK üyesi Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içerisinde 

yürütülmeye devam etmektedir. Bilimsel temellere dayandırılarak, çalışmalarının izlenmesi, 

değerlendirilmesi; çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi, koordinasyonun işlevsel sağlanabilmesi 

bu kapsamda büyük önem arz etmektedir. 

   Eylem politikalarının yerele yaygınlaştırılması, koordinasyonun sağlanabilmesi 

davranışsal bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşması için gereken en önemli faktördür. 

İllerde Valililerin riyasetinde İl Sağlık Müdürlükleri koordinatörlüğünde yürütülen 

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları tarafından bu konuda illerin yerel sorunlara 

çözüm önerilerinin sağlanması amacıyla 81 İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Davranışsal 

Bağımlılıklar İle Mücadele Yerel Eylem Planı oluşturulmaktadır.  

Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023); 

3 bölümde oluşturulan faaliyetler ile izlenmektedir.  

• Teknoloji ve İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımını Sağlamak ve Aşırı ve 

Zararlı Kullanımını Önlemek 

• Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek 
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• Danışma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve 

Yaygınlaştırılmasını Sağlamak 

  Davranışsal bağımlılık ile mücadele konusunda belirlenen yol haritası ile yapılan 

çalışma ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve kamuoyuyla 

paylaşılması amacıyla faaliyet raporları yayımlanmaktadır. Hazırlanmış olan bu rapor 

Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 1 

Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 çalışmalarını içermektedir.  
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CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 
 

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Eylem Planı “Teknoloji ve İnternetin Bilinçli, 

Güvenli ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Aşırı ve Zararlı Kullanımının Önlenmesi” 

başlığı kapsamında Başkanlığımızca 2019 yılı içerisinde faaliyetler yürütülmüştür. Faaliyetler 

verilen eğitimler ve kurum içinde güvenli internet kullanımının sağlanması ana ekseninde yer 

almıştır. Buna göre; 

1. Eğitimler 

Başkanlığımız tarafından 2019 yılı içerisinde farklı kurumlarda 123 katılımcıyla 

gerçekleştirilen İletişim Eğitimlerinin bir parçası olarak sosyal medya ve yeni medyanın doğru 

kullanımına ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır. Buna göre söz konusu eğitimler ve 

katılımcı sayıları aşağıda yer almaktadır; 

✓ Dışişleri Bakanlığı (10 Nisan 2019): 25. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim 

Programı kapsamında 64 katılımcıya “Türkiye’nin Sosyal Medyadaki Kamu 

Diplomasisi Faaliyetleri” dersi verilmiştir. 

 

✓ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (27 Mart 2019): Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Temel Eğitimi kapsamında 27 katılımcıya 

“İletişim ve Haberleşme” ve “Sosyal Medyada Kriz Yönetimi” dersleri verilmiştir. 
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✓ İletişim Başkanlığı (20 Eylül 2019):  Aday Memur Eğitimi kapsamında 32 katılımcıya 

“İletişim ve Haberleşme” dersi verilmiştir. 

 

2. Güvenli İnternet Kullanımı 

 Güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Başkanlığımız bünyesinde 

check point uygulaması, virüs tarama uygulamaları, proxyler aracılığıyla ana ve ek hizmet 

binalarımızda tüm personelin kullanımını sunulan 501 bilgisayara gerekli güvenlik 

sağlanmaktadır. 
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 
 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımını sağlamak, bilişim teknolojilerinin 

aşırı ve zararlı kullanımını önlemek amacıyla toplumun geneline yönelik Bakanlığımızın halen 

uygulamakta olduğu Aile Eğitim Programı, bilinçli medya ve internet kullanımı alanında 

ailelere yönelik eğitimleri ile önemli bir rol üstlenmektedir. 

Aile Eğitim Programı (AEP) aile üyesi fertlerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam 

becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmış 

bir yetişkin eğitim programıdır. Eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında 

ülke genelinde formatörlerimiz ve eğiticilerimiz aracılığıyla halka yönelik eğitimlerimiz devam 

etmektedir. 

  AEP Medya eğitimleri ile aile üyelerinin medya imkânlarından azami düzeyde 

yararlanabilmesi ve medyadan gelebilecek zararları en aza indirebilme bilgi ve becerisini 

kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan Medya alanında 4 farklı modül yer 

almaktadır. 

1.Medyayı Tanımak  

2.Medyayı Kavramak  

3.Bilinçli Medya Kullanımı  

4.Aile ve İnternet  

  2013 yılından bu yana Medya Alanı kapsamında toplam 126.135 kişi halk eğitimlerine 

katılmıştır. AEP Medya eğitimleri ile 2019 yılında toplam 35.787 kişi halk eğitimlerine 

katılmıştır. 

Aile Eğitim Programı e-öğrenme ortamına (www.aep.gov.tr) aktarılmış olup, 

vatandaşların web üzerinden de erişim yoluyla bu eğitimleri alması sağlanmaktadır. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1.5.2 Bakanlığımıza bağlı açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde 

çalışan personele ve ebeveynlere yönelik dijital risklere karşı çocukların korunması konusunda 

öneriler içeren materyal hazırlanmıştır. 

2.6. Çocuğun gelişim dönemleri ile fiziksel, duygusal, psikolojik, bilişsel ve sosyal 

özellikleri göz önünde bulundurularak çocukların kendi özel alanının farkında olması ve 

mahremiyetini koruyabilme becerisinin geliştirilmesi amacıyla mahremiyet eğitimi modülü 

hazırlanmış olup söz konusu modül içeriğinde dijital mahremiyete de yer verilmiştir. Özel 

Kuruluşlardan (Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü) hizmet alan çocukların ailelerinden 

14.895 kişiye Mahremiyet Eğitimi verilmiştir.  
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Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı 

yaklaşımlardan korunması, alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının 

yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal 

gelişimlerine destek verilmesi, akranlarıyla sosyalleşmesinin sağlanması amacıyla “Ekranla 

Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyası başlatılmıştır. 81 ilde İl Müdürlüklerimiz 

aracılığıyla tanıtım, etkinlik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, çocuklara ve ailelerine 

yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirilmekte ve çocuk oyun alanları oluşturulmaktadır. 

Kampanya kapsamında yürütülen faaliyetlerde 2019 yılı içerisinde 3329 aileye eğitim seminer 

ve konferans verilmiştir. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
 

Kurumumuz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internet 

ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele etmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, internetin 

güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

Kurumumuzun davranışsal bağımlılıkla ilgili doğrudan bir uzmanlığı bulunmaması nedeniyle; 

bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik yapılacak bilinçlendirme ve eğitim 

faaliyetlerinde görevlendirilecek uzmanlara, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı 

konusunda eğitici eğitimleri verilmesi konusunda katkı sağlanabileceği belirtilmiştir. 

Kurumumuz bünyesinde 2016 yılında kurulan ve “Bilinçlendirme, Yardım ve İhbar 

Merkezlerinden” oluşan “Güvenli İnternet Merkezi (www.gim.org.tr)” ile internetin bilinçli ve 

güvenli kullanımına ilişkin yürütülen bilinçlendirme çalışmaları daha etkili ve verimli hâle 

gelmiştir.  

Bilgi ve İhbar Merkezi; internetteki yasadışı ve zararlı içerikle mücadele edilmesi amacıyla 

ihbarları www.ihbarweb.org.tr web sitesi üzerinden alıp 5651 sayılı Kanun kapsamında etkin 

bir şekilde değerlendirmektedir.  

İnternet Yardım Merkezi; www.internetyardim.org.tr adresli web sitesi üzerinden vatandaşların 

internetin bilinçli ve güvenli kullanımı kapsamında yaşadıkları problemlere yönelik çözüm 

önerileri sunmaktadır.  

Bilinçlendirme Merkezi (www.guvenliweb.org.tr, www.guvenlicocuk.org.tr); bilgi 

teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi ve dijital ortamda yerli pozitif içeriklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

amacıyla faaliyetler yürütmektedir. 

Kurumumuz internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik olarak 2019 yılında ülke 

çapında pek çok okulda düzenlenen 197 etkinlikte 30.316 öğrenci, öğretmen ve ebeveyne 

eğitim vermiştir.  Eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması ve daha geniş kitlelere ulaşılabilmesi 

amacıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak 

eğitici eğitimi projeleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca; 2019 yılında çocuk ve gençlere yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında; 

Çocuklar İçin Kodlama Eğitimi (katılımcı sayısı 599), Python Programlama Dili Eğitimi 

file:///C:/Users/gulsah.aksakalli/Desktop/www.ihbarweb.org.tr
file:///C:/Users/gulsah.aksakalli/Desktop/www.internetyardim.org.tr
file:///C:/Users/gulsah.aksakalli/Desktop/www.guvenliweb.org.tr
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(katılımcı sayısı 480), Mobil Haberleşme Temelleri Eğitimi (katılımcı sayısı 142), Siber 

Güvenlik Eğitimleri (katılımcı sayısı 125) verilmiştir. 

Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 70.000 adetin 

üzerinde broşür, kitap vb. eğitim materyali dağıtılmıştır. 

