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‒- 11 ‒KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU
Bilişim Teknolojilerinin çok hızlı geliştiği ve çeşitlendiği günümüzde, bu
teknolojilere erişimin de kolay hale gelmesiyle beraber bilişim teknolojileri araçları hızla
evlerimize, işyerlerimize, kamusal alanlara ve hatta ceplerimize yayıldı. Hayatımızın her
alanında, her anında kullanılabilir hale gelen bu teknolojiler, yapay zekâ, kodlama, robotik,
sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, sosyal ağlar, dijital platformlar gibi çok çeşitli
uygulamalarla hızla çeşitlenerek hakimiyet alanlarını alabildiğine genişletiyorlar.
Bilişim teknolojileri her alanda

hızla yayılırken, bunların

bilinçsiz ve aşırı

kullanımın verdiği zararlar da katlanarak artıyor. Toplumun bütün kesimlerinde, özellikle de
gençlerde ve çocuklarda ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı bu zararların en başında
gelmektedir.
Bilişim teknolojileri bağımlılığı davranışsal bağımlılıklar arasında yer alıyor. İnsanmakine etkileşimine dayanan teknolojik bağımlılıklarda da; madde bağımlılıklarında olduğu
gibi bağımlılığın ana bileşenleri olan zihinsel meşguliyet, duygu-durum değişkenliği,
bağımlı olunan davranışın zaman içerisinde giderek artan sıklıkta tekrarlanması, bağımlı
olunan davranıştan uzak kalındığında yoksunluk belirtileri, kişiler arası ilişkilerde çatışma
ve ayrıca ‘nüks’ gibi fiziksel ve ruhsal bağımlılık belirtileri görülmektedir.
Bilişim teknolojileri bağımlılarının ortak özellikleri olan, gün ve saat farkı ya da yaş
ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocukluk çağından ergenlik çağına kadar, çocuklarımızın
ekrana esir olmaları insanî özelliklerden ve sıcaklıklardan ne kadar mahrum kaldıklarını
gösteren bir çığlıktır aslında. Bu gençlerin ortak özelliği yalnızlık...
Özellikle, bağımlı çocuklarda ve gençlerde çok trajik sonuçlara yol açan, isimlerini
telaffuz bile etmek istemediğimiz bazı bilgisayar oyunları, bir yandan bu yalnızlıktan
beslenirken, bir yandan da bu yalnızlığı sürekli beslemektedir. Bunlar, bu yalnızlık kısır
döngüsüne soktukları çocukları ve gençleri gerçek yaşantılarından koparıp onları sanal
olanla gerçek olan arasındaki sınırların ve ayrımın bulanıklaştığı bir zihinsel esaret alanına
sürüklemektedir. Uzmanlar, bu dramatik ortamın, pek çok psikolojik hastalığı tetiklediğini
özellikle vurguluyorlar.
Bu rahatsızlıkların belirtileri ve semptomları ile ilgili komisyon çalışmalarımıza
katkıda bulunan hekimlerden ve uzmanlardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, alınacak
tedbirler ve bunlara ilişkin olarak, hangi kurumunun ne yapması gerektiği; annelere,
babalara, aileye düşen sorumluluklar; eğitime, okullara, öğretmenlere, özellikle rehber
öğretmenlere düşen sorumluluklar; sosyal çevreye düşen sorumluluklar; iletişim kanallarını,
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bilgisayar oyunlarını denetim altında tutması gereken, bunlarla ilgili yaptırımları uygulama
yetkisi olan kurumlara düşen sorumluluklar; internet sağlayıcılarına düşen sorumluluklar;
ve bütün bunlara bağlı olarak özellikle risk altındaki gruplar için ivedilikle yapılması
gerekenler, raporumuzda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Raporda, özellikle çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığından mümkün
olduğunca uzak tutulmaları için yasama organı olarak neler yapılabileceği konusunda da
somut öneriler yer almaktadır. Özellikle bilgisayar oyunları bağımlılığının pek çok başka
ülke ve hatta bütün dünya için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike olduğunu
yapılan sunumlardan görmekteyiz. Bu tehlike, bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın gibi
yayılmaktadır. Video oyunları, bilgisayar oyunları bağımlılığı çocuklarımızın yalnız zihinsel
sağlıklarını değil, bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya gelmiştir. Dolayısıyla,
özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri
mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor.
Bütün bu tedbirlerin yanında her yaştan vatandaşlarımızın; ama öncelikle ve özellikle
çocuklarımızın, gençlerimizin, bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı ve yerli
yerinde, ahlâkî ve insanî değerleri yitirmeden, sadece bir araç olarak kullanmayı öğrenerek,
gerçek ve sanal dünya arasındaki dengeyi doğru kurabilmelerini sağlayacak bir eğitim
seferberliğini de bir an evvel başlatmak zorundayız. Gençlerimizin teknoloji bağımlılığına
yakalanmadan sosyal medyanın manipülasyonlarını aşabilmeleri, gerçek zaman ve mekân
algılarını muhafaza edebilmeleri için, sadece egitim kurumlarımızı değil, bütün toplumsal
kurumları ve bileşenlerini harekete geçirecek böyle bir eğitim ve bilinçlendirme seferberliği
ile onları sanal olandan gerçek olana yöneltmek; akranlarıyla, arkadaşlarıyla, aileleriyle
birlikte onları açık havayla, sporla, oyunla, sanatsal ve kültürel etkinliklerle tanıştırmak,
sevdirmek zorundayız. Bunu başarabilirsek eğer, ne aradığını bilenler için, neyi nerede
araması gerektiğini bilenler için, bilgiye sayısız yoldan erişim olanağı sunan bu teknolojileri
faydalı bir araca dönüştürmeyi ümit edebiliriz.
Komisyonumuz işte bu ümidi hayata geçirmek için çalıştı.

Nabi AVCI
Eskişehir Milletvekili
Komisyon Başkanı
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ÖNERGE METİNLERİ
1. Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER ve 23 Milletvekilinin, medya ve
internetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
(10/38):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Ülkemizdeki çocukların geleceğimiz olduğunu bilerek onların yaşamsal her
sorununa kapsamlı çözüm ve yaklaşımlar üretilmelidir. Bu bağlamda çocuk sorunları
öncelikli kılınmalıdır. Teknolojik gelişmeler ile çocuklar için farklı içerikte yararlı olduğu
kadar zararlı olabilecek ürünlerde üretilmektedir. Özelikle çocukların gelişim süreçlerinde
şiddet içerikli oyunlar ve programlar izlemeleri onların şiddete yönelmelerine sebep
olmaktadır. Bu nedenle medyanın ve internetin çocukların şiddete yönelmelerinde etkisinin
araştırılması ve bunun önlenmesinin sağlanmasına yönelik Anayasanın 98, İçtüzüğün 104
ve 105' inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim.
1)

Ömer Fethi GÜRER

Niğde

2)

Gürsel TEKİN

İstanbul

3)

Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul

4)

Orhan SÜMER

Adana

5)

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

Kocaeli

6)

Sibel ÖZDEMİR

İstanbul

7)

Kemal ZEYBEK

Samsun

8)

Baha ÜNLÜ

Osmaniye

9)

Müzeyyen ŞEVKİN

Adana

10)

Ayhan BARUT

Adana

11)

Ahmet ÖNAL

Kırıkkale

12)

Ahmet KAYA

Trabzon

13)

Kazım ARSLAN

Denizli

14)

Serkan TOPAL

Hatay

15)

Ali Mahir BAŞARIR

Mersin
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Mustafa ADIGÜZEL

Ordu

17)

Haydar AKAR

Kocaeli

18)

Necati TIĞLI

Giresun

19)

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

Manisa

20)

Emine Gülizar EMECAN

İstanbul

21)

Süleyman BÜLBÜL

Aydın

22)

Bayram YILMAZKAYA

Gaziantep

23)

İrfan KAPLAN

Gaziantep

24)

Burhanettin BULUT

Adana

Gerekçe:
Yalnız yetişkinlerin değil çocuklarında yaşamında internet ve medyanın önemli
etkisi olduğu bir gerçektir. Hızlı kentleşme ve yaşam değişiklikleri ile çocukların özellikle
büyük kentlerde daralan oyun alanları yerini evlerinde odalarında televizyon, internet,
telefon ile kurdukları yenidünya almaktadır. Ya da internet kafeler çocukların gününü
geçirdikleri yerler durumu haline gelmiştir.
Çocukların yaşamsal olanakları yanında aldıkları eğitim, aile ve çevre ile bu
bağlamda etkileşimleri de dikkate alındığında internet, telefon ve televizyon ile oluşan
ilişikleri onların rol modellerinin oluşumunun da önünü açmaktadır. Özellikle şiddet içerikli
yayınların gençleri ilgi alanına çektiği ve etkilenimi altına aldığı da farklı araştırmalara
yansımaktadır. Silah, yumruk, kavga, cinayet, tuzak, uyuşturucu, kısacası olumsuz tüm
örnekleri içeren oyunlar ve yayınların çocukların erişimi engellenecek bir düzenleme ne
yazık ki sağlanamamaktadır. Yayınlarda verilen çocukları uzak tutun ya da çocuklar için
zararlıdır ibarelerinin de çok etkili olmadığı görülmektedir.
Toplumda farklılıklar gösteren şiddet türlerinin çocuklara yansımalarının da bu
bağlamda araştırılması önemlidir. İnternet ve medyanın özellikle şiddet içerikli
uygulamalarının çocuklar üzerinde etkisinin de düzenli incelenmesi ve olumsuz
yansımalarının olup olmadığının da değerlendirilmesi gereklidir. Çocukların evde ve aile
içinde olduğu gibi umuma açık yerlerde de internet ve medyanın şiddet etkisinden korunması
ve şiddete yönelmesinin önlenmesi adına kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Yasaların
varlığının ve düzenlemelerin sorunların aşılmasını sağlamadığı da görülmektedir. Meclis
araştırması ile çocukların bu tür oyunlara erişim noktalarının incelenmesi, yayınların
denetlenmesi, şiddet içerikli oyunlara ilgiyi yaratan nedenlerinde saptanması, şiddet içerikli
programlar ve bunların çocuklar üzerinde etkisi ile erişimi dâhil kapsamlı bir araştırma
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sağlanmalıdır. Şiddetle ilgili risk etmenlerinin belirlenmesi önemlidir. Çocuklar neden
şiddet ile ilgili yayınlara daha çok ilgi duymaktadır? Neden o alana yöneliş göstermektedir?
Bu konunun incelenmesi önemlidir. Aile sorunları, eğitim sorunları, ekonomik sorunlar gibi
konuların varlığı yanında çocuklar için şiddet içeriğinin daha farklı tanımlamaları da olabilir.
Meclisin bu anlamda yapacağı çalışma bugüne kadar yapılanların irdelenip incelenmesinden
öte meclis eli ile soruna çözüm üretilecek yasal düzenlemeleri sağlamak, kurumlar arası
koordinasyonu geliştirmek açısından yararlı olacaktır.
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2. Eskişehir Milletvekili Nabi AVCI ve 37 Milletvekilinin, sosyal medya
bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve sosyal
medyanın kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/466):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Teknolojinin gelişmesinin etkisiyle ülkemizde hızla yayılan ve özellikle gençleri
etkisi altına alan sosyal medya bağımlılığının etkilerini daha açık bir şekilde görmek ve
değerlendirmek, bağımlılığın verdiği ve verebileceği zararı en aza indirmek, sosyal medya
araçlarının daha kontrollü ve faydalı kullanımını sağlayabilmek amacıyla Anayasa’nın
98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını
arz ederim.
1)

Nabi AVCI

Eskişehir

2)

Semiha EKİNCİ

Sivas

3)

Meliha AKYOL

Yalova

4)

Mücahit DURMUŞOĞLU

Osmaniye

5)

Oya ERONAT

Diyarbakır

6)

Husret DİNÇ

Hakkâri

7)

İrfan KARTAL

Van

8)

Mustafa ESGİN

Bursa

9)

Abdulahat ARVAS

Van

10)

Ali Cumhur TAŞKIN

Mersin

11)

Muhammed Fatih TOPRAK

Adıyaman

12)

Ramazan CAN

Kırıkkale

13)

Mehmet Mehdi EKER

Diyarbakır

14)

Zemzem Gülender AÇANAL

Şanlıurfa

15)

Mehmet Habib SOLUK

Sivas

16)

Kemal ÇELİK

Antalya

17)

Habibe ÖÇAL

Kahramanmaraş

18)

Halil ÖZCAN

Şanlıurfa

19)

Süleyman BÜLBÜL

Aydın

20)

Tamer DAĞLI

Adana
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21)

Mehmet Cihat SEZAL

Kahramanmaraş

22)

Ebubekir BAL

Diyarbakır

23)

Emine YAVUZ GÖZGEÇ

Bursa

24)

Şamil AYRIM

İstanbul

25)

Ahmet ÖZDEMİR

Kahramanmaraş

26)

Recep ÖZEL

Isparta

27)

Refik ÖZEN

Bursa

28)

Cemal BEKLE

İzmir

29)

Ahmet YILDIZ

Denizli

30)

Necip NASIR

İzmir

31)

Ali ŞAHİN

Gaziantep

32)

Yavuz SUBAŞI

Balıkesir

33)

Serap YAŞAR

İstanbul

34)

Süleyman KARAMAN

Erzincan

35)

Markar ESEYAN

İstanbul

36)

Abdullah GÜLER

İstanbul

37)

Zafer IŞIK

Bursa

38)

Müşerref Pervin Tuba DURGUT

İstanbul

Gerekçe:
Teknolojinin gelişmesiyle son zamanlarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan
sosyal medya araçlarının çeşitlenmesi ve kullanımının artmasıyla ortaya çıkan Sosyal Medya
Bağımlılığı ülkemizde de etkilerini hızla göstermektedir.
Kişinin günlük hayatını fazlasıyla etkileyen bu bağımlılık için hastalık türü olarak
resmi tıbbi bir tanım olmamasına rağmen, sosyal medyanın fazla derecede kullanımı negatif
etkili alışkanlığı tıp tarafından da incelenmektedir.
Basitçe açıklanacak olursa Sosyal Medya Bağımlılığı; insan hayatında psikolojik ve
sosyal yönden olumsuz etkilere ve sosyal medyada aşırı vakit harcanmasına neden olan
zorlayıcı bir davranış demektir.
Birinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığını belirlemek için doğrudan bir yöntem
bulunmamakla birlikte bir kişinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığını gösteren birçok
belirti ve davranış bulunmaktadır. Pek çok uzman depresyon, anksiyete, psikolojik
bozukluklar gibi benzeri belirtileri gözlemlemiş ve bunların sosyal medya bağımlılığının
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kanıtı olduğuna kanaat getirmiştir. Bazı belirtiler net ve belirli bir noktaya gelmişken
bazılarını tanımlamak daha zordur ve ortaya çıkartmak için çaba gerektirmektedir.
Sosyal medya bağımlılığının bilindik zararlarının yanı sıra fazlaca bilinmeyen ancak
sağlığımızı etkileyen hastalıklara neden olan yanları da mevcuttur. Örneğin sosyal medyada
fazla vakit geçiren kişilerin daha fazla oturdukları için obezite veya kalp hastalığı riskini
artıran faktörlerden biri olan metabolik sendroma daha yatkın oldukları gözlemlenmiştir.
Gençlerin akranları tarafından beğenilme istekleri ve çevrelerinden kolayca
etkilenmeleri sosyal medyanın bu kadar öne çıkmasında etkili olmuştur. Beynin
ödüllendirme merkezi üzerine yapılan bir araştırmada çocukların, erişkinlerin ve gençlerin
ödüllendirilme merkezleri karşılaştırılmış ve ödüllendirici aktivitelerde gençlerin
beyinlerinin bu bölümlerinin aşırı derecede aktif olduğu görülmüştür. Ödüllendirme
merkezlerinin boyutu ve aşırı aktif olması yüzünden gençler risk alma eğiliminde bulunup,
alabilecekleri herhangi bir zevk için düşüncesizce yanlış kararlar vermektedirler. Bu durum,
gençlerin sosyal medyanın verdiği ödüllendirme duygusuna neden bu kadar sıkı bağlı
olduklarını açıklar niteliktedir. Fakat sosyal medyanın değişik tarafı vardır ki, tek bir
paylaşımla ne kadar beğenildiğini sayısal olarak ölçebilme olanağıdır. Paylaşımın getirdiği
beğeniler, anlık ve somuttur; bu da genç beyinlerin ödül merkezi gibi bölümlerini coşturur
ve zevk anında aşırı tepkiye yol açar.
Bu sebeplerle Sosyal Medya Bağımlılığının en verimli zamanlarında olan gençler
üzerindeki etkilerinin olumludan daha çok olumsuz olarak gerçekleştiğini söylemek gerekir.
Zamanlarını daha verimli ve daha sağlıklı aktivitelerle geçirmeleri gereken gençler bu
bağımlılık yüzünden ilgilerini tek bir alanda toplayarak günden güne Sosyal Medyanın
etkisine daha çok girmektedir.
Tüm bu nedenlerle ülkemiz gençlerinin üzerinde bu bağımlılığın etkilerini daha açık
bir şekilde görmek ve değerlendirmek, bağımlılığın verdiği ve verebileceği zararları en aza
indirmek, daha kontrollü ve faydalı kullanım sağlayabilmek amacıyla bir Meclis Araştırması
açılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.
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3. Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER ve 27 Milletvekilinin, internet ve
oyun bağımlılığı sorunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/494):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Teknolojinin hız kazanmasıyla beraber çocuklarımız için bir bağımlılık tehlikesi
yaratan internet ve bilgisayar oyunlarına yönelik araştırma gerçekleştirilebilmesi ve alınması
gereken tedbirlerin uzman görüşleri eşliğinde tartışılabilmesi için, Anayasanın 98, İçtüzüğün
104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim.
1)

Ömer Fethi GÜRER

Niğde

2)

Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul

3)

Kadim DURMAZ

Tokat

4)

Ayhan BARUT

Adana

5)

Kemal ZEYBEK

Samsun

6)

Ali KEVEN

Yozgat

7)

Kazım ARSLAN

Denizli

8)

Utku ÇAKIRÖZER

Eskişehir

9)

Aydın ÖZER

Antalya

10)

Ali ŞEKER

İstanbul

11)

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Bursa

12)

Alpay ANTMEN

Mersin

13)

Serkan TOPAL

Hatay

14)

Mahir POLAT

İzmir

15)

Onursal ADIGÜZEL

İstanbul

16)

Faruk SARIASLAN

Nevşehir

17)

Neslihan HANCIOĞLU

Samsun

18)

Yüksel ÖZKAN

Bursa

19)

Bayram YILMAZKAYA

Gaziantep

20)

Çetin ARIK

Kayseri

21)

Mahmut TANAL

İstanbul

22)

İrfan KAPLAN

Gaziantep

23)

Özgür CEYLAN

Çanakkale
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24)

Abdurrahman TUTDERE

Adıyaman

25)

Hüseyin Avni AKSOY

Karabük

26)

Özgür KARABAT

İstanbul

27)

İsmail Atakan ÜNVER

Karaman

28)

Atila SERTEL

İzmir

Gerekçe:
Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen internet ve bilgisayarlar hayatı
kolaylaştırmanın ve bilgiye hızlı erişimi sağlamanın yanı sıra bilinçsiz kullanımı aracılığı ile
çocukların ve gençlerin hayatında önemli bir yer edinerek bir anlamda bağımlı olmalarına
yol açmaktadır.
Çeşitli ülkeler sanal bağımlılık konusunda araştırıcı ve önleyici çalışmaları teşvik
etmekte ve çocukların, gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına koruyucu sınırlamalar
getirmektedir. Ülkemizde de internet kafelerin kullanımında yaş sınırlaması olsa da gündelik
yaşamda yaş sınırlamasına pek uyulmamaktadır.
Günümüzde çocuklar sanal arkadaşlıklar ve sanal kimliklerle gerçek dünyadan
uzaklaşmakta ve korunmasız internetin yaratabileceği her türlü tehlike ile yüz yüze
kalmaktadır.
Bilgisayar oyunlarının da çocukları şiddete yönlendirdiği artık uzmanlarca kabul
edilen ortak bir görüştür.
Oysa bilgisayar ve internet kullanımı bilinçli bir şekilde gerçekleştirilirse hem
çocuğa hem topluma yüksek yarar sağlayacaktır. Ancak çocuklara yönelik birçok tehlikenin
var olduğu internet, çocukların sınırsız kullanımına sunmak çocukları içe kapanık, agresif,
şiddete yatkın, okuma alışkanlığından uzak bireyler haline getirebilir.
Yukarıda özetlenen sebeplerle, sanal bağımlılık konusunun detaylarını, sebeplerini
ve sonuçlarını, nasıl önlenebileceğini, alınabilecek tedbirleri araştırabilmek, tartışabilmek ve
uzman görüşler eşliğinde konuyu inceleyebilmek amacıyla bu araştırmanın açılmasının
uygun olacağını düşünmekteyim.
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‒- 11 ‒4. Samsun Milletvekili Bedri YAŞAR ve 22 Milletvekilinin, madde, internet,
teknoloji ve diğer bağımlılıkların nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/536):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere madde bağımlılığı, internet ve
teknoloji bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak, bireyleri bağımlılığa götüren
nedenlerin tespit edilmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
maksadıyla Anayasa’nın 98. İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması
açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.
1)

Bedri YAŞAR

Samsun

2)

Hüseyin ÖRS

Trabzon

3)

Aylin CESUR

Isparta

4)

Ahmet Kamil EROZAN

Bursa

5)

Ayhan EREL

Aksaray

6)

Hayrettin NUHOĞLU

İstanbul

7)

Metin ERGUN

Muğla

8)

Ahmet ÇELİK

İstanbul

9)

Arslan KABUKCUOĞLU

Eskişehir

10)

Feridun BAHŞİ

Antalya

11)

Zeki Hakan SIDALI

Mersin

12)

Ümit DİKBAYIR

Sakarya

13)

İsmail KONCUK

Adana

14)

İmam Hüseyin FİLİZ

Gaziantep

15)

Ayhan ALTINTAŞ

Ankara

16)

Yavuz AĞIRALİOĞLU

İstanbul

17)

Tamer AKKAL

Manisa

18)

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Adana

19)

Fahrettin YOKUŞ

Konya

20)

İsmail TATLIOĞLU

Bursa

21)

Ümit BEYAZ

İstanbul
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22)

Aydın Adnan SEZGİN

Aydın

23)

Enez KAPLAN

Tekirdağ

Gerekçe:
Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları
artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji
ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
zararlara yol açmaktadır.
Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir.
Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu
yaklaşımla mümkün olabilecektir.
Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak
maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin
duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o
maddeye düşkünlüğünü ifade etmektedir.
Bağımlılık noktasında dikkat çekilmek istenen ve çözülmesi gereken sadece sigara,
tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar bağımlılığı değil bu bağımlılıklarla birlikte çözülmesi
önem teşkil eden teknoloji bağımlılığı da günümüzün önemli sorunlarından biridir.
Teknolojinin insan yaşamına kazandırdığı sayısız faydaların olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi
ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilmektedir. İnternet ve teknoloji
bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne
ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır.
Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yaratacak unsurların tümü yalnızca bazı
grupların risk altında olduğu bir problem olmayıp, toplumun tümünü ilgilendirmektedir ve
toplumun tümü bağımlılık noktasında risk altında bulunmaktadır. Bu nedenledir ki;
bağımlılık hususunda uygulanacak olan mücadele toplumun her kesimi tarafından
benimsenmeli ve istikrarlı biçimde sürdürülebilmelidir.
Yaşam şartlarının değişmesi ile yeni bağımlılık türleri ortaya çıkmaktadır. Dünyada
ve Türkiye’de artan bağımlılıklar geniş toplum kesimlerinin hem bu gününü hem de
geleceklerini tehdit etmektedir.
Belirttiğimiz bu gerekçelerle, uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere sigara,
tütün, alkol, kumar, internet ve teknoloji ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak, bireyleri
bağımlılığa götüren nedenlerin tespit edilmesi ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin
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belirlenmesi maksadıyla Anayasa’nın 98. İçtüzüğün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince
Meclis Araştırması açılması önem teşkil etmektedir.
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5. İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM ve 34 Milletvekilinin, bilişim
teknolojileri bağımlılığının bireyler üzerindeki etkilerinin tüm yönleriyle incelenerek
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/978):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Modern hayat, teknolojinin gitgide gündelik hayatın tüm yönlerine nüfuz ettiği,
insanların kişisel ve toplumsal hayatlarında daha etkin olduğu bir mecrada ilerlemektedir.
Teknoloji hiç şüphesiz bir yandan hayatımızı kolaylaştırıp büyük bir verimlilik artışı
sağlarken diğer yandan yeni türden teknolojik sorunlar gündemin bir parçası olmaya
başlamıştır. Bunlar arasında en önemlisi insanların kişisel hayatlarını etkileyip
dönüştürecek, onun gerçek hayattaki toplumsal kimliğini simülasyon dünyasına
hapsedecek şekilde gelişen ve artık tıbbi bir probleme dönüşen “bilişim teknolojileri ve
onların platformlarına” ilişkin bağımlılıktır.
Bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerini her yönüyle
görmek ve değerlendirmek, bu bağımlılığın verdiği ve verebileceği zararları en aza
indirmek ve teknolojinin daha kontrollü ve faydalı kullanımını sağlayabilmek amacıyla
problemlerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün
104?üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.
1)

Binali YILDIRIM

İzmir

2)

Mehmet MUŞ

İstanbul

3)

Ramazan CAN

Kırıkkale

4)

Yılmaz TUNÇ

Bartın

5)

Pakize Mutlu AYDEMİR

Balıkesir

6)

Ahmet KILIÇ

Bursa

7)

Hakkı KÖYLÜ

Kastamonu

8)

Akif Çağatay KILIÇ

İstanbul

9)

Emine YAVUZ GÖZGEÇ

Bursa

10)

İbrahim Halil FIRAT

Adıyaman

11)

Hacı Ahmet ÖZDEMİR

Konya

12)

İsmail Emrah KARAYEL

Kayseri

13)

Selman ÖZBOYACI

Konya
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Ayşe KEŞİR

Düzce

15)

Şenel YEDİYILDIZ

Ordu

16)

Radiye Sezer KATIRCIOĞLU

Kocaeli

17)

Arife POLAT DÜZGÜN

Ankara

18)

Ziya ALTUNYALDIZ

Konya

19)

Zeynep GÜL YILMAZ

Mersin

20)

Sermin BALIK

Elazığ

21)

Zemzem Gülender AÇANAL

Şanlıurfa

22)

Serap YAŞAR

İstanbul

23)

Ahmet AYDIN

Adıyaman

24)

Ravza KAVAKCI KAN

İstanbul

25)

İsmail KAYA

Osmaniye

26)

Nevzat ŞATIROĞLU

İstanbul

27)

Yücel MENEKŞE

Nevşehir

28)

Bekir Kuvvet ERİM

Aydın

29)

Zülfü Tolga AĞAR

Elazığ

30)

Kadir AYDIN

Giresun

31)

Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

İzmir

32)

İsmail BİLEN

Manisa

33)

Hakan KAHTALI

Malatya

34)

Ahmet ÇAKIR

Malatya

35)

Tamer DAĞLI

Adana

Gerekçe:
Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz
bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Günümüzde sigara, alkol, madde, kumar ve
teknoloji bağımlılığı gibi türleri bulunmaktadır. Bunlardan teknoloji bağımlılığı, bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin gittikçe artması ve cep telefonları, bilgisayarlar ve internet
teknolojilerinin yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan,
kişinin interneti aşırı kullanma isteğinin önüne geçememesine neden olan, internetten
yoksun kalındığında kişide gergin davranışlar oluşturan ve sosyal hayatı etkileyen bir
bağımlılık türüdür.
Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız faydalar vardır. Ancak kişinin
teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız
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kullanması teknoloji bağımlılığına yol açarak çok ciddi zararlara sebep olmaktadır.
Teknoloji bağımlılığının belirtilerine, gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak,
bilgisayardan, telefondan uzak kalındığı zaman boşluktaymış gibi hissetmek ve internete
girebilmek için yemek yemekten ve arkadaşlarla vakit geçirmekten ödün vermek gibi
davranışlar örnek olarak sayılabilir. Söz konusu davranışlar çocuk ve gençlerde düşünce
süreçlerinin bozulmasına, kişinin duyarlılıklarının azalması ve genel sağlık düzeyinin
düşmesine, bu kişilerde obsesif. depresif, kaygılı, düşmanca, korku dolu, şüpheci
düşüncelerin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca yoğun bir şekilde internet kullanan ve
bilgisayar oyunlarıyla zamanını geçiren gençlerin sosyal gelişimleri önemli ölçüde
gerilemekte, özgüvenleri düşmekte, sosyal kaygı düzeyleri ve saldırganlıkları
artmaktadır. Yapılan araştırmalar, internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin
giderek yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşadıklarını ortaya
çıkarmıştır.
Ülkemizde teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere çeşitli bağımlılıklarla etkin
mücadeleye önem verilmektedir. Bu kapsamda, 24 üncü Yasama Döneminde Bilgi
Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta
Çocuklar. Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ve 26 ncı Yasama Döneminde
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın
Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu önemli çalışmalar yapılmıştır. Yakın zamanda 2019/2 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere uyuşturucu,
alkol ve tütün gibi bağımlılıklarla mücadele amacıyla Bağımlılık ile Mücadele Yüksek
Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca Bilgi
Teknolojileri Kurumu bünyesinde internetin güvenli kullanımını sağlamak ve bilişim
şuurunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere Güvenli İnternet Merkezi
kurulmuş; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerin bilinçli medya
ve internet kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri kapsamında vatandaşlarımıza medya
ve internet konularında eğitim verilmiş; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan “16
Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde ve Teknoloji Kullanımı” konulu
araştırmada 13.040 öğrenciye ulaşılarak bu yaş grubundaki öğrenciler arasında sigara,
alkol, madde ve teknoloji kullanımına ilişkin eğilimlerin tespiti amacıyla çeşitli
çalışmalar yapılmıştır.
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‒- 17 ‒Bu kapsamda bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerini
her yönüyle görmek ve değerlendirmek, bu bağımlılığın verdiği ve verebileceği zararları
en aza indirmek ve teknolojinin daha kontrollü ve faydalı kullanımını sağlayabilmek
amacıyla problemlerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması için Meclis Araştırması
açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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6. Şanlıurfa Milletvekili Ömer ÖCALAN ve 19 Milletvekilinin, teknoloji
bağımlılığının toplumsal etkilerinin ve yarattığı olası sorunların incelenerek bu
sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/983):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Teknoloji bağımlılığının araştırılması ve yarattığı olası toplumsal etki ve sorunların
araştırılarak çözümlerin bulunması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve
105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.
1)

Ömer ÖCALAN

Şanlıurfa

2)

Mahmut TOĞRUL

Gaziantep

3)

Pero DUNDAR

Mardin

4)

Rıdvan TURAN

Mersin

5)

Şevin COŞKUN

Muş

6)

Mensur IŞIK

Muş

7)

Gülistan KILIÇ KOÇYİĞİT

Muş

8)

Meral DANIŞ BEŞTAŞ

Siirt

9)

Sıdık TAŞ

Siirt

10)

Nimetullah ERDOĞMUŞ

Şanlıurfa

11)

Nusrettin MAÇİN

Şanlıurfa

12)

Ayşe SÜRÜCÜ

Şanlıurfa

13)

Nuran İMİR

Şırnak

14)

Hüseyin KAÇMAZ

Şırnak

15)

Hasan ÖZGÜNEŞ

Şırnak

16)

Alican ÖNLÜ

Tunceli

17)

Muazzez ORHAN

Van

18)

Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN

Van

19)

Murat SARISAÇ

Van

20)

Tayip TEMEL

Van
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Gerekçe:
Teknoloji bağımlılığı; bilgisayar, akıllı cihazlar gibi dijital aygıtların aşırı ve
kontrolsüz kullanımı sonucunda ortaya çıkan bir bağımlılık çeşidi olarak tanımlanmaktadır.
Teknoloji bağımlılığı birçok sağlık örgütü tarafından birden fazla bağımlılığı kapsayan
şemsiye terim olarak açıklanmakta; internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya
bağımlılığı, akıllı cihaz kullanımı gibi kavramları da kapsadığı kabul edilmektedir. Teknoloji
bağımlılığının arttığı toplumlarda bireyler bazında karşılaşılan sorunlar arasında ise fiziksel
aktivitenin olmadığı yaşam tarzı ve buna bağlı olarak obezite gibi çeşitli sağlık sorunları ile
karşılaşılması, cihazların kullanımında karşılaşılan fiziksel yaralanmalar, sosyal beceri
gelişiminde bozukluklar, uyku bozuklukları depresyon ve çeşitli psikolojik sorunlar
bulunmaktadır.
Türkiye’de ise bu alandaki araştırmalar daha çok teknoloji kullanım oranlarının ne
düzeyde gerçekleştiği üzerine yapılmış ve ortaya çeşitli veriler çıkarılmıştır. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım
Araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin %83,8’i evden İnternete
erişim imkânına sahip olurken, bu oran 2017 yılının aynı ayında %80,7 olarak açıklanmıştır.
Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında %82,5,
olmuştur. Buna göre hanelerin %44,5’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet,
fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, %79,4’ü mobil genişbant bağlantı ile İnternete
erişim sağlamış görülmektedir. Genişbant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı
önceki yıl ise %78,3 olarak açıklanmıştır. Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2018 yılında 1674 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 olarak tespit edilmiş, aynı oranlar
2017 yılında ise % 56,6 ve % 66,8 olarak görülmüştür. Bilgisayar ve İnternet kullanım
oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, kadınlarda %50,6 ve %65,5
olmuştur. Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı ise erkeklerde %33,6
olarak gerçekleşirken, kadınlarda %25 olmuş, bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde
sırası ile %29 ve %20,9 olarak açıklanmıştır.
Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeni Medya
Eğilimleri Araştırması”na göre ise internet kullanıcılarının %96’sı akıllı telefon kullanırken,
%93’ünün mobil internet bağlantısı bulunmakta. Bilgisayar sahipliği ise akıllı telefon
sahipliğinden düşük oranlarda seyretmekte, hanelerin ise %95’inde akıllı telefon, %80’inde
ise bilgisayar bulunmakta. Yine aynı araştırmaya göre her 3 internet kullanıcısından l’i
uyanır uyanmaz internete girerken, uyandıktan sonra bir saat içerisinde internete girenlerin
oranı %62, %70’i ise akşam uyumadan bir saat öncesine kadar internette zaman geçiriyor.
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‒- 20 ‒Türkiye’de bulunan 42 milyon aktif sosyal medya kullanıcısının 36 milyonunun ise sosyal
medyaya mobil cihazlarından ulaştığı ortaya konulmakta.
Tüm bu veriler ışığında; Türkiye’de her geçen yıl dijital aygıtlar ve internet
kullanımının arttığı, oransal olarak ise bu kullanımın erkeklerde daha fazla gerçekleştiği
görülmektedir. Artan kullanım oranları beraberinde herhangi bir hak ihlaline uğramama ile
doğru ve etkin kullanım ile kullanım ve erişim imkanlarında cinsiyet eşitsizliği sorunsallarını
da beraberinde getirmektedir. Yanı sıra, insanların iletişim özgürlüğüne sahip olduğu gibi
erişim özgürlüğüne de sahip oldukları unutulmayarak, bu özgürlüklerine ne oranlarda sahip
oldukları konusu ise tam olarak ortaya konulamamaktadır.
Teknoloji bağımlılığı ile mücadele, yasaklar üzerinden gerçekleşemez. Bu sebeple,
teknoloji bağımlılığını siyasal ideolojilerin mekanıhaline de getirmemek gerekir.
Bu kapsamda, teknoloji bağımlılığı sebebiyle Türkiye toplumunda gerek bireyler
bazında karşılaşılan sorunlar ve bunların topluma mevcut ve olası etkileri ile, teknoloji ve
özellikle internet kullanımı neticesinde bireylerin sahip oldukları hakları konusunda yaşanan
ihlallerin ve eşitsizliklerin araştırılması, yanı sıra giderilmesine yönelik tespitlerin ortaya
konulabilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını teklif ve arz ederim.
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7. İstanbul Milletvekili Arzu ERDEM ve 19 Milletvekilinin, çocuklara
psikolojik ve bedensel yönden zarar veren bilgisayar oyunlarının incelenerek
çocukların internet kullanımında kontrolün sağlanması için yapılması gerekenlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/984):
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ekte gerekçesi sunulan gençlerimizi intihara sürükleyen, psikolojik zarar veren ve
şiddete yönlendiren bilgisayar oyunlarının araştırılması, kontrollü hale getirilmesi ve
gereken önlemlerin alınması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için Anayasa’nın
98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve l05’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını
arz ederim.
1)

Arzu ERDEM

İstanbul

2)

Muhammed Levent BÜLBÜL

Sakarya

3)

Baki ŞİMŞEK

Mersin

4)

Muharrem VARLI

Adana

5)

Ali Muhittin TAŞDOĞAN

Gaziantep

6)

Ahmet ÖZYÜREK

Sivas

7)

Hayati ARKAZ

İstanbul

8)

Ümit YILMAZ

Düzce

9)

Sefer AYCAN

Kahramanmaraş

10)

Yaşar KARADAĞ

Iğdır

11)

Kamil AYDIN

Erzurum

12)

Ramazan KAŞLI

Aksaray

13)

İsmail Faruk AKSU

İstanbul

14)

Mustafa KALAYCI

Konya

15)

Yücel BULUT

Tokat

16)

Cemal ÇETİN

İstanbul

17)

Mehmet Celal FENDOĞLU

Malatya

18)

