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Teknolojik gelişmeler ardı ardına gelerek gün-

demimizi belirlerken yarının dünyası bugünden 

şekilleniyor. Endüstri 4.0 treninin tüm hızı ile 

yol aldığı bu dönemde, yapay zeka, nesneler-

in interneti akıllı cihazlar gibi kavramlar gün-

lük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu 

gelişmeler yaşamımızın her alanına sirayet 

ederken yaşama ve iş yapma biçimlerimiz de 

kabuk değiştiriyor. Akıllı otomasyon ve ışık hızı 

çağında teknolojiyi bilmek, anlamak, onun hâkimi olmak ve nimetlerinden yararlanabilmek için sağlam ve 

tutarlı adımlar atmalıyız.

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış birey-

lere ihtiyaç duyulmaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız gelecekte bizlerin adını dahi duymadığı 

meslekleri icra edecekler. Böyle bir dönemde geleceğin mimarı olacak gençlerimizi akademik anlamda 

donanımlı yetiştirmenin yanı sıra manevi yönden huzurlu ve mutlu insanlar olmalarını sağlamak öncelikli 

hedefimiz. 

Fikir ve değer üretmede, yeni bir ürün ortaya koymada yarışacak bir nesli yetiştirirken teknolojinin hâkimi 

olmak ve onun nimetlerinden faydalanmak esastır. Dijital esaret ve bağımlılık ciddi bir sıkıntıdır. Uçsuz 

bucaksız bir mecra olan sanal ortam olanakların yanında tehlikeler ve riskler de barındırır. En büyük tuzak-

lardan biri de teknolojiyi üreten değil yalnızca tüketen toplum haline dönüşmektir.

Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin gölgesinde kalmamak için üretici bireylere ihti-

yaç duyulmaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülkemizin en kıymetli hazinesi evlatlarımızı, te-

knolojiyi etkin kullanan ve üreten konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte “Dozunda, Etkili ve Sağlıklı 

Teknoloji Kullanımı” projesi ile çocuklarımız teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrenecek. 

Öğrencilerimizi, temel düzeyde dijital araçlara hâkim, gereksinimlerine göre hareket eden, dijital ortam-

lardaki olanakların ve risklerin farkında olan, sanal dünyada da kişi haklarına gerçek hayattaki gibi saygı 

duyan bireyler olarak yetiştirme gayretindeyiz. Bilimsellikten uzak, bedensel ve zihinsel olarak çocuklarımızı 

tüketen, iç dünyalarına geri dönüşü olmayan zararlar veren teknoloji bağımlılığına karşı hep birlikte mü-

cadele edeceğiz

Evlatlarımızı yarına hazırlarken bedensel ve zihinsel anlamda sağlıklı gelişimleri, ruhen huzurlu fikren 

güçlü nesiller olmaları en güçlü temennimizdir. Milletimizin istikbali, bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin 

niteliğine bağlıdır. Bu bağı güçlendirecek olan da eğitim sistemimizdir. Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir 

fetihtir. Bilgiye, sanata, öğrenmeye ve milletine vatanına tutkulu sürekli gelişmeyi ve öteleri hedefleyen bir 

nesil yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecektir. 

Dozunda, Etkili ve Sağlıklı Teknoloji Kullanımı projesi ortaklarımız İzmir Gençlik spor İl Müdürlüğü ve 

Yeşilay İzmir Şubesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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DOZUNDA ETKİLİ SAĞLIKLI TEKNOLOJİ KULLANIMI
2017-2-TR01-KA347-047176

Proje Koordinatörü: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ortakları: İzmir Yeşilay Şubesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü

Projenin Amacı: Gençlerin, İzmir’deki ulusal toplantıda karar vericilerle, politika düzeyinde diya-

loğa ulaşma şansı elde etmeleri, Teknoloji Bağımlılığına yatkın öğrencilerde ilerde oluşma riski olan 

fiziksel, psikolojik rahatsızlıklar ve sosyal becerilerindeki yetersizliklerle ilgili sorunları önleyici çalışma 

yapılması, Gençlerdeki sosyal dâhil olmanın, spor ve sanat etkinlikleri sayesinde geliştirilmesi hedef-

lenmektedir. Ayrıca Proje hedefleri çerçevesinde, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri ve sosyal 

dahil edilebilmesinin arttırılabilmesi için, «Gençlik Politika» uygulayıcılarıyla birlikte bu konuda söz 

sahibi olmalarını sağlamaktır.