Her yıl Şubat ayında tüm dünyada 140’dan fazla ülkede kutlanan Güvenli İnternet Günü 

etkinlikleri ülkemizde de her yıl Kurumumuz koordinasyonunda kutlanmaktadır. 5 Şubat 2019 

Salı günü çeşitli aktivitelerle “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile kutlanan 

Güvenli İnternet Günü, bu yıl da 11 Şubat Salı 2020 tarihinde aynı tema ile kutlanacak olup, 

etkinlikler kapsamında “Güvenli İnternet" temasıyla Üniversite öğrencilerine yönelik kısa film 

ve kamu spotu, Lise öğrencilerine yönelik kısa film yarışması düzenlenmektedir 

(https://www.gig.org.tr/). 

2011 yılından itibaren “Seçmek özgürlüktür” sloganıyla ücretsiz olarak sunulan Güvenli 

İnternet Hizmeti ile aileler, çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda 

koruyabilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti, çocuk ve aile profillerinden oluşmaktadır. 2019 

yılında Güvenli İnternet Hizmeti kullanan abone sayısı yaklaşık 6.45 milyondur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gig.org.tr/
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Millet Bahçeleri tasarımı ve yapımında göz önünde bulundurulan bazı hususlar 

aşağıda belirtilmiştir; 

Millet Bahçeleri projelendirilirken, artan fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve zihinsel sağlığı 

iyileştirici ortamlar sağlayarak toplum sağlığına olumlu yönde katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Millet bahçelerinde obezite, fazla kiloluluk gibi kronik 

hastalıklar ile ilgili olarak sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi 

amaçlamaktadır. 

Millet Bahçeleri ile toplum sağlığını teşvik eden ve koruyan bir yapı oluşturmak adına 

özellikle çocuk oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş yolları gibi özellikli alanlarda sigara 

içilmesini engellemek, sigara içenler için ise bahçe içerisinde kontrollü sigara içme alanları/ 

kabinleri oluşturmak ve kolay erişilebilir nitelikte içme suyunun temini için yeterli çeşmeler ve 

sebiller tasarlamak hedeflenmektedir. 

Bahçelerde; her yaş grubu ve yetenekte çocuk için yeteri sayıda ve özellikte çocuk oyun 

alanı bulunması gerekliliği, bu oyun alanlarının kalitesi ve durumu, sağlık ve güvenlik 

hedeflerinin karşılanması, fiziksel ve görme engelli çocuklar için oyun fırsatları sağlamak 

amacıyla ekipmanların ve döşemelerin periyodik olarak yenilenmesi ve bakımı yapılması, ayrıca 

kullanılacak oyuncakların, çocuğun hareketlerini kısıtlamayan ve hayal gücünü geliştiren 

eğitici ve öğretici ögeleri içermesi tasarımda dikkat edilen argümanlar arasında yer almaktadır. 

Diğer yandan, millet bahçelerinde her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları, (futbol, 

basketbol, voleybol, tenis, binicilik, okçuluk gibi), yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve 

yetenekteki çocuklar için oyun alanları, (çocuklara yönelik lego, puzzle, labirent, keşif 

tasarım/uygulama alanları) fonksiyonlarına yer verilmesi hedeflenmektedir. 

 Böylece çocuk ve gençlerin kaliteli vakit geçirmesi, kötü alışkanlıkların ve internet 

bağımlılığının önüne geçmek adına fayda sağlayacağı düşünülerek tasarımlarda bu kriterlere 

önem verilmektedir. 

Samsun Millet Bahçesi 
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Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi 

 

 

 

 

Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi – Macera Parkuru 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Bakanlığımızda çocuk ve gençlere yönelik hizmetler okul öncesi eğitim (kreş) ve Birinci 

Basamak sağlık Hizmetlerinden ibarettir. Davranışsal bağımlılık ile mücadelede, sorun tespit 

edilen çocuk ve gençlerin Birinci Basmak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yönlendirilmesi 

konusunda sağlık merkezi çalışanları bilgilendirilmiştir.  

Özellikle 0-6 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileri ile uygun olmayan süre ve 

içeriklerle karşılaşmasının önlenmesi: Yaşamın ilk 3 yılında teknoloji ile tanışmanın önlenmesi, 

3-6 yaş arası çocukların ebeveyn gözetiminde ve en fazla 30 dakika teknoloji kullanımının 

sağlanması. Ebeveynler, kreş ve bakımevi kullanımını önlemeye ilişkin farkındalığının 

oluşturulması hedefine uygun olarak “teknoloji bağımlılığı” eğitimi tamamlanmıştır.  
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
 

Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Başkanlığımız, insanımızın din 

hizmeti alanındaki talep ve ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da toplumsal huzura, birlik ve 

beraberliğe katkı sağlamaya gayret göstermektedir. Gelişime ve yeniliğe açık, toplumsal 

sorunlara duyarlı bir din hizmeti anlayışıyla hizmet sunan Başkanlığımız, toplumumuzu 

özellikle gençlerimizi ahlaki olumsuzluklardan, zararlı alışkanlıklardan koruma gayretiyle 

hareket etmektedir. Bu kapsamda zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık ve bilinçlendirme 

amacıyla yılda ortalama 6000 vaaz ve hutbe ile yaklaşık 25.000.000 kişiye ulaşılmaktadır. 

Başkanlığımız bağımlılıkla mücadele hizmetlerini 81 ilde bir erkek bir kadın ve Türkiye 

Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)’nin belirlediği ilçelerde 

olmak üzere 175 koordinatör eliyle yürütmektedir. Bağımlılıkla mücadele ve AMATEM 

koordinatörleri, Başkanlığımızca belirlenen faaliyetleri gerçekleştirmekte, illerde valilik 

koordinasyon toplantılarına katılarak alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmakta, 

bölgesinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık toplantıları yaparak bilinçlendirme 

faaliyetlerinde bulunmakta, bağımlı kişileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmektedir. 

Tedavi sonrasında ise muhatapların sosyal uyum programlarına destek olmakta, yeniden 

bağımlılığa dönmemesi için rehabilitasyon çalışmaları yapmaktadır. 

 

 

Modül olarak TBM programı esas alınmakta, bağımlılık türlerinin tümünü içine alacak 

şekilde bağımlılığın dini boyutuna da değinilerek muhatap kitleye yönelik farkındalık ve 

bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  
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Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde vaaz, özel irşat programları, konferans, seminer, panel 

vb. 7.412 program gerçekleştirilmiş olup 114.273 kişiye ulaşılmıştır.  

Bununla birlikte 81 il ve tüm ilçelerinde Başkanlığımız 2019 yılı Yaz Kur’an Kursu 

öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele alanında seminerler düzenlemiş, söz konusu 

seminerlerde teknoloji bağımlılığına ağırlık verilmiştir. Bu çerçevede 8.759 seminer 

gerçekleştirilmiş, seminerlere 507.671 öğrenci katılmıştır.  

 

 

 

Ayrıca ihtiyaç odaklı eğitim veren Kur’an kurslarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 

içerisinde 946.794 öğrenciye kumar ve diğer bağımlılıklar konusunda seminerler verilerek 

farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Son olarak Başkanlığımızca içinde bulunduğumuz Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla 

teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotları 

hazırlanmıştır.  
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Ülke genelinde 313 gençlik merkezimizde sanattan, spora, inovasyondan, gönüllülük 

faaliyetlerine kadar birçok alanda gençleri davranışsal bağımlılıklardan korumaya yönelik 

faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

Sosyal medyanın doğru kullanımı, kişisel bilgilerin güvenliği, doğru bilgiye erişmede 

dikkat edilmesi gerekenler, internet ve sosyal medyanın içerdiği fırsatlar ve tehditler, internet 

ve sosyal medya bağımlılığının sosyal yaşama etkileri, güvenli internet, inovasyon ve internet 

konularını içeren “Sanal Hayatta Kaybettiğimi Gerçekler” isimli bir sunum çalışması 

hazırlanmıştır. Hazırlanan sunum çalışması gençlik merkezlerimizde 1.224 kez sunulmuş ve 

71.015 gencimiz katılım sağlamıştır.  

 

 

Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığını azaltıp onları toplumla bir araya getirerek, 

milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın 

içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, günün önemli bir zaman diliminde vakit 

geçirdikleri sosyal medyanın yerini toplumla iç içe olabilecekleri, gelişimlerine olumlu katkı 

sağlayan alternatif etkinliklerle donatmak ve bunları süreklilik haline dönüştürmek amacıyla 

“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği düzenlenmektedir. Meydanlarda kurulan 

stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri 

ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.  
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Bu bağlamda gençlik merkezlerimizde bağımlılıklarla mücadele kapsamında 1.429 

faaliyet gerçekleştirilmiş olup, toplam 153.490 gencimiz katılım sağlamıştır. 
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Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 

Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere yönelik olarak, yurtlarda çalışan sosyal 

çalışmacı ve psikologlarımız tarafından 83 yurtta bilişim teknolojileri, internetin ve sosyal 

medyanın bilinçli kullanımı ve kumar bağımlılığını önleme konusunda farkındalık konferansı, 

grup görüşmeleri, internet bağımlılığı testi uygulama, stant açma, broşür dağıtma, farkındalık 

yürüyüşü, bisiklet sürme, animasyon filmi ve video gösterimi şeklinde faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlere 3.980 öğrenci katılmıştır. 

Yine Bakanlığımız yurtlarında, çocukların ve gençlerin bilişim teknolojilerini faydalı 

kullanımlarının teşvik edilmesi konusunda kodlama kursu, müzik ve görsel sanatlar kursları, 

yeni medya atölyesi, bilim, teknoloji ve siber güvenlik konferansları, spor çalışmaları ve 

turnuvalar gibi 1.072 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlere 35.407 öğrenci katılmıştır. 