İbrahim Ethem SEDEF

Yozgat

19)

Ayşe Sibel ERSOY

Adana

20)

Lütfi KAŞIKÇI

Hatay
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Gerekçe:
Ülkemizde yaklaşık 150 civarında gencimizin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen
ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen MAVİ BALİNA oyunu, sosyal medya üzerinden hızla
yayılmaktadır. Bu oyuna katılan kişilerden çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi
istenmektedir. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle
kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunu oynayanın kimseyle
görüşmemesi yüksek sesle müzik dinlemesi gibi aşamalar yer almaktadır. 50. Günün
sonunda da oyunu oynayana, son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak
intihar etme” komutu verilmektedir. Bu oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel
bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj yaparak oyunda kalmaya zorladıkları
belirtilmektedir.
Neredeyse tüm dünyayı tehdit eden bu oyun bizim ülkemizde de ciddi kayıplara
sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması, çocuklarımızın
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hindistan, bu hususta en çok televizyon izlenen saatlerde
bu oyunla ilgili farkındalık yaratacak videolar yayınlatmaktadır. Henüz mavi balina
oyunuyla ilişkilendirilecek bir intihar vakası yaşanmamasına rağmen İngiltere bu konuyu
küresel bir sorun olarak düşünmekte ve bu sebeple İngiltere’de polis, okullar ve çocukların
akıl sağlığıyla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, Mavi Balina’yla ilgili sık sık
uyarı içeren çalışmalar yapmaktadır. Bazı okullar velilere mektup göndererek, böyle bir
oyun olduğunu ve bunun çocuklar için tehlike yarattığını bildirmiştir. Çocukların taciz,
zorbalık ve mobbinge karşı korunması için çalışmalar yürüten STK’lardan ücretsiz yardım
hattı oluşmuştur.
Ailelerin kabusu haline dönüşen, gencecik evlatlarımızın ölümüne sebep olan,
ölümden dönenlerde ise ciddi travmalar yaratan bu oyun hakkında doğru bilgi sahibi olmak
ve doğru bilgilerle çocuklarımızı bilinçlendirmek oldukça önemlidir. Herhangi bir talihsiz
olaydan kaçınmak için çocuklarımızla etkileşim halinde olmamız gerekmektedir.
Çocuklarımızın yaşına uygun sitelere girdiğinden emin olmalı, etik olmayan ve şiddet içeren
sitelere girip girmediğini kontrol etmeliyiz. Çocuklarımızla sürekli iletişim halinde olmamız,
birlikte internet etkinliklerinde yer almamız, ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve
faaliyetlerini gözlemlememiz oldukça önem taşımaktadır. Çocuklarımızın kullandığı bütün
elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık olmasına özen göstermeliyiz.
Çocuklarımıza iyi bir rol model olmalı, internette yayılan yeni akımlar hakkında bilgi sahibi
olmalıyız. Evlatlarımızın davranış ve hareketlerini yakından gözlemlemeliyiz.
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Her geçen gün artan intihar olayları, bu konuda daha fazla tedbirler almamız
gerektiğini açıkça göstermektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ölüme sürükleyen Mavi
Balina, Mariam gibi oyunların daha fazla can almaması için gerekli tedbirler ivedilikle
alınmalıdır. Çocuklarımız ve ailelerimiz bu gibi intihara sürükleyen, psikolojik zarar veren
ve şiddete yönlendiren oyunlar hakkında bilinçlendirilmelidir.
Bu gerekçeler doğrultusunda, gençlerimizi intihara sürükleyen, psikolojik zarar
veren ve şiddete yönlendiren bilgisayar oyunlarının araştırılması, kontrollü hale getirilmesi
ve gereken önlemlerin alınması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için Anayasa’nın
98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını
arz ederim.
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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf
Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması
Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10/38, 466, 494, 536, 978, 983, 984)

Sayı : 40341735-130.99-654723
Konu : Komisyon Raporu
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının
Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması
Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan (10/38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Anayasa’nın 98. ve İçtüzük’ün 104 ve 105.
maddeleri çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.
08/05/2019 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda
düzenlediği Rapor ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Nabi AVCI
Eskişehir Milletvekili
Komisyon Başkanı

Ek: Komisyon Raporu
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KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ
27. Yasama Dönemi’nde, “Bilişim Teknolojileri Bağmllğnn Etkilerinin
İncelenerek Olas Zararlarnn Bertaraf Edilmesi Ve Bu Teknolojilerin Kontrollü
Kullanmnn Sağlanmas İçin Yaplmas Gerekenlerin Saptanmas” amacıyla verilen:
 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 milletvekilinin, medya ve internetin
çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/38),
 Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve 37 milletvekilinin, sosyal medya
bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve sosyal
medyanın kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin
saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/466),
 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 27 milletvekilinin, internet ve oyun
bağımlılığı sorunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/494),
 Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 22 milletvekilinin, madde, internet, teknoloji
ve diğer bağımlılıkların nedenlerinin incelenerek bu konuda alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
(10/536),
 İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve 34 milletvekilinin, bilişim teknolojileri
bağımlılığının bireyler üzerindeki etkilerinin tüm yönleriyle incelenerek alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
(10/978),
 Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 19 milletvekilinin, teknoloji bağımlılığının
toplumsal etkilerinin ve yarattığı olası sorunların incelenerek bu sorunların
çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin (10/983),
 İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 19 milletvekilinin, çocuklara psikolojik ve
bedensel yönden zarar veren bilgisayar oyunlarının incelenerek çocukların
internet kullanımında kontrolün sağlanması için yapılması gerekenlerin
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/984),
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Önergelerinin, 21.02.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
tarafından kabul edilmesiyle “Bilişim Teknolojileri Bağmllğnn Etkilerinin İncelenerek
Olas Zararlarnn Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanmnn
Sağlanmas İçin Yaplmas Gerekenlerin Saptanmas Amacyla” Meclis araştırması
komisyonu kurulmuştur.
08/05/2019 tarihinde çalışmalarına başlayan söz konusu Meclis Araştırması
Komisyonunun kurulmasına yönelik önergelerin gerekçeleri incelendiğinde özetle;


Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitlenen sosyal medya araçlarının kullanımının
gençler başta olmak üzere hızla arttığı, bu durumun kişilerde hem psikolojk hem de
fiziksel sağlık sorunlarına yol açtığı, bu sebeple sosyal medyanın daha kontrollü ve
faydalı kullanılması gerektiği,



İnternet ve medyanın şiddet içerikli uygulamalarının çocuklar üzerindeki etkisinin
incelenmesi ve çocukların bu etkiden korunması adına daha kapsamlı çalışmalar
yapılması gerektiği,



Gençler arasında hızla yayılan oyun bağımlılığının ölümlere sebebiyet verdiği
görüldüğünden, bu konuda ailelerin gerek çocuklarıyla iletişiminde gerekse
kullandıkları elektronik aletlerinin denetiminde daha özenli olmaları gerektiği,



Teknolojinin kazandırdığı sınırsız fayda düşünüldüğünde hem toplumun yüksek
kazanç sağlaması hem de bağımlılığın azalması adına internet kullanımı konusunda
kişilerin bilinçlendirilmesi gerektiği,



Bilişim teknolojileri bağımlılığı konusunda yapılacak çalışmalarda kurumlar arası
koordinasyonu geliştirmenin önemi,

konularına vurgu yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON
ÜYELERİ
Anayasa’nın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri
gereğince verilmiş olan (10/38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) esas numaralı Meclis
araştırması önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.02.2019 tarihli 56. Birleşiminde
görüşülmüştür. Bu görüşmelerden sonra, önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis
Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
konudaki 1211 sayılı Kararı 22.02.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu
kararda; Meclis Araştırması Komisyonunun 12 üyeden oluşmasına, Komisyonun çalışma
süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay
olmasına ve gerektiğinde çalışmalarını Ankara dışında da yapabileceği hususlarına yer
verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 08/05/2019 tarihli 75. Birleşiminde komisyon üye
seçimi yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki 1214 sayılı Kararı
08/05/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Komisyon, Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine yapılan 08/05/2019 tarihli ilk
toplantısında Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini gerçekleştirmiştir.
Komisyon, hazır bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Eskişehir Milletvekili Nabi
AVCI’nın geçici başkanlığında toplanmıştır. Yapılan gizli oylama sonucu Komisyon
Başkanlığına Eskişehir Milletvekili Nabi AVCI, Başkanvekilliğine Konya Milletvekili
Ahmet SORGUN, Komisyon Sözcülüğüne Osmaniye Milletvekili İsmail KAYA ve
Komisyon Kâtipliğine Adana Milletvekili Ahmet ZENBİLCİ seçilmişlerdir.
Komisyon, 10.07.2019 tarihli toplantıda görev süresinin uzatılmasını istemeye karar
vermiştir. Bu karara istinaden Komisyonun görev süresi 21 Kasım 2019 tarihine kadar
uzatılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının
Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin
Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan (10/38, 466, 494, 536, 978,
983, 984) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
BAŞKAN

BAŞKANVEKİLİ

SÖZCÜ

KÂTİP

Nabi AVCI
Eskişehir

Ahmet SORGUN
Konya

İsmail KAYA
Osmaniye

Ahmet ZENBİLCİ
Adana

KOMİSYON ÜYELERİ

Aysu BANKOĞLU
Bartın

Erol KAVUNCU
Çorum

Muhammet Naci
CİNİSLİ
Erzurum

Onursal ADIGÜZEL
İstanbul

M. Pervin Tuba
DURGUT
İstanbul

Arzu ERDEM
İstanbul

Ali KENANOĞLU
İstanbul

Kamil Okyay SINDIR
İzmir
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR
Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçiminin yapıldığı 08.05.2019
tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Komisyon Başkanının önerisi üzerine ilk
toplantıda Komisyon çalışmaları için gerekli olan kararlar alınmıştır.
Komisyonun 08.05.2019 tarihinde yaptığı ilk toplantısında;
1.

Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt

komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmasına,
2.

Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak tutulmasına,

3.

Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için

Meclis İçtüzüğü’nün 35. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı’ndan izin istenmesine,
4.

Komisyonun uygun gördüğü çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek amacıyla

internet sitesi kurulmasına ve e-posta adresi alınmasına,
5.

Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman

görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılmasında, davet edilecek kişi ve
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına,
6.

Ankara dışında yapılacak inceleme ve çalışmalara belirlenecek komisyon

uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin katılmasına,
7.

Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine,

8.

Ankara’da yapılan Komisyon toplantılarına bilgi vermek üzere çağrılan

davetliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanların ulaşım ve iaşe
bedellerinin karşılanmasına,
karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI SÜRECİ
Çalışma süresi içerisinde 13 toplantı yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam
tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında yararlanması amacıyla
ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarından belge ve bilgiler temin edilmiştir.
Taslak Komisyon Raporu, Komisyon üyelerine 14.02.2020 tarihinde dağıtılmıştır.
Komisyon üyeleri bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise 28.02.2020
tarihine kadar Komisyon Başkanlığına iletmişlerdir.
Üyelerden gelen öneri ve görüşler çerçevesinde nihai şekli verilen söz konusu
Komisyon Raporu, 21/ 05/2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
D.1. Komisyonda Yapılan Toplantıların Konusu, Bilgi Alınanlar ve Tutanaklar
Çalışma süresi içerisinde 13 toplantı yapan Komisyon, bilişim teknolojileri
bağımlılığı konusunda uzman kişi ve kurumları dinlemiş, rapor yazımına esas olmak üzere
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge ve bilgiler temin etmiştir. Komisyon
toplantılarında tam tutanak tutulmuş olup tutanaklara aşağıdaki internet adreslerinden
ulaşılabilmektedir.
D.1.1. 08.05.2019 Tarihli Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Seçimi
Yapılan seçim neticesinde Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip belirlenmiştir.
D.1.2. 15.5.2019 Tarihli (1.) Toplantı
Komisyonun

çalışma

takvimi,

Komisyonda

görevlendirilecek

uzmanların

belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler yapılmıştır.
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2284
D.1.3. 22.05.2019 Tarihli (2.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh
Dairesi Başkanı
Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ
Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümü
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2299
D.1.4. 29.05.2019 Tarihli (3.) Toplantı
Uzman Dr. Esra ALATAŞ

Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Dr. Mehmet SÜRMELİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Anıl YILMAZ
Müdürü
Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Dr. Muhammet ÖRNEK
Hizmetleri Genel Müdürü
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Doç. Dr. Gül KARAÇETİN Hastalıkları Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk ve
Ergen Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2310
D.1.5. 12.06.2019 Tarihli (4.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon
Genel Müdürü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi
Mustafa KÜÇÜKALİ
Başkanı
Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ
Ana Bilim Dalı
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2319
Mehmet Ata ÖZTÜRK

D.1.6. 19.06.2019 Tarihli (5.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı
Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve
Dilek DEMİREZEN
Araştırma Merkezi Müdürü
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2322
Kerim ALTIAY

D.1.7. 26.06.2019 Tarihli (6.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Doç. Dr. Leyla KESER
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku
BERBER
Enstitüsü Temsilcisi
Dr. Gazi ALATAŞ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Üyesi
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2328
D.1.8. 03.07.2019 Tarihli (7.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve
Prof. Dr. Tuncay AYAS
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve
Dr. Mevhibe İrem YILDIZ
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2341
D.1.9. 10.07.2019 Tarihli (8.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Dr. Aydın KOLAT
Doç. Dr. Özhan YALÇIN
Doç. Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN

Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkanı
Türkiye Bilişim Derneği İcra Sektör Kurulu Üyesi
Türk Psikiyatri Derneği Temsilcisi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Doç. Dr. Cüneyt EVREN
Araştırma Hastanesi
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2356
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Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2363
Burcu YILMAZ

D.1.11. 09.10.2019 Tarihli (10.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Ahmet Emre BİLGİLİ
Seyfettin TORAMAN
Dr. Cem GENÇOĞLU

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı
Temel Eğitim Genel Müdürü
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim
Dr. Gülin ONAT BAYIR
Kurulu Üyesi
Dr. Yaşar UĞURLU
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2379
D.1.12. 16.10.2019 Tarihli (11.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi

Kurumu/Görevi

Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Dr. Serkan ÖKTEN
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzmanı
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2390
D.1.13. 22.10.2019 Tarihli (12.) Toplantı
Konu hakkında aşağıda isim ve unvanları belirtilen kişiler dinlenmiştir.
Bilgi Alınan
Kişi
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Prof. Dr. Hanife Andaç DEMİRTAŞ
MADRAN

Kurumu/Görevi
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
Üyesi
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı
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Bilişim Teknolojileri Bölümü
İlgili toplantının tam tutanaklarına aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2397

Öğr. Gör. Abdullah Bedir KAYA

D.1.14. 13.11.2019 Tarihli (13.) Toplantı
Bilgi Alınan
Kişi
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Dr. Aydın KOLAT
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Burcu YILMAZ
Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Dilek DEMİREZEN
Dr. Gazi ALATAŞ
Doç. Dr. Gül KARAÇETİN
Pınar HOŞAFÇI
Dr. Gülin ONAT BAYIR
Dr. Serkan ÖKTEN
Prof. Dr. Hanife Andaç DEMİRTAŞ
MADRAN
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Prof. Dr. Tuncay AYAS
Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ
Abdullah Bedir KAYA
Cem GENÇOĞLU

Kurumu/Görevi
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
Üyesi
Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilim Derneği İcra
Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölüm Başkanı
Düzce Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Üyesi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Sağlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği Eğitim
Sorumlusu
Facebook Kamu Politikaları Müdürü
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı/ İletişim
Uzmanı
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümü
SiberPsikolog
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Bilişim Teknolojileri Bölümü
MEB - Temel Eğitim Genel Müdürü

Yasin ÇAVUŞ

MEB - Bilişim Teknolojileri Komisyon Üyesi

Seyfettin TORAMAN

MEB - Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı

Asaf Murat KARAPINAR

Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri
Daire Başkanı
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Ahmet Rasim KALAYCI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Muhammet Ecevit CARTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Hatice Merve BAŞAR

Yeşilay Bilimsel Çalışmalar Müdürü

Nizam ŞAHİN

TRT - Kamu Koordinasyon Müşaviri

Dr. Yaşar UĞURLU

RTÜK - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı

Mustafa KÜÇÜKALİ

BTK - İnternet Dairesi Başkanı
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E. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLENLERİN LİSTESİ
Komisyonda görevlendirileceklerin Komisyonun görev sahasına giren alanlarda
ihtisas sahibi olmaları gözetilmiştir. Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımında katkıda
bulunmak üzere toplam 9 uzman Komisyon çalışmalarında görev almıştır.
İSİM

UNVANI

KURUMU

Muhammet Emin GÜZEL

Yasama Uzmanı

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Seyid Musa ATMACA

Yasama Uzmanı

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Buse TURAN

Yasama Uzman
Yardımcısı

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Ahmet Rasim KALAYCI

Uzman

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Fatih Can ÖNCÜ

Psikolog

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Gülşah AKSAKALLI

Psikolog

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığı

Selen ŞİMŞEK

Hemşire

Sağlık Bakanlığı

Hüseyin ŞEKERLİ
Şenol DEMİRHAN

Gençlik ve Spor
Uzmanı
Psikolojik
Danışman

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı

Ayrıca, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç.
Dr. Gül KARAÇETİN ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ rapor yazımında görev almışlardır.
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F. KOMİSYONA SUNULAN RAPORLAR VE BELGELER
Sıra
No

Kurum/Kuruluş

1

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

2

Gençlik ve Spor Bakanlığı

3

Millî Eğitim Bakanlığı

4

Sağlık Bakanlığı

5

Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı
Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü

6
7

Tarih

Sayı

Konusu

Teknoloji Bağımlılığı ile
Mücadele Faaliyetleri
Teknoloji Bağımlılığı ile
08/07/2019 E.728681
Mücadele Faaliyetleri
19/07/2019 E.13744825 Teknoloji Bağımlılığı ile
Mücadele Faaliyetleri
Teknoloji Bağımlılığı ile
08/07/2019 E.361
Mücadele Faaliyetleri
Teknoloji Bağımlılığı ile
28/06/2019 E.37504
Mücadele Faaliyetleri
Teknoloji Bağımlılığı
27/06/2019 E.15282
Verileri
04/07/2019 146

27/02/2020 E. 13242
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BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI:
TANIM, YAYGINLIK, BELİRTİLER, SEBEPLER, TEDAVİLER VE
ETKİLERİ
1.1. Tanım
Bağımlılık, bireyin fiziksel, sosyal, ruhsal ve zihinsel sağlığı üzerinde yıkıcı
sonuçları olduğu halde belirli bir aktivite ya da maddenin tekrarlayıcı şekilde uygulanması
ya da kullanılması olarak tanımlanmıştır. Alkol, esrar, kokain, eroin gibi kimyasal madde
kullanımıyla ilişkili bağımlılıklar olduğu gibi kumar, alışveriş, bilgisayar oyunları oynama
gibi davranışsal bağımlılıklar da mevcuttur. Davranışsal bağımlılıklarda da; madde
bağımlılıklarında olduğu gibi bağımlılığın ana bileşenleri olan zihinsel meşguliyet, duygudurum değişkenliği, bağımlı olunan davranışın zaman içerisinde giderek artan miktarda
uygulanması (tolerans), bağımlı olunan davranıştan uzak kalındığında yoksunluk belirtileri,
kişiler arası ilişkilerde çatışma ve ayrıca nüks gibi fiziksel ve ruhsal bağımlılık belirtileri
görülmektedir.1
Bilişim teknolojileri bağımlılığı da davranışsal bağımlılıklar arasında yer almaktadır.
İnsan-makine etkileşimine dayanan teknolojik bağımlılıklar, televizyon izleme gibi pasif
veya bilgisayarda oyun oynama gibi aktif bir bağımlılık şeklinde görülmekte ve bağımlılık
ortaya çıkarabilen uyarıcı ve pekiştirici özellikler içerebilmektedir.2 Komisyonun 29 Mayıs
2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk ve Ergen
Psikiyatri Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gül KARAÇETİN; bilişim teknolojileri
bağımlılığının dört aşamada geliştiğini, çocukların genellikle ihtiyaç ve birtakım
zorunluluklar için bilişim teknolojilerini kullanmaya başladıklarını, sonrasında, özellikle
eğlence ve boş vakit geçirmek için sık ve düzenli bir kullanıma geçtiklerini, 3’üncü aşama
olan “problemli internet kullanm” aşamasında artık çocuğun hayatında birtakım zorluklar
baş gösterdiğini ve en son aşama olarak da “internet bağmllğ” geliştiğini belirtmiştir.

Young KS, Yue XD, Ying L. “Prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction”, Young KS,
Wiley S, (editors) Internet Addiction:a Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. New Jersey; 2011,
3-18.
2
Griffiths M, Behavioural addiction: an issue for everybody? Empl Couns Today [Internet] MCB UP Ltd,
1996 [cited 2019 Mar 6]; 8:19-25.
1
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KARAÇETİN, birçok çocuğun bağımlılığa giden süreçte müdahale edilebilir durumda
olması nedeniyle bu sürecin çok önemli olduğunu vurgulamıştır.3
İnternet Bağımlılığı kavramı ilk olarak Ivan Goldberg tarafından 1996 yılında madde
bağımlılığı tanı kriterleri temel alınarak tanımlanmıştır. Young ise aynı yıllarda İnternet
Bağımlılığına en yakın bozukluğun “Patolojik Kumar Oynama” olduğunu düşünerek
Patolojik Kumar Oynama tanı ölçütlerini temel alarak İnternet Bağımlılığı tanı kriterlerini
tanımlamıştır. Psikiyatrik bozuklukların tanımlanmasında dünya çapında ortak bir kaynak
olarak kabul edilen ve Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın beşinci baskısı (DSM-5) için oluşturulan
DSM-5 görev grubu, bu konuda yazılan 240’tan fazla makaleyi gözden geçirmiştir.
Çoğunluğu Güney Kore ve Çin’de yapılan çalışmalardan oluşan makaleleri gözden geçiren
DSM-5 görev grubu, internet oyunu oynama davranışı ile madde kullanım bozukluğu ve
kumar oynama davranışı arasındaki benzerliklere dikkat çekmiştir. Bu görev grubunun
çalışmaları sonucunda, 2013 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan
DSM-5’te İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu (İOOB), ‘İleri Araştırma Gerektiren
Durumlar’ başlığı altında sınıflandırılmıştır.4 29 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Komisyona
bilgi veren Doç. Dr. Gül KARAÇETİN; Dünya Sağlık Örgütünün de uzun tartışmalar
sonrası davranışsal bağımlılıkları kabul ettiğini ve davranışsal bağımlılıkları oyun oynama
ve kumar oynama olarak ikiye ayırdığını ifade etmiştir. KARAÇETİN; çocuğun oyun
oynama davranışı üzerindeki kontrol yeteneğinin kaybolması, giderek artan miktarda oyun
oynaması nedeniyle hayatının hemen hemen bütün bölümüne internet ve video oyunlarının
hakim olması ve olumsuz sonuçlar doğurmasına rağmen bu davranışı devam ettirmesi
halinde Dünya Sağlık Örgütüne göre davranışsal bağımlılık tanısı koyulabileceğini
belirtmiştir.
Komisyonun 12.06.2019 tarihindeki toplantısında Komisyona bilgi veren Ege
Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ, internet ve oyun bağımlılığı ile ilgili literatürde tanı karmaşasının
olduğunu belirtmiştir.5 Young ve arkadaşları, internet oyun oynama bozukluğunun internet

Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
4
Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı
(DSM-5) Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı. Ankara, Hekimler Yayın Birliği.
5
Prof. Dr. Zeki Yüncü’nün 12 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
3
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bağımlılığının özel bir alt grubu olduğunu savunmuştur,6 ancak, literatürde davranışa
bağımlılık ile davranışın içeriğine bağımlılık kavramlarının birbirini karşılamadığı ve sadece
“internet

bağımlılığı”

ifadesinin

bazı

özellikli

davranışsal

bağımlılıkların

7

değerlendirilmesinde eksik kalacağı belirtilmiştir.

Komisyonun 29 Mayıs 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr.
Gül KARAÇETİN; bağımlı olunan şeyin internetin kendisinin değil, internet üzerinden
gerçekleştirilen bazı davranışlar olduğunu ifade etmiştir. KARAÇETİN, yapılan bilimsel
çalışmalarda internet üzerinden gerçekleştirilen oyun oynama davranışının daha çok
bağımlılık kapsamında değerlendirildiğini belirtmiştir. Bu anlamda, bağımlı olunanın
çevrimiçi olmak değil, internet aracılığı ile ulaşılan özellikli davranışsal alanlar olduğu
gözlemlenmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak internet bağımlılığı ve oyun oynama
bozukluğunun farklı şeyler olduğu görülmekte, oyun oynama bozukluğunun adlandırma
olarak daha uygun olduğu ve internette var olan bağımlılıkların özgül isimleriyle (örn:
pornografi, kumar, alışveriş vb.) vurgulanması gerektiği belirtilmektedir.8
Komisyonun 03.07.19 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM; bilişim teknolojileri bağımlılığını bir çatı
ya da şemsiye kavram olarak anlamamız gerektiğini, bu kavramın altında televizyon, akıllı
ve normal cep telefonları, bilgisayar ya da tabletler ile oyunların zikredilebileceğini ifade
etmiştir.9
Bilişim teknolojileri bağımlılığı literatürüne bakıldığında, araştırma sahasının
nisbeten yeni olması ve yaklaşımların çeşitlilik göstermesi sebebiyle tanımlama ve terimler
konusunda tam bir yeknesaklık olmadığı, ancak, “teknoloji bağımlılığı”, “oyun oynama
bozukluğu”, “problemli internet kullanımı”, “internet bağımlılığı” vb. terimlerin bilişim
teknolojilerinin kullanımını içeren farklı olguları ya da aynı olgunun farklı aşamalarını
tanımlamak üzere benimsendiği görülmektedir. Komisyon raporları, bilimsel verilerden
yararlanmakla birlikte nitelik ve amaç bakımından bilimsel çalışmalar olmayıp kanun

Young K, Pistner M, O’Mara J, Buchanan J. Cyber Disorders: The Mental Health Concern for the New
Millennium. CyberPsychology Behav [Internet] 1999 [cited 2019 Mar 18]; 2:475–9.
Van Rooij AJ, Schoenmakers TM, van de Eijnden RJJM, van de Mheen D. Compulsive Internet Use: The
Role of Online Gaming and Other Internet Applications. J Adolesc Heal [Internet] 2010 [cited 2019 Mar 18];
47:51–7.
8
Griffiths MD. Conceptual Issues Concerning Internet Addiction and Internet Gaming Disorder:Further
Critique on Ryding and Kaye (2017). Int J Ment Health Addict [Internet] Springer US, 2018 [cited 2019 Mar
18]; 16:233–9.
9
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM’un 3 Temmuz 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak
Hizmetleri Başkanlığı.
6
7

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Sıra Sayısı: 214)

‒- 41 -‒
koyucular, kamu idareleri ve kamuoyuna tavsiye ve bilgi vermek üzere tanzim edilen
metinlerdir. Bu çerçevede tüm komisyon raporlarında olduğu gibi eldeki Komisyon
Raporunda da herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş ve teknik
terim tartışmalarına girilmemiştir. Bu anlayışa “teknolojinin kötüye kullanımı” gibi herkesçe
anlaşılmayabilecek terimler yerine, konu ve kapsamına göre ve bağlamına uygun düşecek
şekilde daha çok “bilişim teknolojileri bağımlılığı/teknoloji bağımlılığı”, “teknolojinin
problemli kullanımı”, “problemli internet kullanımı”, “internet bağımlılığı” gibi ibareler
tercih edilmiştir.
1.2. Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum ve Yaygınlık
Bilişim teknolojileri bağımlılığı, farklı ülkelerde çok çalışılan bir konu olmakla
birlikte, kültürel ve genetik değişkenlerin olması ve kullanılan ölçek ve metodolojilerin
farklı olması nedeniyle yaygınlık çalışmalarında aynı ülke içinde dahi birbirinden çok farklı
sonuçlar elde edilebilmektedir. Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli toplantısına katılarak
Komisyona bilgi veren İzmir Bakırçay Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Selim GÜNÜÇ; meta analiz çalışmalarında tüm dünya genelinde teknoloji bağımlılığının
%0,3 ile %38 arasında bulunduğunu, bunun içinde internet ve oyun bağımlılığının ağırlıkta
olduğunu, ortalama yaygınlığın %6 olarak tespit edildiğini ve yaygınlığın gittikçe arttığını
ifade etmiştir. GÜNÜÇ, en yüksek yaygınlık oranlarının ve ölüm vakalarının Kore ve Çin
gibi ülkelerde bildirildiğini, en düşük yaygınlık oranlarının ise Avrupa ülkeleri ile
Hindistan’da bildirildiğini ve son dönemde yapılan bir çalışmada Avrupa ortalamasının
%2,6 olarak çıktığını ifade etmiştir. Ayrıca GÜNÜÇ, ülkemizde, kendisinin veya başka
araştırmacıların da yaptığı çalışmalarda genelde yaygınlık oranlarının %5 ila %30-%38
arasında bulunduğunu, bu rakamların ailenin tutumundan, çocuğun teknolojiye kolay
erişimine kadar birçok faktörden etkilendiğini ifade etmiştir.10
Dünya çapında bilişim teknolojileri bağımlılığının yaygınlığı ile ilgili çalışmalara
bakıldığında; en riskli dönemin ergenlik dönemi (13-18 yaş) olduğu, erkek ergenlerde
bilgisayar oyunlarıyla, kız ergenlerde ise akıllı telefon ya da sosyal medya ile ilişkili bağımlı
davranışların daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca; önemli bulgulardan birisi de henüz
bağımlılık geliştirmemiş olan ama teknoloji kullanımının sorunlu hale gelmeye başladığı
“problemli teknoloji kullanımı” gösteren riskli grup için yaygınlık oranlarının %3,7 ila %29
arasında iken, “teknoloji bağımlılığı” için yaygınlık oranlarının %0,2 ila %3,1 arasında

10
Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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olmasıdır. “Problemli teknoloji kullanımı” bağımlılık gelişmeden önceki aşamada ve
müdahale edilebilir durumda olan gençlerin durumunu ifade ettiği için koruma ve önleme
çalışmaları açısından büyük önem arz etmektedir.11
Ülkemizde yapılan çalışmalarda da “problemli teknoloji kullanımı” yaygınlığının
“teknoloji bağımlılığı” yaygınlığından yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde 2011
yılında yapılan bir yaygınlık çalışmasında ortaokul öğrencileri arasında “problemli internet
kullanımı” %17,45, internet bağımlılığı sıklığı %2,33 olarak saptanmıştır.12 İstanbul
Kadıköy ilçesinde 2015 yılında yapılan 10-15 yaş arasındaki 1.019 ortaokul öğrencisinin
katıldığı bir çalışmada katılımcıların %46,7’sinin problemli internet kullanıcısı olduğu,
%5,6’sının ise bilgisayar oyunu bağımlısı olduğu belirlenmiştir.13 2015 yılında Giresun’da
yapılan 13-18 yaş arasındaki 1.175 ergenin katıldığı bir çalışmada katılımcıların %7,1’inin
problemli internet kullanımı olduğu belirtilmiştir.14 2016 yılında Çanakkale’de yapılan ve
257 sekizinci sınıf öğrencisinin katıldığı bir çalışmada internet bağımlılığı %0,8 olarak
bulunmuştur.15 2017 yılında Kocaeli’de yapılan ve yaşları 11-13 arasında değişen 740
öğrencinin katıldığı bir çalışmada riskli internet kullanıcısı oranı %7,3; internet bağımlılığı
yaygınlığı %0,2 şeklinde bulunmuştur. Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği ile yapılan
değerlendirmede riskli grup %72,7; bilgisayar oyun bağımlılığı yaygınlığı %3 olarak
bulunmuştur.16
22 Mayıs 2019 tarihli Komisyon toplantısında Komisyona bilgi veren Türkiye
Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL; ülkemizde
internet kullanımıyla ilgili olarak 2013 ve 2018 verilerini karşılaştırdıklarını, yıllar içerisinde
internet kullanımında ciddi bir artış olduğunu, ancak gene de ilk etapta yapılması gereken
şeyin çok iyi bir ölçüm olduğunu, yeterli araştırma olmadığını ve yeterli sayıda sonuca ve
veriye ulaşamadığımızı ifade etmiştir.17

Sussman, C. J., Harper, J. M., Stahl, J. L., & Weigle, P. (2018). Internet and video game addictions:
Diagnosis, epidemiology, and neurobiology. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 27(2), 307-326.
12
Gökçearslan Ş, Günbatar M. Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve
Uygulama. 2012; 2:10–24.
13
Karaca S, Gök C ve ark. Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyunu bağımlılığı ve sosyal anksiyetenin
incelenmesi. Clin Exp Health Sci 2016; 6(1):14-19.
14
Çam HH, Nur N. Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite
arasındaki ilişkinin incelenmesi, Taf Prev Med Bul, 2016.
15
Ertekin YH, Ertekin H, Uludağ A, Tekin M. İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı:
Çanakkale Örneklemi. Türk Aile Hek Derg 2016; 20(2):72-76.
16
Bingöl Karagöz, Dilara, İnternet Bağımlılığı ve Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Yaygınlığının, İlişkili
Etkenlerin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Kocaeli, 2017.
17
Doç. Dr. Azize Nilgün Canel’in 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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29 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Doç. Dr. Gül KARAÇETİN ve 3 Temmuz 2019
tarihli toplantıda Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM; teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı
ve internet bağımlılığı ile ilgili olarak tüm Türkiye’yi kapsayan çalışmaların bulunmadığını
ve problemin boyutunu ve ülkemize ait değişkenleri anlamak için bu konuda yapılacak
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir.18
Dünyadaki mevcut durumla ilgili olarak, Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli
toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ; Güney Kore, Japonya ve
Çin’de bu sorunun çok ciddi boyutlara ulaştığını, Çin’de ve Kore’de oyun bağımlılığından
dolayı ergenlerin saatlerce, günlerce bilgisayarın başından kalkmadan oyun oynadıklarını,
ailelerin çocuklarını kaybetmemek, ölmelerine izin vermemek için onları uykularında
uyuşturduklarını ve bir nevi kaçırarak “bağımlılık tedavi merkezine” getirdiklerini, ancak,
internet bağımlılığı tedavi merkezlerinin uygulamalarının tartışılır durumda olduğunu,
çünkü faaliyetlerin askerî eğitim şeklinde yapıldığını, ailelerin başka şansları kalmadığı için
bütün teknoloji araçlarından yoksun bu tür merkezlere başvurduklarını ifade etmiştir.19
Ülkemizdeki mevcut duruma bakıldığında; Doç. Dr. Gül KARAÇETİN,
Komisyonun 29 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, yurt dışında birçok ülkede vaka sayılarının
ve ilgili kliniklerin arttığını, özellikle Güney Kore ve Japonya’da bu sorunun önemli
boyutlara geldiğini ve bunun bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını, bu ülkelerde
yataklı kliniklerin ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulduğunu belirtmiştir. KARAÇETİN,
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezinde internet bağımlılığı polikliniğinin 2012 yılında erişkin psikiyatri
biriminde kurulduğunu, Haziran 2016’da çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde de açıldığını
ve ikinci basamak polikliniği şeklinde, hekimlerin internet bağımlılığı yönünde bir şüphe
oluştuğunda bu yan dal polikliniğine yönlendirmesi şeklinde çalıştığını belirtmiştir.
Dünya genelinde yapılan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı yaygınlık araştırmasında
en düşük oran % 0,2 ile Almanya’da görülmektedir. Bu araştırmada Güney Kore’deki
yaygınlık oranı ise % 50’ye yaklaşmaktadır. Güney Kore’de internet oyun bağımlılığı
önemli bir toplum sorunu olarak görülmekte ve tanı konulan çocukların dörtte birinin
hastaneye yatması gerektiği ifade edilmektedir.20 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim

18
Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum’un 3 Temmuz 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
19
Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
20
Doç. Dr. Cüneyt Evren’in 10 Temmuz 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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‒- 44 ‒Üyesi Prof. Dr. Betül ULUKOL, 17 Temmuz 2019 tarihli Komisyon toplantısında Güney
Kore’nin Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri hakkında şu bilgileri
vermiştir: “Güney Kore’nin 2 farkl bakanlğ tarafndan oluşturulan “shutdown” kapatma
sistemi ve “selective” kapatma sistemi ile 16 yaşn altndaki çocuklarn gece saat 00.00 ile
sabaha karş 06.00 arasnda oyun oynamasn yasaklamşlar. Bunu oyun sağlayan, on-line
oyun sağlayan sitelere getirdikleri blokla sağlamşlar. Eğer çocuk kendi kimliğiyle giriyorsa
o siteye o zaman o saatlerde site çalşmyor. “Selective shutdown” da biraz daha aileye
karar verme özgürlüğü sağlayan bir sistem. Bu da yirmi dört saat içinde ailenin kendi
belirlediği saatlerde çocuğun bu on-line oyunlara erişimini ya da on-line sitelere erişimini
engellemek üzere aileye tannan bir hak gibi görülüyor, daha özgürce bir hak gibi görülüyor.
Kore’de devlet tarafndan sağlanan fonlarla işletilen ulusal ajanslar varmş ve bunu kaynak
olarak aldğm yer şey olarak anlatyordu: Bu ajanslar çok yüksek düzeyde eğitimli,
masterl, doktoral kişiler çalştryorlar çünkü devlette çalşanlarn bu kadar yüksek değil
eğitim düzeyi. Bu ajanslar birazck daha danşmanlk ve bilgi üretmek adna daha
donanmllar. İşte, o ajanslardan biri Ulusal Bilgi Toplumu Ajans, İnternet bağmllğ
politikas oluşturmuş. Onun dşnda başka bir ajans daha var, bütün bunlar yasalarla
destekleniyor: Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlğna bağlk olarak Gençlik Danşma ve Refah
Enstitüsü diye bir enstitü oluşturulmuş. Bunlarn altnda hem internet bağmls olan kişiler
için hizmet var hem de internet bağmllğndan çocuklar korumak için hizmetler geliştiren,
danşmanlk veren birimler var, ayrca, özel hastaneler var.”21
1.3. Bağımlılığın Sebepleri ve Bağımlılığa Sürükleyen Faktörler
Bilişim teknolojilerinin, yaş farkı gözetmeksizin tüm bireyler için bağımlılık riski
taşıdığı söylenebilir. Bununla birlikte çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde bazı
bağımlılık türlerine daha çok rastlandığı da görülmektedir. Çocuk, ergen ve gençlerde
özellikle internet, oyun ve sosyal medya bağımlılıkları, yetişkinlerde ise pornografi, oyun
ve çevrimiçi kumar gibi bağımlılıkların görülme sıklıkları daha fazladır. O halde
bağımlılığın sebepleri ve bağımlılığa etki eden faktörlerin farklı yaş gruplarında farklı
şekillerde ortaya çıktığı söylenebilir. Çünkü her gelişim döneminin kendine özgü özellikleri
bulunmaktadır. Bu da bağımlılığın oluşması yönünde bir zemin hazırlamaktadır.
Bağımlılığın önlenmesi sürecinde, bağımlılığa sebep olan faktörlerin bilinmesi ve bu
faktörler üzerinden hareket edilmesi önemlidir. Her birey için geçerli olmamakla birlikte