Proje Uygulama Basamakları:

İzmir’de bulunan üniversitelerin Psikoloji ve PDR bölümlerinden 40 gönüllü öğrenci konuyla ilgili 

aldıkları eğitimler (Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Mü-

dürlüğü Gençlik Kampları Ve Sosyal Etkinlikler Eğitimi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği 

Gençlik Fırsatları Eğitimi) sonucunda, 20 ilçede belirlenen okullarda 500 öğrenciyle teknoloji ba-

ğımlığı konusunda atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. Öğrencilerle bir araya gelinerek spor, müzik, 

resim, gönüllü aktiviteler(huzurevi çlş) alanlarında fikir alışverişi yapmışlar ve çalışmalarını afiş, slogan 

ve resimlere aktarmışlardır. Sonrasında, teknoloji bağımlılığına yatkın öğrencilerle, yarı yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır.

25 Mayıs 2018 tarihinde Ulusal Toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 40 kişilik pdr-psikoloji öğrenci 

grubu, İzmir’deki farklı okullardan toplam 20 öğrenci temsilcisi ve okul rehber öğretmeni, ildeki yasa 

koyucular(Valilik-İl MEM-Yeşilay- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü) ve 

alanda çalışmaları olan akademisyenler ile birlikte fikir alışverişi yapılmıştır.

Projede Görevli Üniversite Öğrencileri: 

Muhammet KIZMAZ, Sercan ÖZAYDIN, Samiye OGAN, Burakcan GÜNDÜZ, Zerrin UĞUR, Elif ATAŞ, 

Elif Sümeyra DAYIOĞLU, Seray GÜLEÇ, Hazal BAYAR, Cihan BULUT, Gökberk VELİ KARAKURT, Kürşat 

KILIÇ, İrem ÖLÇER, Merve ABDİ, Elçin AYDOĞDU, Esra GÜVEN, Naciye BURCU ÇELKAN, Funda ULU-

TAŞ, Fuat ÇIKAN, Hilal ÜNSALDI, Salih TAŞKIN, Fatih KARDAŞ, Ayşenur TUTUCU, Mehmet SÜNER, 

Tuğba BAŞARAN, Yekdane ERARSLAN, Rümeysa Nur BERBER, Tuğba CURA, Rukiye AKÇAY, Beste 

BAŞAK, Meryem Besde AKBABA, Nilay ERGÜDEN, Hatice ÖZTÜRK, Hüseyin AKIN, Zeynep YANAR-

TAŞ, Büşra UZUN, Elif ALTUN, Berfin KOLKIRAN, Büşra İNAL, İlknur ÖZDEMİR.
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ULUSAL TOPLANTI KARARLARI
Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve MEB’de Anne Babalık eğitimi içerisinde tek-

nolojinin sağlıklı kullanımı ile ilgili eğitimler olması gerektiği, okullarda, sağlık ocaklarında velileri 

bilinçlendirici çalışmalar, afişler hazırlanabileceği, afişlerin hazırlanması sürecinde öğrenciler arasında 

yarışma düzenlenebileceği, bilinçli teknoloji kullanımına yönelik aile eğitimlerinin verilebileceğini, 

aile eğitimlerinin içeriğine ebeveynlerin ve çocukların aktif olarak katılabileceği eğitimlerin eklene-

bileceği ve anne-baba eğitiminde, bağlanma kuramı üzerinde durulması gerektiği, ergenle, çocukla 

iletişim, siber sağlık, kitap okuma, internet kullanımı, internet (diziler) gibi konularda veli eğitimleri 

yapılmasının önemi, ebeveynlere çocuk doğmadan bağımlılık hakkında bilgilendirme yapılması ko-

nularında ortak kararlar verilmiştir.