           

   Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

2018-2019 Eğitim öğretim yılında okul spor faaliyetleri; atıcılık, atletizm, badminton, 

bedensel engelliler, beyzbol, bilardo, bilek güreşi, bisiklet, bocce, boks, bowling, buz hokeyi, 

cimnastik, curling, dart, eskrim, futbol, futsal, görme engelliler, güreş, halk oyunları, halter, 

hava sporları, hentbol, hokey, işitme engelliler, judo, kano, karate, kaykay, kayak, korfbol, 

kriket, kros, kick boks, kürek, masa tenisi, muay thai, modern pentatlon, okçuluk, oryantring, 

özel sporcular, ragbi, satranç, softbol,spor tırmanış, taekwondo, tenis, triathlon, voleybol, 

wushu, yelken, yüzme olmak üzere 54 branşta gerçekleşmiştir. 

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG); Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla 

müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel 

faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal 

düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi 

için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleyen bir organizasyondur. 2018 - 2019 

sezonunda atletizm, badminton, beyzbol, bocce, buz hokeyi, buz pateni, basketbol, jimnastik, 

güreş, hentbol, hokey, judo, karate, kayak, masa tenisi, modern pentatlon, softbol, sutopu, 

taekwondo, voleybol ve yüzme olmak üzere 21 branşta gerçekleştirilmiştir. 

Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG), 2018 - 2019 sezonunda basketbol (3x3), buz hokeyi, 

crosminton curling, dragon bot, hentbol, hokey (salon), kayak (kayaklı koşu), korfbol, korumalı 

futbol, kürek, modern pentatlon (laser run), ragbi, salon futbolu, sutopu ve voleybol olmak 

üzere toplam 16 branşta gerçekleştirilmiştir. 

Yüzme Bilmeyen Kalmasın; gençlik ve spor il müdürlükleri bünyesindeki havuzların 

daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan öncelikle 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencilerin 

beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla "Yüzme Bilmeyen 

Kalmasın Projesiyle" Cumhurbaşkanlığı 2 nci Yüz Günlük İcraat Programının sonuna kadar 

yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenmiştir.  

Proje, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uzatılmış olup ilk etapta 65 

ilimizde başlamış, 6 dönem olarak gerçekleşmiş ve 14 Haziran 2019 tarihi itibariyle 71 ilimizin 

katılımıyla sonuçlanmıştır. Proje sonunda toplam 125.231 öğrenciye yüzme eğitimi verilmiştir. 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesine ilkokul öğrencileri 

başta olmak üzere tüm öğrenciler ile vatandaşların dahil edilmesi ile devam edilecektir. 

25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Sponsorluk 

Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde “Ferdi veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri 
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ulusal veya uluslararası gençlik ve spor faaliyetlerinde sponsorluktan yararlanabilir ve reklam 

alabilirler. Sponsorluk ve reklam alınmasında bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin yanında 

ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir. Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı 

olduğu uluslararası federasyonlar ve Bakanlık tarafından izin verilen şekil ve ölçülere uygun 

olmak zorundadır. Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, 

etnik, dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü 

alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler 

kullanılamaz. Vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan 

gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.” hükmü yer almaktadır. Bakanlığımıza 

gönderilen sponsorluk sözleşmeleri ilgili madde kapsamında incelenerek gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde bulunan koordinatörlerimize, antrenörlerimize 

ve spor destek elemanlarına, spor psikologlarına 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında TOHM 

Spor Psikolojisi eğitim çalıştayı düzenlenmiştir. Spor Fizyoterapistleri, Spor Diyetisyenleri ve 

Masör/Masözlere eğitim çalıştayları devam edecektir. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri 

bulunan 22 ilimizde yaklaşık 1.500 sporcunun katılımı ile sosyal etkinlikler, boş zaman 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. TOHM illerinde bulunan spor psikologlarımız 

sporcularımızın psikososyal gelişim becerilerini yükseltmek adına düzenli periyotlarla 

sporcularımıza eğitimler düzenlemektedir. 

 

Eğitim, Araştırma Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

 

Teknolojinin bilinçli, güvenli kullanımı kapsamında bakanlık personelinin %10’una 

eğitim verilmiştir. 

Ülke genelinde okul, yurt ve gençlik merkezlerinde; ortaokul, lise ve üniversite 

öğrencileri ile ebeveynlerden oluşan toplam 39.577 kişiye farkındalık seminerleri verilmiştir.  

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli toplam 81 antrenöre 

uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Bilişim teknolojileri, internet ve sosyal medyanın zararlı 

kullanımı konusunda saha çalışmalarına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. 

 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca ruhsat verilen sanal ortam bayilerine ait bahis 

sitelerine üyeliklerde T.C. kimlik numarası istenilmekte ve 18 yaşından küçüklerin bahis 

oynamasına izin verilmemektedir.  

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı konusunda yapılan 

her türlü duyuru ve reklam çalışmaları 28.5.2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği kapsamında 

yapılmakta ve bu kapsamda gerçekleştirilen spor etkinliklerinde bahis sitelerine ilişkin 

sponsorluk ve reklam içerikleri yer almamaktadır.  

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 283-314 üncü maddeleri ile Milli Piyango 

İdaresi Genel Müdürlüğü; 448-468 inci maddeleri ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

yapılandırılmıştır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan müşterek bahisler “Spor 
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Toto” olarak isimlendirilmekte olup, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın adından gelen bu isim, 

oyunun spor müsabakalarına dayalı olması ve diğer şans oyunlarından ayırt edilmesi amacıyla 

bu haliyle kullanılmaktadır.  
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulunca, davranışsal bağımlılıklar ile mücadele 

kapsamında değerlendirilebilecek 10 (on) mükellefin incelemeye sevki sağlanmıştır. Ayrıca, 

"Sanal Para ve Çevrimiçi Bahis" faaliyetlerine ilişkin araştırma görevine başlanmış olup, konu 

hakkında yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer taraftan, bu alana yönelik vergi incelemesi boyutunda olmayan sıkı vergi 

denetimleri de yürütülmekle birlikte, Bakanlığımız veri tabanında bunlara ilişkin detaylı 

istatistiki veri tutulmadığından denetim sayısına ilişkin bilgi paylaşılamamaktadır. 

 

MASAK MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU  

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planının “Kumar 

Bağımlılığını Önleme Çalışmalarını Yürütmek” ara amacı altında yer alan Faaliyet 2.1 İnternet 

sitelerinde bahis veya kumar sitelerine yönlendirme içeren reklamlara yönelik tedbirlerin 

alınması ile Faaliyet 2.2 Tüm yasal bahis sitelerinde yaş doğrulamasının yapılmasının 

sağlanmasında “Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak kurum/Kuruluş” olarak diğer kurumlarla 

birlikte Başkanlığımızın da yer aldığı ve bu kapsamda; 

➢ Tüm yasal bahis sitelerinde yaş doğrulamasının yapılmasının bu kapsamda cari 

mevzuatımıza göre yetkili ve sorumlu kuruluş olan Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılmasının 

uygun olacağı, yasal olmayan sitelerle ilgili önleyici tedbirlerin alınması faaliyetinin ise, bu 

sitelerin sanal ortamda faaliyet göstermesi sebebiyle sorumlu kuruluşun esasen Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumunun olmasının daha uygun olacağı, Taslak metindeki 3.1.4. 

nolu “İllegal bahis ve kumar sitelerinin denetlenmesi” başlıklı faaliyete ise “denetim” ifadesinin 

“kapatılması” olarak değiştirilmesi şeklindeki görüşlerimiz daha önce bildirilmiştir. 

 

➢ Bu dönemde söz konusu görüşlerimizi destekleyici mahiyette olacak şekilde 

Başkanlığımızca mevzuat değişikliğine yönelik çalışma yapılmış ve aşağıda ayrıntıları yer alan 

kanun değişikliği teklifi bu dönemde meclise sevk edilmiştir. 

Mevcut Durum 

4/5/2007 tarihli ve 5561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun “Erişimin 

engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, 

dördüncü fıkraları aşağıdaki gibidir:  

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi 

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda 

yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak 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. 
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b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 

suçlar. 

(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise 

mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda 

Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en 

geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, 

Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Erişimin engellenmesi kararı, amacı 

gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma 

tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.  

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi 

kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Kuruma gönderilir. 

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının 

yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği 

birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan 

yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. Bu karar, 

erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. 

Dolayısıyla mevcut durumda içeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik 

veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde yayınlara ilişkin olarak erişimin 

engellenmesi kararı re’sen BTK Başkanı tarafından verilebilmektedir. Yayınların içerik veya 

yer sağlayıcısının yurt içinde bulunması halinde ise çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik 

ve fuhuş suçlarında erişimin engellenmesi kararı re’sen BTK Başkanı tarafından verilebilmekte 

maddedeki katalog listede yer alan diğer suçlarda ise içerik veya yer sağlayıcısının yurt içinde 

bulunması halinde erişim engellemesi kararı maddenin (2) ve (3) üncü fıkralarında belirtilen 

yöntemler ile alınmakta ve uygulanmaktadır. 