21
Prof. Dr. Betül Ulukol’un 17 Temmuz 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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bağımlılığın özellikle de kişilik ve benliğe ilişkin zayıflıklardan kaynaklandığı ve bu şekilde
ortaya çıkmasının daha kolay olduğu söylenebilir. Tek sebep bu olmasa da bireye özgü
faktörler oldukça belirleyicidir. Örneğin, bazı vaka çalışmalarında bazı çocukların günde 10
saat ve üzeri dijital oyun oynadığı halde oyun bağımlısı olmadığı belirlenmiştir. Oysaki bu
durum çok olası değildir. Bu tür vakaların gözlemlenmesinin nedeni olarak bireysel
yatkınlık, dürtü kontrolü, öz kontrol, özsaygı, özgüven veya bilinçli farkındalık gibi bireye
özgü birçok faktör gösterilebilir. Sonuç olarak, her ne kadar teknolojinin çekiciliği ve haz
verici özellikleri etkili olsa da bireyin küçük yaşlardan itibaren doğru ve sağlıklı
yetiştirilmesi ile bağımlılık riski olabildiğince azaltılabilir. Psikolojik açıdan sağlıklı
olmayan ya da doyurucu bir kişisel hayatı olmayan bireylerde bağımlılık kolaylıkla
oluşabilir. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet
ÜNÜVAR, 22 Ekim 2019 tarihli komisyon toplantısında, boşluk duygusu ile bağımlılık
arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu vurgulamıştır.22
Bağımlılığın üç temel özelliğini; güçlü istek duyma, kontrol kaybı ve ısrarcı kullanım
şeklinde ifade edebiliriz. Bilişim teknolojileri bağımlılıklarının en temel nedeni ise gerçek
dünyayla bağlantıları kaybetmedir. Bu bağlamda bağımlılık sürecinde; yaşamla olan bağı
kaybetme (aile bağı, iş bağı, arkadaş bağı gibi), gerçek dünyadaki yaşamla yeterli ve güçlü
bir bağ kuramama ve gerçek dünyada rahat ve huzurlu olamama, bunu neticesinde de
kendisiyle geçici bir rahatlık sağlanan şeyle bağ kurma gerçekleşir.
İnternet bağımlılığının oluşmasında ya da bağımlılık sürecinde; interneti kullanım
amacı, internete kolay erişim ve kontrol mekanizmasının önemli bir yeri vardır. İnterneti
oyun, kumar, pornografi ve sosyal medya gibi amaçlarla kullanan bireylerin interneti
araştırma, haber, öğrenme, iletişim gibi amaçlarla kullanan bireylere göre daha çok
bağımlılık riski taşıdığı birçok çalışmada gösterilmiştir.23 Ancak bu noktada interneti oyun
amaçlı oynayan her çocuğun bağımlı olmayacağı da vurgulanmalıdır. Çünkü bağımlılık tek
bir faktöre indirgenmeyecek kadar komplike bir süreçtir. Çocuğun içsel motivasyonu,
depresyon, yalnızlık, özsaygı, özgüven gibi bazı kişilik özellikleri veya bireysel faktörler
çocuğun internet kullanımını kontrol etmesini etkileyebilir.24 Kontrolün içeriği ise sürenin
sınırlandırılması ve zararlı içeriklerden uzak durulmasıdır. Her çocuk bireysel kontrolünü

Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 22 Ekim 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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Gunuc, S. & Doğan, A. (2013). The Relationships Between Turkish Adolescents’ Internet Addiction, Their
Perceived Social Support and Family Activities, Computers in Human Behavior, 29(6), 2197-2207.
24
Bahrainian, Haji Alizadeh, Raeisoon, Hashemi Gorji & Khazaee 2014; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007;
Griffiths, 2000; Jee, Su & Soojeong, 2007; Steinfield, Ellison & Lampe, 2008; Suhail & Bergees, 2006.
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dışsal gücün onu kontrol etmesine ihtiyaç duyabilir. Kuşkusuz, internete sınırsız ve kolay
erişim
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kontrol

etmesini

zorlaştırmaktadır. İnternete kolay ya da sınırsız erişimin ekonomik faktörler ve aile kontrolü
ile ilgisi vardır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde, ergenlerin internet bağımlılık
oranının sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerdeki ergenlerden çok daha fazla olduğu
görülmektedir.25
Çocukların internet kullanımı ve internete ulaşım olanakları; ailenin internet
bağımlılığı konusundaki farkındalığı, aile içi ilişkileri ve sosyoekonomik durumuyla
ilişkilidir.26 Bu durum ailelerin bağımlılık konusundaki sorumluluklarını artırmaktadır.
Aileler, çocuklarıyla onların internet kullanımları ile ilgili kontrolü sağlayacak bir iletişim
içinde olmalıdırlar. Çocukluk dönemlerinde başlayan ve aileden arkadaşlara kayan odak,
ergenlik döneminde de devam eder.27 Diğer bir ifadeyle ergenler üzerinde akran etkisi
ailelerin etkisinden daha güçlü olabilmektedir.28 GÜNÜÇ, oyun ve internet bağımlılığında
akran etkisini incelediği çalışmasında, bağımlı olan çocukların bağımlı olan çocuklarla,
bağımlı olmayan çocukların ise bağımlı olmayan çocuklarla arkadaş grubu oluşturduklarını
göstermiştir.29 Başka bir ifadeyle yakın arkadaşların oluşturduğu gruplarda grup içi
dinamikte oynanan oyunların ve kullanılan internetin önemi büyüktür. Çocuk veya ergenin
gelişimsel dönem nedeniyle zaten akranlarına kayan ilgisi, ailedeki problemler veya ailesel
faktörler nedeniyle problemli bir hâl alabilir. Bir ailede ilgisiz ebeveyn davranışının ve
ailedeki sevgisizliğin, özellikle ergenlerin olumsuz davranışlarına yol açabildiği
bilinmektedir.30 Komisyonun 16 Ekim 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR, ilgisiz

25
Sung, J., Lee, J., Noh, H.M., Park, Y.S. & Ahn, E.J. (2013). Associations between the risk of internet
addiction and problem behaviors among Korean adolescents. Korean J. Fam. Med. 34, 115–122.
26
Kayri, M. & Gunuc, S. (2016). Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet
bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3(2).
27
Larson, R., Richards, M. H., Sims, B., & Dworkin, J. (2001). How urban African American young
adolescents spend their time: Time budgets for locations, activities, and companionship. American Journal of
Community Psychology, 29, 565–597.
28
Rosen, B. C. (1965). Adolescence and religion: The Jewish teenager in American society. Cambridge,
Mass:Schenkman Pub.
29
Günüç, S. (2017). Peer Influence in Internet and Digital Game Addicted Adolescents: Is Internet / Digital
Game Addiction Contagious? International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 6(2), 1-20.
30
Harma, M. (2008). The impact of parental control and manital conflict on adolescents self regulation and
adjustment. Ankara, MS: The Middle East Technical University, The Department of Psychology.
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aile ortamında yaşayan gençlerin problemli çevrimiçi oyun oynama oranlarının ilgili aileleri
olan gençlere kıyasla yüksek çıktığını ifade etmiştir.31
Özellikle de anneleriyle vakit geçiren ergenlerin algılanan sosyal destek düzeyleri
daha yüksek ve internet bağımlılık düzeyleri daha düşük bulunmuştur.32 Çalışan annelerin,
çocuğu olan annelerin, bekar annelerin ve babaların sosyal destek açısından farklı özelliklere
sahip olduğu görülmektedir.33 Aile üyeleri arasındaki etkileşim, her aile üyesinin refahını ve
mutluluğunu etkiler, ayrıca huzursuz veya sağlıksız bir üyenin tüm aile ve ailenin işlevleri
üzerinde olumsuz etkisi vardır.34
Akranlar arası ilişki ve aile içi sohbetin her tür bağımlılığa bir kalkan işlevi gördüğü
komisyon toplantılarında da sıkça dile getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda
Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, 22.10.2019 ve 13.11.2019 tarihli
komisyon toplantılarında, teknolojisiz mutluluk alanlarının tekrar hayatlarımıza dahil
edilmesi gerektiğini, bu çerçevede, akranlarla paylaşım ve yüz yüze iletişimin ve aile içi
sohbetin bağımlılıklara yol açan boşluk duygusunu ortadan kaldırabilecek güçte olduğunu
“Ailede sohbet, okulda akran, sokakta sporu mutlaka teşvik etmemiz lazm.” şeklindeki
sözleriyle vurgulamıştır.35
Çalışmalar; okul başarısı düşük, ailelerinden gerekli desteği alamayan ve aileleriyle
problem yaşayan; arkadaş edinemeyen ve arkadaş grupları tarafından dışlanan çocukların
risk grupları olduğunu belirtmektedirler.36 Bu çocuklar ev ve okul ortamında mutsuz
olmakta, kendilerini sanal dünyada daha rahat ve özgür hissetmekte ve düşüncelerini daha
rahat ifade etmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle internet ortamında harcanan süre artmakta
ve bağımlılık gelişmektedir.
Peki, “Neden Bağımlı Oluyoruz?” Bu soruyu iki açıdan ele almak gerekir. Bunlardan
ilki teknolojik faktörlere bağımlı birincil nedenlerdir. İkincisi ise, teknolojinin dışında kalan
ikincil nedenlerdir. İkincil nedenleri dolaylı faktörler olarak görebiliriz. Başka bir ifadeyle,

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın 16 Ekim 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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Cairney, J., Boyle, M., Offord, D. R., & Racine, Y. (2003). Stress, social support and depression in single
and married mothers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38 (8), 442–449.
34
Co.Bowles, J. & Kington, R. S. (1998). The impact of family function on health of African American elderly.
Journal of Comparative Family Studies, 29, 34–41.
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Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 22.10.2019 ve 13.11.2019 tarihli Dinleme Tutanakları, TBMM Tutanak
Hizmetleri Başkanlığı.
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Yen, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F., Wu, H. Y., & Yang, M. J. (2007). The comorbid psychiatric symptoms of
internet addiction: Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and
hostility. Journal of Adolescent Health, 41(1), 93–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.02.002.
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‒- 48 ‒bağımlılığa doğrudan neden olmayan ancak bağımlılık yapıcı nesnelere dolaylı olarak katkı
sağlayan faktörlerdir.
Şekil 1: Neden Bağımlı Oluruz

Neden Bağımlı
Oluruz?
1
Teknolojinin Yapısı, Ortamı,
Olanakları, Sundukları, İçeriği

2
Problemlerden Kaçış, Başka
Problemler ve Bozuklukların
Eşlik Etmesi Ya Da Zemin
Hazırlaması (Bireysel ve
Toplumsal)

İnternet bağımlılığına sürükleyen faktörler, iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan
ilki, internete erişim, interneti kullanım amacı gibi internetin yapısı ve içerdiği nesnelerin
bağımlılıkla ilişkisidir. Diğeri ise, psikolojik bozukluklar, ailevi problemler gibi bireysel
veya sosyal bazı faktörlerin internet bağımlılığını tetiklemesi veya internete doğru bir kaçışa
teşvik etmesidir.
Neden Bağml Oluyoruz? sorusunu “NöroBiyolojik”, başka bir ifadeyle beyindeki
kimyasal süreçle açıklamak gerekirse: Teknoloji kullanımı beyindeki ödül merkezi olarak
tanımlanan haz bölgesini aktive eder ve ardından Dopamin salgılanır. Önceki hazza ulaşmak
ve ‘Yoksunluk’ semptomlarından sakınmak için beyin daha fazla teknoloji kullanımına
ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda daha fazla dopamin salgılanır. Böylece tolerans gelişir
(kullanılmadığında düşük seviyede, kullanıldığında aşırı düzeyde dopamin salınımı).
Teknoloji kullanılmadığında ise azalan dopamin/seratonin reseptör sayısı, bunu artırmak için
daha yüksek ödüle ihtiyaç duyar ve ödül merkezinin çalışması bozulur. Bağımlılığın
Nörobiyolojik açıklaması bize bağımlılığın sebepleri ya da bağımlılığı etkileyen faktörler
hakkında bilgi vermez. Nörobiyolojik açıklama sadece bağımlılığın beyindeki kimyasal
sürecini açıklamaktadır.37
1.3.1. Bağımlılığın Sebepleri ve Bağımlılığa Neden Olan Faktörler
Şekil 1’deki “Neden Bağımlı Oluruz?” başlığında görüldüğü üzere, bağımlılık
nedenleri teknoloji kaynaklı ve teknoloji dışı kaynaklı şeklinde ikiye ayrılabilir. Bu noktada

37
Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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‒- 49 ‒Şekil 2’de görüldüğü üzere teknoloji dışı kaynaklı nedenler ise bireysel ve sosyal olarak
ikiye ayrılmaktadır.
Şekil 2: Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Temel Sebepleri

Bağımlılığın sebepleri

Teknolojik Faktörler

Bireysel Faktörler

Teknoloji Kaynaklı

Sosyal-Çevresel Faktörler

Teknoloji Dışı Kaynaklı

Bağımlılık her birey için farklı nedenlerle oluşmaktadır. Yukarıda da bahsi geçtiği
gibi bu sebepler yaşa, kültüre, bireye, topluma ve sosyo-ekonomik faktörlere göre
değişmektedir. Genel olarak bağımlılığa sebep olan faktörleri veya bağımlılık oluşumu
üzerindeki sebepleri teknolojik, bireysel ve sosyal bağlamda değerlendirmek daha ayrıntılı
bir bakış açısı sunacaktır.
1.3.2. Teknolojik Sebep ve Faktörler
Teknoloji kaynaklı faktörler, teknolojinin yapısı ve sunduğu nesnelerin birey
üzerinde haz ve farklı deneyimler yaratması ile ilgilidir. İnternetin bağımlılık yapıcı
unsurlarının başında oyun, kumar, sosyal medya, pornografi gelmektedir. Birey internetteki
bu nesnelere bireysel ve sosyal faktörler nedeniyle yönelebileceği gibi doğrudan bu
nesnelerden keyif ve haz aldığı için de yönelebilir. Aşağıda teknoloji kaynaklı önemli
sebepler listelenmiştir:
 Farklı ve gerçekçi deneyimler sunması,
 Rol-play oyunları,
 Sürekli bir akış, kapanmayan ve duraksamayan sürekli yaşayan bir sistem,
 Teknolojinin dinamikleri ve otonom yapısı,
 Kullanım ve erişim kolaylığı,
 Gerçeklik kurgusu, gerçek dünyadaki benzer ihtiyaçların kurgulanması (bir
bebeği yetiştirmek, bir ordu kurmak vb. oyunlar gibi),
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 “Alternatif” bir dünya vaadi (yeni kimlik, yeni bir dünya yaratma, bir şey
başarma),
 Gerçek dünyada ulaşılamayana kolay ulaşım (kumar, arkadaş, cinsel içerik gibi),
 Kontrol edilebilme ve özerk alan oluşturma olanağı,
 Teknoloji lobileri ve bağımlılık yapıcı tasarım ve öğelerin kullanımı,
 Düşük maliyet,
 Kullanım miktarı (toleransın geliştirilmesiyle her gün daha çok kullanma isteği),
 Kullanım amacı (oyun, kumar, sosyal medya ve pornografi gibi).
1.3.3. Bireysel Sebep ve Faktörler
Bağımlılığa yol açan bireysel sebepler, kişinin kendisinden kaynaklanan sebeplerle
teknolojiye yönelimi ve teknolojiyi problemli kullanımıdır. Bireyin güçlü bir karakter ve
benliğe sahip olması, teknolojik ve sosyal kaynaklı problemlerden de daha az etkileneceği
anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, bağımlılığa yatkınlık, zayıf özsaygı ve özgüven,
çocukluk dönemindeki yetersiz eğitim ve gelişim gibi bireysel faktörler, bağımlılıkla baş
etmeyi zorlaştırmaktadır. Aşağıda bazı önemli bireysel sebepler listelenmiştir:
 Gerçek dünyanın stresinden, sorumluluklarından ve problemlerinden kaçış,
 Bireyselleşme, yalnızlaşma, depresyon, kaygı, stres, kişilik bozukluğu, üzgün
hissetme gibi psikolojik ve ruhsal problemler,
 Sosyal etkileşim, arkadaş edinme, bir gruba ait olma, sevgi, ilgi, sosyal destek,
mutluluk gibi ihtiyaçlar ve duygusal açlık,
 Özgüven ve özsaygı eksikliği, kendini beğenmeme,
 Kimlik arayışı ve kimlik sorunları,
 Can sıkıntısı ve teknolojinin yerini alacak alternatiflerin yetersizliği,
 Motivasyon kaybı ve amaçsızlık (sanalda amaç edinme, en iyi oyuncu, sosyal
medya fenomeni),
 Bir ihtiyaç/gereksinim anlamı yüklenmesi veya bir gereklilik gibi algılanmaya
başlanması (özellikle oyunlar),
 Çekingenlik, agresyon, içe kapanıklık, asosyallik, sosyal fobi,
 Heyecan ve farklı deneyim arayışı gibi bireysel arzu ve istekler,
 Narsist kişilik özellikleri,
 Dürtüyü kontrol edememe, hesap verecek kimsenin olmaması,
 Sanal âlemde var olmayı istemek, farklı bir kimlik yaratma amacı.
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1.3.4. Sosyal-Çevresel Sebep ve Faktörler
Bireyin bağımlı olma sürecinde sosyal sebepler önemli bir rol oynar. Sosyal veya
çevresel faktörler kapsamında, bazen toplum veya akran baskısı bazen de sosyal veya
toplumsal yetersizlikler etkili olabilmektedir. Örneğin, bireyin sosyal medyada aşırı bir
şekilde zaman geçirmesine çevresinde park ve oyun sahaları gibi imkanların bulunmaması
neden olabilir. Öte yandan, bireyin akran baskısı ile bazı dijital oyunlara yöneldiği de
görülebilir. Diğer bir nokta ise, Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde de yer aldığı üzere bireyin
sevgi, saygı, kabul görme, takdir edilme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için internette
aşırı zaman harcamasıdır. Aşağıda önemli sosyal ve çevresel sebepler listelenmiştir:
 Toplumsal-sosyal onay, kabul görme, beğenilme, takdir edilme, fark edilme,
önemsenme ihtiyacı,
 Aile içi iletişim sorunları,
 Akran etkisi, akran baskısı,
 Çocuğa yeterli sevgi, ilgi, destek vermeyen ebeveynler,
 Çok baskıcı ya da çok esnek aile yapısı, aile tutumu,
 Çocuğa sorumluluk vermeyen ebeveynler,
 Değişen roller (çalışan anne, baba, çocuklara ayrılan zamanın azlığı),
 Çevreden veya gruptan dışlanma,
 Anne ve/veya babadan mahrum kalma,
 Sosyo-ekonomik düzey,
 Ailede bir bağımlılık öyküsünün olması,
 Kötü rol modelleri,
 Sosyal olanakların yetersizliği.38
1.4. Tanı ve Belirtiler
Komisyonun 3.07.2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Türk Tabipleri
Birliği Temsilcisi Doktor Mevhibe İrem YILDIZ; bağımlılık tanısının bir hastalık tanısı
olduğunu ve tanıyı hekimin koyması gerektiğini vurgulamıştır.39 Komisyonun 29.05.2019
tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr. Gül KARAÇETİN; davranışsal
bağımlılıkların tanısında belirtilerin şu üç başlıkta incelenebileceğini ifade etmiştir: Bağımlı
olunan davranışın yaşamın en belirgin alanı haline gelmesi, davranış üzerindeki kontrol
38
Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
39
Dr. Mevhibe İrem Yıldız’ın 03.07.2019 tarihli tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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yetisinin kaybı ve olumsuz sonuçlara rağmen bu davranışın devam ettirilmesi. Bilişim
teknolojileri bağımlılığı kapsamında bilimsel olarak en fazla çalışılan konu internet oyunları
olduğu için bu bölümde bilişim teknolojileri bağımlılığı belirtileri internet oyun bağımlılığı
belirtileri üzerinden özetlenecektir.
1.4.1. Bağımlı Olunan Davranışın Yaşamın En Belirgin Alanı Haline Gelmesi
KARAÇETİN, internet oyunlarının çok hızlı bir şekilde beyindeki ödül
mekanizmasını aktif hale getirdiğini, çocuk ve gençlerin hayattaki diğer hedeflere, özellikle
sabır ve sebat gerektiren, uzun uğraşlar neticesinde ulaşılabilen, meslek sahibi olmak gibi
hedeflere karşı ilgilerini kaybederek, bu hızlı ödüllere başvurabildiklerini ve bağımlılık
geliştikten sonra internet oyunlarının yaşamlarındaki en belirgin aktivite haline geldiğini,
zihinlerinin sürekli internet oyunlarıyla meşgul olduğunu ifade etmiştir. Bu zihinsel
meşguliyet nedeniyle bağımlı çocuk veya gençlerin yaşlarından beklenen, arkadaşlarıyla
birlikte olma, sosyal iletişim becerilerini sürdürme, oyun oynama, dışarıda spor yapma gibi
aktivitelerini yapamaz hale geldiklerini, bilgisayar oyunlarının buna engel olduğunu
eklemiştir.
1.4.2. Kontrol Kaybı
KARAÇETİN, kontrol kaybının internet oyunu oynama davranışının her aşamasında
olabileceğini; oyunu başlatmak, sürdürmek ve bitirmekle ilgili olabileceğini,

bu tür

çocukların sıklıkla görüldüğünü, eskiden okuldan gelip bir süre dinlendikten ve ödevini
bitirdikten sonra internet oyununun başına geçerken, artık annelerin çocuklarının internet
oyunu oynamak dışında hiçbir şey yapmadıklarından, dışarı çıkmadıklarından, ödevlerini
yapmadıklarından, hemen internet oyununun başına oturduklarından ve bütün gün oyunda
kaldıklarından yakındıklarını belirtmiştir. Ayrıca, internet oyunu oynama davranışı üzerinde
kontrol kaybı nedeniyle çocuğun giderek artan bir süreyle internet oyunlarıyla vakit
geçirdiğini, internet bağımlılığı polikliniğine gelen çocukların bu durumu “İlk başta ben bir
saat vakit geçiriyordum bununla ama şu an sekiz saat, on saat vakit geçiriyorum” şeklinde
ifade ettiklerini belirtmiştir. Çocukların bilgisayar oyunlarından uzakta kaldığında ya da
oyunu durdurması istendiğinde aşırı sinirlilik, öfke ve kaygı gibi yoksunluk belirtileri
gösterebildiğini, hatta ailelerin çocuklarına bilgisayarın başından kalkmasını söylediklerinde
çocukları tarafından darp edilebildiklerini ifade etmiştir.
1.4.3. Olumsuz Sonuçlara Rağmen Davranışa Devam Etme
Çocukların sosyal ilişkileri, aile ilişkileri ve okul yaşamı olmak üzere üç önemli
yaşam alanının

internet

oyunları

nedeniyle

olumsuz

etkilenebileceğini

belirten

KARAÇETİN, internet oyunu oynama davranışından dolayı çocukların aileleriyle,
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arkadaşlarıyla, akranlarıyla ilişkilerinin etkilenip etkilenmediğinin, ders başarıları, derslere
olan duygusal yatırımın ve eğitimlerinin ne ölçüde etkilendiğinin değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, bu konuda yaptıkları bir çalışmada bağımlılık düzeyinde
internet oyunu oynayan çocuklarda bu oyunla meşgul olmaya başladıktan sonra ders
başarısında düşme; belirgin ölçüde disiplin cezası, sınıf tekrarı ve en sonunda eğitimi yarıda
bırakma gibi vakalar görüldüğünü eklemiştir. KARAÇETİN, ayrıca, okulun çocuklar
açısından çok önemli bir yaşam alanı olduğunu, çocukların bu internet oyunları nedeniyle
veya internet başındaki diğer meşguliyetleri nedeniyle uykularının bozulduğunu, çok geç
saatte yattıklarını ve sabah erken kalkmakta zorlandıklarını ve böylece okula devamlarının
olumsuz etkilendiğini, artık hayatın diğer alanlarından zevk almadıkları için senelerce
okuyup doktor olmak, öğretmen olmak gibi birtakım hedeflerden vazgeçtiklerini ve internet
üzerinden para veya ödüller kazanmak gibi olumsuz birtakım davranışlar sergilediklerini
belirtmiştir.40
Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Esra ALATAŞ,
davranışsal bağımlılıkların duygu kontrolünde güçlük yarattığını, obezite, dikkat bozukluğu
gibi birçok sağlık problemine neden olduğunu, sanal ve gerçek arasındaki farkı ayırt etmede
güçlüğe neden olduğunu, akademik ve iş başarılarında düşmeye, hatta kaza ve yaralanmalara
sebep olduğunu ifade etmiştir.41
1.5. Tedavi, İzlem ve Sosyal Uyum Çalışmaları
İnternet Bağımlılığı ve Oyun Oynama Bozukluğunun bireylerde hem ruhsal hem de
fiziksel şikayetlere ve günlük yaşamda belirgin zorluklara yol açan rahatsızlıklar olmaları
sebebiyle tedavi edilmeleri gerekmektedir.
İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ile ilgili tedavi araştırmalarına bakıldığında, bu
alandaki çalışmaların çok sınırlı kaldığı, bu bozukluğa özgü geliştirilmiş ve etkinliği
kanıtlanmış bir tedavi protokolünün halen bulunmadığı dikkat çekmektedir. Mevcut
çalışmalardaki tedavilerin ise daha çok internet bağımlılığı için kullanılan müdahale
teknikleri olduğu veya bu tür tedavilerin İnternet Oyunu Oynama Bozukluğuna uyarlandığı
görülmektedir.42 Son araştırmalar, İnternet Bağımlılığının tedavisinde en iyi yaklaşımın

Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
41
Dr. Esra Alataş’ın 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri.
42
Nazlıgül M, Akyüz Z. İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden
Geçirme. Addicta Turkish J Addict 2018; 5(1):13-35.
40
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bireysel yaklaşım olduğunu ve psikoterapi ile psikofarmakoterapinin bir kombinasyonunun
en etkili tedavi şekli olduğunu göstermiştir.43
2017 yılında yayınlanan uluslararası bir sistemik gözden geçirme çalışmasında bu
zamana kadar İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Bu çalışmada, halen İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ile ilgili farmakolojik ve
psikoterapi

tedavilerinin

etkinliği

hakkında

bir

şey

söylemenin

zor

olduğu

vurgulanmaktadır.44
İnternet Bağımlılığı ve İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu; sıklıkla başka
psikiyatrik bozukluklarla birlikte görüldüğünden, eşlik eden psikiyatrik bozukluğun
öncelikle tedavi edilmesi önerilmektedir.45
Tedavide kullanılan farmakolojik ajanlar arasında Seçici Serotonin Geri Alım
İnhibitörleri, Venlafaksin ve Bupropion gibi antidepresanlar, Lityum, Gabapentin ve
Valproat gibi duygudurum düzenleyicileri, Naltrekson, anksiyolitikler, Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite

Bozukluğu

tedavisinde

kullanılan

Metilfenidat

ve

Atomoksetin

bulunmaktadır.
Tedavide kullanılan psikoterapi türlerinden Bilişsel Davranışçı Terapinin, İnternet
Oyunu Oynama Bozukluğunda ve İnternet Bağımlılığı tedavisinde etkili olduğu yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi; farmakoterapiyle birlikte ya da
farmakoterapiden bağımsız olarak tedavide etkin biçimde kullanılabilmektedir.
İnternet Bağımlılığı ve İnternet Oyunu Oynama Bozukluğunun tedavisinde Bilişsel
Davranışçı Terapi, internet kullanımını kontrol etmek için davranış düzenlemesi, bağımlılığa
yol açan bilişsel çarpıtmaları tanımlamak, değiştirmek, bilişsel yeniden yapılandırma ve
bunlarla ilişkili eş zamanlı sorunları ele almak ve tedavi etmek şeklinde aşamalardan
oluşmaktadır.46
Przepiorka AM, Blachnio A, Miziak B, Czuczwar SJ. Clinical approaches to treatment of Internet addiction.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24911068.
44
King DL, Delfabbro PH, Wu AMS, Doh YY, Kuss DJ, Pallesen S, Mentzoni R, Carragher N, Sakuma H.
Treatment of Internet gaming disorder: An international systematic review and CONSORT evaluation. Clin
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[Internet]
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2017
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45
Arısoy Ö. İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Internet] 2009 [cited 2019 Mar
6]; 1:55–67. http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/11166/133473.
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King DL, Delfabbro PH, Griffiths MD. Cognitive behavioral therapy for problematic video game players:
conceptual considerations and practice issues. J CyberTherapy Rehabil [Internet] Virtual Reality Medical
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2010
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Young KS. Treatment outcomes using CBT-IA with Internet-addicted patients. J Behav Addict [Internet]
Akadémiai Kiadó, co-published with Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic
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Young, İnternet Bağımlılığının Bilişsel Davranışçı Terapi ile tedavisinde internete
girmeyi yasaklamanın pek uygun bir çözüm yolu olmadığını çünkü internet kullanımının bir
ihtiyaç olduğunu belirtmiş ve tedavi hedefinin, interneti tamamen yasaklamak yerine internet
kullanımının kontrol altına alınması olması gerektiğini ifade etmiştir.47
Young’ın terapisi zamanla sınırlı olup genelde üç ay veya 12 oturum sürmektedir.
Davranış analizi ile olgu ortaya konulduktan sonra, kişilerin yakınmalarını saklama ve
azaltma olasılıkları göz önünde bulundurularak internet kullanım davranışı tüm unsurlarıyla
belirlenmektedir. İnternetin hafta içi ve hafta sonu kullanım süreleri, internetin kullanıldığı
yer, kullanılma amacı, internet kullanılan ortamların özellikleri, internet kullanma isteğini
etkileyen durumlar saptanmaktadır.
Young’un 114 erişkin internet bağımlısı üzerinde yaptığı Bilişsel Davranışçı Terapi
çalışmasında, olguların çoğunda üçüncü oturumdan itibaren klinik düzelme başlamış, sekiz
oturum sonunda belirgin klinik düzelme sağlanmış ve olgular kazanımlarını altı aylık izleme
süresince korumuştur. En etkin düzelmenin terapinin erken döneminde çevrimiçi zaman
yönetiminde olduğu, sosyal sorunların ise terapinin geç dönemlerinde, genellikle de 12.
seansta düzeldiği bildirilmiştir.
Young'ın 128 erişkin internet bağımlısına uyguladığı ve internet kullanımını kontrol
etmek için davranış değişikliği, bağımlı kullanıma yol açan bilişsel çarpıtmaların
tanımlanması, bilişsel yeniden yapılandırma, İnternet Bağımlılığına eşlik eden psikiyatrik
hastalıkların belirlenmesi ve tedavi edilmesi şeklindeki aşamaları içeren 12 oturumluk
Bilişsel Davranışçı Terapi çalışmasında, olguların %95'inden fazlasında on iki hafta sonunda
semptomların düzeldiği ve tedaviden altı ay sonra da olguların %78'inin iyileşmeyi
sürdürdüğü gösterilmiştir.48
2019 yılında GERÇEK ve KARAÇETİN tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi
Kliniğinde İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu tanısı almış 12-18 yaş arasındaki 36 ergenle
yapılan çalışmada; katılımcılar haftalık Bilişsel Davranışçı Terapi uygulanan ve aylık olarak
basit danışmanlık verilen olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu çalışmada 8. haftada Bilişsel
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Young KS. Cognitive Behavior Therapy with Internet Addicts: Treatment Outcomes and Implications.
CyberPsychology Behav [Internet] Mary Ann Liebert, Inc. 2 Madison Avenue Larchmont, NY 10538 USA ,
2007 [cited 2019 Mar 21]; 10:671–9.
http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2007.9971.
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Davranışçı Terapi grubunda basit danışmanlık grubuna kıyasla, hem anneler hem de
ergenlerin görüşüne göre, anlamlı olarak daha düşük hafta içi ve hafta sonu internet kullanım
süreleri, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Ergenler için Oyun Bağımlılığı Ölçeği puanları
saptanmıştır. Bu parametreler Bilişsel Davranışçı Terapinin, basit danışmanlıktan daha iyi
sonuçlar verdiğini ve nüks önleme ve tedavi sürdürümü açısından önemli olduğunu
göstermektedir.49
2017 yılında Sakuma ve arkadaşları tarafından yapılan 14 seanslık Bilişsel
Davranışçı Terapi kapsamında, 3 saatlik sağlık dersi, 8 saatlik bireysel danışmanlık, atölye
çalışmaları, doğa yürüyüşleri, yemek pişirme gibi aktivitelerden oluşan ve 9 gün devam eden
kendini keşfetme kampı müdahalesinin İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu olan 10 ergen
üzerindeki etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada, haftalık oyun oynama süresinde
anlamlı azalma, katılımcıların problemi tanıma yeteneğinde ve öz yeterlilik düzeylerinde
artış olduğu saptanmıştır. 3 aylık takipte kazanımların devam ettiğinin bildirilmesine
rağmen, katılımcıların günlük aktivitelerinde en çok yer kaplayan aktivitenin oyun oynama
olduğu belirtilmiştir. 50
Almanya'da 12-18 yaş arası 3.240 ergende problemli internet kullanım bozukluğu
için tarama yapıldığında, riskli bulunan 340 ergen rastgele Bilişsel Davranışçı Terapiye
dayanan 4 seanslı kısa müdahale grubuna ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Bilişsel Davranışçı
Terapi seanslarında psikoeğitim, bilişsel yeniden yapılandırma (işlevsel olmayan inançların
tespiti ve değiştirilmesi), davranış değişikliği (problem çözme becerilerini geliştirmesi ve
sorunlarla baş etme tekniklerinin öğretilmesi) gibi konular üzerinde çalışılmıştır. 4 haftalık
tedavi sonunda tedavi etkinliği değerlendirildiğinde; Bilişsel Davranışçı Terapi grubunda
problemli internet kullanım semptomlarının, eşlik eden hastalıkların ve okulla ilişkili
olumsuz sonuçların anlamlı azalma gösterdiği ve kazanımların 4. ve 12. ayda da devam ettiği
görülmüştür.51
Bilişsel Davranışçı Terapiyi temel alan “İnternet Bağımlılığı ve İnternet Oyunu
Oynama Bozukluğu için Kısa Süreli Tedavi Programı” kapsamında davranış değişikliği
49
Gerçek C., Ergenlerde İnternet Oyun Oynama Bozukluğunda Tedaviye Yanıtın Yordayıcıları
(Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Bakırköy Prof. Dr. Maz Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2019.
50
Sakuma H, Mihara S, Nakayama H, Miura K, Kitayuguchi T, Maezono M, Hashimoto T, Higuchi S.
Treatment with the Self-Discovery Camp (SDiC) improves Internet gaming disorder. Addict Behav [Internet]
Pergamon,
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64:357–62.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646031630218.
51
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2017
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Oct
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6:64–71.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2451865416300965.
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yöntemleri (psikoeğitim, internet kullanımını tetikleyen faktörlerin belirlenmesi, bilişsel
yeniden yapılandırma, İnternet Bağımlılığı için bireysel tedavinin geliştirilmesi, duygusal
durumların ayırt edilmesi, sosyal beceri eğitimi, alternatif davranışların ve ilgi alanlarının
yeniden oluşturulması) ve nüks önleme yöntemleri (alternatif davranışların ve ilgi
alanlarının yeniden oluşturulması, maruz bırakma ve internet kullanımını durdurma
teknikleri) uygulanmaktadır.52
İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu ve eşlik eden hastalıklara odaklanan, hedef
kitlesini 12-18 yaş arası ergenlerin oluşturduğu, Bilişsel Davranışçı Terapiye dayanan, 22
seanstan oluşan ve 6 ay devam eden teknoloji bağımlılığı için bireyselleştirilmiş psikoterapi
programının (PIPATIC) etkinliği şimdiye kadar toplam 17 ergenin dahil edildiği üç
çalışmada değerlendirilmiştir. Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayanan PIPATIC programı;
empati, aktif dinleme, kabul etme, güvenme, açıklama, yüzleşme, yorumlama, geri
bildirimde bulunma, yeteneklerini ve sorumluluğunu geliştirme, motivasyonu artırma,
içgörü kazandırma şeklinde hedefleri içermektedir. PIPATIC programı ile internet oyunu
oynama süresinin ve İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu şikayetlerinin azaldığı, eş
hastalanım şikayetlerinin düzeldiği gösterilmiştir. Aynı zamanda PIPATIC programı ile
günlük işlevsellikte (kişiler arası ve aile ilişkileri, eğitim vb.) düzelme de bildirilmiştir.53
İnternet bağımlılarıyla yapılan bireysel terapi oturumlarının yanı sıra ailelerin de bu
konuda eğitilmesi ve desteklenmesi oldukça önemlidir. Bağımlılığı tetikleyebilecek aile içi
dinamiklerin ele alınması ve sağlıklı işlevlerinin geliştirilmesi konusunda ailenin
desteklenmesi, bağımlılığın tedavisi açısından oldukça önemli görülmektedir.
1.6. Bağımlılığın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Teknolojinin her yaşta sağladığı faydaların yanında her yaşta bir problem ortaya
çıkarabildiği de belirtilmektedir.54 Davranışsal bağımlılıklar içinde yer alan bilişim
teknolojileri bağımlılığının dört aşamada geliştiği, 3.aşama (patolojik kullanım) ve 4.
aşamalarda (bağımlılık) artık olumsuz etkilerin oluştuğu kabul edilmektedir.55 Bu
aşamalarda engellenemeyen aşırı bir kullanma isteği, internet dışında geçirilen zamanın
değersizleştirilmesi, internetten uzak kalındığında ortaya çıkan olumsuz ruh hâli, interneti
Wölfling K, Beutel ME, Dreier M, Müller KW. Treatment outcomes in patients with internet addiction: a
clinical pilot study on the effects of a cognitive-behavioral therapy program. Biomed Res Int [Internet]
Hindawi, 2014 [cited 2019 Oct 9]; 2014:425924. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25097858.
53
Torres-Rodríguez A, Griffiths MD, Carbonell X, Farriols-Hernando N, Torres-Jimenez E (2019) Internet
Gaming Disorder Treatment: A Case Study Evaluation of Four Different Types of Adolescent Problematic
Gamers. Int J Ment Health Addict 17: 1-12.
54
Dilek Demirezen’in 19 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
55
Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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bozulmalar meydana gelmektedir.56 Davranışsal bağımlılıkların olumsuz etkilerinin,
kimyasal bağımlılıklara göre daha az olduğu ifade edilmiştir.57 Özellikle ergen beyninin
bağımlılıktan çok etkilendiği, bu dönemde birtakım bağımlılıklara maruz kalmanın beyin
dokusunda uzun vadede ciddi sorunlara neden olabildiği belirtilmiştir.58 Komisyonun 22
Mayıs 2019 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren İzmir Bakırçay Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ, bağımlı olan bireylerin yüzde
90’ında muhakkak bir problem olduğunu, bu problemlerin bir şekilde ya gelişim sürecinde
ya da sonrasında ortaya çıktığını belirtmiştir. Özellikle 0-18 yaş grubundaki birçok bireyde
bilişsel, psikolojik ve fiziksel problemler olduğu ifade edilmiştir.59
22 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Esra ALATAŞ, 2 yaşından önce
çocukların teknoloji ile karşılaştırılmaması gerektiği, teknoloji ile tanışma yaşının en az 4
olduğu ve onun da içerik ve süre olarak oldukça sınırlı tutulması gerektiğini belirtmiştir.60
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2013 yılında, 6-15 yaş grubu çocuklarla
gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre; bilgisayar kullanımına ortalama başlama yaşı
8, internet kullanımına ortalama başlama yaşı 9, cep telefonu kullanımına ortalama başlama
yaşı 10’dur. Çocukların %45,6’sı hemen her gün internet kullanmaktadır. 6-15 yaş grubu
çocuklar interneti ilk sırada %84,8 oranında ödev veya öğrenme amacıyla, ikinci sırada
%79,5 oranında oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. 61
Ailelerin çocuklarıyla birlikte yeterince vakit geçirmemeleri, bunun yerine
çocukların televizyon, internet, cep telefonu, tablet gibi teknolojik aletlerle oyalanmalarına
izin vermeleri çocukların ihmal edilmelerine yol açmaktadır. Ailelerin bebeklikten itibaren
çocuklarını televizyon eşliğinde besleme alışkanlıkları, bebekler büyüdüğünde azalarak da
olsa devam etmekte ve beslenme problemlerine yol açabilmektedir.62
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Prof. Dr. Zeki Yüncü’nün 12 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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Başkanlığı.
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Başkanlığı.
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Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Yeşilay
Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, Oxford Üniversitesinin 2017 yılı
itibariyle önümüzdeki 20 yılın mesleklerini sıraladığı listede, iki tanesi haricinde diğerlerinin
dijital meslekler olduğuna dikkat çekmiştir. CANEL, bu sebeple çocukları teknolojiden uzak
tutmamanın değil, teknoloji kullanımının süre ve içerik olarak kontrol edilmesinin önemli
olduğunu belirtmiştir. 63
Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ ise, 0-3 yaş arası çocukların zorunlu olmadığı sürece
teknolojiyle tanıştırılmaması gerektiği konusunda ciddi bilimsel verilerin olduğunu; ailelerin
de çocuklarının önünde sosyal medyayı mümkün mertebe kullanmaması gerektiğini
belirtmiştir. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına yeterli zaman ayıramadıklarında; “duygusal
açlık” kavramının ortaya çıktığını ve çocukların bu açlığı gidermek için ikinci bir dünyaya
yönelmek zorunda kaldıklarını belirtmiştir.64 GÜNÜÇ, Dijital Dünyada Organik Çocuklar
Yetiştirmek adlı kitabında, dünya genelinde bazı bilimsel raporlarda 18 ay bazılarında ise 2
ya da 3 yaş altındaki çocukların teknolojiye maruz bırakılmaması gerektiğini vurgulamış,
toplum yapılarının hem anne hem babanın çalışması gibi birtakım sebeplerle değiştiğini ve
ebeveynlerin sık sık mecbur kalarak çocuklarını erken yaşlarda teknolojinin bakıcılığına
bıraktıklarını da ifade etmiştir. GÜNÜÇ, 0-3 yaş arası için teknolojiye özellikle uzun süreli
maruziyet sonucunda oluşacak risklerin varlığının korkutucu ve mazeret kabul edilemez
olduğunu, buna karşın, bilimsel araştırmaların 0-3 yaş üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya
konulduğu çalışmaların yetersiz olması sebebiyle bilimsel raporlardaki yaş sınırının
esnetilmesi yönünde bir eğilimin geliştiğine dikkat çekmiş ve “Ülkemizde elimizdeki
bilimsel araştırma sonuçlarından yola çıkarak gerek doğrudan gerekse dolaylı kanıtlarımız
ile daha garantici bir yaklaşım sergileyerek 0-3 yaş arası çocukların zorunlu durumlar
haricinde teknolojiyle ve dijital ekranla tanıştırılmaması gerektiğini şiddetle öneriyoruz.”
şeklinde ifadelere yer vermiştir. Bu çerçevede “zorunlu durumlar” ibaresinden kastedilen;
baba, anne, dede, nine ve çocuğun diğer yakınlarının fiziksel olarak çocuktan uzak olduğu
ve aile bağlarının korunması amacıyla çocukla görüşmenin gerektiği durumlarda internet
üzerinden yapılacak görüntülü görüşmeler için çocuğun ebeveyn kontrolünde teknolojiye
maruz kalmasıdır.65
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‒- 60 ‒Bilişim teknolojileri bağımlılığının çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerini bilişsel,
psikolojik ve fiziksel etkiler olarak ayırabiliriz:
1.6.1. Bilişsel ve Psikolojik Etkiler
İnsanlarda öğrenme ve beceri kazanımı, beyin sinir hücrelerinin birbiriyle bağlantı
kurması yani sinaps oluşumu ile ilişkilidir. Bu bağlantıların sayısı, 3 yaşına doğru hızla
artmakta ve 2 yaşından sonra bazıları ‘budama’ sonucu azalarak yetişkinlerdeki sayıya
ulaşmaktadır. GÜNÜÇ, ayrıca 0-6 yaş, özellikle 0-3 yaş arasında anne-baba tarafından
verilen davranışın çocuk tarafından alındığını sonradan değişimin zorlaştığını ifade etmiştir.
Bu dönemde anne baba eğer çocuk önünde teknolojiyle uğraşıyorsa, çocuğun daha ilk
aylarından itibaren, sinapslarını o bölgede, o teknoloji aracını kullanmaya yönelik
geliştirdiği belirtilmiştir. Teknolojiye 1 yaşından sonra maruz kalan çocukların dil
gelişiminde aksaklık ve beyin zarlarında incelik tespit edildiği aktarılmıştır. Teknoloji
kullanımı sebebiyle çocuğun annesiyle göz temasından, duygusal temastan ve birçok sosyal
temastan ayrı kaldığı ve bu nedenle çocuğun dil, bilişsel, sosyal ve motor becerilerini aynı
anda özdeşleştiremediği belirtilmiştir. Teknoloji kullanan 18-24 aylık bebeklerin yaşama
uyum becerileri, öz yönetim, uyum, sosyal yaşam, toplumsal davranışlar gibi adaptif/uyum
davranışlarından daha düşük puanlar aldıkları belirlenmiştir. 66
Özellikle bilgisayar bağımlılığında duygu, bellek, dikkat ile yürütme ve karar verme
işlevlerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Erken dönemde bilgisayara maruz
kaldıklarında, özellikle çocukların dikkat, bellek, görsel ve mekânsal işitme ve akıl yürütme
yetilerinde bozulmalar görülmektedir. Bilgisayara çok maruz kalındığında otistik birtakım
belirtiler yaşanabilmektedir. Teknoloji bağımlılarında gittikçe kendini denetleme, akıl
yürütme, soyut düşünme, öğrenme ve planlama yetileri zarar görmeye başlamakta, duygudurumda birtakım sınırlamalar ve sosyal bilişte bozulmalar meydana gelmektedir. Sosyal
bilişteki bozulma ile birlikte, uygunsuz sosyal davranışlar, duygu tanımada sorunlar, kişiler
arası ilişkilerde sorunlar ve depresyon düzeylerinde artma görülmektedir.
Özellikle soyut düşünme yetisi henüz gelişmemiş 8-10 yaş arası çocuklarda, neyin
gerçek neyin sanal olduğu konusunda şüpheler (sanal gerçeklik duygusunu kaybetme) ortaya
çıkmakta ve oyun devam ettikçe, hayat da böyle algılanmaya başlamaktadır.67 Bu nedenle,
kendine

ve

çevresine

zarar

verme,

saldırganlık
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riskli

davranışlarla
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karşılaşılabilmektedir. Bazen, aşırı internet kullanımına bağlı olarak gerçeği değerlendirme
yetisi bozulmakta, mani ve psikotik belirtiler görülebilmektedir.68
29 Mayıs 2019 tarihli Komisyon toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr. Gül
KARAÇETİN, bağımlılık düzeyine gelen çocukların teknoloji dışı diğer alanlara olan
ilgilerini kaybettiklerini, kendi yaşından beklenen; arkadaşlarıyla birlikte olma, sosyal
iletişim becerilerini sürdürme, oyun oynama, dışarıda spor yapma gibi aktivitelerinin
azaldığını, anneleri tarafından hiçbir işini göremeyen, hiçbir şekilde dışarı çıkmayan, ödevini
yapmayan ve bütün bu alanlarda kendi yaşından beklenen birtakım gereklilikleri yerine
getiremeyecek derecede kontrolü kaybeden çocuklar olarak nitelendirildiklerini ifade
etmiştir. Ayrıca bu çocuklarda, teknolojiden uzak oldukları vakitlerde aşırı sinirlilik, aşırı
öfkelenme ve aşırı kaygılanma gibi birtakım olumsuz etkiler görülebilmektedir.69
İnternet oyunu oynama bozukluğu olan ergenlerde; ders başarısında düşme, daha
fazla disiplin cezası, sınıf tekrarı ve eğitimi yarıda bırakma gibi problemler tespit edilmiştir.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL,
Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli toplantısında; okulda bağımlı çocukların tespit edilmesi
halinde okuldan atıldıklarını, okul sisteminin dışında kalarak kayıp çocuklara dönüştüklerini,
sistem dışına çıkartıldıklarında suçlu ve daha büyük sorunlara yol açan bireylere
dönüştüklerini belirtmiştir.70
İnternet bağımlılığı ile birlikte kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite
bozukluğu ve depresyon gelişebilmektedir.71 Bağımlılık geliştikçe sosyal izolasyon
(yalnızlaşma), bireysel ihtiyaçların (yemek, tuvalet gibi) teknoloji karşısında giderilmesi,
aile içi paylaşımın-iletişimin azalması, aile ile sorunlar, zaman zaman ebeveyne yönelik
şiddet, okul-akademik-mesleki-iş devamlılığında ve başarısında azalma, sosyal ilişkilerde
bozulma ve sosyalleşememe, uyku sorunları, zaman kavramında bozulma ve intihar riskinde
artma görülebildiği ifade edilmiştir.72 Uzm. Dr. Esra ALATAŞ, Komisyonun 22 Mayıs 2019
tarihli toplantısında; davranışsal bağımlılıkların çocuklarda bilgi erişimini geciktirdiğini,
duygu kontrolünde güçlük, kişilik bozuklukları yarattığını, kaza ve yaralanmalara neden
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‒- 62 ‒olabildiğini, oyunların uygun olmayan içeriğinden ya da oyun görünümlü siber saldırılardan
kaynaklanan riskler de olabildiğini ifade etmiştir.73
Komisyonun 22 Mayıs 2019 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren
Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ, sosyal medyada kullanıcıların çevreleri tarafından görünmek
istedikleri “İkinci Kimlik” denen yeni bir kimlik geliştirdiklerini, bu kimliği yaşatmaya
başladıklarını ve bu durumun ileriki yıllar için çok ciddi bir problem olarak ortaya
çıkabileceğini belirtmiştir. İnternet bağımlılığı geliştikten sonra kimlik kazanımında
bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. GÜNÜÇ, ayrıca çocuk ve ergenlerin internet başında
iken çevrelerinde olup bitenin farkında olmadıklarını ifade etmiştir.74
Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ, 12.06.2019 tarihli Komisyon toplantısında; teknoloji
bağımlılığında sosyal izolasyon, yani yalnızlaşmanın görüldüğünü, çocuklar ya da
yetişkinlerin en önemli ihtiyaçlarını bile kendi odalarında ve ekran karşısında sağladıklarını,
yemeklerini ekran karşısında yediklerini, tuvalet ihtiyaçlarını bilgisayar ekranına bakarak
gerçekleştiridiklerini, aile paylaşımlarının ve iletişimlerinin azaldığını, bunun ise ciddi bir
sorun olduğunu ifade etmiştir. Çocuklardaki en önemli durumun sanal ve gerçeklik
duygusunun kaybı olduğunu; çocuklarda, neyin gerçek neyin sanal olduğu konusunda
şüphelerin ortaya çıktığını ifade eden YÜNCÜ, ayrıca, ergenlerde ağır saldırgan
davranışların görülebildiğini de eklemiştir.75
Özellikle adli vakalarda, ergenlerde teknolojinin antisosyal kullanımı, siber zorbalık
ve cinsel istismara klinik pratikte sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Siber taciz, pedofili gibi
durumlara maruziyetin de ciddi düzeyde arttığı ifade edilmiştir. Komisyonun 03 Temmuz
2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM,
teknoloji bağımlısı bireylerin daha fazla sanal zorbalık olaylarına karıştıklarını ve kullanım
arttıkça bu riskin arttığını belirtmiştir.76 Ayrıca, Komisyonun 19 Haziran 2019 tarihli
toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla
Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim ALTIAY, bilişim teknolojilerinin çok sık
kullanımıyla, söz konusu suçluların yaş ortalamalarının her geçen gün daha da düştüğünü,
özellikle çocuklar ve gençlerin teknoloji bağımlılığı açısından önemli bir risk grubu
olduğunu, başkalarına ait banka veya kredi kartlarını kullanarak e-ticaret sitelerinden
Dr. Esra Alataş’ın 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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alışveriş yapan şahısların sipariş verilen ürünü kargo şubesinden teslim almak için genellikle
yaşı küçük çocukları kullanabildiğini, sosyal ağlarda paylaşılan kişisel bilgilerin hem
çocukları hem de yakınlarını tehlikeye sokabildiğini, özellikle teknoloji okuryazarlığı az
olan çocukların siber zorbalığa daha çok maruz kaldığını, kapalı forum ve mesajlaşma
gruplarında, çevrimiçi oyun platformlarında küçük yaştaki çocuklara yönelik çok sayıda
istismar olayıyla karşılaşıldığını ifade etmiştir.77 Suça karışma, siber dolandırıcılık ve siber
dolandırıcılığa maruz kalma gibi vakalar Komisyona bilgi veren diğer uzmanlar tarafından
da vurgulanmıştır. İnternet ortamında bazı grup ya da örgütlerin faaliyetlerine ve subliminal
mesajlara maruz kalınabildiği, hatta ağır terör olaylarını görme ve özenme sonucu birtakım
örgütlere katılımların da olabildiği belirtilmiştir.
Komisyonun 19 Haziran 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Türk
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN; aşırı
internet ve oyun kullanımı neticesinde uygunsuz içeriklere maruz kalma, zararlı
alışkanlıklara yönelme, sorumlulukların ertelenmesi ve ihmal edilmesi, dil kullanımında
bozulmalar, argo sözcükler kullanımının artması, konuşma ve yazma becerilerinde bozulma,
değerlere ilişkin kafa karışıklığı yaşama, ego ideallerinin oluşumunda problemlerin ortaya
çıkması gibi olumsuz sonuçların görülebildiğini ifade etmiştir.78
Ayrıca, Komisyonun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata
ÖZTÜRK; internette, televizyonda, filmlerde, Youtube’da dinî değerlere, kültürel değerlere
gizli ya da açık birtakım saldırılar olabildiğini, gençlerin ve ebeveynlerin bunun da farkına
varması gerektiğini belirtmiştir.79
Aşırı teknoloji kullanımının aile içi ilişkileri zedelediği, ilgi, dayanışma ve sevgi
bağlarını zayıflattığı da Komisyonda sıkça vurgulanmıştır. Başkent Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Hanife Andaç DEMİRTAŞ MADRAN, aşırı internet kullanımı
neticesinde eşler arasındaki kıskançlığın ya da çevrimiçi aldatma vakalarının yol açtığı
boşanmalara sıkça rastlandığını dile getirmiştir.
1.6.2. Fiziksel Etkiler
Bilişim teknolojileri bağımlılığında, teknolojik ürünün başında uzun süre zaman
geçirmeye bağlı olarak yeme-beslenme sorunları, mide-bağırsak sorunları (kabızlık gibi),
Kerim Altıay’ın 19 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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‒- 64 ‒obezite, diabet, tansiyon, kardiyovasküler sorunlar, göz problemleri, kas kitlesi kaybı, baş,
boyun, sırt ağrıları, omurga ve postür sorunları (kamburluk, skolyoz vs), karpal tünel
sendromu, hijyen ve özbakımda bozulma ve nöbet görülebilmektedir. YÜNCÜ, internet
bağımlılığına bağlı olarak obezite, sırt, boyun, baş ağrıları gelişebildiğini, uyku sorunları,
yeme bozuklukları olabildiğini, çocukların hijyenlerinin ve öz bakımlarının bozulduğunu,
uzun süre bilgisayar başında kaldıklarında çocukların da büyüklerin de nöbet
geçirebildiklerini ifade etmiştir.80
Göz sağlığı ve vücut duruşu açısından 3 saatin kritik olduğu ifade edilmiştir.81 Cep
telefonu ve bilgisayar ekranlarının ışığına uzun süre maruz kalındığında göz yorgunluğu,
göz ağrıları, uyku bozuklukları ve uyuyamama, sık baş ağrıları ve vücudun doğal saat
düzeninin bozulması gibi problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, ekran ışığı da
belli bir süre maruz kalındığında bağımlılığın gelişmesinde önemli bir faktör olabilmektedir.
1.7. Bağımlılığın Çalışma/Okul Hayatına Etkileri
İnternetin yararlarının yanı sıra, sanal ortam, her yaş grubu için çeşitli riskleri de
beraberinde getirmektedir. İnternetin problemli kullanımının okul başarısını olumsuz yönde
etkilediğini bildiren pek çok çalışma bulunmaktadır.82 Doç. Dr. Gül KARAÇETİN, kendi
kliniklerinde Uzm. Dr. Melike TOPAL ile birlikte yaptıkları bir çalışmadan bahsetmiş ve
interneti bağımlılık düzeyinde kullanan çocuklarla interneti sağlıklı ve bilinçli şekilde
kullanan çocukları karşılaştırdıklarında; interneti bağımlı düzeyde oynayan grubun internet
oyunlarıyla meşgul olmaya başladıktan sonra ders başarılarında ciddi anlamda düşme
olduğunu ve bağımlılık düzeyinde oynayan çocuklarda, diğer sağlıklı çocuklara göre çok
daha belirgin ölçüde disiplin cezası, sınıf tekrarı ve eğitimi yarıda bırakma vakalarını
bulguladıklarını belirtmiştir. KARAÇETİN, bunun ciddi ve müdahale edilmesi gereken bir
bulgu olduğunu, çünkü okulun çocukları birçok psikopatolojiden koruyan, akran ilişkisini
geliştiren bir ortam olduğunu ve çocukların bu internet oyunları veya internet başındaki diğer
meşguliyetleri nedeniyle uyku düzenlerinin bozulup okula devam etmekte sorun
yaşadıklarını belirtmiştir.83
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‒- 65 ‒Ergenlik döneminde fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel değişimlerin yaşanması ve
aynı zamanda ergenlerin geleceğe yönelik karar verme sürecinde olmaları başarı ile ilgili
kaygı yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca bu dönemde okul başarısının yanı sıra
üniversite giriş sınavı ile ilgili duyulan kaygılar, kimlik kazanma gibi zorlu bir dönemden
geçmekte olan gençlerin kafasını karıştırabilmektedir.84 Başarmaya, öğrenmeye ve çevreyi
kontrol altında tutarak özgüvenini geliştirmeye ihtiyacı olan gençler, başarıların çok hızlı ve
hemen ödüllendirildiği internete kolaylıkla yönelebilmektedir. En etkili öğrenmelerin, küçük
başarıların hemen ardından pekiştirilmesiyle sağlandığı bilinmektedir. KARAÇETİN, 29
Mayıs 2019 tarihli Komisyon toplantısında; internet oyunlarının bağımlılık yapmasının
sebebinin ödüllendirmelerin kısa sürede ve hızlı bir şekilde verilmesi olduğuna dikkat
çekerek, internet çok ciddi bir şekilde ödül mekanizmasını aktive ettiği hayatın diğer
alanlarından zevk almayan çocukların senelerce okuyup doktor, öğretmen olmak gibi
birtakım idealizasyonlardan vazgeçerek internet üzerinden para ve ödül kazanmak gibi
olumsuz birtakım amaçlar edindiklerini ifade etmiştir.85
İnternet bağımlılığının konsantrasyonu olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir.86
İnternetle ilgili zihinsel meşguliyet, gençlerin dikkatini derse vermesini ve odaklanmasını
bozarak ders başarısının düşmesine yol açmaktadır. Aynı durum yetişkin bir bireyde çalışma
hayatına yansımaktadır. İşle ilgili projeleri tamamlamakta zorlanma, sorumluluklarını
aksatma ve gün içinde dikkatini işe vermede ve odaklanmada güçlükler yaşanabilmektedir.
Yine internet başında çok uzun saatler geçirmenin yol açtığı uykusuzluk gün içinde, işte ve
okulda, dikkatsizliğe ve dalgınlığa bağlı kazalara sebebiyet verebilmektedir.
İnternet bağımlılığı olan bireyler internet dışındaki aktivitelerden keyif almadıkları
için giderek sosyal alanlardan uzaklaşmaya başlayabilmekte ve bu durum neticesinde
arkadaş ilişkilerinin bozulmasına ve kişinin yalnız kalarak daha fazla internete yönelmesine
yol açabilmektedir. Bu yalnızlık duygusu ise depresyona zemin hazırlayarak kişilerin
okuldan ve işten daha fazla uzaklaşmasına, gençlerin okula gitmemesine, erişkinlerin ise işe
gitmemek için sık sık rapor alarak işlerini aksatmasına yol açabilir. YÜNCÜ, okul
başarısında düşüş, okula devam etmeme, mesleki etkinliklerde başarısızlık, iş hayatında ve
ilişkilerde bozulma, evlilik hayatının sona ermesi gibi vakalarla karşılaşıldığını
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‒- 66 ‒belirtmiştir.87 Bununla birlikte, literatüre bakıldığında internet bağımlılığına yönelik
çalışmaların çoğu ergenlerle yapılmıştır ve erişkin popülasyondaki olası negatif sonuçlarına
yönelik yeterince çalışma bulunmamaktadır.
İnternet bağımlılığının olumsuz etkileri arasında sinirlilik, düşmanlık, saldırgan ve
aykırı davranışların olduğu bildirilmektedir.88 Bu davranışlar sıklıkla okulda gençlerin
öğretmenleriyle ve arkadaşları ile çatışma yaşamasına sebep olabilirken, erişkinlerde iş
yerinde patronu ve iş arkadaşları ile çatışmaların yaşanmasına sebep olabilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
KAPSAMINDA KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Komisyon toplantılarında kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
teknoloji bağımlılığına ilişkin çalışmalarını Komisyona sunma fırsatı bulmuştur. Bu
çalışmalar Komisyonca takdirle karşılanmıştır. Ancak, söz konusu çalışmaları yürüten
kuruluşlar arasında bir işbirliği, eşgüdüm ya da iletişimin bulunmadığı ya da yetersiz olduğu
görülmüştür. Ayrıca bu çalışmalardan istenen verimin alınabilmesi kamuoyunun bu
çalışmalardan haberdar edilmesine bağlıdır. Özellikle kamu kurumlarının kullanıma
sundukları hizmetleri yeterince duyuramadıkları gözlenmiştir. Paydaşlar arası iletişimin
sağlanması ve faaliyetlerin tanıtılması, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile mücadelenin
etkinliği açısından vazgeçilmez önemdedir. Bu anlayışla Komisyon raporunda kamu
kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına kısaca yer verilmesi uygun
görülmüştür.
2.1. Sağlık Bakanlığı
Bilişim teknolojilerinin problemli kullanımının fizyolojik, psikolojik ve sosyal
problemlere neden olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı olarak en sık
görülen obezite, yeme, uyku sorunları, sırt, boyun, baş ağrısı, postür duruş bozuklukları
bunların yanı sıra yoğun bir görsel odaklanmaya bağlı gözde yanma, kuruluk, görmede
sorunlar

gelişebilmektedir.

Türkiye’de

yapılan

kapsamlı

bir

çalışmada,

bilişim

teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak ailede en sık yaşanan fizyolojik sorunların sırasıyla;
göz yorgunluğu/göz kızarıklığı, sırt/boyun ağrısı, baş ağrısı, eklem/kas ağrısı, yorgunluk ve
uykusuzluk olduğu belirlenmiştir.89
Teknolojinin problemli kullanımı uyku ve yeme düzenini bozmakta ve fiziksel
aktivitenin azalmasına yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda uykusuz bireylerde saldırgan
davranışların daha çok gözlemlendiği, duygu durum dalgalanmalarının daha fazla yaşandığı
belirlenmiştir. Uyku bozuklukları, fiziksel (gelişim ve zekâ geriliği vb.) bozukluklara ve
davranış sorunlarına (dikkat eksikliği ve hiperaktivite boz. gibi) yol açabilmektedir. Uzun
süre teknolojiye maruz kalmak yeme alışkanlığının değişmesine neden olurken, hareketsiz
Kuzu, A., Odabaşı, F., Erişti, S. D., Kabakçı, I., Kurt, A. A., Akbulut, Y., Şendağ, S. (2008). İnternet
kullanımı ve aile. Ankara: TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilim Serisi, 133.
89
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‒- 68 ‒yaşam ise sağlık sorunlarındaki artışı tetiklemektedir. Bilgisayarda geçirilen sürenin artması;
katı, yetersiz ve dengesiz beslenme, aşırı kilo alımı ve obezite gibi sağlık sorunlarının ortaya
çıkmasına yol açabilmektedir. Fiziksel aktivitenin psikolojik ve sosyal sağlığın korunmasını
ve sosyal gelişimi desteklediği birçok araştırmanın ortak bulgusudur.90
İnternetin problemli kullanımı nedeniyle bireyde birtakım psikolojik ve fizyolojik
problemler oluşabileceği gibi, toplum ve aile düzeninde de bozulmalar görülebilmektedir.
Bireylerde, özellikle okul çağındaki çocuk ve gençlerde bilişim teknolojilerinin problemli
kullanımı, sosyal ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına,
akademik veya iş başarılarının düşmesine neden olabilmektedir.91
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Komisyonumuza sunulan
bilgi notunda; 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, Millî
Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları) katılımı ile “Bağımlılık
ile Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturulduğu, bağımlılıkla mücadelede görev ve
sorumlulukları olan bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları
ile Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirlenecek diğer paydaşların katılımıyla uyuşturucu,
alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye yönelik eylem planı
hazırlanmasının ve Yüksek Kurulun onayı ile yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı
belirtilmiştir. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığında olmak üzere, ilgili 12 Bakanlığın (Adalet, Aile ve
Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme) Müsteşar Yardımcısı, 2 Kurumun Genel Müdürü (Basın Yayın
ve Enformasyon, Türkiye Yeşilay Cemiyeti), 1 Kurumun Başkanı (Mali Suçları Araştırma
Kurulu), 3 Kurumun Başkan Yardımcısı (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye
İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri) ve BMYK Başkanı Danışmanı ile birlikte 19 kurum ve
kuruluşun temsilcilerinden oluşturulduğu bildirilmiştir.92

90
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin Ve
Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2018, Sıra
Sayısı: 558, sf. 361.
91
Griffiths, M. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously?. Addiction research, 8(5), 413-418.
92
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarihli ve 23859870-279 sayılı cevabi yazısı.
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‒- 69 ‒23.12.2017 tarih ve 71366025-990 sayılı Yüksek Kurul Başkanı onayı ile
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları
(Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik
Çalışma Grubu, Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Davranışsal
Bağımlılıklar [Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı] ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu,
Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu) oluşturulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile birlikte kamu kurumlarının
bağımlılık ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 13
Şubat 2019 tarih 2019/2 sayılı “Bağımlılık ile Mücadele hakkında Genelge” yayımlanmıştır.
Bu genelge ile 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi revize edilerek genişletilmiştir. Ayrıca
uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi
davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, bakanlık
kamu kurum kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Bağımlılık İle
Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye,
İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımı ile yeniden
oluşturulmuştur.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Komisyonumuza sunulan bilgi notunda;
Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu talimatıyla, çocuklar ve gençler başta olmak üzere
tüm toplumu teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik etmek, bu konuda
bilgilendirmek, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımını önlemek ve danışmanlık hizmetlerini
güçlendirmek, gerekli durumlarda müdahale ve yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla
Aralık 2017 tarihinden itibaren “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı”
çalışmalarının başlatıldığı bildirilmiştir. 2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele
Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 3 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkan Yardımcısı
Başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış olup,
28 Temmuz 2019 tarihinden itibaren https://hsgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Eylem Planı kapsamında 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 mücadeleye girişildiği belirtilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri
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Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti
çalışmalarının tek bir çatı altında toplanması, işbirliğinde eş zamanlı çalışmaların
yürütülmeye başlandığı bildirilmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak
Komisyonumuza sunulan bilgi notunda; 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini
Destekleme (ÇPGD) Programı ile, çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimini izleme ve destekleme
boyutlarının birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre edilerek, gebe ve çocuğun
biyopsikososyal bakış açısı ile bütüncül olarak izlendiği bildirilmiştir.93
Komisyonun 29 Mayıs 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Doç. Dr.
Gül KARAÇETİN, ailelerin internet ortamındaki risklere karşın gerekli yasal bildirimlerde
bulunmayı

bilmediğini,

bilgilerinin

artırılması,

ayrıca

çocuk-ebeveyn

ilişkisinin

geliştirilmesi gerektiğini, interneti bağımlılık düzeyinde kullanan çocukların aileleriyle
yeterince vakit geçirmediklerini belirtmiştir.94
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan program ile, anneyle-babayla yapılan
görüşmelerin sağlık personeli tarafından kayıt altına alındığı, gerekli görülen olguların sıkı
izleme alındığı, ailelere gerekli destek ve bilgi verildiği; Aile Sağlığı Merkezi hizmet
kapsamı dışındaki sorunların giderilmesi için ise ailelerin destek alabileceği ilgili kurumlara
yönlendirildiği bildirilmiştir.95
Programın illerde sistemli yürütülmesi ve etkin uygulanması amacıyla, birinci
basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere eğitim vermek üzere,
illerde eğitim ekipleri oluşturulmaktadır. İl eğitim ekiplerine “Çocuğun Psikososyal
Gelişimini Destekleme Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı” adı ile sertifikalı eğitim
verilmektedir. 81 ilde eğitim ekiplerinden eğitici eğitimi alan sağlık personelinin sayısını
yeterli seviyede tutmak amacıyla eğitici eğitimlerinin sürdürüldüğü bildirilmiştir. 2005
yılından itibaren 31 eğitici eğitimi düzenlenmiş, bu kapsamda 960 personele eğitim
verilmiştir. Eğitici eğitimi alan personel tarafından da bugüne kadar 27.707 hekim ve 29.496
aile sağlığı elemanına eğitim verildiği bildirilmiştir.
2.1.1. Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarihli ve 23859870-279 sayılı cevabi yazısı.
Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
95
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarihli ve 23859870-279 sayılı cevabi yazısı.
93
94
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Komisyonumuza sunulan bilgi notunda; Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamakta
açılmaya başlanan Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu
korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini
güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş olan yapılar
olduğu ve bu merkezlerle ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi ve
güçlendirilmesinin hedeflendiği ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları
kazandırmayı amaçladığı belirtilmiştir.96
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmaları
kapsamında “Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı” ile psikolog, çocuk gelişimci,
sosyal çalışmacılar tarafından bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin
kullanımı konusunda topluma yönelik koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği ve aşırı zararlı kullanım vakalarında danışmanlık hizmeti sunulduğu
bildirilmektedir.
Davranışsal

Bağımlılıkla

Mücadele

Programı

Eğitiminin

içeriği

aşağıda

gösterilmiştir:
Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli, Etkin ve Etik Kullanm;


İnternet ve sosyal medyanın bilinçli ve güvenli kullanımı



İnternette temel hak ve sorumluluklar



Güvenli internet hizmeti



Dijital okuryazarlık kavramı ve boyutları



Anne/babaların sorumlulukları



Siber zorbalık ve çocuk istismarından koruma, önlemede ebeveyn ve
eğiticilerin rolü



İnternet bilgi ihbar, yardım merkezi



İnternet ortamında cinsel istismar ve siber zorbalık ve bu olgulara yaklaşım

Çocuk ve ergenlerde davranşsal bağmllklar


İnternet oyun oynama bozukluğunun belirtileri, nedenleri, risk etkenleri



Psikopatoloji ve İnternet oyun oynama bozukluğu ile ilişkisi



Bilişim teknolojilerinin çocuk ve ergenin psikososyal gelişimine etkisi



Çocuk ve ergeni biyopsikososyal değerlendirme

Erişkinlerde görülen davranşsal bağmllklar

96

Davranışsal bağımlılık belirtileri, nedenleri, risk grupları

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 08/07/2019 tarihli ve 23859870-279 sayılı cevabi yazısı.
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Bireyin biyopsikososyal sağlığı üzerine davranışsal bağımlılığın (kumar,

oyun, internet) etkisi


Bireyde eşlik eden ruhsal hastalıklar



Davranışsal bağımlılıklarda çocuk-ergen-ebeveyn-yetişkin iletişimi

Danşmanlk hizmeti prosedürü/ motivasyonel görüşme


Gözlem; yetişkin, çocuk-ergen, anne ya da baba ile görüşme, danışan öyküsü
alma, ilgili ölçekler, testler uygulama ve değerlendirme