Anaokullarında, anne-baba okulu standart programları oluşturulmasının ve yaygınlaştırılmasının 

önemi, aile eğitimlerinin her yaş grubu için standardize edilerek tüm yurtta verilmesi hususunda 

zorunlu hale getirilmesi, oyun eğitimi gibi aile eğitimleri talep edilmesi, anne- baba,akran, arkadaş 

grupları velilerinin bir araya getirilerek davetler yapılması konularında uzlaşılmıştır. Ayrıca eşler anne 

baba olmadan önce zorunlu anne babalık eğitimi verilmesi ve sınıf annelerinin whatsapp gruplarına 

bilgilendirici mesajlar, videolar gönderilmesi de alınan kararlar arasında yer almıştır.

Okul projelerinin, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını destekleyici şekilde düzenlenmesi 

(sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler için gerekli olan salonların ve sınıfların yapılması gereklidir). 
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Çocukların başarı duygularını tatmin edebilecekleri aile ve okul ortamının sağlanması, Güvenli oyun 

alanları için çocuklara okul bahçeleri, okul saatlerinden sonra da açık bırakılması, Çocukların yete-

neklerini geliştirip hobi alanları oluşturabilmeleri, yaratıcılıklarını arttırmaları, zeka oyunlarının her 

okulda yaygınlaştırılmasının sağlanması, özellikle erken çocukluk döneminde çocuklara oyun oyna-

manın öğretilmesi, Aktiviteler ve sosyal etkinlikler oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması, sosyal 

alanların arttırılması, okulda bahçe düzenlemesi vb gibi çalışmalarla öğrencilere aidiyet duygusu 

kazandırılması, yaz tatillerinde öğrencilerin boşluğa düşmesini engellemek için beden eğitimi, müzik 

ve görsel sanatlar gibi branşlardan gönüllü öğretmenlerle çalışmalar yapılması, çevre olanakları sap-

tanarak,verimli kullanılmasının sağlanması, tekli eğitimde öğrencilerin takibi açısından daha verimli 

olacağı, teknoloji ile ilgili çalışan derneklerin kurulabileceği, Okul dışı faaliyetlerin ve okul içi sosyal 

faaliyetlerin arttırılmasınin önemi tüm katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.

Öğrencilerin de talepleri göz önünde bulundurarak okulların alanlar oluşturması, Öğrencileri spor 

ve sanata yönlendirecek sosyal aktivitelerin arttırılması, Sanat ve sporda belli aşamayı geçebilen 

öğrencilere başarı rozetleri verilmesi, ayrıca lise giriş sınavlarında, bu öğrencilere ek puan verilmesi 

konularında fikir birliği gerçekleştirilmiştir. 
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Okul saatleri içinde öğrenci için keyifli oyunla-

rın teşvik edilmesi, İlçe ve belediyelerin sosyal 

aktivite, kurs vb etkinliklerini mahalle iletişim 

birimleri ile duyurması, okullarda öğrencile-

rin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri 

spor sanat gibi etkinliklerin düzenlenmesi, 

Çocuklara başarı duygusunu yaşayabilecekleri 

ortamların oluşturulması, tiyatro-drama ça-

lışmalarının arttırılması,eğitim sistemi içinde 

düşünmeye, üretmeye dayalı derslerin yaygın-

laştırılması, beceri derslerinin programa dahil 

edilmesi, Kulüplerin daha aktif hale getiril-

mesi, Okul öncesinden başlayarak okullarda 

felsefe, psikoloji, beden eğitimi, resim, müzik gibi yetenek derslerinin müfredata entegre edilmesi, 

iş eğitimi, beden eğitimi, bilişim dersi ders saatlerinin fazlalaştırılması, İlkokul 4. Sınıfa kadar yaşam 

becerileri ve sosyal becerileri arttıran çalışmaların zorunlu hale getirilmesi, ilkokulda sınavların kaldı-

rılması ve öğrencilerin kendilerini tanımalarına fırsat verilmesi ve okulların her kademesinde rehberlik 

ders saatlerinin zorunlu tutulması konularında ortak kararlar ortaya konmuştur.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun olan farklı stratejiler geliştirerek ihtiyaç 

analizine yönelik çalışmaların planlanması, sınıflara gelişim özelliklerine göre kategoriler oluşturul-