Mevcut durumu örneklendirmek gerekirse bir web sayfası aracılığıyla “intihara yönlendirme”, 

“uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” veya “kumar oynanması için yer 

ve imkân sağlama” suçları işlendiğinde bu yayınların içerik veya yer sağlayıcısı yurtiçinde ise 

erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme 

tarafından, soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 

tarafından verilebilmektedir. Aynı suçların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunan 

bir web sayfası aracılığıyla işlenmesi halinde ise erişimin engellenmesi kararı yukarıdaki 

yöntemin yanında re’sen BTK Başkanı tarafından da verilebilmektedir. 

Yine mevcut durumda bir web sayfası aracılığıyla “çocukların cinsel istismarı”, “müstehcenlik” 

veya “fuhuş” suçları işlendiğinde içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında ya da yurt içinde 

olmasına bakılmaksızın yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı yukarıdaki 

yöntemin yanında re’sen BTK Başkanı tarafından da verilebilmektedir. 

Konumuz açısından yukarıda yer verilen 5561 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on dördüncü 

fıkrası da önemlidir. Bu madde şu şekildedir; 
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(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde1 

tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında 

işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı 

alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Kuruma gönderilir. 

Ayrıca mevcut durumda 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 

Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 5inci maddesinde yapılan düzenleme ile 7258 

sayılı Kanunun 5 inci maddesine giren suçlarla ilgili olarak 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 

Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerinin uygulandığı hüküm altına alınmıştır.  

Dolayısıyla mevcut durumda yasa dışı bahis suçuna aracılık eden siteler içerik veya yer 

sağlayıcısı nerede olursa olsun Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca tespit edilmekte, 

delillendirilmekte erişim engellenmesi kararı alınmakta ve bu karar uygulanmak üzere BTK’ya 

gönderilmektedir. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunda ise bu web sayfalarının 

içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından anılan 

tespit ve delillendirme yapılarak erişim engellenmesi kararı alınmakta ve bu karar uygulanmak 

üzere BTK’ya gönderilmekte bu web sayfalarının içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında ise 

erişimin engellenmesi kararı re’sen BTK Başkanı tarafından verilebilmektedir. 

 

Değişiklik Talebi  

Yukarıda yer verilen 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan katalog suçlar arasına (c) bendi 

olarak aşağıdaki bent eklenmektedir: (İLK DEĞİŞİKLİK) 

“c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 

Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.” 

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi 

Hakkında Kanunda yer alan suçlar ise belirtilen Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenmiş olan 

yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin suçlardır.  

Ayrıca 8 inci maddenin 4 üncü fıkrasına ise “(6) ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “(7) 

numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde” ibaresi eklenmiştir. (İKİNCİ DEĞİŞİKLİK) 

 

Değişiklik Sonucu 

Yapılan iki değişiklikle beraber bir web sayfası aracılığıyla “7258 sayılı Kanun ile düzenlenen 

yasa dışı bahis suçları” ve “kumar oynanması için yer ve imkân temini suçu” işlendiğinde içerik 

veya yer sağlayıcısının yurt dışında ya da yurt içinde olmasına bakılmaksızın yayınlara ilişkin 

olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen BTK Başkanı tarafından da verilebilmesine imkân 

sağlanacaktır.  

 

Değişikliğin Amacı-Hedefi 

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri organizatörleri bir yandan her yaştan ve her mali durumda 

kişiyi suç ağına çekmekte ve böylelikle toplumsal huzur ve yaşamımıza zarar vermekte diğer 

taraftan ise buradan elde ettikleri suç gelirleri ile toplumsal birliğimize ve adalet sistemimize 

çok daha ağır hasarlar vermektedirler.  

                                                           
1 İlgili kurum ve kuruluş: İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile 
bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder. 
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Yapılan iki değişiklikle beraber sanal ortamda işlenen yasadışı bahis ve kumar suçları ile 

mücadeleye hız kazandırılması hedeflenmektedir. Bu suçların işlenmesi için olmazsa olmaz 

olan web sitelerine erişimin engellenmesi kararının içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında 

ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın re’sen BTK Başkanı tarafından verilebilmesi ile 

bu sitelere erişimin çok daha HIZLI, ETKİN ve ETKİLİ şekilde engellenmesi 

amaçlanmaktadır. 

➢ Bu dönemde Başkanlığımızca gerçekleştirilen/katkı verilen bir diğer faaliyet de yasa 

dışı bahis ve kumar suçu nedeniyle engellenen internet sitelerine konulan uyarı mesajının 

içeriğinin hazırlanması ve Başkanlığımız internet adresine (https://www.hmb.gov.tr/masak-

sunus) erişimde açılır pencere (pop up) ile yasa dışı bahis ve kumar suçuna ilişkin bilgilendirme 

ve uyarı mesajının yayınlanmasıdır. Böylece bu suçlara iştirak etmeye teşebbüs edenlere karşı 

bilinçlendirme ile bilgilendirme faaliyetinin caydırıcılık etkisine katkı sağlanmış olmaktadır. 

Engellenen internet sitelerine konulan uyarı mesajı; 

 

 

Başkanlığımız internet sayfasında yayınlanan açılır pencere (Pop Up) mesajı; 

Kamuoyunun Dikkatine 

Ülkemizde suç örgütleri ve terör örgütleri suç faaliyetlerinde gelir elde etmek, terör 

faaliyetlerini ise finanse etmek için örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç 

bulaşmamış olan vatandaşlarımızın hesaplarını kullanmaktadırlar. Bu kapsamda suç ve terör 

örgütleri, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, 

asgari ücretli vatandaşlarımız ile üniversiteler, yurtlar, kafeler, otobüs durakları, kahvehaneler, 
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oyun salonları gibi farklı ortamlarda irtibat kurmaktadırlar. Bu irtibat sonrasında bu kişilere 

bankalarda hesap açtırma karşılığında aylık belli ücretler ödemeyi vaat etmektedirler. Çok 

sayıda farklı kişi adına açılan bu hesaplar sürekli olarak değiştirilmektedir.  

Ücret karşılığı çeşitli banka şubelerinde hesap açtıran vatandaşlarımız bu hesapların idaresini 

ve kontrolünü kendilerine hesap açtırması karşılığında ücret vaat eden kişilere yani suç 

örgütü üyelerine vermekte, bu hesapların ne için kullanıldığını bile bilmemektedirler. Oysa 

başkası adına hesap açılması bizatihi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir 

suçtur.  

Ayrıca bu suç ve terör örgütleri örgüt üyesi olmayan üçüncü kişiler adına açılan ve 

idaresi tamamen kendilerinde olan bu banka hesaplarını toplumsal hayatımıza, ülkemizin 

refahına, birlik ve beraberliğimize doğrudan etki eden terör, fuhuş, yasadışı bahis, tefecilik, 

dolandırıcılık gibi çok ciddi suçları işlemekte, bu suçlardan gelir elde etmekte, bu suçların 

para trafiğini sağlamakta kullanmaktadırlar.  

Bu nedenlerle vatandaşlarımız aylık belli bir kazanç vaadi ile banka hesaplarını, 

internet bankacılığı şifrelerini ve internet bankacılığına tanımlı cep telefonu sim 

kartlarını başka kişilere KESİNLİKLE vermemelidir. Vatandaşlarımız aylık belli bir 

kazanç vaadi ile banka hesaplarını, internet bankacılığı şifrelerini ve sim kartlarını üçüncü 

kişilere verdiklerinde bir yandan başkası adına hesap açılması suçunu işlemekte diğer yandan 

ise çok daha ciddi suçlar olan terör, fuhuş, yasadışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık gibi 

suçların işlenmesine iştirak etmekte ya da bu suçlardan oluşan suç gelirinin aklanmasını 

yani aklama suçunu doğrudan işlemektedir. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

Çocuk ve gençlerin bağımlılık yapıcı maddeler, risklerden korunması amacıyla 

Bakanlığımız yasal düzenlemeler, bilimsel ölçütler ve etik ilkeler doğrultusunda rehberlik 

hizmetlerinde önleyici ve koruyucu yaklaşım modelini benimsemektedir. Bakanlığımız bilgiyi 

üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, 

kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan 

niteliklerdeki bir bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim ortamları bu yönüyle 

düşünüldüğünde bağımlılığın önlenmesinde olduğu gibi birçok yönüyle birey için olumsuz 

davranış geliştirme ve risklere karşı koruyucu ve önleyicidir. Milli Eğitim Bakanlığının 

müfredatının temel hedeflerinden biri okulöncesi eğitimden itibaren bireyleri temel yaşam 

becerileri ile donatmaktır. Bu doğrultuda Bakanlığımız bağımlılık ile mücadele konusunda 

yapılacak çalışmalar konusunda 2014/20 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi 

yayınlanmıştır. 

    Bakanlığımız uyuşturucu ile mücadele kapsamında talebin azaltılması için bilgilendirme, 

farkındalık kazandırma çalışmaları doğrultusunda öğrenci eğitimleri, aile rehberliği, öğretmen 

eğitimleri yaparak koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri sunmaktadır.  

    Eğitim sistemimiz içerisinde; öğrenciler, veliler, öğretmenler açısından rehberlik 

hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Okullarımızda rehberlik hizmetleri doğrultusunda kişisel-

sosyal, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Koruyucu ve önleyici 

çalışmalarla birçok sorunun yaşanmasının önüne geçilirken, bireyi tanıma teknikleri ile bireyin 

kendini tanımasına, var olan potansiyelini olumlu bir şekilde kullanılmasına ve geliştirmesine 

yardımcı olunması hedeflenmektedir.  