Davranışsal bağımlılıklarda uygulama çalışmaları

2.1.2. Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Kapsamında Sağlıklı Hayat
Merkezlerinde Sunulan Psikososyal Destek ve Danışmanlık Hizmetleri
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde;
 Yürütülen

psikososyal

destek

ve

danışmanlık

hizmetlerinde

bilişim

teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımında gözlem, görüşme, ilgili test ve ölçeklerin
uygulanması, toplanan verinin değerlendirmesi ile danışanla birlikte mevcut durumun tespiti
gibi uygulamaların bulunduğu,
 Toplanan verinin değerlendirilmesinde risk tespiti yüksek ve düşük olarak iki
kategoride müdahale planı oluşturularak izlenildiği;
 Düşük riskli olarak değerlendirilen bireylerle psikososyal destek ve danışmanlık
hizmetlerinin birinci basamakta sürdürülmesine ilişkin planlama yapıldığı,
 Yüksek riskli değerlendirilen bireylerle birinci basamakta psikososyal destek
danışmanlık hizmeti planlamasının yapılmasının yanı sıra; bireyin tanı, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinde faydalanması amacıyla 2. basamak sağlık kurumlarına erişkin
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına veya çocuk-ergen ruh sağlığı uzmanına yönlendirildiği,
 Bireysel danışmanlık hizmetlerinin, ihtiyaç durumu ve sorun alanına göre,
psikoeğitim, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, riskli kullanımı tespit etme, motivasyonel
görüşme yapma, problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik görüşmeleri kapsadığı,
bireyin/ailenin ihtiyaç duyduğu diğer konularda SHM’de (sosyal-ekonomik destek, çocuk
gelişim sorunları, psikolojik destek gibi) diğer meslek mensupları ile iş birliği içinde
çalışıldığı,
 Gerekli durumlarda bireyin, diğer ilgili kurum/kuruluşlara yönlendirildiği,
Bildirilmiştir.
Danışmanlık hizmetlerinin etkin, verimli ve standart bir şekilde sürdürülmesi
amacıyla 2018 yılından beri birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan 195 meslek
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‒- 73 ‒elemanına (psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci) “Davranışsal Bağımlılıklarla
Mücadele Programı Eğitimi” verilmiş olup, eğitimlerin devam ettiği ve bu kapsamda 76 ilde
153 Sağlıklı Hayat Merkezinde danışmanlık hizmetlerinin sürdürüldüğü belirtilmiştir.
Komisyonun 26 Haziran 2019 tarihli toplantısına katılarak Komisyona bilgi veren
SADEFE (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu) Temsilcisi Uzm. Dr. Gazi
ALATAŞ, farklı illerde çok farklı derneklerin olduğunu ve hepsinin yerelde bu konu ile ilgili
faaliyetlerde bulunduğunu belirtmiştir.97 Davranışsal bağımlılık gibi sosyal ve psikolojik
boyutlarda bireyi, aileyi ve toplumu etkileyen önemli sorunlarda sivil toplum kuruluşları ile
kamu kurumlarının işbirliği içinde, sistemli çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu Komisyon
toplantılarının ortaya çıkardığı önemli sonuçlar arasında yer almıştır.
2.1.3. Kurumlar İle Yapılan Müşterek Çalışmalar
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak
Komisyonumuza sunulan bilgi notunda; danışmanlık hizmetlerini destekleyen diğer
çalışmalar olan grup ve seminer çalışmalarının yapıldığı, vaka değerlendirme toplantılarının
düzenlendiği, gençlik merkezleri, rehberlik birimleri, kütüphaneler, belediyeler, halk eğitim
merkezleri ile işbirliğinin yapıldığı bildirilmiştir.98
 Grup Çalışmaları: Ailelere, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik
hizmetler kapsamında istenilen davranış değişikliğini yaratma, farkındalık sağlama, beceri,
deneyim ve bilgi kazandırma amacıyla psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciler
tarafından grup çalışmaları düzenlendiği bildirilmiştir.
 Seminer Çalışmaları: Bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli etkin
kullanımı konusunda koruyucu önleyici eğitimler, seminerler düzenlendiği bildirilmiştir.
Eğitimin, yetişkin, ebeveyn, çocuk ve gençlerin yer aldığı hedef kitleye yönelik eğitim
materyalleri kullanılarak uygulandığı belirtilmiştir. Bilişim teknolojileri ve internetin
çocukla tanıştırılmasının yaşı, çocuğun biyopsikososyal gelişime etkisi, nasıl ve ne kadar
kullanılması gerektiği, güvenli internet hizmetinin alınması, bilişim teknolojilerinin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımı ve sanal ortamda cinsel istismar ve siber zorbalık, dijital oyunlar
ve siber saldırılar gibi konularda işlevsel bilgilerin ailelerle paylaşıldığı bildirilmiştir.
 Okulların rehberlik servisleriyle iş birliği çalışmaları: Sağlıklı Hayat
Merkezleri ile okulların rehberlik birimleri arasında sağlanan iş birliğiyle aşırı ve zararlı
düzeyde internet kullananların erken tespit edildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı
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Dr. Gazi Alataş’ın 29 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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‒- 74 ‒bildirilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılında tüm Sağlıklı Hayat Merkezi bölgesindeki okullar
ile bağlantı sağlandığı, bu çerçevede, bilişim teknolojilerinin aşırı ve problemli kullanımı
konusunda risk taşıdığı tespit edilen çocuk ve gençlerin Sağlıklı Hayat Merkezlerine
yönlendirildiği açıklanmıştır.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüklerine Bağlı Gençlik Merkezleri ile iş
birliği çalışmaları: Danışmanlık hizmeti alan çocuk ve gençlerin sanat ve sportif
faaliyetlerle desteklenmesi amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Gençlik Merkezleri
arasında iş birliği çalışmalarının başlatıldığı bildirilmiştir. SHM bölgesindeki Gençlik
Merkezi ile bağlantı kurulmasının, danışmanlık hizmetlerinde bu merkezlere yönlendirilen
çocukların/gençlerin sosyal ortamda akranları ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirmelerinın
fiziksel ve sosyal gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlaması açısından önemli olduğu ifade
edilmiştir.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kütüphaneleri, Belediyelere bağlı Halk
Eğitim Merkezleri ile iş birliğinin sağlanması: Halka yönelik koruyucu, önleyici
bilinçlendirme eğitimlerinin uygulanması ve sunulan hizmetlerin bilinirliğinin artırılması
amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri ile bölgelerinde bulunan halk eğitim merkezleri ve
kütüphaneler arasında bağlantı kurulduğu bildirilmiştir.
Komisyonun 19 Haziran 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Düzce
Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dilek
DEMİREZEN; Düzce’de oyun bağımlılığında zekâ sınıflarının etkisini incelemek için
okullarda bir çalışma yaptıklarını, bu araştırmanın verilerine göre; içerisinde çocukların
zaman geçirebilecekleri birtakım oyunların (satranç gibi zekâ oyunları) oynandığı sınıfları
olan okullardaki oyun bağımlılığı düzeyinin bu imkanlardan yoksun okullara göre daha
düşük tespit edildiğini bildirmiştir.99
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nabi AVCI eğitsel kol faaliyetlerinin önemini
Komisyonun 19 Haziran 2019 tarihli toplantısında aşağıdaki sözlere vurgulamıştır: “Eğitsel
kol faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, hatta birtakm “fan” kulüplerine imkân verilmesi
okullarda… “Fan kulübü” sadece, diyelim müzik sanatçlarna yönelik olmayabilir. İşte
“Kemal Tahir’i seven öğrenciler” -lise için söylüyorum- veya “Kemalettin Tuğcu sevenler
kulübü” gibi böyle kulüp faaliyetlerinin çocuklarn bu tür teknoloji bağmllğ yapan
etkinliklerden uzaklaşmasna daha çok zemin hazrlayabileceği gibi bir varsaymdan
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Dilek Demirezen’in 19 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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hareket ederek bu kol faaliyetlerini çeşitlendirmeyi amaçlamştk Millî Eğitim
Bakanlğnda.”100
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak
Komisyonumuza sunulan bilgi notunda; internet ortamında karşılaşılabilecek risk
faktörlerini bertaraf etmek, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumu bilişim
teknolojilerinin faydalı kullanımına teşvik etmek amacıyla 2018 yılının “8-14 Mart Bilim ve
Teknoloji Haftası”nda ve Mayısın ilk haftası “Bilişim Haftası”nda İl Sağlık Müdürlükleri
tarafından, “Teknolojinin Bilinçli, Güvenli, Etkin Kullanımı” konusunda, farkındalık
faaliyetleri düzenlendiği bildirilmiştir. Söz konusu faaliyetler kapsamında; birinci
basamakta görev yapan 10.454 sağlık personeli, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay
işbirliğinde 133.510 öğrenci, 253.945 veli, öğretmen, kuran kursu ve halk eğitim merkezi
kursiyeri olmak üzere toplamda 397.909 kişiye bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli,
etkin kullanımına yönelik koruyucu ve önleyici eğitimler verildiği bildirilmiştir. Farkındalık
etkinliklerinde, eğitimlerin yanı sıra doğa yürüyüşleri, geleneksel oyunlar ve sportif
aktivitelerin (bisiklet sürme vb.) gerçekleştirildiği, çocuk ve gençler ile her yaştan vatandaşın
katılımının sağlandığı belirtilmiştir. Şehir merkezlerinin çeşitli bölgelerinde (AVM, fuar vb.)
sağlıklı yaşam araçlarında ve açılan stantlarda broşürler dağıtılmış ve bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Aynı bilgi notunda ayrıca; 2019 yılında “8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası” ve
Mayısın ilk haftası “Bilişim Haftası”nda bilişim teknolojileri hakkındaki bilinçlendirme ve
farkındalık çalışmalarının içerik ve kapsamının genişletildiği, 81 ilde paydaş kurumlarla
işbirliğiyle

gerçekleştirildiği

bildirilmiştir.

Farkındalık

eğitimlerinde

“bilişim

teknolojilerinin bilinçli güvenli, etkin kullanımı, bilişim teknolojilerinin biyopsikososyal
gelişime etkisi, sanal ortamda cinsel istismar ve siber zorbalık, dijital oyunlar ve siber
saldırılar, teknoloji bağımlılığından korunma” konularında eğitimlerin sürdürüldüğü
açıklanmıştır. Eğitimlerle 423.648 çocuk ve gence, 44.166 ebeveyne, 29.877 öğretmen ve
diğer meslek mensuplarına, 8.273 sağlık personeline olmak üzere toplamda 505.964 kişiye
ulaşıldığı bildirilmiştir. Sportif faaliyetler, farkındalık yürüyüşleri, yarışma ve geleneksel
oyunlar, tiyatro etkinlikleri vb. faaliyetlerin de gerçekleştirildiği paylaşılmıştır. Etkinliklerin
İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sayfaları, sosyal medya hesapları ile kitle iletişim
araçlarıyla (tv, radyo, gazete) kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilmiştir.101

100
101

19 Haziran 2019 tarihli Komisyon Toplantısı Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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‒- 76 ‒Son olarak, dijital oyunların çocuk ve ergenlerin sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel
ve dil gelişimleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin neden, sonuç ve çözüm
önerileriyle ele alınması amacıyla 07-08 Kasım 2018 tarihlerinde “Dijital Oyun Bağımlılığı
Çalıştayı” ve 11-12 Aralık 2017 tarihinde “Bağımlılıkla Mücadele İletişim Çalıştayı”nın
gerçekleştirildiği bildirilmiştir. “Bağımlılıkla Mücadele İletişim Çalıştayı” raporunda,
bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımına ilişkin çalışmaların Bakanlıkların, ilgili
kurum kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yürütülmesi için yol haritasının
oluşturulması gerektiği tespit edilmiştir. İhtiyaçların tespit edilmesi ve çalışmaların
planlanması için ulusal profil araştırmasının yapılması gereksinimine değinilmiş ve
uluslararası iyi uygulama örneklerinin incelenerek ülkemize uyarlanması yönünde kararlar
alınmıştır.
2.2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Komisyonun 29/05/2019 tarihli toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet ÖRNEK, Komisyona
yaptığı sunumda Bakanlığın genel hatlarıyla aile ve medya alanında yaptığı çalışmaları dile
getirmiştir.102
ÖRNEK tarafından ilk olarak aile alanında ilgili kurum ve kuruluşların onayını almış
olan Aile Eğitim Programı (AEP) tanıtılmıştır. AEP’in ailenin çağın gerektirdiği temel aile
yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için
hazırlanmış bir yetişkin eğitim programı olduğu ifade edilmiştir. Bu konularda farkındalık
oluşturmayı amaçlayan programın Medyayı Tanımak, Medyayı Kavramak, Bilinçli Medya
Kullanımı, Aile ve İnternet modüllerinden oluştuğu ve 2013 yılından bugüne kadar medya
hakkında toplam 108.515 kişiye eğitim verildiği dile getirilmiştir.
Bakanlığın, aile yapısı ve değerlerinin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin
alınmasında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra medya ve bilişim alanındaki
paydaşlarıyla işbirliği yaptığının vurgulandığı sunumda, internetin bilinçli, güvenli ve etkin
kullanımının yaygınlaştırılması ile aile bireylerinin daha bilinçli internet kullanıcısı
olmalarına destek sağlanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile
protokol yapıldığı belirtilmiştir.
Diğer yandan Bakanlığın RTÜK ile yaptığı işbirliği kapsamında, 690 sayılı KHK’da
yer alan yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesi gözetilerek, aile ve
çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine ilişkin “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve
Dr. Muhammet Örnek’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8 Mayıs 2018
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığı dile getirilmiştir.
Komisyona yapılan sunumda, ayrıca, çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya
üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespiti ve önleyici çalışmaların yapılması amacıyla
Bakanlığın bünyesinde “Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurulduğunu ve çocukların
gelişimini olumsuz yönde etkileyecek ve çocukların ihmal ve istismara maruz kaldığı
internet ortamında yer alan içeriklere paydaş kurumlar olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği
içerisinde müdahale edildiği belirtilmiştir.
Sunumda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) işbirliğinde 10 Ekim 2017 tarihinde “Dijital
Oyunlar Çalıştayının” düzenlendiği, ayrıca, çocukların dijital platformlarda ve sosyal medya
ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, bedensel aktivitelere
yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla “Ekranla Değil,
Akranla Büyüsün Çocuklar” adlı bir kampanyanın başlatıldığı ve bu kapsamda tanıtım
faaliyetleri, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile çocuklara ve ailelere yönelik
eğitim, seminer ve konferanslar düzenlendiği dile getirilmiştir.
Sunumda ayrıca, 2019 yılında yapılacak “Türkiye Ergen Profili Araştırması”
kapsamında ergenlerin medya takip alışkanlıklarının,


Cep telefonu ve mobil internet sahipliği,



İnternette geçirilen zaman,



Hanede bilgisayar sahipliği ve internet bağlantısı olup olmadığı,



İnternet ortamında tanışıp yüz yüze görüştüğü arkadaş sahipliği,



İnternet ortamında en çok ziyaret edilen siteler,



Görsel yayın izleme süresi ve görsel yayın türleri

başlıkları altında inceleneceği belirtilmiştir.
2.3. Millî Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyada bilgi teknoloji bağımlılığının önlenmesi ve müdahale çalışmaları için
okul temelli programlar ön plana çıkmaktadır. Komisyona davet edilen tüm konuşmacılar
tarafından bilişim bağımlılığıyla mücadelenin okul boyutuna dikkat çekilmiştir. Ülkemizde
Millî Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği önleme çalışmalarında çocuk ve gençlerin
bağımlılık yapıcı maddeler, teknoloji ve diğer risklerden korunması amacıyla, yasal
düzenlemeler, bilimsel ölçütler ve etik ilkeler doğrultusunda önleyici ve koruyucu hizmetler
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‒- 78 ‒modelinin benimsendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, çocuk ve gençlerin risklerden
korunması ve risk faktörlerine karşı baş etme becerilerinin güçlendirilmesi Millî Eğitim
Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 19 Temmuz 2019 tarih ve
13744825 sayılı cevabi yazıya göre “2014/20 sayl Millî Eğitim Bakanlğ Genelgesi”
doğrultusunda öğrenci eğitimleri, bilgilendirme, farkındalık kazandırma çalışmaları, aile
rehberliği, öğretmen eğitimleri ve müfredat temelli çalışmalar yapılarak koruyucu ve
önleyici bir yaklaşım benimsenmektedir.103
Komisyonun 9 Ekim 2019 tarihli toplantısında sunum yapan Millî Eğitim Bakanlığı
Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin TORAMAN, Millî Eğitim Bakanlığının
rehberlik hizmetleri çatısı altında önleyici ve koruyucu hizmetleri benimsediğini, riskler
görünür hale gelmeden çevresel etmenler ve riskleri de göz önünde bulundurarak önleyici
çalışmaların yapıldığını vurgulamış ve bu çalışmaların Türkiye genelinde 240 rehberlik
araştırma merkezi, 34.176 rehberlik öğretmeniyle işbirliği içerisinde yapıldığını belirtmiştir.
TORAMAN, son yıllarda teknolojinin problemli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı sorunları
ile mücadele edildiğini ve ayrıca konu ile ilgili kamu spotlarının yayınlanacağını da dile
getirmiştir.104
29 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürü Anıl YILMAZ, teknolojinin çok hızlı geliştiğini, önümüzdeki
kısa gelecekte “5G” denilen yeni kablosuz teknolojinin hayatımıza gireceğini belirtmiştir.
YILMAZ bunun çocuklarımıza olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceğini, “Nesnelerin
İnterneti” denilen oluşumun öğrencilerin ve çocukların kişisel verilerinin korunmasını
zorlaştırabileceğini ifade etmiştir.105
Millî Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği çalışmaları Türkiye Bağımlılık ile
Mücadele Eğitim Programı (TBM), koruyucu önleyici hizmetler, müfredat temelli hizmetler
ve kurumlar arası çalışmalar ve araştırmalar olarak dört başlıkta ele almak mümkündür.
2.3.1. Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı (TBM) Kapsamında
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile İlgili Gerçekleştirilen Çalışmalar
Millî Eğitim Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Türkiye Bağımlılık ile
Mücadele Eğitim Programı (TBM) çerçevesinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 03.01.2014

103
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 19 Temmuz 2019 tarih ve 13744825 sayılı cevabi
yazı.
104
Seyfettin Toraman’ın 09 Ekim 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
105
Anıl Yılmaz’ın 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
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‒- 79 ‒tarihinde imzalanan uygulama protokolü ile gerçekleştirmektedir. Türkiye Bağımlılık ile
Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında öğrenci/kursiyerlere her türden bağımlılıkla
mücadele

konusunda

koruyucu

ve

farkındalık

geliştirici

bilgilerin

verilmesi

öngörülmektedir.
22 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, TBM’nin (Türkiye Bağımlılıkla
Mücadele Eğitim Programı) bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en
aza indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programı olduğunu ifade ederek program
içeriğinin tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve
sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluştuğunu
belirtmiştir.106 CANEL, TBM eğitimleri ile veli ve öğretmenleri bilgilendirmek ve
bağımlılığın önlenmesi konusunda standardize edilmiş eğitim içeriklerinin etkin bir şekilde
aktarılması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile tüm Türkiye'de TBM
eğitici ve uygulayıcıları yetiştirildiğini aktarmıştır.107
Ulusal ve uluslararası katılımcılardan oluşan birer bilim ve danışma kurulunun
onayından geçtiği ifade edilen Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı (TBM)
eğitim modüllerinin bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza
indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programı olduğu belirtilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 19 Temmuz 2019 tarihli ve
13744825 sayılı cevabi yazıya göre; okul öncesinden hayat boyu öğrenme anlayışıyla ileri
yaşlara kadar devam edilmesi öngörülen eğitim programının teknoloji bağımlılığı modülü
ile 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonunda ülke çapında 842.399 öğretmen ve yönetici,
7.294.617 öğrenci, 1.513.328 veliye ulaşıldığı ifade edilmektedir. Bugüne kadar 712 eğitici
tarafından yetiştirilen 31.581 uygulayıcı aracılığı ile toplam 842.399 öğretmen, 57.399
idareci, 7.294.617 öğrenci ve 1.513.328 veliye ulaşılan programın etkililik analizlerinin
düzenli olarak yapılmakta ve değişen ihtiyaçlara uygun revizyonlara gidilmekte olduğu ilgili
cevabi yazıda ayrıca belirtilmektedir.108
2.3.2. Koruyucu Önleyici Hizmetler
Öğrencileri karşı karşıya oldukları risklerden korumak ve olası zorlu yaşam
olaylarını en az zararla atlatmalarını sağlayacak önlemleri almak Millî Eğitim Bakanlığının
http://uygulayici.tbm.org.tr/Teknoloji-Bagimliligi (Erişim Tarihi: 18.06.2019).
Doç. Dr. Azize Nilgün Canel’in 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
108
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görevlerinden biridir. Bilişim Teknolojileri Bağımlığı ile mücadelede Millî Eğitim
Bakanlığının benimsediği bir diğer yaklaşımın da koruyucu önleyici hizmetler yolu ile
öğrencilere riskler görünür olmadan önce gerekli donanımın kazandırılması ve çevresel risk
etmenlerinin kontrol altına alınması olduğu görülmektedir.
29 Mayıs 2019 tarihli toplantıda Komisyona bilgi veren Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl YILMAZ; bilişim teknolojilerinin
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin kontrol edilebilmesi amacıyla internet bağlantıları
ve okul bilgisayar-tablet yazılımlarının kontrolü, öğretmen eğitimleri, öğrencilere yönelik
eğitimler ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) içeriklerinde yer alan interaktif eğitim, oyun ve
animasyonlar ile hedef kitlede farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını ifade
etmiştir.
YILMAZ, Millî Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında
imzalanan 21 Mayıs 2012 tarihli Protokol kapsamında bilişim teknolojilerinin ve internetin
bilinçli, güvenli kullanılması konusunda, öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerde farkındalığın
artırılmasının amaçlandığı ve bilimsel bir Komisyon kurularak internetin özellikle bilinçli
ve güvenli kullanımıyla ilgili uzman çalışma gruplarıyla eğitim içerikleri ve öğretmenlere
yönelik bir çerçeve programın tasarlandığını belirtmiştir. 2016 yılında “SCORM paketi” de
denilen dijital eğitim içerikleri hazırlanarak 2013-2019 döneminde toplamda 191 bin
öğretmen ve idareciye bu eğitimlerin yüz yüze ve uzaktan eğitim yolu ile aktarıldığı
belirtilmiştir.109
Öğretmenlere yönelik eğitim materyalleri arasında temel kitap olarak, “Bilgi
Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Kitabı” dikkat çekmektedir. Fatih
Projesi kapsamında BTK ile işbirliği halinde hazırlanmış olan kitabın dijital olarak
dağıtımının devam ettiği, bilişim teknolojilerinin bilinçli kullanımı, etkin kullanımı, güvenli
kullanımı, etik kullanımı ve yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim teknolojileri ve internet
kullanımı konusunda temel bir başvuru kaynağı olduğu görülmektedir.110
2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri
Zirvesi’nde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Etiği başlığında 29 akademik
bildirinin sunulduğu ve bu bildirilerin bir kitap olarak paylaşıma açıldığı görülmüştür.111
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Anıl Yılmaz’ın 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/nH58Q.pdf (Erişim tarihi: 21.06.2019).
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Okullardaki internet erişiminin eğitime uygunluğunu sağlamak amacı ile filtreli
internet politikası uygulanmakta ve diğer zararlı içeriklerle birlikte sosyal ağlara erişim de
engellenmektedir.
2.3.3. Müfredat Temelli Çalışmalar
Dijital Yetkinlik, günlük yaşam ve iletişim için bilgi toplumu teknolojilerinin güvenli
ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsamaktadır. Söz konusu yetkinlik, bilgi iletişim
teknolojisi içinde bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi,
sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması, ayrıca İnternet aracılığıyla ortak
ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla
desteklenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında, dijital yetkinliğin bir
hedef olarak yer aldığı ifade edilmektedir.112 Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürü Cem Gençoğlu da, Komisyonunun 13.11.2019 tarihli toplantısında, dijital
yetkinliğe özel bir önem verdiklerini, dijital üretime yönelik tasarım beceri atölyelerinin
Millî Eğitim Bakanlığının gündemine alındığını, dijital üretimin bilişim teknolojileri ile
ilişkide aktif bir tutumun geliştirilmesinde ve sonuç olarak pasif bir tutum olan teknoloji
bağımlılığının önlenmesinde etkili bir faktör olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır.113
Diğer taraftan ilkokul ve ortaokullarda okutulmakta olan birçok dersin içeriğinde
öğrencilerin dijital yetkinliklerinin gelişmesini sağlayacak unsurlar bulunmaktadır. Bahsi
geçen derslere ilave olarak yürütülen faaliyetler yoluyla internet ve diğer bilişim
teknolojilerinin doğru ve güvenli kullanımı, internet kullanımında etik ilkeler, siber
zorbalıktan kaçınma ve korunma yolları gibi kazanımların hedeflendiği ifade edilmektedir.
2.3.4. Kurumlar Arası Çalışmalar ve Araştırmalar
Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planı:
22 Mayıs 2019 tarihli Komisyon toplantısında Sağlık Bakanlığının faaliyetleri
hakkında bilgiler veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm.
Dr. Esra ALATAŞ; sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi kimyasal bağımlılıkların yanı sıra
toplumu ve bireyi tehdit eden diğer bağımlılık türlerinden teknoloji ve kumar bağımlılığının
önlenmesi çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Bakanlıkların,
kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan çalışmalar neticesinde “Davranışsal Bağımlılıklar
ile Mücadele Eylem Planı ve Strateji Belgesi”nin hazırlandığını belirtmiştir.114 Millî Eğitim
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‒- 82 ‒Bakanlığına da önemli görev ve sorumluluklar verilen söz konusu eylem planı ve strateji
belgesi, 3 Temmuz 2019 tarihinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından
onaylanmıştır.
Bağımlılık Araştırmaları (ESPAD):
Alkol ve Diğer Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Anketi Projesi’nin
(ESPAD) başlıca amacı, ülkelerin kendisi için olduğu kadar ülkeler arasındaki eğilimleri ve
trendleri izlemek üzere öğrenciler arasında madde, alkol, sigara, kumar, teknoloji
kullanımına ilişkin karşılaştırılabilir veri toplamaktır. Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde
her dört yılda bir gerçekleştirilen ESPAD 2015 yılında 40 ülkenin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.115
2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda
bağımlılıkla mücadele konusunda Bakanlıklara düşen görevler belirlenmiştir.116 Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan 19 Temmuz 2019 tarih ve 13744825 sayılı
cevabi yazıya göre, ilgili eylem planı kapsamında, bağımlılık konusunda politika geliştirme
sürecine katkı sağlaması amacıyla 2017 yılında 495 okulda, 10.642 öğrenci ile “Türkiye’de
16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara Alkol-Madde ve Teknoloji Kullanımı Araştırması”nın
gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bahsi geçen araştırmada, ESPAD anket formunun gerekli
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra kullanıldığı belirtilmiştir. Bu çalışma ile
hem güncel bilgiye ulaşılıp hem de 2003 yılından beri katılım sağlanmayan ESPAD’ın 2019
çalışmasına dâhil olmak için ön hazırlık yapılması hedeflenmiştir. 117
2019 yılı ESPAD çalışması kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda
ilgili kurumların bilgisi dâhilinde “Türkiye’de 16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol,
Madde ve Teknoloji Kullanımı” konulu araştırma çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu
işbirliğinde 77 ilde, 277 ilçede, 562 okulda 562 sınıf örnek sınıf olarak seçilmiştir. Seçilen
örnek sınıflarda tahmini 15.657 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın
koordinasyon ve uygulamasında görev alacak olan 208 rehberlik araştırma merkezi müdürü
ve rehberlik hizmetleri bölüm başkanları uygulama öncesinde e-konferans sistemi ile
bilgilendirilmiştir. Anket uygulaması 10 Nisan 2019 tarihinde 77 ilde tüm ülkede aynı anda
belirlenmiş olan örneklem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasında 1.124

http://www.espad.org/report/introduction (Erişim tarihi: 12.07.2019).
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilikdb/haberler/uyusturucu_eylem_plani/20182023_Uyusturucu_ile_Mucadele_Ulusal_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani.pdf (Erişim tarihi: 12.07.2019).
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‒- 83 ‒rehberlik öğretmeni görev almıştır. ESPAD 2019’un Türkiye ayağı başarı ile
gerçekleştirilerek veri girişleri tamamlanmış, analiz ve raporlama süreçlerine geçilmiştir.
Her iki araştırma için de bilim ve araştırma kurulları oluşturulduğu, alanda uzman
akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri ile etkin bir işbirliği sağlandığı ifade edilmiştir.
Komisyonun 9 Ekim 2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren Bilgisayar
Mühendisleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülin ONAT BAYIR Bilişim Teknolojileri
Bağımlılığı hususunda 2010 yılından günümüze Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
ve Yeşilay tarafından birçok çalışma yapıldığını, konferanslar ve sempozyumlar
düzenlendiğini, ancak bu çalışmaların yaygınlaşmadığını belirtmiştir. ONAT bu
çalışmaların, internet teknolojilerinin devamlı değişen yapısına uygun bir şekilde süreklilik
göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.118
2.4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal
gelişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla teknoloji ve internet bağımlılığıyla hem doğrudan
hem de dolaylı olarak mücadele etmektedir. Komisyonun 12 Haziran 2019 tarihli
toplantısında Komisyona sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Araştırma ve
Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata ÖZTÜRK; Gençlik ve Spor Bakanlığının
amacının, gençleri tiyatrodan el sanatlarına, birçok kişisel gelişim hedefli atölye ve kulüp
faaliyetlerine yönlendirmek ve bu faaliyetlerle gençlere teknoloji dışında da bir yaşam
olduğunu hatırlatmak olduğunu ifade etmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının önleyici ve
koruyucu faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek için çeşitli kurumlarla işbirliği yaptığını
belirten ÖZTÜRK, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında “Güvenli İnternet Güvenli
Gelecek” projesine ilişkin işbirliği protokolünün de hazırlanmış olduğunu ve imza
aşamasına gelindiğini ifade etmiştir.119
Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin teknoloji ve internete bağımlı hale gelmesini
önleyici çalışmaları gençlik merkezleri, gençlik kampları, kredi ve yurtlar genel
müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları ve bakanlığa bağlı spor tesisleri bünyesinde
yürütülmektedir. Örneğin, gençlik merkezlerinde yüzme, bocce gibi sportif faaliyetlerin
yanısıra, el sanatları, tiyatro gibi çeşitli sanatsal faaliyetler gençlerin hizmetine
Gülin Onat Bayır’ın 9 Ekim 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
Mehmet Ata Öztürk’ün 12 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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‒- 84 ‒sunulmaktadır. Eylül 2018 verilerine göre 283 gençlik merkezinde yürütülen önleyici ve
koruyucu faaliyetlerden 1.026.969 kız, 958.353 erkek faydalanmıştır. Gençlik kampları,
başta bilişim bağımlılığı olmak üzere gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal alanlarda
gelişmesini engelleyen diğer bağımlılık alanlarıyla mücadele çalışmalarında önemli yer
tutan bir diğer faaliyet alanıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 37 gençlik kampından
2018 yılında 120.000 genç faydalanmıştır.
ÖZTÜRK, Bakanlığın bilişim bağımlılığıyla mücadele amacıyla kendi tüzel kişiliği
aracılığıyla yürüttüğü projelere de çeşitli örnekler vermiştir: “Sanal Hayatta Kaybettiğimiz
Gerçekler”, “Kod Adı: 2023”, “Deneyap Atölyeleri”, “Sanal Hayatta Kaybettiğimiz
Gerçekler” projesi doğrudan sosyal medya bağımlılığıyla mücadele amacıyla Bakanlık
tarafından yürütülen bir projedir. Proje, gençlerde sosyal medyada karşılaşabilecekleri
tehlikelere karşı farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Söz konusu projeyle 81 ilde
şimdiye kadar 2.707 faaliyet gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlere 190.330 gencin katılımı
sağlanmıştır.
Teknoloji ile ilişkinin pasif bir tüketici tutumundan aktif bir üretici tutumuna doğru
evrilmesinin sağlanması önemlidir. Komisyonun 13.11.2019 tarihli toplantısında
Komisyona bilgi veren Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Bilişim
Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir KAYA, pasif teknoloji
tüketicilerinin dijital üreticiliğe sevk edilmesinin teknoloji bağımlılığından korunmanın
etkili yollarından biri olabileceğini ifade etmiştir.120 Bu anlayış doğrultusunda geliştirilen
“Kod Adı: 2023” ve “Dene-yap Atölyeleri” gibi programlar, gençlerin bilişim alanında
sadece tüketen değil aynı zamanda üreten durumuna geçmesi, bilişim alanında ülke
menfaatlerine yüksek katkı sağlayacak gençlerin tespit edilmesi ve gelişimlerinin
desteklenmesi amacıyla gençlik merkezlerinde yürütülmektedir. Söz konusu projeler
kapsamında elektronik programlama, siber güvenlik, robotik kodlama, yapay zekâ, yazılım
teknolojileri gibi alanlarda eğitimler verilmektedir.121
Barınma hizmetleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere sağlamakla yükümlü
olduğu başlıca hizmetler arasındadır. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda yaklaşık
700.000 öğrenci barınmaktadır. Bu durum, çok sayıda öğrencinin barındığı yurtları
potansiyel bir eğitim alanı olarak da değerlendirmek gerektiğini göstermektedir. Gençlere
ulaşmak bakımından zengin bir potansiyele sahip yurtlarda, gençlerin kendilerini
Abdullar Bedir Kaya’nın 13.11.2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
Mehmet Ata Öztürk’ün 12 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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‒- 85 ‒geliştirebilmeleri için çeşitli eğitim fırsatları sunulmaktadır. ÖZTÜRK, yurtlarda
“Davranışsal Bağımlılıklar Haftası” etkinliklerinin ve teknoloji bağımlılığı seminerlerinin
düzenlendiğini, internet bağımlılığı uygulama testlerinin yapıldığını, işlevsel teknoloji
kullanımına ilişkin stantlar açıldığını belirtmiştir. Ayrıca, yurtlarda barınmakta olan
öğrencilerin, gönüllülük etkinliklerine (yaşlı, engelli, çocuk, şehit ve gazi buluşmaları),
Yeşilay ve Kızılay işbirliğiyle de çevre faaliyetlerine özendirilmekte olduğunu
vurgulamıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu bir diğer temel hizmet alanı, sportif
faaliyetlerdir. Sporun bilişim bağımlılığını önleme konusundaki etkisi tartışılmazdır.
ÖZTÜRK, sporun önleyici ve koruyucu etkisine değinerek, bu güne kadar 1 milyonun
üzerinde ilköğretim 1. kademe öğrencisine sportif yetenek taraması yapıldığını ve spora
yönlendirme projesi kapsamında hizmet verildiğini ifade etmiştir.
Bilişim bağımlılığına yönelik önleyici ve koruyucu faaliyetlerin etkili şekilde
yürütülmesinde, sivil toplum kuruluşları önemli bir yer tutmaktadır. ÖZTÜRK, Gençlik ve
Spor Bakanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde bilişim bağımlılığını
önleme amacıyla gençlik projeleri destek programları kapsamında hibe destekleri
verdiklerini ifade etmiştir. Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla doğrudan bilişim
bağımlılığıyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen projeler arasında, “Özgür Beyinler, Özgür
Gençler”, “Sanal Esaret”, “Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-Farkında Mıyız?”,
“Hayata Erişim Sağlıyorum”, “Gençlik Zekâ Ligi”, “Masa’üstü” sayılabilir.
Gönüllülük faaliyetleri, birçok bağımlılık türünde olduğu gibi, bilişim bağımlılığında
da koruyucu bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖZTÜRK, bu amaçla yürütülen
“Gönül Bağı”, “Gençlerin İyilik Ağacı”, “Damla” gibi projelerle 3.443.957 gencin
gönüllülük faaliyetlerine katıldığını belirtmiştir.122
Teknoloji Bağımlılığına yönelik hazırlanan “Farkındayız Projesi” kapsamında
Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev yapan personelle birlikte gençler, aileler ve
eğitimciler olmak üzere 5.421.000 kişiye yüz yüze farkındalık eğitimleri verilmiştir.
Bakanlığın doğrudan dijital bağımlıkları önleme ile ilgili başlıca çalışmaları şu
şekildedir: Sosyal Medyanın etkin ve doğru kullanımı amacıyla, Sanal Hayatta
Kaybettiğimiz Gerçekler projesi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 81 ildeki Gençlik
Merkezlerinde 2018 yılı Nisan ayından 2019 Mayıs ayına kadar yürütülen 2707 faaliyetten
190.330 genç yararlanmıştır. Kod Adı 2023 projesi kapsamında da aynı amaçla 6.646
Mehmet Ata Öztürk’ün 12 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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faaliyet gerçekleştirilmiş, bu faaliyetlerden 74.458 genç yararlanmıştır. “Sosyal Medyadan
Sosyal Meydana” etkinlikleri ile gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılması
amaçlanmıştır. "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi; kış, bahar, yaz ve güz
dönemlerinde günübirlik faaliyet olmak üzere yılda 4 kez uygulanmaktadır. Program süresi,
etkinlik türleri seçimi ve koordinasyonu il müdürlüklerince yapılmakta olup gençlik liderleri,
kamp liderleri, antrenör, gönüllü liderler ve diğer gençlik çalışanları tarafından
uygulanmaktadır. “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında kurulan
stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, zekâ ve akıl oyunları, maket yapımı gibi el
becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel
faaliyetlerin yanı sıra halk oyunları, tiyatro, skeç, konser vb. gösteriler de yer almaktadır.
“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” faaliyeti çerçevesinde 81 ilde 24.12.2019 tarihi
itibariyle 574 faaliyet ile 80.210 katılımcıya ulaşılmıştır.
Davranışsal Bağımlılıklar Haftası Etkinlikleri kapsamında 83 yurt müdürlüğünde
farkındalık konferansı, internet bağımlılığı uygulama testi, stant açma, broşür dağıtma vb.
faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlere 3.980 öğrenci katılmıştır.
Bağımlılıkla İlgili Personel Eğitimleri kapsamında 81 ilden 167 personele
bağımlılıkla mücadele uygulayıcı eğitimi verilmiştir.
2.5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 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 yetkili olup internetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Ulusal İstihdam Stratejisi
ve Eylem Planları" ve "Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı", Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığının "Ulusal Genişbant Stratejisi Eylem Planı", Sağlık Bakanlığının
"Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Eylem Planı" gibi farklı ulusal strateji
belgelerinin ilgili bölümlerinde de benzer faaliyetler yer almaktadır.
İnternet ve teknolojinin olumsuz yönlerinden ve tehlikelerinden çocukları ve gençleri
korumanın en etkili yönteminin; ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi
olduğu tüm dünyaca kabul görmüştür.
Bu kapsamda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internetin bilinçli ve güvenli
kullanımını sağlamak, internetin sadece zararlı yönlerini değil, getirmiş olduğu fırsatları da
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çocuk, genç ve ailelere ulaştırmak amacıyla bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık
vermektedir. Bu doğrultuda BTK bünyesinde 2016 yılında kurulan “Güvenli İnternet
Merkezi” ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin yürütülen bilinçlendirme
çalışmaları daha etkili ve verimli hâle gelmiştir. Güvenli İnternet Merkezi (GİM) Avrupa
ülkelerindeki Güvenli İnternet Merkezleri ile benzer olarak Bilgi ve İhbar Merkezi, İnternet
Yardım Merkezi ve Bilinçlendirme Merkezi olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır.
Bilgi ve İhbar Merkezi; internetteki yasadışı ve zararlı içerikle mücadele edilmesi
amacıyla ihbarları www.ihbarweb.org.tr üzerinden alıp 5651 sayılı Kanun kapsamında etkin
bir şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca, güvenli internet hizmeti kapsamında Alo 141
telefon hattı BTK’ya tahsis edilmiş olup güvenli internete ilişkin rehberlik talep eden
ebeveynlerin hizmetine sunulmuştur.
İnternet Yardım Merkezi; www.internetyardim.org.tr adresli internet sitesi üzerinden
vatandaşların internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları
problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır.
Bilinçlendirme Merkezi; bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı
konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve dijital ortamda yerli pozitif
içeriklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu
merkezde, internetin bilinçli, güvenli ve kontrollü kullanımı ile ilgili bilgiler aktarılmakta,
eğitim ve seminerler verilmekte, konu ile eğitici materyaller hazırlanmakta ve
dağıtılmaktadır. Bu ve benzeri çalışmaların STK'lar, sektörde yer alan kamu ve özel
teşebbüsler eli ile yapılması teşvik edilmekte ve bu faaliyetler arasında koordinasyon
sağlanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi olarak www.guvenliweb.org.tr üzerinden internetin
bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik bilgiler paylaşılmaktadır.
BTK Güvenli İnternet Merkezi proje yürütücülüğünde ve koordinasyonunda, Millî
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurt çapında 26 ilden 8.140 ortaokul öğrencisi, 7.281
lise öğrencisi ve 9.581 çocuk, genç ve ebeveynin internet kullanım davranışlarını mercek
altına alan İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı saha çalışması gerçekleştirilmiştir. 123
2.5.1. Basılı ve Görsel Eğitici İçerik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet ve mahremiyet, internette hak
ve sorumluluklar, internette yasadışı içerikler, siber zorbalık, sosyal medya, dijital oyunlar,
internet ve teknolojinin problemli ve aşırı kullanımı gibi konularda bilgilendirici kitapçık,
broşür, rehber, görsel, video vb. eğitici içerik hazırlamakta ve bilinçlendirme web siteleri ile

123

http://www.guvenliweb.org.tr/dosya/oZPyg.pdf (Erişim Tarihi: 25.07.2019).