ması, eğitimlerin 0-3 yaş, 3-7 yaş, 7-12 yaş, 12-18 yaş örneğine benzer şekilde ayrılması, 21 günde 

farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler yapılması, verilen eğitimlerin, çocuk gelişimi eğitimi öğretmen-

leri, sosyal hizmet uzmanları ve PDR bölümü mezunları tarafından verilmesi, teknoloji bağımlılığına 

yönelik çalışmaların sonuçlarını analiz etmek amacıyla izleme çalışmalarının yapılması, bağımlılık tür-

leri hakkında akran eğitimlerinin sistematik hale getirilmesi, MEB okullarında teknoloji bağımlılığı ile 

ilgili psiko-eğitim programları 

yazılması, söz konusu prog-

ramın yazımında, büyük öl-

çüde Psikolojik Danışman ve 

Rehber öğretmenler tarafın-

dan tamamlanacağından; 

rehberlik saatlerinin yeni-

den düzenlenmesi, eğitimde 

olumlu mesajlar veren film 

ve animasyoların izletilmesi, 

öğrencilere film - sunu gös-

terimi sonrasında interaktif 

çalışmaların yaptırılması katı-



24

lımcıların önemle üzerinde 

durdukları konular olmuştur.

Tüm okullarda telefonların 

açık olmasını engellemeye 

yönelik, velilerden telefon 

kullanımına ilişkin izin dilek-

çesi alınması, öğrencilerin 

giriş yaptığı internet sitele-

rinin denetlenmesi, velile-

rin bu alanda bilinçlendiril-

mesinin gerektiği, Gençlik 

ve Spor Bakanlığına bağlı 

gençlik kamplarının üniver-

sitelerde, MEB’e bağlı okul-

larda tanıtılması ve kamp-

lara katılıma yönelik tüm öğrencilerin teşvik edilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik 

merkezlerinin bağımlılık ile ilgili temsilcisi olabilecek üniversite öğrencilerinin bakanlık temsilcileriyle 

birlikte seçilmesi, Gençlik merkezleri etkinliklerini duyurma konusunda daha etkin olabilmesi ve bu 

merkezlerin tüm ilçelerde yaygınlaştırılmasının sağlanmasının gerekliliği konusunda ortak fikirler be-

yan edilmiştir.

İnternet yasaklarının konunun çözümündeki etkisizliği, kullanıcılara sağlıklı internet kullanımı ile ilgili 

eğitimlerin yaygınlaştırılması, teknolojinin zararları yerine yararları üzerine çalışılması, çocuklara yöne-

lik robotik, kodlama ve diğer teknolojik çalışmalar, atölyeler yapılması, ayrıca geliştirilen projeleri ger-
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çekleştirmek için kuluçka 

merkezleri oluşturulması, 

çevreye duyarlı oyunlar ta-

sarlanması, (Çöp toplayan 

robotlar, ağaç ekme, dikme 

ve bakımı vb). İlkokuldan 

itibaren bilişim derslerinin 

programa dahil edilmesiy-

le birlikte kodlama eğitimi 

verilmesi, İŞKUR aracılığıyla 

işbaşı eğitim programı ile 

PDR mezunlarına okul ihti-

yaçlarına göre (bağımlılık, 

zorbalık…) eğitim verilip 

okullarda istihdam edilme-

si, sadece ihtiyaca yönelik çalışmaların yapılması, uygulamanın yeni bir KA3 projesi faaliyetleri kap-

samında yapılması, daha sonra ise uluslararası alana açılması, İŞKUR’un kamu kurumlarına destek 

vermemesi sebebiyle çalışmanın AB projesi olarak hazırlanması katılımcılar tarafından vurgulanan 

alınabilecek kararlar olarak saptanmıştır.