Bağımlılığın önlenmesi kapsamında yapılan çalışmaların konunu uzmanları tarafından 

yürütülmesi kritik öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumda 34.176 

rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Bakanlığımıza bağlı tüm okullarımızda bağımlılıkla 

mücadele kapsamında eğitim öğretim yılı başında okullarımızda uygulanmak üzere hazırlanan 

Yıllık Rehberlik Planları içeriğinde öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeyleri de dikkate 

alınarak; sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında okul kademesine uygun 

eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında 

(TBM) kapsamında teknoloji bağımlılığı konusunda verilen eğitim verilen kişi sayısına ilişkin 

sayılar aşağıda verilmiştir. 

        Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurumların bilgisi dâhilinde ‘’ Türkiye ‘de 16 Yaş 

Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde ve Teknoloji Kullanımı" konulu araştırma (ESPAD) 

çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğinde 77 ilde, 277 ilçede, 562 okulda 10 Nisan 

2019 tarihinde araştırma yapılmıştır. Araştırma veri analiz ve rapor yazım süreci devam 

etmektedir. 

 

 

 

Öğretmen ve Yönetici Öğrenci Veli 

TEKNOLOJİ 

BAĞIMLILIĞI 
496.282 7.889.426 1.929.422 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
 

1. Bilişim Teknolojileri, İnternetin ve Sosyal Medyanın Bilinçli, Güvenli ve Etkin 

Kullanımını Sağlamak ve Aşırı ve Zararlı Kullanımını Önlemek. 

* Faaliyet 1.1. Toplumun geneline yönelik bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal 

medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık amaçlı eğitim, program, 

seminer, yürüyüş, stant kurulması gibi etkinliklerin düzenlenmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından güvenli 

internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme konularında 135 

toplantı düzenlemiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığına ait internet sitelerinde sosyal medyanın etkin ve bilinçli 

kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından görsel olarak yayınlar yapılmaktadır. 

Milli eğitim kurumlarında seminer verilmesi maksadıyla planlama çalışmaları devam 

etmektedir. 

* Faaliyet 3.3. Çocukların ve gençlerin aidiyet duygusunu geliştirmek, boş zamanlarını kaliteli, 

etkin bir şekilde planlamalarını sağlamak için (kod yazma, medya/sosyal medya okuryazarlığı, 

siber güvenlik, dijital vatandaşlık becerileri vb. eğitim ve aktiviteler)  spor ve sanatsal 

faaliyetlerde sosyoekonomik kısıtlılığı olan çocuklara imkan sağlanması, çocukların 

psikososyal gelişim becerilerini daha sağlıklı kazanabilecekleri fiziksel, sanatsal aktiviteleri 

desteklenmesine yönelik (Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, Spor Eğitim Merkezleri, 

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumları) faaliyetler 

gerçekleştirilmesi 

Sorumlu kurum Milli Eğitim Bakanlığı olmalıdır. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı buradan 

çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

* Faaliyet 6.1. Mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda 

gerekli çalışmaların yapılması. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görev alanına giren 

konularda gerekli mevzuat değişiklikleri yapılması konusunda hazırlanan bilgi notu 

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunda Ceza ve Ceza Yargılaması Politikaları konulu 

toplantıda sunulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca mevcut yasal düzenlemelerin incelenmesi devam etmektedir. 

* Faaliyet 6.2. Tüm kafe, internet kafe vb yerlerde bilişim teknolojilerinin doğru kullanımına 

yönelik sabit, dikkat çekici ve uyarıcı mesajların yanı sıra tehdit, taciz, istismar durumlarında 

iletişim kurulacak kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerinin de eklenerek konulmasının 

zorunlu ve standart hale getirilmesi için düzenleme yapılması. 

İçişleri Bakanlığı birimlerinin (Valilikler, kaymakamlıklar ve kolluk birimleri) toplu internet 

kullanımı hizmeti sağlayan internet kafelere ilişkin denetim yetkisi 11.04.2017 tarihli ve 30035 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında 

Yönetmeliğe dayanmakta olup bu kapsamdaki iş yerleri mülki idare amirlikleri bünyesinde 

oluşturulan denetleme komisyonları ile kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden 

denetlenmektedir. Eylem Planında yer verilen bahse konu faaliyetin düzenleme yapılmasını 

gerektirmekte olduğu değerlendirildiğinden bu konuya ilişkin çalışmanın Yönetmeliğin 

yürütücüsü olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından başlatılması gerekmektedir. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca bahse konu faaliyete ilişkin yönetmelik değişikliği 

çalışmasının başlatılması durumunda Bakanlığımız katkıda bulunabilecektir. 

* Faaliyet 6.4. Tüm kurum ve kuruluşların web sayfaları açılış ekranlarına hazırladığı bilinçli 

güvenli internet kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranı açılması 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan web sayfalarında güvenli internet konusunda 

bilgilendirme ekranı bulunmamakla birlikte açılması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılacaktır.   

Jandarma Genel Komutanlığınca çalışmalar devam etmektedir. 

* Faaliyet 8.1. Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik internette, sosyal medyada kimlik koruma, 

güvenli internet kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme 

eğitimlerinin yapılması 

Sorumlu Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak düzenlenmelidir. İçişleri Bakanlığının 

(Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü-) iş birliği yapılacak 

kurum/kuruluşlar arasında yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından güvenli 

internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve tehdit durumunda ihbar etme konularında 135 

toplantı düzenlemiştir. 

J.Gn.K.lığına ait internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında 156 Jandarma ihbar hatlarının 

bilgilendirmesi  yapılmaktadır. 81 ilde Siber Suçlarla Mücadele Kısımları tarafından Milli 

Eğitim Kurumlarında sosyal medya ve yasadışı bahis konularında seminerler verilerek 22.425 

kişiye ulaşılmıştır. 

* Faaliyet 8.2. İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi özel hayatın gizliliğinin ihlali 

bildirimlerinin yapılması, cinsel istismar bildirimlerinin yapılması, internet üzerinden yaşanılan 

problemleri iletme ile ilgili adreslerin bilinilirliğinin artırılması 

Sorumlu Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak düzenlenmelidir. İçişleri Bakanlığının 

(Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü-) iş birliği yapılacak 

kurum/kuruluşlar arasında yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ihbar sayfalarının veri tabanı bilgileri Bilgi Teknolojileri 

ve Haberleşme Daire Başkanlığında olup gerekli yazışmalar yapılıp istenecektir. 

Jandarma Genel Komutanlığının ihbar hatları ve jandarmanın ulaşılabilirliği konusunda resmi 

sosyal medya hesapları üzerinden sürekli olarak görsel yayınlar yapılmaktadır. 

2. Kumar Bağımlılığını Önleme Çalışmalarının Yürütülmesi 

* Faaliyet 1.1. Tüm topluma yönelik kumar bağımlılığının önlenmesi konusunda farkındalık 

(eğitim, program, seminer, yürüyüş, stant kurulması vb.) etkinliklerin düzenlenmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafında umuma açık işyeri, 

kahvehane/kıraathane ve derneklerde vatandaşlara kumarın zararları hakkında bilgilendirme 

faaliyetlerinde bulunulmuş olup herhangi bir kişi sayısı tutulmamıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığınca çalışmalar devam etmektedir. 

* Faaliyet 1.12. Personele uygulanan eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğünce personele uygulanan eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesine dair 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik kurs faaliyetleri devam etmektedir. 

* Faaliyet 2.1. İnternet sitelerinde bahis veya kumar sitelerine yönlendirme içeren reklamlara 

yönelik tedbirlerin alınması 
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Sorumlu Kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak düzenlenmelidir. İçişleri Bakanlığı 

(Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü) iş birliği yapılacak 

kurum/kuruluşlar arasında yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

* Faaliyet 2.2. Tüm yasal bahis sitelerinde yaş doğrulamasının yapılmasının sağlanması 

Hali hazırda bulunan yasal bahis sitelerine T.C. kimlik numarası ile kayıt yapılmakta olup, yeni 

açılacak olanların denetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 

yapılması ilgili kurumların mevzuatı gereği uygun olacaktır. 

* Faaliyet 3.1. Genel nüfusta tutum ve davranış araştırması 

Kumar oynama bozukluğu konusunda genel nüfusta tutum ve davranış araştırması ile alakalı 

herhangi bir araştırma yapılmamıştır. 

* Faaliyet 4.1. Şans oyunlarından 18 yaş ve altının uzak tutulması konusunda mevzuatın 

uygulanabilirliği için denetimlerin güçlendirilmesi 

Emniyet Genel Müdürlüğünce çocukların her türlü tehlikeden ve istismardan korunmaları için 

İnternet salonları, oyun salonları, kafe, kahvehane, büfe, iddia bayileri gibi umuma açık yerler 

ile park ve bahçeler denetlenmektedir. Çocukların şans oyunlarından uzak tutulması için 2019 

yılında ülkemiz genelinde toplamda 2823 iddia bayi denetlenmiş olup mevzuata aykırı hareket 

eden 5 işyeri tespit edilmiştir. 

Jandarma yurt genelinde yapmış olduğu huzur ve güven uygulamalarında sorumluluk 

bölgesinde bulunan şans oyunları oynanabilen iş yerlerinde denetim ve gözetim faaliyetleri 

yapmaktadır.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
 

 “6.3. Güvenli internet hizmet alımının yaygınlaştırılması” eylem maddesi kapsamında; 

  Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı kontrolünde olan hizmet binalarımızda 

güvenli internet hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda Yasa dışı uyuşturucu, kumar, bahis, 

cinsellik, dolandırıcılık gibi sitelere erişim otomatik olarak engellenmektedir.  