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Sıra Sayısı: 214)

‒- 88 ‒“guvenlinet” sosyal medya hesaplarından bu konudaki farkındalık faaliyetlerini
sürdürmektedir.
http://www.guvenliweb.org.tr bilinçlendirme web sitesinde internetin bilinçli
kullanımı ve internette güvenlik konusunda güncel yazılar, haberler, araştırmalar, tavsiyeler
ve uyarılar bulunmakta, toplumun ve tüm kamu kurum ve kuruluşların kullanımına yönelik
broşür, sunum, internet aile rehberi, sosyal ağ rehberi, internet çocuk rehberi vb. gibi
bilinçlendirme materyalleri yer almaktadır.
18-19 Ocak 2014 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye
Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen “İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji
Bağımlılığı Çalıştayı” Sonuç Raporu Kitap haline getirilmiştir. 124
Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (ITU) bünyesinde ve BTK katkılarıyla
“Avrupa’da Çocukların Çevrimiçi Korunması ile ilgili Bölgesel Ülkelerin Etkinliklerinin
İncelenmesi” konulu 2017 tarihli rapor125 hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 18 ülkeyi içeren
çalışma, BTK uzmanları ile ITU yetkilileri tarafından anket çalışması haline getirilmiş olup
anket, ilgili ülkelere uygulanmış ve sonuçlar toplanıp analiz edilerek rapor haline
getirilmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli
kullanımı konusunda farkındalık kazandırma faaliyetlerini, hazırladığı kitap, araştırma,
broşür, rehber, görsel video vb. bilgilendirici içerikleri bilinçlendirme web siteleri ve sosyal
medya hesaplarından paylaşarak etkin bir şekilde sürdürmektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet ve teknolojinin güvenli ve bilinçli
kullanımına yönelik çalışmaları arasında;
 Bilinçlendirme portalı “https://www.guvenliweb.org.tr/”,
 İnternet kullanıcılarının çevrimiçi ortamda karşılaştıkları problemlere ilişkin
destek sunan “https://internetyardim.org.tr/” portalı,
 Çocuklara

güvenilir,

bilgilendirici

ve

eğlenceli

bir

mecra

sunan

“http://www.guvenlicocuk.org.tr/”,
 Dijital oyunlara ilişkin bilinçlendirme portalı “https://www.guvenlioyna.org.tr/”,
 Güvenli internet konusunda rehberlik hizmeti veren Alo 141 telefon hattı,
bulunmaktadır.

http://www.guvenliweb.org.tr/dosya/MUUMu.pdf/indir (Erişim Tarihi: 25.07.2019).
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/RPMEUR/Documents/publications/D012A0000CD3301PDFE.pdf (Erişim Tarihi: 25.07.2019).
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‒- 89 ‒Komisyonun 26.06.2019 tarihli toplantısında Komisyona bilgi veren İstanbul Bilgi
Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Keser
BERBER, konu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermiştir: “Sivil toplum kuruluşlaryla iş
birliği ülke içerisinde özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çok aktif olarak
yürüttüğü bir şey ve burada zaten Türkiye’nin geride kaldğ bir durum yok. Dünyada
gerçekten bu çalşmalar hangi seviyede nerede takip ediliyorsa ya da edilmesi gerekiyorsa
BTK ayn hassasiyetle bütün bu uluslararas sivil toplum kuruluşlaryla ya da ulusal sivil
toplum kuruluşlaryla iş birliği hâlinde yaplmas gerekenleri takip ediyor. Benzer bir
şekilde, örneğin Avrupa’da oyunlarn yaş gruplarna göre ayrştrldğ ve o kapsamda
çocuklara oyun öneren siteleri “guvenlioyna.org.tr” ismiyle Türkiye’ye de bize de taşd.”126
Güvenli Oyna (https://www.guvenlioyna.org.tr/) dijital oyun bilinçlendirme
portalının 2018’de kullanıma açılmasıyla, dijital oyunları olumlu, olumsuz her yönü ile ele
alan analiz, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır. Güvenli Oyna portalı
ile ailelerin, çocuk ve gençlerin oynadıkları oyunlar hakkında bilgi sahibi olması
amaçlanmış, ayrıca, oyun analizleri ve değerlendirmeleri ile oyunlar konusunda farkındalık
seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.
2.5.2. İhbar ve Yardım Hatları
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 5651 sayılı Kanun kapsamında
2008 yılında kurulan Bilgi ve İhbar Merkezi; internetteki yasadışı ve zararlı içerikle
mücadele edilmesi amacıyla ihbarları www.ihbarweb.org.tr web sitesi üzerinden alıp etkin
bir şekilde değerlendirmektedir. Kolluk kuvvetleri ile koordinasyon ve işbirliği içerisinde
çalışan Bilgi İhbar Merkezi, kendisine yapılan ihbarları titizlikle incelemekte ve olumsuz
içeriklerin tespiti ve kaldırılması için gerekli kontrolleri titizlikle yapmaktadır.
İnternet kullanıcıları çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, kumar
oynanması için yer ve imkan sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçlar ile ilgili olarak yasadışı ve zararlı içerikleri
www.ihbarweb.org.tr adresinden bildirebilmektedir.
2.5.3. Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminerleri
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına
ilişkin farkındalık faaliyetleri kapsamında; öğretmen ve ebeveynlere yüz yüze seminerler
vermektedir. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik olarak 2017-2019 yılları
arasında ülke çapında pek çok okulda düzenlenen 497 etkinlikte yaklaşık 98.000 öğrenci,
Doç. Dr. Leyla Keser Berber’in 26 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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öğretmen ve ebeveyne eğitim verilmiştir. Eğitimlerde genel olarak aşağıdaki konu başlıkları
ele alınmaktadır:
 Kişisel verilerin korunması,
 İnternet ve mahremiyet,
 İnternette hak ve sorumluluklar,
 İnternette özel hayatın gizliliği,
 İnternette yasadışı içerikler,
 Siber zorbalık,
 Dijital oyunlar,
 İnternet ve teknolojinin problemli ve aşırı kullanımı,
 İnternette Türkçe’nin doğru kullanımı,
 Güvenli internet hizmeti
2.5.4. Eğitici Eğitimleri
İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin
sürekliliğinin sağlanması ve ülke genelinde daha kapsamlı şekilde ve zengin bir içerikle
gerçekleştirilmesi için ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları
arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu arasında işbirliği protokolleri
imzalanmıştır.

Bu

protokoller

ile

internetin

bilinçli

ve

güvenli

kullanımının

yaygınlaştırılması için yapılacak işbirliğinin ve ortak hizmetlerin çerçevesinin belirlenmesi,
çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm aile bireylerinin daha bilinçli birer internet
kullanıcısı olmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca; internetin bilinçli ve güvenli kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Erişim
Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile BTK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.
2014 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı
işbirliği ile yüz yüze gerçekleştirilen “FATİH Projesi, BT ve İnternetin Bilinçli, Güvenli
Kullanımı” eğitici eğitimleri verilmiştir. Verilen bu yüz yüze eğitim içerikleri 2016 yılında
uzaktan eğitim modüllerine dönüştürülmüş ve Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm
öğretmenlere sistem üzerinden açılmıştır. Uzaktan eğitim ile bugüne kadar yaklaşık 81.736
eğitmen

eğitilmiştir.

Eğitim

alan

Fatih

Projesi

Eğitmenleri

görevli

oldukları

illerde “İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı” konusunda tüm öğretmenlere seminerler
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‒- 91 ‒vermek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiştir. Bu eğitimi alan eğitmenler,
bugüne kadar yaklaşık 108.807 öğretmene yüz yüze eğitim/seminer vermiştir.
2.5.5. Ebeveyn Eğitimleri
Çocukları ve gençleri internet ortamında karşılaştıkları olumsuz içeriklerden
koruyabilmek, interneti ve teknolojiyi bilinçli ve kontrollü kullanmalarını sağlayabilmek
için en büyük görev ebeveynlere düşmektedir. Ebeveynler, internet altyapı seviyesindeki
koruyucu ve önleyici bir teknik hizmet olan ve Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından oluşturulan Güvenli İnternet Hizmetini tercih ederek, çocuklarını internetin
zararlı içeriklerinden büyük oranda koruyabilir ve internetin ile teknolojinin kontrollü
kullanımını sağlayabilirler. Ayrıca aileler, çocuklarının internet, sosyal medya, akıllı telefon,
oyun konsolları gibi platformlardaki internet aktivitelerini kontrol edebilecekleri ebeveyn
denetim özelliklerini de kullanabilirler.
Komisyonun 22.05.2019 tarihli toplantısında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, “Bizim amacmz aslnda çocuğu
teknolojiden uzak tutmak asla değil, bu bilinçte olarak hareket etmemiz gerektiğini ayn
şekilde düşünüyoruz. Bunu süre ve içerik olarak kontrol edebilmesi burada önemli çocuğun.
Neyle iştigal ediyor internet üzerindeyken, bunu kontrollü bir şekilde kullanabiliyor mu,
içeriği nedir, art ebeveyn bunun farknda m ve bu kullanm geliştirebiliyor mu,
destekleyebiliyor mu; buna bakmamz gerekiyor. Çeşitli yayn kuruluşlar, çeşitli dernekler,
çalşma gruplar süre yaynlar veriyorlar yani ne kadar süreyle çocuk internette olabilir,
ekran başnda olabilir ama gene günümüzde süre de artk ölçülebilir değil. Gene burada da
içeriği kontrol daha önemli bir nokta olarak karşmza çkyor.” şeklindeki ifadelerle
ebeveyn denetiminin önemini vurgulamıştır.127
29.05.2019 tarihli Komisyon toplantısında Doç. Dr. Gül KARAÇETİN; “Bizim
amacmz, internetin bilinçli, etkin kullanlmasdr. Böylece ailelerin hekime karş olan
çekincesi azalacaktr. Öğretmenler ve ailelerle iş birliği içerisinde olursak çok daha iyi yol
alacağmz düşünüyorum.” şeklindeki ifadelerle internetin güvenli ve bilinçli kullanımının
sağlanmasında ailenin önemini vurgulamıştır.128
Bu kapsamda BTK tarafından, ebeveynlerin internet ve teknoloji okuryazarlığı
düzeylerini artırmak amacıyla, internetin ve teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri ile

Doç. Dr. Azize Nilgün Canel’in 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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‒- 92 ‒bunlarla nasıl mücadele edilebileceği konularında ebeveynlere yönelik eğitim içerikleri ve
materyaller hazırlanarak ülke çapında ebeveynlere internetin bilinçli, güvenli ve kontrollü
kullanımına yönelik seminerler verilmektedir.
2.5.6. Etkinlikler
Her yıl Şubat ayında tüm dünyada yaklaşık 130 ülkede kutlanan Güvenli İnternet
Günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu eşgüdümünde kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum örgütleri, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte
gerçekleştirilen etkinliklerle ülkemizde de her yıl kutlanmaktadır. En son 5 Şubat 2019
tarihinde; Güvenli İnternet Günü 2019 etkinlikleri “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…”
temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) radyo ve televizyon
programlarında BTK uzmanlarının katılımı ve danışmanlığı ile internetin bilinçli ve güvenli
kullanımına yönelik yayınlar yapılmaktadır.
Ülkemizde teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuk ve gençlerin, yeni
teknolojileri deneyimlemeleri ve internet ve teknolojinin gerek fırsatları gerekse riskleri
hakkında eğitilmeleri için 2018 yılından itibaren Güvenli İnternet Tırı hizmete sunulmuştur.
Güvenli İnternet Tırında; Teknolojik Deneyim Alanı, Robotik Kodlama Alanı, Sanal
Gerçeklik Alanı, İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitim ve Yarışma Alanları
bulunmaktadır. Güvenli İnternet Tırı, teknoloji ve internetin fırsatlarını özellikle
teknolojiden uzak çocuk ve gençlere göstermek, internetin ve dijital oyunların gerek bilinçli
ve güvenli kullanımı gerekse riskleri konusunda farkındalık kazandırmak üzere tüm ülkeyi
dolaşarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
2.5.7. Güvenli İnternet Hizmeti
İnternetin güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından 2011 yılında Güvenli İnternet Hizmeti internet kullanıcılarına sunulmaya
başlanmıştır. Güvenli İnternet Hizmeti129 vatandaşları internetin zararlı içeriklerine karşı
korumak maksadıyla geliştirilen, abonelerin isteğine bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay,
herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen interaktif ve tüketici memnuniyetini esas
alan bir kamu hizmetidir.

129

http://guvenlinet.org.tr/ (Erişim Tarihi 25.07.2019).
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Şekil 3: Güvenli İnternet Hizmeti

Güvenli İnternet Hizmeti, vatandaşların internet ortamındaki güvenliğinin
sağlanması amacıyla internet altyapısı seviyesinde sunulan koruyucu ve önleyici teknik bir
çözüm olup çocuk ve aile olmak üzere iki farklı profil seçeneği ile sunulmaktadır.
Çocuk Profili: İnternetteki risklerden en yüksek oranda korunmayı sağlayan ve
sadece çocukların girmesinde sakınca bulunmayan web sitelerine erişimin olduğu profildir.
Çocuk Profilinde, internette yabancı kişilerle temas kurulabilen sohbet, sosyal medya, oyun
benzeri web sitelerine erişim bulunmamaktadır.
Aile Profili: Aile Profilinde, müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet, ırkçılık, kumar
gibi yasadışı içerikler barındıran, dolandırıcılık yapılan, zararlı yazılımlar barındıran siteler
ile Sağlık Bakanlığının sağlığa zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin yer aldığı web sitelerine
erişim sağlanmamakta ve bu siteler filtrelenerek zararlı internet içeriklerinden vatandaşlar
korunmaktadırlar.
Bu hizmetin en büyük avantajlarından birisi, bu hizmeti alan internet kullanıcıları
için arama motorlarının otomatik olarak güvenli arama modunda çalışıyor olmasıdır.
Kullanıcılar güvenli internet hizmetini tercih ettiğinde google, yandex, bing gibi arama
motorlarında güvenli arama ayarına gerek kalmamakta, güvenli internet hizmetini
kullanmak yeterli olmaktadır.
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Kullanıcılar, internet hizmeti aldıkları internet servis sağlayıcısının çevrimiçi işlem
merkezi ile abone merkezleri üzerinden ve hatta SMS yoluyla Güvenli İnternet Hizmetini
tercih edebilmektedir.
2.6. Yeşilay ve Sivil Toplum Kuruluşları
Yeşilay, bağımlılık riskini en aza indirgemek amacıyla birçok çalışma yürütmektedir.
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) bu çalışmaların en önemlileri
arasında yer almaktadır. Bu program, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik
belirli yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşan ve bağımlı olmayan bireylerin
bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirgeyebilecek evrensel temelli bir eğitim
programıdır. Kitaplar, broşürler, sunum ve afişler, uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla
videolar ve röportajlar eğitim programının içeriği arasında yer almaktadır.
Yeşilay ev sahipliğinde 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresinin
düzenlenmesi bireylerin farkındalık kazanmalarına yönelik önemli bir adım olmuştur.
Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması; dünya karikatür sanatçılarının bakış açılarıyla
bağımlılıkların insana ve topluma verdiği zararı anlatmaya amaçlayan bir karikatür
yarışmasıdır. Eserler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sergilenmekle birlikte ayrıca Amerika
Yeşilayı'nın açılışında da beğeniye sunulmuştur. YEDAM her ay düzenli olarak aileler için
teknoloji bağımlılığı bilgilendirme seminerleri düzenlemekte, ayrıca ilkokul ve liselerde de
öğrencilere yönelik seminerler düzenlenmektedir. Yeşilay, yayınları ile bağımlılıkla
mücadele alanında bilimsel çalışmalar ortaya koyarak birçok kitleye ulaşma ve bu kitleler
vasıtasıyla toplumun bilinç düzeyini yükseltme yolunda çalışmalar yürütmektedir.
YEDAM ekibi ile birlikte bireylere bağımlılıkla mücadele süreçlerinde ücretsiz
psikolojik ve sosyal destek verilerek bireylerin yeniden hayata kazandırılması
hedeflenmektedir. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı ve atölyeleri aracılığıyla
kişiler zamanlarını kendilerine faydalı olabilecek şekilde değerlendirme fırsatına sahip
olabilmektedir.
Bağımlılıkla Mücadele Derneği (BAĞDER) tütün, alkol, madde ve teknoloji
bağımlılığı ile mücadele eden ve daha çok gençlerde bağımlılığı önleyici çalışmalar yapan
bir halk kuruluşudur.
Diyarbakır İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve bağımlılıklarla
mücadele amacıyla kurulan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, bağımlılıkla
mücadele etmek için önleyici eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları yapan bir kuruluştur.
Dernek, Dicle Üniversitesi’nde bağımlılıkla mücadele kapsamında "Teknoloji ve Sosyal
Medya Bağımlılığı" konusunda bir seminer vermiştir.
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‒- 95 ‒Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, üç yıllık bir çalışma sonucu 45 soruda
bireyin dijital bağımlığını ölçen "Dijitanalist" adlı bir program oluşturmuştur. Dernek,
Nisan 2020 tarihinde II. Uluslararası Multidisipliner Dijital Yaşam Kongresi’ne ev sahipliği
yapacaktır.
2.7. Üniversiteler ve Akademik Çalışmalar
İnternet Bağımlılığı tanısı, risk faktörlerinin ve risk gruplarının belirlenmesi, erken
müdahale edilmesi ve tedavi edilmesi gibi çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir.
Teknoloji bağımlılıklarının tedavisi ve takip yönetimi açısından üniversite hastanelerindeki
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Klinikleri, Psikiyatri Klinikleri ve Bağımlılıkla Mücadele
Uygulama ve Araştırma Merkezleri önemli bir yer tutmaktadır.
Komisyonunun 19 Haziran 2019 tarihli toplantısında Düzce Üniversitesi
Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğr. Gör.
Dilek DEMİREZEN; Düzce'de açılan "zekâ oyunları sınıfları", teknolojinin güvenli
kullanımını öğretmek için hazırlanan "oyun sokakta" programı, bağımlılığı önlemek için
geliştirilen “sağlıklı yaşam kulübü çalışmaları" ve "akran eğitimi programları" ile
bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulduğuna dikkat çekmiştir.130
Doç. Dr. Gül KARAÇETİN; Haziran 2016 tarihinden itibaren hastanenin Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi kliniği bünyesinde İnternet Bağımlılığı dal polikliniğinin hizmet vermeye
başladığını, ikinci basamak polikliniği olarak hizmet vermekte olan İnternet Bağımlılığı
polikliniği öncesinde hastaların ilk değerlendirmesinin çocuk psikiyatri polikliniğinde
yapıldığını ifade etmiştir.131
2.8. Medyanın Rolü ve Medyaya Düşen Görev ve Sorumluluklar
Teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte, aile içinde kazanılan değerler, dünyalar
ve kişilikler günümüzde televizyon, cep telefonu, bilgisayar/internet ve sosyal paylaşım
siteleri ile başka bir formatta şekillenmektedir. Komisyon Başkanı Nabi AVCI, bu konuyu
şu cümlelerle ifade etmiştir: “Eskiden aile içinde şekillenen benlik, günümüzde daha okul
çağna gelmeden, mahalle takmndan radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarna
varncaya

kadar

bir

toplumsallaştrlmaktadr.”
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Dilek Demirezen’in, 19 Haziran 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı.
Doç. Dr. Gül Karaçetin’in 29 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
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AVCI, Nabi (1990), “İletişim Araştırmaları Açısından Bir Sorun Alanı Olarak Aile”, Türkiye Aile Yıllığı
1990, AAK Yayınları, s. 98-105.
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‒- 96 ‒Bu nedenle günümüzde artık bu teknolojiler bir araç olmaktan çıkarak kültürüyle,
kullanım tarzıyla, her an her yerde oluşuyla, sosyalleştiren, değer, davranış ve tutumları
öğreten en önemli belirleyen haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, yeni hayatın haritası
adeta bu araçlarla çizilmektedir.133
Medya teknolojinin önemli bir bileşeni, sürdürücüsü ve aracı olarak işlev görmekte,
gücünü, teknolojinin ve onun yeniden üretildiği gündelik hayatın işleyişinden almaktadır.
Bu sebeple ürettiği ve kullanıma arz ettiği kültürel ürünler ve hizmetler, sistemin işleyiş
mantığına uygun olacak biçimde talep görmektedir. Başka deyişle medya, bireye
istediklerini veren bir sanal dünyaya çağırmaktır. İşte burada medya özellikle yeterli
olanaklara ve güce sahip olamadığı için gönlünce biçimlendiremediği hayat karşısında
kalanlar için adeta bir avunma, rahatlama mekânı işlevi görmektedir.134 Zenginlik, gösteriş,
ulaşılması arzulanan hayaller maliyet ödemeksizin ekrana getirilmektedir. Bir başka deyişle,
bunları elde etmek için gündelik hayatta yapılması gereken davranış, değer, model ve
kişilikler sunulmaktadır.
Sosyal medya, kişilerin sosyal etkileşim, arkadaş edinme, bir gruba ait olma, sevgi,
ilgi, sosyal destek, mutluluk gibi ihtiyaçlar ve duygusal açlık gibi taleplerinin yanı sıra
toplumsal-sosyal onay, kabul görme, beğenilme, takdir edilme, fark edilme, önemsenme vb.
ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Doç. Dr. Selim GÜNÜÇ, Komisyona yaptığı sunumda bu
durumu şu ifadelerle dile getirmiştir: “Son zamanlarda bilimsel araştrmalarda şu ortaya
daha çok çkt: Toplumsal karşlaştrma. Yani artk biz kendimiz için yaşamyoruz, biz
toplumda kendi kimliğimizi farkl bir kimlik olarak göstererek yaşyoruz. Dolaysyla sosyal
medya da bizi buna itiyor. Sürekli başkasna görüntü verme derdine düşüyoruz, sürekli
çektiğimiz resimleri toplumsal karşlaştrmayla ya da başkalarnn çektiğiyle kendi
yaşammz kyaslama gibi sahte bir yaşam kyaslama rolüne gidiyoruz.”135
Günümüzde, yeni iletişim teknolojileriyle görülmesi, ulaşılması arzu ettirilen
dünyalar, dizüstü bilgisayarlarıyla, yeni nesil cep telefonlarımızla her an karşımıza
çıkmaktadır. Kısaca ve özetle internet, bir “tık”la her şeyin elimizin altında olduğunu ve
başkasına ihtiyaç olmadan kendimize yetebileceğimiz algısını vermektedir.

Ahmet Rasim Kalaycı (2017), Sen de Çıplaksın-Gündelik Hayat ve Kapitalizm, Ütopya Yayınevi, s. 47,
127, 207, 227.
134
Prof. Dr. Tuncay Ayas’ın 03 Temmuz 2019 Tarihli Dinleme tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
135
Doç. Dr. Selim Günüç’ün 22 Mayıs 2019 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri
Başkanlığı.
133
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‒- 97 ‒Medyanın yayın politikası, izlenebilme/reklam alabilme/kar edebilme temel hedefi
içinde şekillenmektedir. Bu nedenle yaşayabilmesi için piyasa koşullarına, toplumun genel
işleyiş mantığına ve ideolojisine uyumlu olmak zorundadır. Bunun için öncellikle
izlenebilirliği önceden garantilenmiş formattaki yapımlar devreye sokulmaktadır.
Ayrıca gittikçe gelişen internet gazeteciliği reklam alabilme kaygısı ile tıklanma
sayısını artıracak haberleri sunmaya çalışmaktadır. Bu durum, derin analizlere yer
verilememesine ve kullanıcının dikkatini daha fazla çeken ancak haber değeri taşımayan
magazinel gelişmelerin internet gazetelerinde daha fazla yer almasına ve bu mecranın hızla
magazin kültürüne doğru kaymasına yol açabilmektedir. Bu çerçevede, reklamın hangi
siteye verileceği o sitenin tıklanma sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Çok sayıda
tıklanma, çok reklam, çok kâr döngüsü, bu alanın favori kuralı haline gelmektedir.136

ŞENER, Gülüm (2006), Küresel Kapitalizmin Yeni Kamusal Alanı Olarak İnternet: Yeni Toplumsal
Hareketlerin İnterneti Kullanımı, s. 80, 81; Mukadder Çakır (2014), “Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel
Yaklaşımları ve Tespitleri ile Christian Fuchs”, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar, İstanbul: Doğu Kitabevi,
s.93-96, 100-102, 126-128.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu araştırma faaliyetleri
kapsamında kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile alanında uzman
diğer yetkin kişilerin bilgisine başvurmuştur. Komisyon, toplantılarda ve ilgili kurumlarla
yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında aşağıda sıralanan tedbirlerin
hayata geçirilmesi gerektiği neticesine varmıştır.
3.1. Bilişim Teknolojileri Kullanım Profillerinin Haritalandırılması
Bilişim teknolojilerinin kullanım profilleri hakkında güvenilir veriler elde etmek,
sorunun çözümüne yönelik etkili tedbirler alabilmek bakımından vazgeçilmez önemdedir.
Türkiye’de bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili veri toplamak üzere yapılan
araştırmaların bir kısmının dar bir örneklemde ve bir kısmının da geçerlilikleri tartışmalı
ölçekler kullanılarak yapıldığı Komisyon toplantılarında dile getirilmiştir. Sivil toplum
kuruluşları ve akademi tarafından yapılan araştırmalar ülkemizde bilişim teknolojileri
bağımlılığı ve kullanma profilleri hakkında çok değerli bulgular içerse de bu çalışmaların
Türkiye'nin tüm bölgelerini ve farklı profildeki fertlerini kapsayıcı nitelikte olmadığı
görülmektedir. Diğer yandan, ilgili çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının birbirinden
farklılık gösterdiği, kullanılan bazı ölçme araçlarının ise "uyarlama ölçeği" olması
nedeniyle, yerel şartlara ve kültürel özelliklere uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Gerek
güvenilir ve geçerli veriler elde edebilmek gerekse bulguları bazı faktörler açısından sağlıklı
bir şekilde karşılaştırabilmek için, yapılacak ölçümlerde aynı standartların, başka deyişle
aynı ölçme araçları ve bilimsel yöntemin uygulanması önemlidir. Bu çerçevede;
 Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yeşilay ve üniversitelerin işbirliğiyle Türkiye genelinde
uygulanmak üzere kapsamlı bir ölçme aracı geliştirilmeli ve her coğrafî bölgeden belli
standartlar çerçevesinde veriler toplanarak “Türkiye Bilişim Teknolojileri Kullanım
Profilleri Haritası” oluşturulmalıdır.
 Bilişim teknolojilerinin kullanım biçimlerine ilişkin veri elde etmek üzere
düzenlenen akademik ve bilimsel araştırmalar teşvik edilmeli, malî açıdan desteklenmeli ve
kamu sektörüyle ihtiyaç duyulan işbirliği sağlanmalıdır.
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‒- 99 ‒3.2. Ailenin Önemi ve Ebeveynlerin Denetleme Fonksiyonu
Komisyonca dinlenen tüm uzmanlar, özellikle çocuklar ve gençlerde teknoloji
bağımlılığının önüne geçilmesinde ebeveynlerin anahtar bir rol oynadığı hususunda ittifak
etmiştir. Ebeveynlerin sorumlu oldukları koruma ve rehberlik misyonunu yerine
getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatılmaları ve bu yönde desteklenmeleri elzemdir.
Bilişim teknolojileri bağımlılığının önlenmesinde ailelerin etkin bir rol oynayabilmesi için
alınması gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
 Ebeveynler, yazılı ve görsel iletişim mecraları üzerinden bilişim teknolojileri
bağımlılığı riskinin ciddiyeti hakkında bilinçlendirilmelidir. Bu kapsamda tüm iletişim
kanalları kullanılmalı, ebeveynlerin etkili bir müdahale için ihtiyaç duyacakları bilgileri
görselleştiren dikkat çekici kamu spotları ve eğitim videoları üretilmelidir.
 Teknoloji bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti vermek, madde bağımlılığı
konusunda destek sağlayan “Alo 191” sosyal yardım hattının görevleri arasına dahil
edilmelidir.
 0-3 Yaş aralığındaki yoğun kullanım ya da maruziyetler bağımlılık riskini
artırdığından bu yaş aralığındaki çocuklar cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bilişim
cihazlarına maruz bırakılmamalıdır. Daha sonraki yaşlarda çocukların internet ve oyun
kullanımı dikkatle gözlenmeli, sürelerle kısıtlanmalı, mutlak yasaklar yerine tutarlı, makul
ve istikrarlı prensiplere bağlanarak her yaşa uygun kullanım planları geliştirilmelidir. Şartlar
zorunlu kılmadıkça 12 yaş öncesi çocuğun bir teknoloji aracına tek başına sahip olmasından
kaçınılmalı, ailenin ortak teknoloji araçları kullandırılmalıdır.
 Her aile, internet başta olmak üzere bilişim teknolojileri kullanım politikası
geliştirmeli ve çocukların uyabileceği gerçekçi, istikrarlı bir günlük kullanım pratiği
yerleştirmelidir.
 Aile bağlarının güçlendirilmesi, çocuğun sevgi, değer, onay görme ihtiyacının
birincil olarak ailede karşılanması oldukça önemlidir. Oyun ve internette gezinme gibi
bilişim teknolojilerini kullanmayı gerektiren meşgaleler ailenin ilgi ve ihtimamının yerini
alabilecek etkinlikler olarak görülmemeli, çocukları baştan savmanın bir aracı olarak
kullanılmamalıdır. Ebeveynlerin teknoloji ile aşırı meşguliyeti çocukları olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu sebeple ebeveynler teknoloji kullanımı konusunda çocuklarına
olumlu bir model olmanın, katı kurallar dayatmaktan daha etkili olacağını dikkate almalıdır.
Ayrıca, bilişim teknolojilerinin yoğun kullanımının çocuklarda zeka belirtisi olmadığı, daha
çok ailelerce ihmal edildiklerinin bir işareti olabileceği unutulmamalıdır. Teknoloji çocuğa
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‒- 100 ‒ödül ya da ceza olarak sunulmamalı ve dijital bakıcı olarak (çocuğu susturma, yedirme,
uyutma gibi) kullanılmamalıdır.
 Çocuklara oyunlardaki riskler konusunda farkındalık kazandırılmalı, ebeveynler,
çocuğun ilk yaşlarından itibaren teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda çocuğa
gerekli becerileri kazandırmalıdır.
 Ailece kaliteli vakit geçirmeye belli bir zaman ayrılmalıdır. Çocuklar, ilgi
alanlarına göre hobilere, sanat ve spor dallarına ve diğer geliştirici etkinliklere
yönlendirilmeli, evde çocuğun ilgi duyduğu evcil bir hayvan besleme seçeneği
değerlendirilmelidir.
3.3. Okulun Eğitici ve Yönlendirici Rolü
Çocuk ve gençlerin vakitlerinin önemli bir bölümünü okulda geçirdiği dikkate
alındığında, okul ortamında alınabilecek tedbirler, çocuk ve gençlerin bilişim
teknolojilerinin yarattığı cazibeyle baş edebilmelerini mümkün kılacak bir bilinçle
donatılmaları bakımından son derece önemlidir.
 Okullarda verilen Bilgi Teknolojileri dersleri interaktif ve uygulamalı bir yapıda
sunularak internetin fırsatlarının öğrencilere sunulması sağlanmalıdır. Örneğin hazır site
yapımı, blog yazımı, hazır programlar aracılığı ile dijital oyun üretimi ve çeşitli çevrimiçi
girişimcilik programları ile fırsatları değerlendirmeye dönük bir dijital üreticilik anlayışı
geliştirilerek çocuk ve gençlerin internetin zararlı ve sorunlu yayınlarına yönelmesi
azaltılabilir.
 Okul temelli önleme çalışmalarının önemli bir boyutunu da öğretmen eğitimleri
oluşturmaktadır. Hizmet içi eğitim yoluyla okullardaki rehber öğretmenlere güvenli ve
bilinçli internet kullanımı ile bilişim teknolojileri bağımlılığı riski konusunda rehberlik
becerisi kazandırılmalı, eğitimde Fatih Projesi kapsamında önceki yıllarda öğretmenlere
verilmiş olan “Bilişim Teknolojisi ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” eğitimleri
güncellenerek etkinleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
 Okullarda bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli, etkin ve amacına uygun olarak
kullanılması ve sanal ortamda hak ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, internet ortamında
karşılaşılabilecek riskler (siber saldırılar, istismar, siber zorbalık, uygunsuz içerik,
bağımlılıklar) hakkında farkındalık kazandırılması maksadıyla gerekli bilgilerin eğitim
sistemi içinde ilköğretim 1. sınıftan itibaren ve psikososyal gelişimlerine uygun kademeli
bir anlayışla öğrencilere aktarılması gerekmektedir.
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 Okul odaklı güvenli çocuk alanlarının oluşturulması, Öğrenci Dostu Okul
Projelerinin geliştirilmesi, çocuk ve gençlerin faydalanabilecekleri, kaliteli vakit
geçirecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanların (zeka oyunları sınıfları, spor salonları, sanat
odaları gibi) artırılması önemlidir. Zeka oyunlarının öğretilmesi ve okullarda zeka
sınıflarının yaygınlaştırılması, ayrıca okuma kulüpleri, sanat grupları gibi kol faaliyetlerinin
hayata geçirilmesi öğrencileri teknolojinin zararlı etkilerinden korumak bakımından etkili
bir tedbir olacaktır.
 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı kapsamında özel ve kamu sektöründeki yurtlarda,
Gençlik Kamplarında ve Yaz Okullarında ilgili personele “Bağımlılıkla Mücadele”
konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir. Söz konusu eğiticiler özelikle çocuklara ve
gençlere gerekli eğitimleri vermelidir. Bu konuda Gençlik Spor Bakanlığının gönüllülük
esasıyla yürüttüğü “Genç Gönüllüler” platformu yaygınlaştırılmalıdır.
 Öğrencilerin toplu halde bulundukları yerlerde (okullar, yurtlar, gençlik
merkezleri, gençlik kampları) teknolojinin bilinçli, etkin, amacına uygun kullanımını içeren
faaliyetler (yarışma, etkinlik, afiş, broşür vb) gerçekleştirilmelidir.
 Öğrencilerin teknolojiyi etkin ve üretken kullanmayı öğrenebilmesinin
bağımlılığın önlenmesinde önemli bir beceri kazandırdığı bilinmektedir. Robotik kodlama,
artırılmış gerçeklik, yazılım, web sitesi, oyun tasarım, siber güvenlik, vb. konularda proje
yarışma ve faaliyetlerin ülke genelinde düzenlenmesi, okulların ve öğrencilerin ulusal ve
uluslararası yarışmalara katılımının desteklenmesi gerekir.
3.4. Sosyal Ortam ve Fizikî Çevre
Özellikle büyük şehirlerde park ve yeşil alan gibi dinlenme, sosyalleşme ve ailece
vakit geçirmeye uygun rekreasyon sahaları ile sanat ve spor faaliyetlerinin yürütülebileceği
tesislerin yetersizliği çocukların sosyal, moral ve fiziksel gelişimleri açısından ciddi bir
sorun arz etmektedir. Çocukların ve gençlerin dışarıda vakit geçirebilecekleri güvenli, açık
ve yeşil alanların yetersizliğinin problemli teknoloji kullanımına yol açan sebeplerden biri
olabileceği değerlendirilmiştir. Apartmanda yaşayan çocuklarla bahçeli bir ortamda yaşayan
çocukların teknoloji kullanımının farklılık gösterdiği, bahçede çeşitli işlerle meşgul olan
çocukların daha az teknoloji kullandığı Komisyon toplantılarında dile getirilmiştir.
 Tüm il ve ilçelerin mahalle, semt ve sokaklarında çocuk ve gençlerin vakit
geçirebilecekleri, çeşitli aktivite ve grup çalışmalarının yapılabileceği nitelikli, amaçlı
tasarlanmış parklar, spor ve oyun alanları yaygınlaştırılmalıdır.
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 Yaz okulu, kamp, gezi, spor ve sanat etkinlikleri çocuk ve gençlerin
faydalanabileceği makul bir fiyattan ve ekonomik imkanları kısıtlı bireylere ücretsiz bir
şekilde sağlanmalıdır.
 Sosyal çevrenin aşırı ölçülerde teknoloji merkezli olmamasına dikkat edilmelidir.
Örneğin öğrencilere ödev verilmesi, ödevlerin yapılması ve benzeri okul çalışmalarının
whatsapp gibi sosyal medya mecraları üzerinden yürütülmesi standart ve yerleşik bir
uygulama haline getirilmemeli, ortak çalışmalarda yüz yüze iletişim esas alınmalıdır.
 Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlere yönelik sinema, tiyatro ve
diğer kültür faaliyetlerinde teşvik politikaları geliştirilmelidir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyelere bağlı gençlik merkezlerinde çocukları
hareketli yaşama yönlendiren spor etkinlikleri ve oyunlar düzenlenmelidir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyelerin işbirliğiyle trafiğe kapalı oyun
sokakları belirlenmeli, bu sokaklar spor aktivitelerine ve geleneksel oyunlara uygun bir
şekilde tanzim edilmeli ve gerekli oyun materyalleriyle donatılmalıdır.
 Restoranlarda veya AVM’lerde çocuklarla ilgilenme külfetinden kaçınabilmeleri
için ebeveynlere tablet, cep telefonu veya benzeri cihazların temin edilmesi uygulamasına
son verilmelidir. Bu tür mekanlarda çocuklara tablet vermek yerine, mini oyun alanlarının
oluşturulması teşvik edilmelidir.
 İnternet kafe olarak bilinen internet toplu kullanım sağlayıcılarının tabi oldukları
denetimler düzenli ve sık aralıklarla yapılmalı ve denetim sıklığı aralığı daha özenli ve ciddi
bir denetim uygulamasına dayanak olmak üzere İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları
Hakkında Yönetmeliğe dahil edilmelidir.
3.5. Okul Dışı Bilinçlendirme Faaliyetleri ile Kurumsal Eğitim Çalışmaları
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Belediyeler tarafından sosyal hizmet merkezleri, rehberlik ve araştırma
merkezleri, gençlik merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri ile halka ücretsiz hizmet veren
kurs ve lokallerde verilen eğitimlere bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli kullanımı ile
çocuğun gelişimine etkisi gibi temel konular dahil edilmelidir.
 Bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımı, davranışsal bağımlılıklar gibi
konular, üniversitelerin öğretmenlik, ebelik, hemşirelik, çocuk gelişimi, psikoloji, sosyal
hizmetler ve sosyoloji gibi bölümlerinin müfredatına eklenmelidir.
 Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (İletişim, Psikoloji, Sağlık Bilimleri, vb.)
teknoloji okuryazarlığı ve bilişim etiği eğitimlerinin verilmesi sağlanmalıdır.
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 Halkın yoğun kullandığı mekânlarda (hastane, metro, terminal vb.) bilişim
teknolojileri bağımlılığıyla mücadele kapsamında yazılı-görsel materyalin yayınlanması
sağlanmalıdır.
 Kreş ve bakımevi çalışanlarına ile bakıcılara gerekli eğitimler verilmeli ve mevcut
eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
 İllerde