 “Bedeninizin sağlığını korumak istiyorsan bilgisayar başında daha az zaman geçir” konulu kamu 

spotu yayınlanması, Gençlere verilecek eğitimlerin, vizyon kazandıracak bilgiler içermesi, Film çe-

kimi, yarışma gibi etkinlikler olmasının gerekliliği, çocukların internet üzerinden yararlı ve bilimsel 

içerikli videolar izlemesinin sağlanması, konuya ilişkin filmlerin okullarda gösterilmesi, okullarda ilgili 

birimlerin kurulması ve veli eğitimlerinin düzenlenmesi, TV programları ve dizilere teknoloji bağım-
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lılığının olumsuzluğunu anlatan mesajlar yerleştirilmesi, medya aracılığıyla bilinçlendirme yapılarak 

danışma hatlarının kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

hazırlanan kamu spot sayısının arttırması, Kamu spotlarında, “çocuğunuzla siber sağlık konusunda 

konuşma”, “kaliteli zaman geçirme, spor, çocukların ilgileneceği hobiler’’ konularının anlatılması ve 

sanat bu kamu spotlarında özendirilmesi, MEB’nın öğretmeni ve öğrenciyi daha aktif hale getirecek 

çalışmaların öncüsü olması konularında ortak kararlar alınmıştır. 

Sosyal deneyler aracılığı ile gençler ile röportajlar yapılması ve çocukların ilgi odağı olan youtuber’lar 

ile iletişime geçilerek tüm gençlere konuların zararlarını anlatmalarının istenmesi, Milli Eğitim Müdür-

lüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerekli 

eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanı-

mı konusunda bilgilendirme faaliyetleri planlanlanması, güvenli internet kullanımının hukuksal bo-

yutu kapsamında e-tespit uygulaması hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılması, E-tespit 

uygulaması konusunda halkın ve proje paydaşlarının bilgilendirilmesi için kamu spotu hazırlanması, 

MEB ve üniversitelerin ortak çalışması sağlayarak, topluma hizmet dersleri kapsamında düzenleme-

ler yapması, Üniversitelerde verilen derslerin, ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi (teknoloji 

bağımlılığı, ihmal ve istismar vb). Üniversitelerin ilgili bölümlerinde formasyon eğitiminin yoğunlaş-

tırılması, üniversite düzeyinde gençlerin genç gönüllülere başvurularının sağlanması ve 5 bağımlılık 

alanında gençlere eğitimler verilmesi katılımcıların ortak noktada birleştikleri alanlar olmuştur.
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Psikolojik danışmanların kendi alanlarına atanması, alan dışı atamaların önüne geçilmesi, teknoloji 

bağımlılığı, ihmal ve istismar gibi konularda akademisyenler ve saha çalışanlarıyla yapılan işbirliğiy-

le çalışmaların zorunlu hale getirilmesi,teknoloji bağımlılığıyla ilgili makale programı geliştirilmesi, 

STK-Kamu işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması,dernek ve vakıflar aracılığıyla, çocuk-

ların ve gündemin en çok takip edilen film ve programların çocuklar üzerindeki etkileri konusunda 

inceleme yazılarının yazılması, 5-6-7. sınıflarda kariyer planlama uygulamasının gerekliliği, Sosyal 

sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, bakanlık, il-ilçe düzeyinde komisyonlar kurulması, komisyon-

lardaki alan saha çalışmalarının arttırılarak eğitim sistemi belirlenmesi, seminer dönemlerinin daha 

etkili bir şekilde planlanarak öğretmen/psikolojik danışman/ yönetici eğitimleri düzenlenmesi, İl Milli 

Eğitim müdürlüğünün il genelinde öğretmenler, idareciler için gerekli eğitimler verilerek teknoloji ba-

ğımlılığı ile ilgili farkındalık kazandırılması BU eğitimler il MEM tarafından belirlenen alan uzmanları 

tarafından verilmelidir.

Öğrencilere yönelik Proje veya çıktı odaklı teknoloji eğitimi verilmesi, okullardaki psikolojik danışman 

sayısının arttırılması, okullarda kütüphanelerde teknolojinin faydalı kullanımına yönelik uygulamalar 

yapılandırılması, Okul psikolojik danışmalarının öz denetim, sosyal beceriler, çatışma çözme becerileri 

konusunda çalışmalar yapmalarının sağlanması,yapılan çalışmaların uzun vadeli olarak planlanması 

ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması toplantı sonunda varılan nihai kararlar olmuştur.
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