“6.4. Tüm kurum ve kuruluşların web sayfaları açılış ekranlarına hazırladığı bilinçli 

güvenli internet kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranı açılması” eylem maddesi 

kapsamında;   

 https://sgb.ktb.gov.tr/kayy/player.html adresinde kurumsal ağın kullanımı ve güvenli 

internet dokümanı sürekli yayındadır.  

“7.1. Dijital oyunların yaş ve gelişim gruplarına göre sınıflandırılması” eylem maddesi 

kapsamında; 

 Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmekte olup, "Sinema 

Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik"te yer alan değerlendirme ve sınıflandırma esasları doğrultusunda 

değerlendirilerek, dijital oyunların değerlendirme ve sınıflandırma işlemleri; ilgili kurullar 

(İstanbul Sinema ve Telif Hakları Müdürlüğü tarafından oluşturulan değerlendirme ve 

sınıflandırma kurulları) tarafından, dijital oyunlar ticari dolaşıma girmeden önce 

gerçekleştirilmektedir. 

Tescil edilen ve yaş ve gelişim gruplarına göre sınıflandırılan oyun sayıları: 

2018 – 151 oyun 

2019 – 91 oyun (Ekim ayı itibari ile) 

  

https://sgb.ktb.gov.tr/kayy/player.html


22 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
 

2019 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından “8-14 Mart Bilim ve Teknoloji 

Haftası” ve Mayısın ilk haftası “Bilişim Haftası”nda başlatılan bilişim teknolojilerinin 

bilinçlendirme, farkındalık çalışmaları 81 İl Sağlık Müdürlüklerinde paydaş kurumlar 

işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Halka yönelik davranışsal bağımlılıklardan koruyucu önleyici 

bilinçlendirme çalışmalarının kapsamında farkındalık eğitimlerinde “bilişim teknolojilerinin 

bilinçli güvenli, etkin kullanımı, bilişim teknolojilerinin biyopsikososyal gelişime etkisi, sanal 

ortamda cinsel istismar ve siber zorbalık, siber saldırılar, teknoloji bağımlılığından korunma” 

konularında eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerle 561.915 çocuk ve gence, 45.901 anne 

babaya, 284.179 öğretmen ve diğer meslek mensuplarına, 19.252 sağlık personeline olmak 

üzere toplamda 911.247 kişiye ulaşılmıştır.  

 

 

Farkındalık etkinliklerinde eğitimlerin yanı sıra doğa yürüyüşü ve sportif aktiviteler 

(bisiklet sürme vb.), tiyatro etkinlikleri, geleneksel oyunlarla çocuk, genç ve vatandaşların 

katılımı sağlanmıştır. Şehir merkezlerinin çeşitli bölgelerinde (AVM, fuar vb.) sağlıklı yaşam 

araçlarında ve açılan stantlarda, broşürler dağıtılmış olup, bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca 

yayın organları ile programlar, bilgilendirici haberler yayınlamış olup, İl Sağlık Müdürlükleri 

internet sayfasında, sosyal medya hesapları, kitle iletişim araçlarıyla (tv, radyo, gazete) bilgi 

paylaşımlarında bulunulmuştur. Yapılan etkinler İl Sağlık Müdürlükleri web sitelerinde ve 

gazetelerde yayınlanmış olup, tüm yurdun konuya dikkati çekilmeye çalışılmıştır. 
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Koruyucu Önleyici çalışmalardan olan Gençlere Ruh Sağlığı çalışmasının odağında 

gençlik alanında çalışan kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının birbiriyle işbirliği ve 

koordinasyon halinde çalışmasına olanak sağlayarak gencin sistem içinde bütüncül ve sürekli 

olarak hizmet alımının sağlaması ve gencin tüm psikososyal ihtiyaçlarının sistem içinde 

karşılanmasının sağlanması olarak amaçlanmaktadır. Merkezi düzeyde ilgili kurumlarla 

işbirliği başlatılmış olup, il düzeyindeki işbirliğinin uygulanması için Ankara İli Sincan 

İlçesinde “Gençlik ruh sağlığının ve psikolojik dayanıklılığın artırılması programı” pilot 

çalışmasına başlatılmıştır. Pilot çalışma Temmuz 2019 tarihinden itibaren üç yıl boyunca 

uygulanacak ve mevcut program yaygınlaştırılacaktır. 
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Eylem Planı kapsamında Halk Sağlığın Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi 

Başkanlığı tarafından Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı ile; bilişim teknolojileri ve 

internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı yönünde toplumun farkındalığının ve bilinç 

düzeyinin artırılmasını, aşırı ve zararlı düzeyde kullananlara ve yakınlarına danışmanlık hizmeti 

verilmesini ve gerekli hallerde tıbbi yardıma erişmelerinin sağlanması amaçlamaktadır.                   

 

Program kapsamında; Sağlıklı Hayat Merkezleri Psikososyal Destek Birimlerinde görev 

yapan sağlık personelleri tarafından (psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı) bilişim 

teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda topluma yönelik 

koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmekte 

ve ihtiyaç durumunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu amaçla SHM de görev yapan 317 

meslek elemanının (psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci) “Davranışsal 

Bağımlılıklarla Mücadele Programı Eğitimi” tamamlanmıştır. 76 İlde 153 SHM’de bilişim 

teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımına yönelik ve kumara bağımlılığı konusunda 

danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Programın Sağlıklı Hayat Merkezlerinde verimli, etkin, 

standardize yürütülmesini sağlamak amacıyla Davranışsal Bağımlılıklarda Danışmanlık 

Rehberi” hazırlanmış ve 81 İl Sağlık Müdürlüğü birinci basamak personeline gönderilmiştir.  

 

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Eylem Planının Danışma, Tedavi ve 

Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması başlığı altında 2.2 İkinci ve 

üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk-ergen ve yetişkin psikiyatrisi 

klinik/polikliniklerinin sayısının artırılması faaliyeti kapsamında 2019 ve 2020-2021 yılları 

arasında ekli listede yer alan il ve hastanelerde Davranışsal Bağımlılık hizmeti verecek 

özelleşmiş poliklinik açılması hususunda aşağıdaki tabloda belirtilen iller talimatlandırılmıştır. 
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  İL  KURUM ADI 2019 2020 

1 
Konya 

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ. Konya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
27.11.2019  

2 Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı  Ankara  Şehir Hastanesi X  

3 
Ankara 

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ. Ankara Gülhane Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
 X 

4 
Ankara 

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ. Ankara Dr. Abdurrahman 

Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

5 
Ankara 

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ. Ankara Dışkapı Yıldırım 

Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

6 
İzmir 

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

7 
İstanbul 

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

8 
Bolu 

T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

9 
Karabük 

T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
 X 

10 

Kütahya 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

 X 

11 
Ordu 

T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
 X 

12 
Rize 

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 X 

13 
Sakarya 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
 X 

 

Ankara Şehir Hastanesi başta olmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde özelleşmiş Davranışsal Bağımlılık polikliniği 

açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 

tarafından Teknoloji bağımlılığı konusunda Tanı, Tedavi, Danışma ve Rehabilitasyon 

hizmetleri sunmak üzere hastanelerden ayrı binada olacak şekilde, Ankara’da 1 (bir) tane 

Teknoloji Bağımlılığı Tedavi Merkezi (TEBATEM) adı altında yeni bir merkezin açılması 

talebi tarafımızdan uygun olarak değerlendirilmiştir. 

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

kapsamında SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Davranışsal Bağımlılık 

Polikliniği 27.11.2019 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.  

Davranışsal Bağımlılık hizmetleri kapsamında; tanı kodu bulunmadığından dolayı 

Davranışsal Bağımlılık hizmeti verecek özelleşmiş poliklinik açılamadığı tarafımıza şifaen 

bildirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler; Davranışsal bağımlılıkların F98.8 ICD10 kodu- 

"Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmış diğer davranışsal ve emosyonel 

bozukluklar" olarak takip edilebileceği ayrıca ek tanı durumunda sisteme veri girişi 

sağlanacaktır.
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TİCARET BAKANLIĞI 
 

2019-2023 yıllarını kapsayan Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı’na göre; 

“1.Teknoloji ve İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Aşırı ve 

Zararlı Kullanımının Önlenmesi” faaliyeti çerçevesinde; 

 

→ “Bilişim teknolojileri, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda 

ülke genelinde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi” başlıklı 1 numaralı eylem planının, 

1.1 numaralı “Toplumun geneline yönelik bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal 

medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık amaçlı eğitim, program, 

seminer, yürüyüş, stant kurulması gibi etkinliklerin düzenlenmesi” başlıklı alt faaliyetinin 

uygulanmasında Bakanlığımız işbirliği yapılacak kuruluş olarak yer almaktadır. Sosyal 

medyanın çocuk ve gençler tarafından bilinçli olarak kullanılması aksi taktirde fiziksel, zihinsel 

ve duygusal gelişimlerini etkileyebilecek hangi zararlı durumlarla karşılaşabilecekleri 

konusunda bilinçlendirilme kampanyalarına Bakanlığımız tarafından destek verilmekte olup, 

sorumlu kuruluş olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılacak 

faaliyetlere aktif katılım sağlanacaktır. 