Türkiye

Bağımlılıkla

Mücadele

(TBM)

Formatörlerine

bilişim

teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili
eğitimler verilmelidir.
 TBM Formatörleri tarafından her yaş düzeyine göre bilişim teknolojilerinin
bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili olarak verilen eğitimler etkinleştirilmeli ve
yaygınlaştırılmalıdır.
 Cuma hutbeleri, vaazlar ve kamu kaynaklı dinî yayınlar ile Kur’an kurslarında
teknolojinin problemli kullanımının kişisel ruh sağlığı ve aile hayatı üzerindeki olumsuz
etkilerine dikkat çekilmelidir.
 Millî Eğitim Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlarca çocuk
bakıcıları için düzenlenen eğitim programlarına bilişim teknolojilerine maruziyetin çocuklar
açısından taşıdığı risklere ilişkin bilgiler dahil edilmelidir.
 Zorunluluk ya da gönüllülük esasıyla iştirak edilen askeriye, meslek birlikleri ve
diğer kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar bünyesinde düzenlenen eğitsel faaliyetlerde
teknoloji bağımlılığı konusuna da yer verilmelidir.
3.6. Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon
Komisyon toplantıları boyunca Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile mücadele
çalışmaları her boyutuyla incelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetleri detaylıca anlatılmıştır. Teknoloji Bağımlılığı ile mücadele
konusunda Komisyon üyeleri ve davetliler kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği
ve koordinasyon eksikliği hususunun altını her toplantıda çizmiştir. Komisyon bu bağlamda
aşağıdakileri tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine varmıştır:
 Oyunların eğitimde kullanılarak bilimsel faydaya dönüştürülebilme olanağı
değerlendirilmelidir. Bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanıma sokulmasıyla; fen,
matematik, tıp, mühendislik, dil öğrenme, problem çözme ve stratejik düşünme gibi
alanlardaki beceriler çocuklara kazandırılabilir. Özellikle EBA, oyunların eğitimde
kullanılabilmesi için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirecek temel adımların
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atılabilmesi için, Millî Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve bilişim dünyasındaki
içerik oluşturucular bir araya gelerek yeni bir eğitim seferberliği oluşturmalıdır.
 Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile sosyal
sorumluluk projesi çalışmaları artırılmalı, yapılan çalışmalar iletişim haberleşme araçlarıyla
duyurulmalı ve bu çalışmalara gençlerin katılımı teşvik edilmelidir.
 Bilişim teknolojileri bağımlılığı alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf ve
STK’ların çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşları temsilci göndermeli, faaliyetler
izlenmeli ve yararlı çalışmalara destek verilmelidir.
 İllerde tüm bağımlılık türleriyle mücadele konusunda kurulan YEDAM’lar başta
olmak üzere tüm ilgili sivil toplum kuruluşlarına bina, kadro ve bütçe desteği verilmelidir.
İlgili bakanlıklar (MEB, SB, AÇSHB, BTK, GSB, vb.) ayrıca bilgi ve tecrübelerini bu
merkezlerle paylaşmalıdır. Ayrıca bu kurumların taşradaki merkezlerinden (Gençlik
Merkezi, SHM vb.) yararlanılmalıdır.


Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, kuruluş görevlerinin yanında internet servis

sağlayıcılarıyla birlikte bilinçlendirme çalışmaları, çevrimiçi güvenli ortam oluşturmaya
yönelik çalışmalar ile çevrimiçi pozitif içeriklerin artırılması konusunda da faaliyet
göstermesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İnternet bağımlılığını önleme
noktasında içerik sağlayıcıların ve internet servis sağlayıcıların çok önemli aktörler olduğu
göz önüne alınarak bu aktörlerle işbirliği içinde tedbirler alınmalıdır.


Kamu kurumlarının çalışmalarından ve sundukları hizmetlerden gerek

kamuoyunun gerekse diğer ilgili kamu kurumlarının haberdar olmaları teknoloji
bağımlılığıyla mücadelede etkinlik sağlayacaktır. Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı sosyal uyum merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik
merkezleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı yeni modeller uygulayan kütüphaneler,
belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların
birbirlerinin çalışmalarından haberdar olmaları mükerrer çalışmaların önüne geçmek
bakımından önemlidir.
3.7. Sivil Toplum ve Medya
Ülkemizde çeşitli alanlarda Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını önleme amacıyla
sivil toplum tarafından gönüllülük faaliyetleri yürütülmektedir. Gönüllülük faaliyetlerine
ilişkin bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin temel eğitimin erken dönemlerinde
başlamasının teknoloji bağımlılığıyla mücadele alanında ciddi katkı sunabileceği
değerlendirilmiştir. Ayrıca medya sektörünün de ilgisi bilişim teknolojilerinin olası
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bağımlılığının önlenmesi konusunda sivil topluma ve medya sektörüne düşen görevler
aşağıda sıralanmıştır;
 Çocuklar için üretilen televizyon programları hakkında ciddi politikaların
geliştirilmesi zorunludur. Çocukları, televizyonun zararlı etkilerinden koruyacak, onların
bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen programların üretimi ve
gösterimi sağlanmalıdır.
 Kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ve büyük şirketler çocuklara uygun
internet siteleri ile çevrimiçi içerikler oluşturmaları yönünde teşvik edilmelidir.
 Mahalli

dernek

ve

STK’ların

bağımlılık

ile

mücadele

faaliyetleri

desteklenmelidir.
 Bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımı, bağımlılığın önlenmesi,
sanal ortamda cinsel istismar ve siber zorbalık ile mücadele ve dijital oyunlar ile siber
saldırılar hakkında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik görsel programlar hazırlanarak
televizyon, internet ve diğer platformlarda paylaşılmalıdır. Ayrıca teknolojinin olumlu
kullanımına yönelik tanıtıcı, bilgilendirici içerik ve materyaller ulusal ve yerel gazetelerin
internet sayfalarında yer almalıdır.
 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ulusal ve yerel medya kuruluşları ile işbirliği
yapması, çocuklar, gençler ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarında kullanılmak
üzere hazırlanan kamu spotu, zorunlu yayın, animasyon, kısa film, çizgi film ve videoların
ulusal ve yerel medya kuruluşları üzerinden yayınlanması sağlanmalıdır.
 Medya profesyonellerinin (program üreticisi, yönetmen, senarist vb.) çocuk ve
gençlerin gelişimini göz önünde bulundurarak faaliyet icra etmeleri teşvik edilmelidir.
 TRT başta olmak üzere TV ve radyo kanallarında konuyla ilgili çeşitli
programların yapılması ya da çok izlenen haber sohbet programlarında konunun gündeme
getirilmesi kamuoyunda farkındalık yaratmak bakımından önemli neticeler doğuracaktır.
 Çocuk ihmali ve istismarı içeren dijital içeriklerin takibatı sıkılaştırılmalı ve bu
hususta kamuoyuna duyarlılık kazandırılmalı, bu çerçevede zararlı oyun ve dijital
programlar hakkında farkındalık oluşturmak üzere kamu spotları geliştirilmeli ve popüler
mecralarda yayınlanmalıdır.
3.8. Bilişim Sektöründe Alınması Gereken Tedbirler
Teknoloji ya da bilişim sektörü modern hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Başta çocuk
ve gençler olmak üzere bütün bireylerin teknolojiyle bilinçli bir bağ kurması gerekmektedir.
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Bu bağlamda kullanıcıların bilişim teknolojilerinin olumsuz etkilerinden korunması için
bilişim sektörü aktörlerince hayata geçirilmesi gereken tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
 İnternetin güvenli kullanımını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmetinin vatandaşlara daha etkin bir şekilde
tanıtılması sağlanmalıdır. Aile ve çocuk profillerinde erişimine izin verilmeyen internet
sitelerinin belirlenmesinde filtrelemenin en üst seviyede hassasiyetle yapılması ve internet
servis sağlayıcılarının bu hizmeti sunduğu platformların da belirli aralıklarla ve detaylı bir
şekilde denetlenmesi gerekmektedir.
 Dijital oyunların derecelendirilmesi ve ebeveynler için oyunların içerikleri
hakkında bilgilerin yer aldığı internet sitelerinin niteliğinin ve bilinirliğinin artırılması
gerekmektedir.
 Türkiye

Bağımlılıkla

Mücadele

Eğitim

Programının

(TBM)

bilişim

teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusundaki etkileşimli içerikleri Eğitim
Bilişim Ağına (EBA) entegre edilmelidir.
 Mobil uygulamalar ve internet sitelerinin kullanım özetini gösteren bir uygulama
geliştirilmeli ve ebeveyn kilitlerini içeren programlar yaygınlaştırılmalıdır.
 İnternet kullanımı ve sosyal medya kullanımında dijital üretkenlik politikaları,
pozitif içeriğin desteklenmesi ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar
temel politikalar olarak ele alınmalıdır.
 Aşırı ölçülerde oyun oynamanın önüne geçilebilmesi için, yerli üretimler başta ve
öncelikli olmak üzere, oyun şirketleri ile irtibat kurularak tasarlanan oyunların belli bir süre
aşıldığında kendi kendisini durdurması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
 Çocuklar ve gençler için aile değerlerimize ve kültürel özelliklerimize uygun
çevrimiçi içeriklerin oluşturulması desteklenmelidir. Böylece hızlı tüketim alışkanlığı
edinmiş internet kullanıcılarına, kolay erişilebilen pozitif içerikler sunulmuş ve çocuklara
özgü güvenli alanlar oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca güvenli internet kullanımının etkili bir
şekilde öğretilebilmesi maksadıyla örneğin Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Wild
Web Woods’ portalı (www. wildwebwoods.org) gibi hem eğlenceli hem öğretici oyunlar
geliştirilmelidir.
 Çocukların ve gençlerin internetteki olumsuz yayınlardan korunabilmesi için
hangi sitelerin uygun hangi sitelerin uygunsuz içeriğe sahip olduğunu gösteren kılavuz bir
portal kurulmalı ve bu portalın varlığından ebeveynler ve kullanıcılar haberdar edilmelidir.
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‒- 107 ‒Bu portal internette ve sosyal medyada kimlik koruma ile siber zorbalık, istismar ve tehdit
durumlarında yapılması gerekenler gibi konularda tatmin edici bir rehberlik sunmalıdır.
 Olumlu çevrimiçi materyal üretiminin yanı sıra, bağımlılık, siber zorbalık ve
istismar gibi risklerin önlenmesini temel politika olarak benimseyen ve kültürel özelliklere
göre yapılandırılan yerli sosya medya mecralarının ve yer sağlayıcı platformların millî
kaynaklarla oluşturulması büyük önem arz etmektedir.
 Çevrimiçi platformlarla (Google play, apple store, playcell, gamemine) işbirliği
halinde problemli kullanım ile istismar vakalarına ilişkin uyarı sistemleri geliştirilmeli ve
hayata geçirilmelidir.
3.9. Danışma ve Tedavi Hizmetleri
Bağımlılık, tedavisi güç, maliyetli ve sıkça nüksedebilen bir hastalıktır. Bu sebeple,
bağımlılıkla mücadelede temel politika bağımlılığın gelişmesini önlemek olmalıdır. Önleme
prensibi, önleyici faaliyetlerin bağımlılığın tedavisinden ve yol açabileceği zararları telafi
etmekten çok daha kolay, etkili ve ekonomik olduğu düşüncesine dayanır. Sürecin
bağımlılığa evrilmesini önlemek üzere risklerin bertaraf edilmesi, danışma hizmetlerinin
iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin erken tanıyı mümkün kılacak şekilde iyileştirilmesi
önleyici müdahale kapsamında esas alınması gereken tedbirlerdir. Bu çerçevede Komisyon
aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.
 Bilişim teknolojileri bağımlılığı riski ile ilgili olarak Aile Sağlığı Merkezleri,
Rehber Öğretmenler ve Aile üçgeninde eğitimler düzenlenmelidir. Aile Sağlığı Merkezleri
ile okul rehberlik servislerinin davranışsal bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları
uygulanmalıdır.
 Danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla
psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti veren Sağlıklı Hayat Merkezi sayısı artırılmalıdır.
 Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından YEDAM’larda başlatılan bilişim
teknolojileri bağımlılığı danışmanlık modülü yaygınlaştırılmalıdır.
 Rutin aşı ve sağlık kontrolleri sırasında Aile Sağlığı Merkezleri tarafından
çocukların teknolojiye maruziyetinin taşıdığı riskler konusunda evebeynleri bilinçlendiren
broşürler/bilgi kartları dağıtılmalıdır.
 Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki uzman sayısı artırılmalı ve özelleşmiş poliklinik
hizmetleri yaygınlaştırılmalı, ayrıca SHM’ler bünyesinde sürdürülen danışmanlık
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hizmetlerinde risk grubundaki bireylerin özelleşmiş polikliniklere direkt randevu sistemiyle
yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
 İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk-ergen ve yetişkin
psikiyatrisi klinik/polikliniklerinin sayısı artırılmalı ve psikiyatri polikliniği olan
hastanelerde oyun oynama bozukluğu ve problemli teknoloji kullanımına yönelik tanı ve
tedavi hizmetlerinin verilmesi sağlanmalıdır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi

TEMA

Kullanım Profilleri
Haritasının
Çıkarılması

Ebeveyn
Eğitimleri

Okulda Eğitim Uygulamaları

SORUMLU
KURUM/KURULUŞ

Türkiye genelinde uygulanmak üzere kapsamlı bir ölçme
aracı geliştirilmeli ve her coğrafî bölgeden belli standartlar
çerçevesinde veriler toplanarak “Türkiye Bilişim Millî Eğitim Bakanlığı
Teknolojileri
Kullanım
Profilleri
Haritası”
oluşturulmalıdır.
Bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin akademik ve
Aile, Çalışma ve Sosyal
bilimsel araştırmalar teşvik edilmeli, malî açıdan
Hizmetler Bakanlığı
desteklenmelidir.
Ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik kamu spotları ve Aile, Çalışma ve Sosyal
eğitim videoları üretilmelidir.
Hizmetler Bakanlığı
Teknoloji bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti
vermek “Alo 191” sosyal yardım hattının görevleri arasına
Sağlık Bakanlığı
dahil edilmelidir.
Bilgi Teknolojileri dersleri interaktif ve uygulamalı bir
yapıda düzenlenerek öğrencilerin internetin sunduğu
fırsatlardan yararlanması sağlanmalıdır. Hazır site yapımı,
blog yazımı, hazır programlar aracılığı ile dijital oyun
üretimi ve çeşitli çevrimiçi girişimcilik programları ile
fırsatları değerlendiren, üretken bir çevrimiçi anlayış
geliştirilerek gençlerin bilişim teknolojileri karşısında pasif
Millî Eğitim Bakanlığı
tüketici olmaktan çıkarılarak aktif üreticiler haline
getirilmesi sağlanmalı, böylece bağımlılık riski kontrol
altına alınmalıdır. Bu doğrultuda, robotik kodlama,
artırılmış gerçeklik, yazılım, web sitesi, oyun tasarım, siber
güvenlik, vb. konularda proje ve çalışmaların ülke
genelinde düzenlenmesi, okulların ve öğrencilerin ulusal ve
uluslararası yarışmalara katılımının desteklenmesi gerekir.

TEDBİRLER

3.10. UYGULAMA TAKVİMİ
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2020
2021

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, TRT, Yeşilay
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

2022

2020

Millî Eğitim Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı

YÖK, Üniversiteler, Gençlik
ve Spor Bakanlığı

2021

SÜRE

TÜİK, Üniversiteler, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı,
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, BTK,

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ
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Sosyal Ortam ve
Fizikî Çevre
Şartlarının
İyileştirilmesi

Hizmet içi eğitimlerle okullardaki rehber öğretmenlere
güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile bilişim
teknolojileri bağımlılığı riski konusunda rehberlik becerisi
kazandırılmalıdır.
Okullarda bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli, etkin ve
amacına uygun olarak kullanılması ve sanal ortamda hak ve
sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, internet ortamında
karşılaşılabilecek riskler (siber saldırılar, istismar, siber
zorbalık, uygunsuz içerik, bağımlılıklar) hakkında
farkındalık kazandırılmasına yönelik gerekli bilgiler eğitim
sistemi içinde ilköğretim 1. sınıftan itibaren psikososyal
gelişimlerine uygun kademeli bir anlayışla öğrencilere
aktarılmalıdır.
Okullarda zeka sınıfları, okuma kulüpleri, sanat grupları
gibi kol faaliyetleri etkili bir şekilde yürütülmelidir.
Öğrenci yurtlarında, Gençlik Kamplarında ve Yaz
Okullarında ilgili personele “Bağımlılıkla Mücadele”
konusunda hizmet içi eğitimler verilmeli, söz konusu
eğiticiler de özelikle çocuklara ve gençlere gerekli
eğitimleri vermelidir.
Öğrencilerin toplu halde bulundukları yerlerde (okullar,
yurtlar, gençlik merkezleri, gençlik kampları) teknolojinin
bilinçli kullanımına yönelik faaliyetler (yarışma, etkinlik,
afiş, broşür vb.) gerçekleştirilmelidir.
Tüm il ve ilçelerin mahalle, semt ve sokaklarında çocuk ve
gençlerin vakit geçirebilecekleri, çeşitli aktivite ve grup
çalışmalarının yapılabileceği nitelikli, amaçlı tasarlanmış
parklar, spor ve oyun alanları yaygınlaştırılmalıdır.
Sosyal çevrenin aşırı ölçülerde teknoloji merkezli
olmamasına dikkat edilmeli, öğrencilere ödev verilmesi,
ödevlerin yapılması ve benzeri okul çalışmalarının
whatsapp gibi sosyal medya mecraları üzerinden
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2022

2020

Millî Eğitim Bakanlığı,
Belediyeler

Belediyeler

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Gençlik ve Spor
Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

2020

2021

Millî Eğitim Bakanlığı,
Belediyeler, Yeşilay

Gençlik ve Spor
Bakanlığı

2021

2020

2021

Sağlık Bakanlığı, Yeşilay

Sağlık Bakanlığı, Sivil
Toplum Kuruluşları,
Üniversiteler, Yeşilay

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı
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Okul Dışı Bilinçlendirme ve Kurumsal Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu
Başkanlığı

(Sıra Sayısı: 214)

İllerde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM)
Formatörlerine bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal
medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili
eğitimler verilmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı

Kitlesel mekânlarda (hastane, metro, terminal vb.) Bilişim
Teknolojileri Bağımlılığı riski hakkında bilinçlendirici Aile, Çalışma ve Sosyal
yazılı-görsel materyalin yayınlanması sağlanmalıdır.
Hizmetler Bakanlığı

Güvenli İnternet Hizmeti başta olmak üzere bilişim
teknolojilerinin bilinçli kullanımına yönelik kurumsal
faaliyetler daha etkin bir şekilde tanıtılmalıdır.

yürütülmesi standart ve yerleşik bir uygulama haline
getirilmemeli, ortak çalışmalarda yüz yüze iletişim esas
alınmalıdır.
Gençlik merkezlerinde gençleri hareketli yaşama
Gençlik ve Spor
yönlendiren spor etkinlikleri ve oyunlar nitelik ve nicelik
Bakanlığı
bakımından geliştirilmelidir.
Trafiğe kapalı oyun sokakları belirlenmeli, bu sokaklar
spor aktivitelerine ve geleneksel oyunlara uygun bir şekilde
Belediyeler
tanzim edilmeli ve gerekli oyun materyalleriyle
donatılmalıdır.
Teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar,
üniversitelerin öğretmenlik, ebelik, hemşirelik, çocuk
gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik Yüksek Öğretim Kurulu
(PDR), sosyal hizmetler ve sosyoloji gibi bölümlerinin
müfredatına eklenmelidir.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Eğitim Bilimleri,
İletişim, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sağlık Bilimleri, vb.)
Yüksek Öğretim Kurulu
teknoloji okuryazarlığı ve bilişim etiği eğitimlerinin
verilmesi sağlanmalıdır.
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Sağlık Bakanlığı, Yeşilay

2020

2020

2020

2021

Üniversiteler
Sağlık Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim
Kurumu Başkanlığı,
Belediyeler

2021

2021

2020

Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Belediyeler
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Kurumlar Arası İşbirliği ve
Koordinasyonun Sağlanması

Zorunluluk ya da gönüllülük esasıyla iştirak edilen
askeriye, meslek birlikleri ve diğer kamu ya da özel kurum
Milli Savunma
ve kuruluşlar bünyesinde düzenlenen eğitsel faaliyetlerde
Bakanlığı
teknoloji bağımlılığı konusuna da yer verilmelidir.
Sosyal hizmet merkezleri, halk eğitim merkezleri, rehberlik Aile, Çalışma ve Sosyal
ve araştırma merkezleri, gençlik merkezleri ve sağlıklı
Hizmetler Bakanlığı
hayat merkezleri ile halka ücretsiz hizmet veren kurs ve Millî Eğitim Bakanlığı
lokallerde verilen eğitimlere bilişim teknolojilerinin Gençlik ve Spor Bak.
bilinçli, güvenli kullanımı ile çocuğun gelişimine etkisi gibi
Sağlık Bakanlığı
temel konular dahil edilmelidir.
Belediyeler
Oyunların eğitimde kullanılarak bilimsel faydaya
dönüştürülebilme fırsatı değerlendirilmelidir. Özellikle
Millî Eğitim Bakanlığı
EBA, oyunların eğitimde kullanılabilmesine yönelik
önemli bir mecra olarak geliştirilmelidir.
İllerde tüm bağımlılık türleriyle mücadele konusunda
kurulan YEDAM’lar başta olmak üzere tüm ilgili sivil
Belediyeler
toplum kuruluşlarına bina, personel ve bütçe desteği
verilmelidir. İlgili bakanlıklar bilgi ve tecrübelerini bu
merkezlerle paylaşmalıdır.
Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluş kanununda gerekli
Türkiye Büyük Millet
yasal düzenleme yapılarak internetin bilinçli ve güvenli
Meclisi
kullanılması amacıyla eğitim çalışmaları, çevrimiçi güvenli

Cuma hutbeleri, vaazlar ve kamu kaynaklı dinî yayın ve
programlar ile kur’an kurslarında teknolojinin problemli
Diyanet İşleri
kullanımının kişisel ruh sağlığı ve aile hayatı üzerindeki
Başkanlığı
olumsuz etkilerine dikkat çekilmelidir.
Kreş ve bakımevi çalışanları ile bakıcılara verilen eğitimler Aile, Çalışma ve Sosyal
artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
Hizmetler Bakanlığı
Çocuk bakıcıları için düzenlenen meslekî eğitim
programlarına bilişim teknolojilerine maruziyetin çocuklar Millî Eğitim Bakanlığı
açısından taşıdığı risklere ilişkin bilgiler dahil edilmelidir.
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2021

Millî Eğitim Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı

2021

2022

BTK, Üniversiteler, Bilişim
Sektörü, Sivil Toplum
Kuruluşları

2020

Yeşilay

2020

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı,
Belediyeler

2021

2020

Millî Eğitim Bakanlığı,
Belediyeler

Meslek Birlikleri

2020

Sağlık Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı
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Sivil Toplum ve Medya Desteğinin
Güçlendirilmesi

Bilişim Altyapısının
Bağımlılıkla Mücadeleyle
Uyumlulaştırılması

Kamu yararına çalışan vakıflar, dernekler ve büyük
Aile, Çalışma ve Sosyal
şirketler çocuklara uygun internet siteleri ve çevrimiçi
Hizmetler Bakanlığı
içerikler oluşturmaları yönünde teşvik edilmelidir.
Bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımı,
bağımlılığın önlenmesi, sanal ortamda cinsel istismar ve
siber zorbalık ile mücadele ve dijital oyunlar ile siber
saldırılar hakkında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik
Aile, Çalışma ve Sosyal
görsel programlar hazırlanarak televizyon, internet ve diğer
Hizmetler Bakanlığı
platformlarda paylaşılmalıdır. Ayrıca teknolojinin olumlu
kullanımına yönelik tanıtıcı, bilgilendirici içerik ve
materyallerin ulusal ve yerel gazetelerin internet
sayfalarında yer alması sağlanmalıdır.
TRT başta olmak üzere TV ve radyo kanallarında, çok
izlenen haber/sohbet programlarında konuyla ilgili
TRT
programlar yapılmalıdır.
Medya profesyonellerinin (program üreticisi, yönetmen,
Aile, Çalışma ve Sosyal
senarist vb.) çocuk ve gençlerin gelişimini göz önünde
Hizmetler Bakanlığı
bulundurarak faaliyet icra etmeleri teşvik edilmelidir.
Dijital oyunların derecelendirilmesi ve ebeveynler için
oyunların içerikleri hakkında bilgilerin yer aldığı internet
BTK
sitelerinin niteliği ve bilinirliği artırılmalıdır.
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının
(TBM) bilişim teknolojilerinin bilinçli, güvenli ve etkin
Millî Eğitim Bakanlığı
kullanımı konusundaki etkileşimli içerikleri Eğitim Bilişim
Ağına (EBA) entegre edilmelidir.
Ebeveyn kontrol yazılımları desteklenmeli, yaygınlaşması
sağlanmalı ve hangi oyun ve uygulamaların hangi yaş
BTK
grubuna uygun olduğunu gösteren bilgilendirici portalların
kalitesi, bilinirliği ve yaygınlığı artırılmalıdır.

ortam oluşturma ve çevrimiçi pozitif içeriklerin artırılması
konusunda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.
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2020

2021

Millî Eğitim Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı,

2021

2020

2020

2020

2021

Yeşilay

RTÜK, Sağlık Bakanlığı Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
RTÜK
TRT
Sağlık Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı

Yeşilay
BTK
RTÜK
TRT

Millî Eğitim Bakanlığı
Yeşilay
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Danışma ve Tedavi Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Aşırı ölçülerde oyun oynamanın önüne geçilebilmesi için,
yerli üretimler başta ve öncelikli olmak üzere, oyun
şirketleri ile irtibat kurularak tasarlanan oyunların belli bir
BTK
süre aşıldığında kendi kendisini durdurması için gerekli
tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
Aile değerlerimize ve kültürel özelliklerimize uygun
çevrimiçi içeriklerin oluşturulması desteklenmelidir.
Aile, Çalışma ve Sosyal
Güvenli internet kullanımının etkili bir şekilde
Hizmetler Bakanlığı
öğretilebilmesi maksadıyla eğlenceli ve öğretici oyunlar
geliştirilmelidir.
Aile danışma merkezleri ve rehberlik araştırma Aile, Çalışma ve Sosyal
merkezlerinde verilen eğitimlere bilişim teknolojilerinin
Hizmetler Bakanlığı
bilinçli, güvenli kullanımı, çocuğun gelişimine etkisi gibi Millî Eğitim Bakanlığı
temel konular dahil edilmelidir.
Aile Hekimi, Rehber Öğretmen ve Aile üçgeninde
eğitimler düzenlenmelidir. Aile Sağlığı Merkezleri ile
Sağlık Bakanlığı
okullarda danışmanlık/rehberlik hizmeti veren personelin
Aile, Çalışma ve Sosyal
davranışsal bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi ve
Hizmetler Bakanlığı
becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim programları uygulanmalıdır.
Danışmanlık
hizmetlerinin
güçlendirilmesi
ve
yaygınlaştırılması amacıyla psikososyal destek ve
Sağlık Bakanlığı
danışmanlık hizmeti veren Sağlıklı Hayat Merkezi sayısı
artırılmalıdır.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından YEDAM’larda
Yeşilay
başlatılan bilişim teknolojileri bağımlılığı danışmanlık
Sağlık Bakanlığı
modülü yaygınlaştırılmalıdır.
Aile Sağlığı Merkezleri tarafından çocukların teknolojiye
maruziyetinin taşıdığı riskler konusunda evebeynleri
Sağlık Bakanlığı
bilinçlendiren broşürler/bilgi kartları dağıtılmalıdır.
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2021

2020
2021

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
Yeşilay

2020

2021

Sağlık Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı
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Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki meslek elemanı sayısı
artırılmalı
ve
özelleşmiş
poliklinik
hizmetleri
yaygınlaştırılmalı, ayrıca SHM’ler bünyesinde sürdürülen
danışmanlık hizmetlerinde risk grubundaki bireylerin
özelleşmiş polikliniklere doğrudan randevu sistemiyle
yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocukergen ve yetişkin psikiyatrisi klinik/polikliniklerinin sayısı
artırılmalı ve psikiyatri polikliniği olan hastanelerde oyun
oynama bozukluğu ve problemli teknoloji kullanımına
yönelik tanı ve tedavi hizmetleri geliştirilmelidir
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MUHALEFET ŞERHLERİ VE EK GÖRÜŞ

İstanbul Milletvekili Onursal ADIGÜZEL, İzmir Milletvekili
Kamil Okyay SINDIR ve Bartın Milletvekili Aysu BANKOĞLU’nun
Muhalefet Şerhi
“Bilişim

Teknolojileri

Bağımlılığının

Etkilerinin

İncelenerek

Olası

Zararlarının Bertaraf Edilmesi Ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının
Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu (10/38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) Raporu”na eklenmesini
istediğimiz eleştiri ve önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.
Teknoloji Bağımlılığı, günümüzde büyük bir hızla gelişen ve gelişimi günden güne
hızlanan bir ivme ile devam ettiren internet, sosyal medya, akıllı mobil cihazlar ve oyunlar
nedeniyle bireyler üzerinde teknolojinin zararlı etkilerinin görülmeye başlamasıyla ortaya
çıkan bir çeşit dürtü ya da kontrol bozukluğudur. İnternetin aşırı kullanılma isteğinin önüne
geçilememesi, internetten yoksun kalındığında tıpkı madde bağımlılığından yoksunlukta
ortaya çıktığı gibi gergin davranışların görülmesi ile bireylerin sosyal hayatını ve buna bağlı
olarak toplum yapısını olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılıktır.
Teknoloji bağımlılığı, bireyi fiziksel, ruhsal ve sağlık anlamında olumsuz etkilerken
beraberinde aile, iş, eğitim ya da sosyal çevrede de sorunların yaşanmaya başlamasına neden
olmaktadır.
Bu sebeple teknoloji bağımlılığının sebeplerinin araştırılması ve bu bağımlılığın
engellenerek önüne geçilmesi toplumların birincil öncelikleri arasında yer almaya
başlamıştır. Nihai hedef, internetin yaşamın her alanının bir parçası olduğunu kabul ederek
bu kabulden hareketle bilinçli internet kullanımı konusunda toplumun genelini ve özellikle
de çocuklarda ve gençlerde bir farkındalık oluşturmaktır.
İnternetin bilinçli ve kararında kullanımı günümüzde insanların gündelik hayatlarını
kolaylaştırıcı bir amaca hizmet ederken, internet kullanımının bilinçsiz ve sürekli bir
kullanıma dönüşmesi, bağımlılığa giden yolda önemli bir etmendir. Christian Lous Lange’ın
dediği gibi “Teknoloji, faydal bir hizmetkâr; tehlikeli bir hükümdardr”.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Sıra Sayısı: 214)

‒- 118 ‒Her ne kadar ülkemizde yapılan çalışmalarda teknoloji bağımlılığının etmenleri
arasında, utangaçlık ve sosyal dışlanmışlık, depresyon, arkadaş ve aile etkisi gibi nedenler
sayılsa da, bu durum, bireylerin kişisel hayatından kaynaklı bir sorun olarak kabul edilip
görmezden gelinebilecek düzeyi çoktan geçmiştir.
Bu noktada, teknoloji bağımlılığının günümüzde madde bağımlılığından daha
tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği gerçeği, hem Komisyon'un çalışma döneminde bilgi veren
uzmanların görüşlerinde, hem de yapılan araştırmalarda görülmektedir.
Komisyonumuza konunun uzmanlarınca verilen bilgiler ışığında;
 Dünya genelinde teknoloji bağımlılığına dair rakamların %0,3 ile %38 arasında
olduğu,
 Bu rakamlar arasındaki ortalama yaygınlığın %6 olduğu,
 Avrupa ortalamasının %2,6 olarak saptandığı,
 Ülkemizde ise bu oranın %5 ile %30 - %38 arasında değiştiği ifade edilmiştir.
Çeşitli raporlarda da belirtildiği üzere, gençler (15–24 yaş grubu) internete en çok
bağlanan yaş grubu olurken, 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler; tüm dünyadaki internet
kullanıcılarının üçte birini oluşturmaktadır.137 Online yaşamın çocuklar ve gençler açısından
risk ve zararlarının ele alındığı 2017 tarihli UNICEF raporunda da ifade edildiği üzere, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, çocukluk dönemine özgü kimi geleneksel
tehlikelere yeni tehlikeler de eklenmiştir. Yapılan çalışmalara göre, en riskli grup olarak
adlandırılan 13-18 yaş arası ergenlik dönemi içerisinde yer alan bireylerin yani çocuk ve
gençlerin, yetişkinlere oranla daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklarda, erkeklerde çevrim içi (online) oyunların, kız
çocuklarında ise sosyal medyanın daha fazla kullanıldığı gerçeği yukarıda bağımlılığın
nedenleri arasında sıralanan etmenlerle birleştiğinde, teknoloji bağımlılığının çocuklarımız
arasında hızla yayılan önemli tehditlerden biri olduğu ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji bağımlılığının önemli bir kolunu da oyun sektörünün oluşturduğu,
özellikle gençler bağlamında, oyun sektörünün büyük bir yükseliş içerisinde olduğu
bilinmektedir. 2018 yılına ait verilere göre, oyun sektörünün hacmi dünya çapında 138
milyar dolara kadar çıkmıştır.138 Mobil oyunlar, söz konusu pastada %50’ye yakın bir paya
sahiptir. Ülkemiz ise 864 milyon dolarlık pazar payı büyüklüğü ile 2018 yılı itibarıyla
137
138

http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/SOWC_2017_SUM_TR.pdf
https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/RjARy.pdf
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‒- 119 -‒
dünyada 18. sırada yer almaktadır. 2019 yılı verileri henüz netleşmemiş olmakla birlikte
cironun küresel ölçekte 150 milyar dolara, Türkiye’de ise 1 milyar dolara çıktığı tahmin
edilmektedir.139 Böylesi bir artışta, piyasadaki mobil oyun sayısında yaşanan artışın da
yadsınamayacağı ifade edilmektedir. Öte yandan, Komisyon çalışmalarında da vurgulandığı
üzere, “oyun oynama süresini kontrol edememe”, “olumsuz neticelerine karşın dijital
oyunlardan uzak duramama” ve ortaya çıkabilen “davranışsal yahut psiko-sosyal
problemler” dijital oyun bağımlılığında ortaya çıkan problemlerin başında gelmektedir.
Ek olarak göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli konu da hızla artış gösteren
mobil oyunların kullanıcıların; özellikle de çocukların ve gençlerin erişimine sunulmasında
gereken denetimde yaşanan aksaklık ve eksikliklerdir.
Komisyon toplantıları esnasında da uzmanlarca sıklıkla ifade edildiği gibi, özellikle
çocuklar ve gençler arasında yaygın olan teknoloji bağımlılığı okul başarısı, arkadaş
edinmede zorluk, arkadaş ortamından dışlanma, aile ile yaşanan sorunlar gibi etmenler;
çocuk ve gençlerimizin internet ortamında harcadıkları sürenin artmasına ve bağımlılığa
giden yolda önemli risk faktörlerinin yaratılmasına ortam hazırlamaktadır.
Öte yandan, her ne kadar teknoloji bağımlılığının daha çok bireysel nedenlerden
kaynaklandığı iddiası ile bireyin içinde bulunduğu ortamın ve ruh hâlinin incelenmesi
gerektiği söylense de, Komisyon Raporu’nda da alt başlıklar altında incelendiği gibi bu
nedenler, sosyal ve çevresel faktörler ile teknolojinin sunduğu deneyimlerden ayrı
düşünülememektedir.
Komisyon Raporu’nda da teknoloji bağımlılığı ile nasıl mücadele edileceğine dair
kapsamlı

çözümlere

yer

verilmiştir.