 

→ Diğer taraftan “Bilişim teknolojilerinin, internetin, sosyal medyanın aşırı ve zararlı 

kullanımını önleme konusunda ülke genelinde bilimsel kapasitenin arttırılması” başlıklı 4 

numaralı eylem planının, 4.2 numaralı “Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın 

aşırı ve zararlı kullanımı konusunda saha çalışmalarının yapılması” başlıklı alt faaliyetinin 

uygulanmasında Bakanlığımız işbirliği yapılacak kuruluş olarak yer almaktadır. Bilişim 

Teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımının özellikle çocuklar ve gençler açısından 

engellenmesi hususunda; gerek sağlıkları açısından (obezite, hareketsizlik, omurga gelişimi, 

boyun fıtığı, göz bozukluğu) gerek ahlaki gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği durumlar 

açısından, gerekse yanıltıcı ve aldatıcı reklam, haksız ticari uygulamalara daha sık maruz 

kalmaları açısından, gerekse bahis-şans-kumar siteleriyle bilinçsizce karşılaşmaları açısından, 

bu gibi geniş kapsamlı tüm konuların ele alınabildiği bilimsel toplantılarda Bakanlığımız hazır 

bulunacaktır. 

 

→ Bir diğer taraftan “Bilişim teknolojileri, internet ve sosyal medyaya ait ürünlerin 

arzının düzenlenmesi” başlıklı 6 numaralı eylem planının, 6.5 numaralı “Medyanın içerikler 

ve özendiriciliğinin uygunluğunun denetlenmesi ve elde edilen sonuçların radyo ve televizyon 

kuruluşlarının yetkileriyle toplantı yapılarak paylaşılması ve yayınlarda özdenetimin 

sağlanması” başlıklı alt faaliyetinin uygulanmasında Bakanlığımız işbirliği yapılacak kuruluş 

olarak yer almaktadır. Bu kapsamda çocuklara yönelik reklam, örtülü reklam ve haksız ticari 

uygulamalar açısından çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim 

özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremeyeceği, aksi 

takdirde mevzuatımız kapsamında idari yaptırım uygulanacağı hükmü mevcuttur. 

Mevzuatımızda açık hükümler olması sebebiyle sorumlu kuruluş olan RTÜK tarafından 

başlatılacak faaliyetlere aktif katılım sağlanacaktır.  
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“2.Kumar Bağımlılığı Önleme Çalışmalarının Yürütülmesi” başlıklı ikinci ara amaç 

çerçevesinde; 

Bilindiği üzere Eylem planında; Kumar bağımlılığının etkileri üzerine bilinçlendirme 

çalışmalarının yapılması ve kumar bağımlılığının önlenmesine yönelik tutum geliştirilmesi, 

kumar oynama bozukluğu konusunda bilimsel kapasitenin artırılması, kumarı özendirici 

içeriklerin engellenmesi amacıyla mevzuatta gerekli düzenlenmelerin yapılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla “Şans oyunları denetiminin güçlendirilmesi” başlıklı 4 numaralı eylem 

planının, 4.2 numaralı “Her türlü spor etkinliklerinde bahis sitelerinin sponsorluk ve reklam 

içeriklerinin engellenmesi” başlıklı alt faaliyetinin uygulanmasında Bakanlığımız sorumlu 

kuruluş olarak yer almaktadır. Tüketicilere yönelik ticari reklamları denetleme yetkisi 

Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu tarafından yapılmaktadır. Her türlü mecrada 

yayınlanan reklam ve tanıtımlar incelenebilmekte olup, muhatabın tespit edilmesi halinde 

Reklam Kurulu tarafından inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle 

düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma 

cezası verilebilmektedir. Reklam Kurulu’ tüketicilerin yanı sıra firmalar ve kurum/kuruluşlar 

da başvuruda bulunabilmektedir. Dolayısıyla eylem planı paydaşlarının da şans oyunlarının 

tüketicileri aldatıcı, çocukları özendirici ve yasadışı olduğunu tespit etmeleri halinde 

Bakanlığımıza iletmeleri önem arz etmektedir.  

 

“3. Danışma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve 

Yaygınlaştırılması” başlıklı üçüncü ara amaç çerçevesinde ise Bakanlığımıza verilmiş 

herhangi bir görev bulunmamaktadır.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
 

Konu: Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Eylem Planı'ndaki 6.4 nolu “Tüm kurum 

ve kuruluşların web sayfaları açılış ekranlarına hazırladığı bilinçli güvenli internet 

kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranı açılması” başlıklı faaliyet 

Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Eylem Planı'nda (DBMEP) "Teknoloji ve 

İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımının Sağlanması, Aşırı ve Zararlı Kullanımının 

Önlenmesi" başlığı altında yer alan 6.4 nolu "Tüm kurum ve kuruluşların web sayfaları açılış 

ekranlarına hazırladığı bilinçli güvenli internet kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranı 

açılması" faaliyetinin sorumluluğu tüm Bakanlıklara verilmiştir. 

Ancak, 13.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele 

Teknik Çalışma Kurulu Toplantısında; DBMEP'nin 6.4 nolu faaliyeti kapsamında tüm kurum 

ve kuruluşların web sayfalarının açılış ekranlarına hazırlanacak bilinçli güvenli internet 

kullanımına ilişkin bilgilendirme ekranının her kurum ve kuruluş tarafından farklı formatta 

hazırlanacağı, bu durumun hem bilgi kirliliğine neden olacağı hem de içerik ve görüntü 

açısından farklılık arz edeceği değerlendirildiğinden, bu konuda kurumlar arasında uyumun 

sağlanması ve bilgilendirme ekranının standart hale getirilmesi bakımından ortak bilgilendirme 

ekranının hazırlanmasına ilişkin çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 

koordinasyonunda gerçekleştirilebileceği dile getirilmiştir.  

Bu bağlamda, "Güvenli İnternet" konusu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 

(BTK) görev alanına girmesi nedeniyle, tüm kurum ve kuruluşların web sayfası açılış 

ekranlarına bilinçli güvenli internet kullanımına ilişkin açılacak bilgilendirme ekranı için 3 adet 

"Güvenli İnternet Hizmeti" pop-up çalışması BTK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 08.01.2020 tarihinde gereği için Sağlık 

Bakanlığına gönderilmiştir. 15.01.2020 tarihinde Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele 

Teknik Çalışma Kurulu toplantısında, hazırlanan 3 adet içerikten tüm Bakanlıklarca aynı 

içeriğin kullanılmasına karar verilerek bir tanesi seçilmiştir. Seçilen içerik 21.01.2020 tarihinde 

Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili Bakanlıklara gönderilerek Bakanlıkların ve Bakanlıkların 

ilgili birimlerinin web sitelerinin açılış ekranında bilgi işlem birimleri aracılığıyla 

yayımlanması istenmiştir. 
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 
 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen destek 

programları kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubunda 2009-2020 

yılları arasında Davranışsal Bağımlılık konusunda üç adet proje, Sağlık Bilimleri Araştırma 

Destek Grubunda ise 1 adet proje desteklenmiştir. Desteklenen projelere ilişkin detaylı bilgi 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubunda desteklenen projelerde 

davranışsal bağımlılık olarak tanımlanan kavramlardan biri olan internet bağımlılığı, 

bağımlılığın nedenleri ve sonuçları ele alınmış, etkili internet kullanımı ve bağımlılık ile 

mücadeleye ilişkin müdahale ve eğitim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubunda desteklenen “Problemli İnternet 

Kullanımıyla Başa Çıkmada Ergenlere ve Ebeveynlere Verilen Psikoeğitim Programının 

Etkinliği” başlıklı proje ise, 15-18 yaş grubu ergenlerde problemli internet kullanım 

düzeylerinin belirlenmesi, etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması ve problemli internet 

kullanımı olan ergenlere ve ebeveynlerine verilen psikoeğitimin etkinliğinin belirlenmesi 

amacıyla planlanmıştır 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr
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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 

 Her yıl Nisan döneminde gerçekleştirilen araştırmada, hanelerde bulunan bilgi ve 

iletişim teknolojileri, Bilgisayar (Bireylerin bilgisayar kullanımı, sıklığı v.b.), İnternet 

(Hanelerde İnternet erişimi sahipliği, bağlantı tipleri, bağlı araçlar, bireylerin İnternet kullanım 

sıklığı, kullanım amaçları v.b), e-Ticaret, e-Devlet uygulamaları, Bilişim güvenliği alanlarında 

veri derlenmektedir.  

 Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye, Kır-Kent ve İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflaması 1. Düzey bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmaktadır. Veriler, belirlenen 

örnekleme yöntemine göre seçilen hane halklarından derlenmektedir. Hane halkında bulunan 

tüm fertlere ilişkin demografik bilgiler (yaş, cinsiyet) alınmaktadır. Eğitim durumu, işgücü 

durumu ve bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik sorular ise 16-74 yaş aralığındaki 

fertlere sorulmaktadır. 6-15 yaş grubu çocuklara ise bilgisayar, internet ve cep telefonu 

kullanımları (sıklık, kullanım süreleri, başlangıç yaşları, amaçlar vb.) ile gazete, dergi ve 

televizyon alışkanlıklarına ilişkin sorular sorulmaktadır. 

 Araştırmanın soru kâğıdı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından 

hazırlanan ve önerilen model soru kağıdı esas alınarak hazırlanmaktadır. Bu soru kağıdı 

Türkiye koşullarına adapte edilmekte, aynı zamanda Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi’ni yürüten 

kurum / kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu kapsamda Hanelerde 

 

ARDEB Proje Bilgileri      

Sıra 

No 

Desteklenen Proje Adı Proje Yılı Bütçesi Yürütücüsü 

Yürütücü 

Üniversite/Ku

rum Adı 

1 

İnternet Bağımlılığı: Kişilik 

Özellikleri, Psikolojik 

Belirtiler, Sosyal Destek Ve 

Ilişkili Bazı Sosyo-

Demografik Değişkenler 

Açısından Bir Inceleme 

2009 11.925,00 

Prof. Dr. 

AYŞEGÜL 

DURAK 

BATIGÜN 

ANKARA Ü.  

2 

Aktif Sosyal Medya 

Kullanıcılarının Siber İnsani 

Değerler Düzeyinin 

Belirlenmesi 

2014 29.460,00 

 Doç. Dr. 

KEREM 

KILIÇER 

GAZİOSMAN

PAŞA Ü.  

3 

 Türkiye'deki Üniversite 

Öğrencilerinin Etkili İnternet 

Kullanımına Yönelik 

Müdahale Programı 

Geliştirme 

2019 10.500,00  

Prof. Dr. 

ZAHİDE 

YILDIRIM 

ODTÜ 

4 

Problemli İnternet 

Kullanımıyla Başa Çıkmada 

Ergenlere ve Ebeveynlere 

Verilen Psikoeğitim 

Programının Etkinliği 

2015 87.860,00 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

NEVİN 

GÜNAYDIN 

ORDU Ü. 
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Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması’nın 16-74 yaş olan kapsamı genişletilerek 6-15 yaş 

arası çocukları da kapsayacak şekilde paydaşlarımızın talepleri dikkate alınarak çocuk modülü 

eklenmiştir. 

 Çalışmaya ait veriler, 2004 yılından başlayarak yıllık olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılı 

verisi mevcuttur.
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TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 
 

• 2019 yılı içerisinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında 

Yeşilay tarafından düzenlenen eğitimlerin yanı sıra, Yeşilay tarafından formatör 

eğitimlerinin verildiği Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Savunma 

Bakanlıkları bünyesinde yürütülen eğitimleler gerçekleşmiştir. 

• Yeşilay Haftası etkinliğinde teknoloji bağımlılığını da içerisine alan Uluslararası 

Karikatür Yarışması eserlerinden oluşan sergi düzenlenmiştir. 

 

 
 

• 2018-2019 yılında 81 ilde MEB’e bağlı tüm okulların katıldığı 9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı 

Gelecek yarışması düzenlenmiştir. Yarışma da teknoloji bağımlılığı ile ilgili eserlerde 

değerlendirilmiş ve dereceye girmiştir. 

• 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde 

rehber öğretmenlere formatör eğitimi verilmiş akabinde rehber öğretmenler mevcut 

illerindeki rehber öğretmenlere uygulayıcı eğitimleri vermiştir. 

• 2019 yılı içerisinde üniversite öğrencilerine TBM Uygulayıcı Akran Eğitimi verilmiştir. 

• Saha etkinliklerimizde yapılan Kahoot Yeşilay Bilgi Yarışması yapılmıştır, yarışmanın 

içerisine teknoloji ile ilgili farkındalık oluşturacak sorular eklenmiştir.  

• TBM akran Eğitimi verilmiş, Yeşil Sahne etkinliği yapılmış, Kurumsal İşbirlikleri İzci 

Kampı düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerde teknoloji bağımlılığına yer 

verilmiştir. 
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• 2019 yılında GSB ile Bahar Kamplarında, İBB ile kış kampında, Gazi Genç Yeşilay 

Üni. Kulüp kampı ile Genç Yeşilay Kulüp Başkanları ile yapılan kamplarda, Mersin 

Kampında, Gazi Ün. Kampında Akran eğitimlerinde davranışsal bağımlılıkla ilgili 

bilgilere de yer verilmiştir.  

• 2019 yılı içerisinde teknoloji bağımlılığı konusunda Yeşilay tarafından eğitici video 

üretilmiştir. Eğitici videoların işitme engelliler için alternatif versiyonlarının üretimi 

devam etmektedir. Ayrıca interaktif video üretimi yapılmıştır. 

• TRT ile TRT Çocuk Sitesinde yer alan Ebeveyn Akademisi için ortak içerik 

hazırlanmaktadır. Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili video röportaj çekimleri yapılmıştır. 

• 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber teknoloji 

bağımlılığı eğitimleri verilmiştir. 

• 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde öğretmenlere teknoloji bağımlılığı konusunda 

eğitim almıştır. 

• 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde velilere teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim 

verilmiştir. 

• Ankara’da 12-13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Kızılay Toplum Merkezlerinden gençlik 

çalışanı, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan personele Yeşilay tarafından TBM 

Uygulayıcı Eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıca yine Ankara’da İl Sağlık Müdürlüğü, 

Yüksek Öğenim Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden katılan uzman personele (psikolog, sosyal 

çalışmacı, öğretmen, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi) 12-13-14 Nisan 2019 

tarihlerinde Yeşilay tarafından TBM Uygulayıcı Eğitimi düzenlenmiştir.23-26 Eylül 

2019 tarihlerinde Bartın İş Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak kamu kurumlarında 

çalışan psikolog, antrenör, gençlik lideri, sosyal çalışmacı, hemşire, doktorlardan oluşan  

personele TBM Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir. Uygulayıcı eğitimlerin içerisinde 

teknoloji bağımlılığı da yer almaktadır. 

•  23-26 Eylül 2019 tarihlerinde Bartın İş Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak 

gerçekleştirilen TBM Uygulayıcı Eğitim kapsamında antrenör ve gençlik liderlerinin de 

aralarında bulunduğu personele TBM Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir. 

• Yeşilay tarafından hazırlanan etkileşimli içerikler Ekim ayı itibariyle MEB’in Eğitim 

Bilişim Ağı’na entegre edilmiştir. 
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• 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde teknoloji bağımlılığı konusunda ilkokul, 

ortaokul ve lise düzeyinde eğitici videolar üretilmiştir. 

• Mavi Kırlangıç Karikatür Atölye etkinlikleri Karikatürist Raşit Yakalı AVM’lerde 

çocuklarla yaptığı karikatür atölyeleriyle çocukların psiko-sosyal gelişim becerilerini ve 

sanatsal aktiviteleri desteklemektedir. 

 

 
 

• Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında davranışsal 

bağımlılıklara yönelik çalışmaları olan Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine burs 

sağlamaktadır. 

 

 

 

• Kumar bağımlılığı eğitimleri için ihtiyaç analizi ve saha araştırması devam etmektedir. 

Hali hazırda Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bilgilendirme seminerleri 

düzenlenmektedir. 
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YÜKSEKÖĞRENİM KURUMU BAŞKANLIĞI 
 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Başkanlığımızın görevleri arasında; 

yükseköğretim kurumları arasında amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, 

bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonun sağlanması yer 

almaktadır. Bu kapsamda Kurulumuzca yükseköğretim kurumları arasında iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Davranışsal Bağımlılık İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ında yer 

alan ilgili faaliyetler kapsamında yükseköğrenim gören öğrencilere bilişim teknolojilerinin, 

internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı, bu konularda bilgilendirme, 

bilinçlendirme faaliyetleri (yarışma, etkinlik, tiyatro yapılması, afiş, broşür dağıtılması vb.) 

gerçekleştirilmesi, kumar bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının 

yapılması aynı zamanda uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık çalışmalarının 

yürütülmesi konusunda yükseköğretim kurumları teşvik edilmektedir. 

Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında bilişim teknolojilerinin, internetin ve 

sosyal medyanın aşırı ve zararlı kullanımı konusunda saha çalışmaları, bilişim teknolojilerinin 

ve internetin aşırı ve zararlı kullanımı konusunda bilimsel araştırmalar ile kumar bağımlılığı 

konusunda makale, tez, bilimsel araştırma yapılması da Kurulumuzca özendirilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin takibine yönelik verilerin belli dönemler itibariyle 

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YÖKSİS)  üzerinden elde edilmesi amacıyla bir anket 

formu hazırlanmıştır. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına ilgili eylem maddeleri 

hatırlatılarak, veri girişi tarihleri ile birlikte konuya ilişkin çalışmaların başlatılmasına yönelik 

resmi yazı yazılmıştır.  

Halihazırda yükseköğretim kurumlarında yürütülen tüm akademik faaliyetlere ilişkin 

ayrıntılı bilgiler (makale, tez, proje, patent vb.) Kurulumuzun 

https://akademik.yok.gov.tr/Akademik Arama/ internet sayfasında yer almakta olup anahtar 

kelime ile arama yapılarak konu ile ilgili tüm akademik çalışmalara ulaşılabilmektedir. Örneğin 

“sosyal medya kullanımı” ile ilgili 185 tez, 6 kitap, 185 makale, 272 bildiri, 19 proje,  “kumar 

bağımlılığı” ile ilgili 3 tez, 13 bildiri ve 1 proje, “internet bağımlılığı” ile ilgili 196 tez, 455 

bildiri, 250 makale, 19 kitap ve 54 proje çalışması bulunmaktadır. 

Ayrıca, 2019 yılı içerisinde Kurulumuz personeline yönelik olarak tüm personele  “Bilgi 

Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi” verilmiştir.

https://akademik.yok.gov.tr/Akademik%20Arama/
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