Komisyon

toplantıları

boyunca

yapılan

değerlendirmelerde, bilgi teknolojileri bağımlılığı ile mücadelede, eğitimin önemine vurgu
yapılmış ve özellikle bilişim bağımlılığıyla mücadelenin eğitim boyutuna dikkat çekilmiştir.
Erken yaşta bilinçsiz ve kontrolsüz teknoloji kullanımının çocukların gelişimi üzerinde
yarattığı olumsuz etkilerin tartışılamayacağı bir gerçektir. Komisyon Raporu’nda da
belirtildiği üzere, 0-3 yaş aralığındaki çocukların cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bilişim
cihazlarına maruz bırakılmaması, daha sonraki yaşlarda ise yaşa uygun kullanım planlarının
geliştirilmesi, çocukların gelişimi açısından önemlidir. Ancak bilindiği üzere, günümüzde
bireyler, erken yaşlardan itibaren teknoloji ile tanışmaktadır. Özellikle 0-12 yaş çocukların

139

https://www.gaminginturkey.com/tr/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2019-oncesi-genel-bakis/
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‒- 120 ‒teknoloji kullanımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar raporda detaylı bir şekilde
belirtilmekle birlikte, çocukların kontrollü bir biçimde teknoloji ile tanışmalarının çocuğun
gelişimi için faydalı olabileceği görüşü de çeşitli çalışmalarda ön plana çıkmaktadır.
Özellikle çeşitli uluslararası çalışmalarda, teknolojinin artık okuryazarlık gibi temel bir
ihtiyaç hâline geldiği ve temel becerilere teknoloji ile kazanılan becerilerin eklendiğine
vurgu yapılmaktadır.
Endüstri 4.0 çağında, çocukların dünyadaki yaşıtlarına kıyasla teknoloji, bilişim ve
iletişim okuryazarlığından uzak kalmaması adına atılması gereken adımlar ise daha önemli
hâle gelmektedir. Bilindiği üzere Endüstri 4.0 dönemi, büyük bir dijital dönüşüm ile birlikte
gerçekleşmektedir. Bu dönüşümün sonucunda mevcut sektörlerin yok olması, yeni nesil
insan ile yeni nesil yazılım ve donanım sistemlerinin iç içe geçmesi beklenmektedir. Bu
sebeple, araştıran, sorgulayan ve analiz yapabilen bireyler yetiştirebilen bir eğitim modelinin
kurgulanması, gelecek nesillerin Endüstri 4.0’ın getireceği teknolojiye ayak uyduracak
şekilde yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2016 yılında yayımlanan Mesleklerin Geleceği
("The Future of Jobs") konulu raporda, Endüstri 4.0 kapsamında; yapay zekâ, robotik,
nanoteknoloji, üç boyutlu yazıcı, genetik ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin, iş
modellerinde önemli ölçüde değişikliğe yol açacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, yakın
gelecekte, işletmelerin gelişmek için ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerde büyük bir değişim
öngörülmektedir. Bahse konu rapora göre; artan robotlaşma ve otomasyon nedeniyle birçok
sektörde azalan iş imkânlarına paralel olarak insanlar işsiz kalacak, buna karşın şu an için
var olmayan ya da öngörülemeyen birçok yeni istihdam alanı da ortaya çıkacaktır. Önemli
olan gelecek nesilleri yani çocukları ve gençleri bu dönüşüme bilinçli bir şekilde hazır hale
getirebilmektir.
2015-2020 yılları arasında robotların, toplam 5,1 milyon kişilik iş gücü oluşturması
öngörülmüştür. Teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde toplamda 7,1 milyon iş kaybı
gerçekleşecek; bu işlerin %30’unu ise ofis ve idari yönetim işleri oluşturacaktır. Söz konusu
gelişmelerden çoğunlukla beyaz yakalılar etkilenecektir. Bunun yanı sıra, “küçük meslekler”
olarak nitelendirilebilecek iki milyon yeni iş tanımı ortaya çıkacaktır. Bazı projeksiyonlara
göre; dünya genelinde bu dönemde ilkokula başlayan çocukların %65’inin, henüz mevcut
olmayan işlerde çalışması olasıdır. Ancak “Mesleklerin Geleceği” konulu rapora göre;
robotların, üretkenlik ve yetenek bakımından daha verimli olan insanların yerini tümüyle
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‒- 121 ‒alması henüz ihtimal dâhilinde görülmemektedir.140 Yine rapora göre; Endüstri 4.0’a
geçilmesiyle mimarlık ve mühendislik, bilgisayar ve matematik tabanlı meslek gruplarında
yüksek bir iş artışı, üretime yönelik iş alanlarında ise önemli bir düşüş beklenmektedir. En
belirgin düşüş, ofis ve idari iş alanlarında öngörülmektedir. Veri analizi uzmanlığı ile
nitelikli satış temsilciliğinin, 2020 yılı itibarıyla kritik öneme sahip meslek grupları arasında
ön planda yer alacağı değerlendirilmektedir. 2016 yılında gerçekleşen Dünya Ekonomik
Forumu toplantısında, ağırlıklı etkisini üretim alanında hissettirecek dönüşümün; iş gücünün
büyüklüğünden, kazanılması gereken yeni becerilere hatta fabrikaların konumuna kadar
birçok hususu etkileyeceği belirtilmiştir.
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise
dijitalleşme nedeniyle ABD’deki mesleklerin %47’si risk altındadır. 1970’lerde ABD’de
üretim alanında çalışanlar, istihdamın %25’ini oluştururken bugün bu oran %10 seviyelerine
kadar gerilemiştir.
Günümüzde pek çok şirket, 10-15 yıl öncesine kıyasla daha düşük depolama, nakliye
ve çoğaltma maliyetiyle daha az sayıda işçi çalıştırarak üretim yapabilmektedir. Bu durum,
teknolojik gelişme ile istihdamın ters orantılı olduğunun en önemli göstergesidir. Boston
Consulting Group (“BCG”) tarafından İngiltere, Almanya ve Fransa’daki şirketlere yönelik
gerçekleştirilen bir araştırma, şirketlerin veri bilimi (%49), yazılım geliştirme (%48) ile
programlama (%46) gibi beceri ve yetkinliklere gelecekte daha çok ihtiyaç duyacağını,
makine operasyonlarıyla veya kas gücüyle yapılan işlere duyulan gereksinimin ise
azalacağını göstermektedir.141
Tüm bu gelişmeler ışığında, hâlihazırda devinim hâlinde devam eden 4. Sanayi
Devrimi’nin yalnızca içerisinde yer almakla kalmayıp ülkemizi bu çağın öncüsü bir konuma
taşımak için yapılması gereken, teknolojiyi yalnızca tüketen değil; üreten, tasarlayan ve
geliştiren bireylerin yetiştirilmesidir. Gelecek yıllarda teknolojiyi “sadece kullanmak ile
yetinen” birçok bireyin istihdam dışı kalacağı gerçeği ile yüzleşip geleneksel eğitim
politikalarını güncel gerekliliklere göre şekillendirmek gerektiği ortadadır. Bu sürecin ihmal
edildiği ve önemsenmediği her gün, gelecek nesillerimizin küresel dünyadaki rekabet
avantajını dezavantaja çevirmektedir.

https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/175201817161355_stm_endustri_40.pdf
https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/175201817161355_stm_endustri_40.pdf
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‒- 122 ‒Günümüzde internetin bilinçli ve güvenli kullanımı kadar, “teknoloji ile ilişkinin
pasif bir tüketici tutumundan aktif bir üretici tutumuna doğru evrilmesini sağlayacak”
adımlar da önem kazanmıştır. İhmal edilmemesi gereken önemli bir husus, teknolojinin ve
teknoloji tabanlı eğitimin, eğitim programlarına ve müfredatına dâhil edilmesidir. Ancak
böylesi bir dâhil ediş, salt teknolojik aletlerle çocukların buluşturulması gibi
algılanmamalıdır. Yapay zeka, robotik kodlama, yazılım teknolojileri gibi konular,
çocukların yaş düzeyleri ve algı seviyelerine göre eğitim süreçlerine entegre edilmeli;
gelecek nesilleri oluşturacak olan bugünün çocukları ve gençleri, hayal kurma ve sorgulama
yetisine, araştırma hevesine ve liderlik becerilerine kavuşturulmalıdır.
Ancak ülkemizde son 18 yılın eğitim süreci incelendiğinde, çocuklarımıza ve
gençlerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandıracak bütüncül bir eğitim politikasının hayata
geçirilemediği görülmektedir. Komisyon Raporu’nda da belirtilen birtakım çalışmalara
rağmen, bu çalışmaların yüksek katma değer hedefleyen Türkiye’yi, uluslararası arenada
rekabet edecek düzeye taşıyamayacağı aşikârdır. Örneğin, eğitim sistemimizde 10 yıldır yer
alan Fatih Projesi’nin, eğitimde beklenen teknolojik atılımı gerçekleştiremediği bugün kabul
edilen bir gerçektir. Ne yazık ki, harcanan milyar liralık kamu kaynaklarına rağmen; Fatih
Projesi, öğrencilerin teknolojiyle bütünleşmesini sağlayamamış, öğrencilere cihaz
dağıtmaktan öte göremeyen bir anlayışın ürünü olarak “eğitimde teknoloji entegrasyonu”nun
başarısız bir örneği olarak tescillenmiştir. Örneğin, 8. Sınıf öğrencilerinin bilgisayar
okuryazarlığını belirlemeyi hedefleyen ve The International Association for the Evaluation
of Educational Achievement (“IEA”) tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Bilgisayar
ve Enformasyon Okuryazarlığı Çalışması”nda (“International Computer and Information
Literacy Study – ICILS”) Türkiye bilgisayar okur-yazarlığında son sırada yer almıştır.142
Bununla birlikte günümüz dünyasında, dijital teknolojilerden etkilenenlerin yalnızca
çocuklar ve gençler olmadığı da yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, ebeveynlerin ve
diğer yetişkinlerin de sorumlu kullanıcılar olarak çocuklara örnek teşkil etmeleri elzemdir.
Ayrıca, ülke genelinde “dijital politikalar” geliştirilmeli ve söz konusu politikaların yol
haritası çizilirken gerek çocukların gerekse de gençlerin kendilerine özgü talepleri de dikkate
alınmalıdır. Kabul edilmelidir ki, fırsat sağlanıp gerekli beceriler kazandırıldığında ve
bilinçli teknoloji kullanımına ilişkin farkındalık yaratıldığında çocuklarımız ve gençlerimiz,

https://www.iea.nl/publications/study-reports/international-reports-iea-studies/international-computer-andinformation
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‒- 123 ‒bilişim teknolojilerinin olası zararlı etkilerini bertaraf ederek azami fayda yolunda
ilerleyebilecektir.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin yalnızca yarının yetişkinleri değil, bugünün hak
sahibi bireyleri olduğu gerçeğini ihmal etmeksizin, onların teknoloji ile ilişkilerinin sağlıklı
bir şekilde oluşturulması için Komisyon tarafından dile getirilen önerilerin titizlikle ele
alınması ve somut adımların ivedilikle atılması gerekmektedir. Ayrıca ilerleyen süreçte
politikaların oluşturulması ve uygulanması aşamalarında da konunun uzmanlarının ve
paydaşlarının sürece dahil edilmesi, görüş ve önerilerine başvurulması da bilişim
teknolojileri bağımlılığıyla mücadelenin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.
Bu bağlamda yukarıda belirttiğimiz görüş ve önerilerimize raporda yer verilmesini
talep ederiz.
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İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU’nun Muhalefet Şerhi
GEREKÇE
Raporda internet kullanım süresine ilişkin yasaklar getirmenin teknoloji bağımlılığı
konusunda doğru bir yöntem olmadığı kısaca vurgulanmış olsa da yasaklar denilince akla
sadece kullanıcıların kendini, öğrencisini, çocuğunu kısıtlaması gelmemelidir. İktidarların
bilgiye erişime yönelik yasaklamaları da bu raporun konusudur. Zira bilginin özgür
dolaşımının sağlanmasının teknoloji bağımlılığı üzerinde dolaylı da olsa etkisi vardır.
Bu ülkede Wikipedia yıllarca yasaklı kalmıştır, pek çok basın kuruluşunun internet
sitesine, sosyal medya hesaplarına erişimi halen engellidir. Bu anlayışla yürütülen bir
sistemde “teknoloji bağımlılığını engellemek için yasaklamak doğru bir yöntem değildir”
demek bir oksimoron.
Bu bağlamda internet erişimi konusundaki keyfi, ideolojik, muktedire hizmet eden
engellerin kalkması, ilgili kurumların özgürlükleri ve bilgiye erişimi önceleyecek şekilde
kararlar alması sağlanmalıdır. Bilginin özgür dolaşımının sağlanması teknoloji bağımlılığı
konusunda da pek çok olumlu gelişmeyi de beraberinde getirecektir.
Raporda: “Çocuklarn ve gençlerin internetteki olumsuz yaynlardan korunabilmesi
için hangi sitelerin uygun hangi sitelerin uygunsuz içeriğe sahip olduğunu gösteren klavuz
bir portal kurulmal ve bu portaln varlğndan ebeveynler ve kullanclar haberdar
edilmelidir.” denilmektedir.
Hangi sitelerin uygun olduğuna, hangi sitelerin uygun olmadığına kim, neye göre
karar verecektir? Böylesi bir çözüm yoluna giderken son derece dikkatli olunmalı, tarafsız
uzmanlarca yol alınmalı ve yeni yasakların önünü açılmamalıdır.
Yurttaşların

kendisini

gerçek

dünyada

özgürce

ifade

edemediği,

basın

açıklamalarının, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin, bir araya gelişlerin, konserlerin, tiyatro
oyunlarının, gazetelerin bile yasaklandığı bir ülkede, internet gibi tüm dünyada özgürlükle
eş anılan bir ortamın cazibesi artmaktadır. Sokakta, iş yerinde, mahallesinde, arkadaş
ortamında söz söylemekten çekinenler, söz söylediği için cezalandırılanlar interneti kendi
mecraları olarak görmekte, teknoloji kullanımına ağırlık vermektedir. Bu bağlamda ifade
özgürlüğü üzerindeki tüm engellerin kaldırılması atılacak en olumlu adımlardan biri
olacaktır.
Teknolojinin çocukların ve gençlerin şiddete yönelmelerinde etkisinin araştırılması
ve şiddete yönelimin önlenmesinin sağlanmasına ilişkin ifadeler ve buna ilişkin atılacak
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adımlar raporda sıralanmıştır. İlgili kurumların yaptığı ve yapacağı çalışmalara ilişkin
bilgiler, planlamalar vardır.
Ancak şiddet, şiddete eğilim, hükümet politikalarından, hükümet temsilcilerinin
söylemlerinden bağımsız değildir. Mevcut iktidarın kullandığı kutuplaştırıcı dil, tüm sosyal
medya mecralarından yaygınlaştırılmaktadır. Teknolojiyi, interneti kullanan herkes bu dile
maruz kalmaktadır. Bu değişmediği sürece alınacak hiçbir önlem şiddete eğilimi
engelleyemez.
Boşluk duygusu ile bağımlılık arasında çok ciddi bir ilişki olduğu komisyon raporunda
vurgulanmıştır. Ancak bunun yerine neyin konulacağı konusundaki önerilerse son derece
yüzeysel kalmıştır.
Örnek – Rapordan: Tüm il ve ilçelerin mahalle, semt ve sokaklarnda çocuk ve
gençlerin vakit geçirebilecekleri, çeşitli aktivite ve grup çalşmalarnn yaplabileceği
nitelikli, amaçl tasarlanmş parklar, spor ve oyun alanlar yaygnlaştrlmaldr.
Yaz okulu, kamp, gezi, spor ve sanat etkinlikleri çocuk ve gençlerin faydalanabileceği
makul bir fiyattan ve ekonomik imkânlar kstl bireylere ücretsiz bir şekilde sağlanmaldr.
Kültür Turizm Bakanlğ tarafndan çocuk ve gençlere yönelik sinema, tiyatro ve
diğer kültür faaliyetlerinde teşvik politikalar geliştirilmelidir.
Ailece kaliteli vakit geçirmeye belli bir zaman ayrlmaldr. Çocuklar, ilgi alanlarna
göre hobilere, sanat ve spor dallarna ve diğer geliştirici etkinliklere yönlendirilmeli, evde
çocuğun ilgi duyduğu evcil bir hayvan besleme seçeneği değerlendirilmelidir.
Bunlar çok önceden atılması gereken, olumlu adımlardır. Bunlarla birlikte başta
öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşlar için fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Edirne’den
Hakkari’ye tüm okullarda aynı standartlarda spor, sanat eğitimi verilmelidir. Müfredat buna
göre düzenlenmeli, çocuklar göstermelik değil “gerçek” spor ve sanat eğitimi almalıdır,
Sosyal aktivitelere ulaşım tamamen ücretsiz, kolay ve yaygın olmalıdır.
Teknolojik tüm imkânlara, teknolojiye ilişkin tüm eğitimlere bütün okullarda eşit bir şekilde
ulaşılabilmelidir. Ailenin, ebeveynin eğitiminin önemine de vurgu yapılmış raporda, buna
ilişkin adımlar da sıralanmış. Ancak ailenin temel yaşamsal sorunlarına ilişkin
değerlendirmeler raporda yer almamaktadır. Ekonomik refah artışının sağlanması ve aile içi
şiddetin azalması teknoloji bağımlılığını direkt azaltacaktır. Dolayısıyla rapordaki öneriler
arasında da sıralanan, aileye sadece teknoloji bağımlığı ile ilgili broşür vermek, ders vermek,
film izletmek çözüm değildir. Ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Raporda da bahsedildiği gibi gelir düzeyi yüksek Avrupa ülkelerinde teknoloji bağımlılığı
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oranı çok düşüktür. Ekonomik olanaklar, fırsat eşitliği, müfredat kalitesi bu ülkelerde
Türkiye’dekinden kat kat ileri düzeydedir.
Raporda: internet oyunlarnn bağmllk yapmasnn sebebinin ödüllendirmelerin
ksa sürede ve hzl bir şekilde verilmesi olduğuna dikkat çekerek, internet çok ciddi bir
şekilde ödül mekanizmasn aktive ettiği hayatn diğer alanlarndan zevk almayan çocuklarn
senelerce okuyup doktor, öğretmen olmak gibi birtakm idealizasyonlardan vazgeçerek
internet üzerinden para ve ödül kazanmak gibi olumsuz birtakm amaçlar edindiklerini ifade
etmiştir.”
Bu cümleden de net bir şekilde anlaşılabilmektedir ki Türkiye’de gençler ve çocuklar
umutsuzluk, beklentisizlik, bıkkınlık,

hedefsizlik, amaçsızlık girdabındadır. 35 yaşına

gelmiş işsiz, hatta hiç çalışmamış kişi sayısı hızla artmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu da
ebeveyndir. Bu kişilerin en kolay ve ucuz ulaşabilecekleri şey teknolojidir, internettir. Bu
kişilerin işsizlik, yoksulluk sorunu çözülürse; en kolay ulaşabilecekleri şey internet değil de
ücretsiz spor, konser, sinema olursa teknoloji bağımlılığı ile çok daha kolay mücadele edilir.
Günümüzde spora erişim bile paralıdır. En yaygın izlenen spor olan futbolu bile
izleyebilmek için paralı televizyon platformlarına üye olmak, pahaca yüksek yıllık kombine
kartları satın almak gerekmektedir. Koşullar böyleyken teknoloji bağımlılığı ile mücadele
etmek zor olacaktır.
Raporda: “12 Haziran 2019 tarihli toplantsnda komisyona bilgi veren Gençlik ve
Spor Bakanlğ Eğitim, Araştrma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata ÖZTÜRK;
internette, televizyonda, filmlerde, Youtube’da dinî değerlere, kültürel değerlere gizli ya da
açk birtakm saldrlar olabildiğini, gençlerin ve ebeveynlerin bunun da farkna varmas
gerektiğini belirtmiştir.
Doğrudur, ancak aynı şekilde internette, televizyonda, filmlerde, Youtube’da savaş
övgüsü yapan, farklı kimlikleri, inançları aşağılayan, kutuplaştırıcı, savaş, ölüm güzellemesi
yapan çokça yayın ve paylaşım vardır. Bu konuda da bir denetim sağlanmalıdır.
Rapordan: “Aşr teknoloji kullanmnn aile içi ilişkileri zedelediği, ilgi, dayanşma
ve sevgi bağlarn zayflattğ da Komisyonda skça vurgulanmştr. Başkent Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hanife Andaç DEMİRTAŞ MADRAN, aşr internet kullanm
neticesinde eşler arasndaki kskançlğn ya da çevrimiçi aldatma vakalarnn yol açtğ
boşanmalara skça rastlandğn dile getirmiştir.”
Ahlaki norm ve değerler coğrafyadan coğrafyaya değişebildiği gibi, kişiden kişiye
de değişebilmektedir. Çoğunluğun makbul gördüğü ahlak anlayışı toplumun tüm bireylerine
dayatılamaz, özgürlükleri kısıtlayıcı bir araç olarak kullanılamaz.
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kapsayan şemsiye terim olarak açıklanmakta; internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal
medya bağımlılığı gibi kavramları da kapsadığı kabul edilmektedir. Teknoloji bağımlılığının
arttığı toplumlarda bireyler bazında karşılaşılan sorunlar arasında ise fiziksel aktivitenin
olmadığı yaşam tarzı ve buna bağlı olarak obezite gibi çeşitli sağlık sorunları ile
karşılaşılması, sosyal beceri gelişiminde bozukluklar, uyku bozuklukları depresyon ve çeşitli
psikolojik sorunlar bulunduğu bilinmektedir.
Ancak, Türkiye’de bu alandaki araştırmalar daha çok teknoloji kullanım oranlarının
ne düzeyde gerçekleştiği üzerine yapılmış, yarattığı sorunların önüne geçilmesi için somut
çözüm önerilerine rastlamak ise pek mümkün olmamıştır.
Yani daha “teknoloji bağımlılığın” örneğin “uyuşturucu bağımlığı” gibi bir hastalık
derecesinde tanımı yapılamadığı için çözüm olarak tam bir reçete sunmanın güç olduğu
görülmektedir.
Türkiye’de her geçen yıl dijital aygıtların ve internet kullanımının arttığı, oransal
olarak ise bu kullanımın erkeklerde daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. Artan kullanım
oranları beraberinde herhangi bir hak ihlaline uğramama ile doğru ve etkin kullanımı ile
erişim imkânlarında cinsiyet eşitsizliği sorunsallarını da beraberinde getirdiği bilinmektedir.
Temel ilkemiz, teknoloji bağımlılığı ile mücadelenin, yasaklar üzerinden
yapılmamasıdır.
Teknoloji bağımlığının zararları ile mücadele edilirken farkındalığın artırılması için
bilgilendirici eğitimler verilmelidir. Sadece resmi kurumlar aracılığı ile değil üniversiteler,
odalar, sivil toplum kuruluşları ile birlikte uzmanların araştırmaları sonucunda ortaya çıkan,
yaş gruplarına göre oyun oynama veya sosyal medya kullanımı ile ilgili kullanım süresi
belirlenmelidir.
Örneğin; okul öncesi çağda günde yarım saat, lise öncesi çağda günde 1 saat ve
üniversite ve sonrası için günde 2 saatten fazla teknoloji bağımlılığının zararları üzerine
farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Yanı sıra, insanların iletişim özgürlüğüne sahip olduğu gibi erişim özgürlüğüne de
sahip olduklarını unutmadan, yasaklayıcı bir anlayış yerine, özellikle çocukların ve gençlerin
zararlı yayınlardan korunmasını için güvenli internet uygulamalarının kullanımı konusunda
toplumu bilinçlendirme çalışmaları daha görünür kılınmalıdır.
Teknoloji, oyun veya internet bağımlılığı ile ilgili olarak tüm Türkiye’yi kapsayan
yeni bir çalışmanın olmaması, yıllar içerisinde internet kullanımında ciddi artış olduğu
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bilinmesine rağmen problemin boyutunun iyi bir ölçümü ve saha araştırması yapılarak, daha
sağlıklı verileri ulaşması, alınacak önlemler ve kararlar için önemli olacaktır.
Oxford Üniversitesinin 2017 yılı itibariyle önümüzdeki 20 yılın mesleklerini
sıraladığı listede, iki tanesi haricinde diğerlerinin dijital meslekler olduğuna dikkat
çekmiştir. Bu sebeple çocukları teknolojiden uzak tutulması değil, teknoloji kullanımının
süre ve içerik olarak kontrol edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır.
İnternet Bağımlılığında internete girmeyi yasaklamanın uygun bir çözüm yolu
olmadığı, çünkü internet kullanımının bir ihtiyaç olduğunu bellidir. İnterneti tamamen
yasaklamak yerine internet kullanımını bilgiye erişmenin yolu haline getirebilmek daha
gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
İnternet kullanımı aynı zamanda ülkeler arasında sınırı kaldırmış, bilgiye, habere
ulaşımı da kolaylaştırmıştır. Halkların birbirini tanımasına, çeşitli dostluk dayanışma
ilişkilerinin kurulmasına vesile olmuştur. Doğru amaçlarla kullanıldığında tüm dünyayı içine
alan bir büyük kütüphane olarak da düşünülebilir. O yüzden internet aracılığıyla doğru
bilgiye ulaşabilmenin yollarının bulunması, paylaşılması, çocuklara eğitiminin verilmesi
gerekmektedir.
Örneğin; 16 yaş altı çocukların gece saat 00.00 ile 07.00 arası oyun oynamasına, oyun
sağlayan sitelere blok getirilmesi ile mümkün olabilir. Yine, 2 yaşından önce çocukların
teknoloji ile karşılaştırılmaması, teknoloji ile tanışma yaşının en az 4 olması ve onun da
içerik ve süre olarak oldukça sınırlı tutulmasının gerekliliği üzerine farkındalık artırıcı
yayınlar yapılmalıdır.
Ali KENANOĞLU
İstanbul Milletvekili
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Erzurum Milletvekili Muhammet Naci CİNİSLİ’nin Ek Görüşü
Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan taslak rapora ilişkin önerilerim
aşağıdadır.
Eksiklikler
Ülkemizde teknoloji bağımlılığı da dâhil olmak üzere çeşitli bağımlılıklarla etkin
bir şekilde mücadele edilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda, bilişim sektörü ile
ilgili 24 üncü ve 26 ncı Yasama Dönemlerinde kurulan Araştırma Komisyonları
Raporlarından elde edinilmiş kazanımların ve tecrübelerin ilk toplantımızda görüşülmesi,
evvelki raporlarda önerilen maddelerin kaçının hayata geçirildiği gibi bilgilerin sunulması
ve kalıcı bir Araştırma Komisyonu hafızasının oluşturulması gerekmektedir. Gelecek
Yasama Dönemlerinde benzer konularda kurulacak Araştırma Komisyonlarının
çalışmaları öncesinde yazımı tamamlanmış ilgili raporlar göz önünde tutulmalıdır.
Komisyon çalışmalarına katkı sağlayan akademisyenler, STK Temsilcileri ve kamu
kuruluşlarının idarecileri madalyonun bir tarafını oluşturmaktadır. Bahsedilen bu kişi ve
kuruluşlarla beraber olarak madalyonun diğer tarafını oluşturan, bilişim teknolojileri sektörü
temsilcilerinin dinlenmemesi eksiklik olarak kendini göstermektedir. Sektör temsilcilerinin
Komisyonumuza bilgi sunması internet kullanıcılarına ait verilerin toplanmasında, süreçleri
anlamada ve olası tedbirlerin alınmasında önemli katkılar verebilecektir.
Ek Görüş ve Öneriler
Raporun birinci bölümünün 1.1 Tanım başlıklı kısmında bilişim bağımlılığı ifadesi
sadece bireyler üzerinden davranışsal olarak tanımlanmıştır. Hâlbuki toplumun bir araya
gelen bireylerle oluşturulduğu ve toplumlaşan bireylerin güvenliklerini, yönetimlerini,
düzenlerini sağlamak için devletleştikleri de göz önünde tutulmalı ve tanım daha geniş
manada ele alınmalıdır. Devletlerin kendi üretmedikleri bilişim teknolojileriyle
güncelledikleri veya yeni inşa ettikleri yönetim, güvenlik, sağlık, iktisat sistemleri gibi
alanlardaki kullanımlarının giderek teknoloji üreten yabancı ülkelere olan bağımlılıklarını
arttıracağına dikkat çekilmelidir.
Bu çerçevede, gelişen bilişim teknolojilerin de kullanıldığı devlet kurumlarında en
azından pratik uygulamada, sistemsel olarak teknolojiyi elinde bulunduran diğer devletlere
bağımlılık gösterildiğine değinilmesi konunun derinliğini kavramak için daha doğru
olacaktır.
Devletin kendi geliştirmediği bilişim teknolojilerine dayalı yönetim anlayışı sinsi bir
biçimde güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. İçeriğine hâkim olunamayan, yabancı
menşeili teknolojiden ülkemizin mustarip olabileceği unutulmamalıdır. Günümüz
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dünyasında Amerika, Rusya, Çin gibi devletler kendi geliştirdikleri bilişim teknolojilerini
kullanmakta, hem kendi kurumlarının hem de vatandaşlarının diğer ülkelerin hizmet
sağlayıcılarına veri iletmelerinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan, ülkemizin
kendi bilişim teknolojisini oluşturması için bilişim teknolojileri çocuklarımıza tanıtarak
sunulmalı, süre ve içerik olarak kontrol edilebilir olması sağlanmalıdır.
Raporun birinci bölümünün 1.3. Bağımlılığın Sebepleri ve Bağımlılığa Sürükleyen
Faktörler başlıklı kısmında bilişim teknolojileri bağımlılıklarına sebep olabilecek bireysel
ve teknolojik kavramlar belirtilmekte, en temel neden olarak gerçek dünyayla olan
bağlantının kaybedilmesi gösterilmektedir. Bu kısımda ailelerin bağımlılık konusundaki
sorumlulukları da vurgulanmaktadır.
Ebeveynlerin bilişim teknolojilerine bağımlılık göstermemesi, günlük hayatlarında
çocuklarını bilmeden bilişim teknolojilerine bağımlı hale getirmelerine engel olmamaktadır.
Örneğin, lokantalarda, kafelerde veya evlerinde bebeklerine, küçük çocuklarına yemek
yedirmeye çalışan aileler, tabletlerinden, cep telefonlardan çizgi film açarak çocuklarının
dikkatini filmlere vermelerini sağlamaktalar. Anne-babaların bu durumdan istifade ederek
çocuklarına yemek yedirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu bağlamda bahse konu başlık
altında çevresel faktörler de incelenmelidir. Örneğin ailelerin herhangi bir toplumsal baskı
altında (çocuklarının ağlamaması, uslu bir şekilde oturması gibi) olup olmadıkları
anlaşılmalı ayrıca çocuk oyun alanlarından neden imtina edilmekte olduğunun sebepleri
araştırılmalıdır.
Raporun 1.5. Tedavi, İzlem ve Sosyal Uyum Çalışmaları başlıklı kısmında son
araştırmalara göre internet bağımlılığının tedavisinde en iyi yöntemin bireysel yaklaşım
olduğu ve psikoterapi ile psiko farmako terapi kombinasyonunun en etkili tedavi şekli
olduğu ifade edilmiştir.
Bu bağlamda, tedavi öncesi dönemlerin değerlendirilmesi ve bağımlılığa sebep
olabilecek etkenlerin bertaraf edilmesi daha da önem kazanmaktadır. Çünkü bir kimsede işe
yarayabilen tedavi, bir başka kimsede aynı yanıtı vermeyebilmektedir. Bu nedenle gerek
eğitim sistemimizde gerekse aile ilişkilerinde bireyin ödüllendirilerek kendisini önemli ve
mutlu hissetmesini sağlamak gelecekte yaşanabilecek olası bağımlılık sorunlarını
önleyecektir.
Bu doğrultuda bilişim teknolojilerinin gelişerek günlük alanları hızla doldurduğu
günümüzde eski dönemlerden beri eğitim sistemimizde uygulanan ve kendini
güncelleyemeyen takdir, teşekkür belgeleri, şeref öğrenciliği gibi ödül mekanizmalarının
günümüz koşullarında yetersiz kaldığı akla gelmektedir.
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Raporun 1.6.2. Fiziksel Etkiler başlıklı kısmında teknoloji bağımlılığının arttığı
toplumlarda fiziksel aktivitenin olmadığı ve buna bağlı olarak obezite, uyku bozuklukları,
depresyon gibi çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşıldığı ifade edilmektedir. Böyle sorunların
bertaraf edilmesinde de teknolojinin kazandırdığı sınırsız faydalardan yararlanmak
düşünülebilir. Örneğin günlük olarak belirlenen fiziksel hedefe ulaşılması halinde mobil
verinin aktive olması veya internete girilen cihazın kullanacağı enerjinin fiziksel aktivite ile
doldurulması gibi.
Raporun Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı İle Mücadele Kapsamında Kamu Ve Sivil
Toplum Kuruluşları Tarafından Yürütülen Faaliyetler başlıklı İkinci Bölümünde ülkemiz
vatandaşlarının korunmasında kat edilen mesafenin etkinliğini artırmak için yürütülen
çalışmalar anlatılmaktadır.
Ancak bilişim teknolojilerinin etkilerini sadece kendi ülkemiz sınırları içerisinde
değerlendirmek yeterli bir yaklaşım olmaz. Bilişim teknolojileri bağımlılığında diğer ülkeler
ile birlikte çalışmalar yapmak mecburiyeti, somut sınırları bulunmayan internetin ve sanal
dünyanın doğal sonuçlarındandır. Özellikle internet üzerinden oynanan oyunların değişik
ülkelerden katılan oyuncularla beraber olarak oynanması uluslararası bir işbirliğini zorunlu
kılmaktadır. Bilişim teknolojileri bir bağımlılığa neden olabiliyorsa, bu ülkemizde de
görülebilir, dünyamızın bir ucunda da yaşanabilir. Böylesi sorunlarla mücadelede
uluslararası platformlarda edinilen tecrübelerin paylaşılması, bilişim teknolojilerinin
bağımlılığa yol açmadan kullanılması için izlenen ilkelerin sınıflandırılması, güvenli internet
için elzemdir.
Diğer yandan siber saldırılara karşı ikili ve çok taraflı platformlarda bilgi ve tecrübe
paylaşımı yapmak üzere ülkelerin bir araya geldiklerini görmekteyiz. Sınırları belli olmadan,
nereden geleceği bilinmeden karşılaşılan sanal tehditlere karşı, ülke güvenliğinin sağlanarak
yaşamın devam ettirilmesi güçlü devletlerin öncelikleri arasındadır.
Bilişim bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde gerek veri toplamada gerekse toplanan
verilerin işlenmesinde uluslararası işbirliğinin müspet manada fayda sağlayacağı çok nettir.
Bu nedenlerle kurumlarımız arasında koordinasyonun sağlanıp teksesliliğin oluşturulması
ile beraber uluslararası platformlarda bilişim bağımlılığı ile ilgili çalışmaların yapılması,
dünya ölçeğinde nerede olduğumuzun anlaşılması, geleceğimizin planlanmasında önemli rol
oynayacaktır.
Muhammet Naci CİNİSLİ
Erzurum Milletvekili
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