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İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) tarafından yürütülmüş olan 

“Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı- Farkında mıyız” Projesi, 2015 yılı 

Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından desteklenmiştir. 
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GENÇLER İÇİN 
GENÇLERLE 

Hiç kimse artık internetsiz bir dünyanın olabileceğini iddia edemez. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Ancak bu 
imkan, bu gelişim tabiri caizse insanlığın gittiği noktadaki yeni yaşam tarzıdır. İnternetin doğru kullanılması, doğru 
yönlendirilmesi ve olumlu olumsuz ne anlama gelebileceği önemli... Bunu yapmayın değil, bunu yaparsanız şu 

olabilir, bunu yapacaksanız böyle olabilir... Yaşam içerisinde gerçek örneklerle ortaya koymamız gerekiyor. 

Sosyal medyayı kullanım oranı yüzde 81 civarında. Yani, internete giren her 100 kişiden 81 kişi sosyal medya ağları içinde 
iletişim kuruyor. 140 karaktere sıkışmış olan, o 140 karakter içindeki herşeyin doğru kabul edildiği bir durumla karşı 
karşıyayız. 

Biz bu çalışmaları yapmazsak, insanların birbiriyle olan iletişimini doğru kurmazsak bizi bekleyen en büyük tehlike, sosyal 
hayattan kopmak olacak. Bir odanın içerisinde bir elektronik aletin başında iletişimde olduğunuzu, hayatla iç içe olduğunuzu 
zannederek vakit geçirdiğinizde aslında hayattan kopuk olduğunuzun farkında değilsinizdir. 

“FARKINDA MIYIZ” 
DEDİK!

“İnternetin doğru kullanılması, doğru yönlendirilmesi önemli...”

“Her icat insana hizmet ettiği ve insanı mutlu ettiği oranda değerli..”

İnternet, yazı ve matbaadan sonra dünya tarihinin en 
önemli buluşlarından biridir. İnternetin ve sosyal medyanın 
kontrolsüz ve sınırsız kullanımının gençlerin sorunlu 

davranışlar sergilemelerine, siber zorbalık ya da istismar 
kurbanı olmalarına, uygunsuz içerikle karşılaşmalarına, 

farkında olmadan suç niteliğinde ifadeler kullanmalarına ya 
da bu eylemlerin bir parçası olmalarına neden olmaktadır.  
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile yürüttüğümüz 
“Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı- Farkında mıyız” 
Projesi ile sosyal medya ortamlarının gençler üzerindeki 
etkilerini araştırdık, araştırma sonuçlarını değerlendirdik 
ve kültürel yapımıza, toplumsal yaşantımıza uygun 
bilgilendirici seminerler düzenledik.
Unutmayalım ki her icat insana hizmet ettiği ve insanı mutlu 
ettiği oranda değerli. Kimi zaman hayatımızı kolaylaştıran, 
bilgi almamızı sağlayan, eğlendiren kimi zaman yeni 
dostluklara; iş ortamlarına imkan sağlayan sosyal medyayı 
güvenli ve dikkatli kullanmak bizi yaşayacağımız kötü 
olaylardan koruyacaktır. 

Bu projede bizlere destek olan başta Bakanımız Sayın 
Akif Çağatay Kılıç olmak üzere emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

Dr. Süleyman Basa
İMEF Genel Başkanı
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GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI- 
FARKINDA MIYIZ” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) olarak, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2015 yılı Gençlik Projeleri 
Destek Programı (Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri) 

kapsamında vermiş olduğu destekten yola çıkarak 2016 yılı 
Ocak ayı itibariyle başlayıp, Haziran ayında tamamladığımız 
“Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı- Farkında mıyız” Projesi, 
sosyal medya ortamlarının gençler üzerindeki etkilerini 
araştırma, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve bu sonuçlar 
ışığında bizim kültürel yapımıza, toplumsal yaşantımıza 
uygun bilgilendirici kısa bilgilendirme filmleri hazırlanması ve 
seminerler düzenlenmesi faaliyetlerini  kapsamıştır. 

Proje kapsamında ilk olarak 14-18 yaşları arasındaki 
gençlerin internet kullanım alışkanlıklarını tespit edebilmek 
ve bu konuda bir istatistiki veri sağlayabilmek amacıyla alanında uzman bir psikolog ve sosyal medya uzmanı tarafından 
hazırlanan sorularla bir anket çalışması yapıldı. Bu anket uygulaması projede belirlenen üç (Ankara, Samsun, Kocaeli) ilde 
yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla 14-18 yaş arasındaki gençlere uygulandı. Anket çalışması tamamlandıktan sonra 
sonuçlar, alanında uzman kişiler tarafından analiz edildi. 

Projenin en önemli ayağını Samsun, Ankara ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen seminerler oluşturdu. Konusunda uzman 
kişiler tarafından verilen bu seminerlerde ayrıca bir eğitim filmi gösterilerek, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve anket 
uygulaması gerçekleştirildi.

Proje süresince sosyal medya ortamları ile basın ve medya üzerinden etkin bir iletişim çalışması yürütüldü. Proje sonunda 
bir sonuç filmi hazırlandı. 
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GENÇLER ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI-FARKINDA MIYIZ 
PROJESİ’NİN TANITIM TOPLANTISI SAMSUN’DA YAPILDI.

Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-
Farkındamıyız Projesi’nin ilk durağı Samsun 
oldu.

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) 
tarafından hayata geçirilen projenin tanıtım 
toplantısı Samsun Atakum Gençlik Merkezi’nde 
yapıldı. Tanıtım toplantısına, Atakum Belediye 
Başkanı İshak Taşçı, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, 
İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı Dr. 
Süleyman Basa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve 
Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Muhammet 
Ecevit Carti, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Güven Özyurt, Atakum Gençlik Merkezi Müdürü 
İbrahim Irmak, basın ve medya mensupları ile gençler 
katıldı.  
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SAMSUN ATAKUM GENÇLİK MERKEZİ’NDE 
“FARKINDA MIYIZ” SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmet 

veren Atakum Gençlik Merkezi’nde 14-18 

yaşları arasındaki 110 genç, “İnternet Neden 

Önemli”, “İnternet ve Sosyal Medya”, “Bir Meslek 

Olarak Sosyal Medya Uzmanlığı”, “Bilişim Hukuku” 

ve “İnternet Bağımlılığı” konularında verilen 

seminerlere katıldı. Seminerlerde gençlere ayrıca 

internet bağımlılığı ile ilgili hazırlanan eğitim filmi 

gösterilerek anket uygulaması gerçekleştirildi.
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ANKARA’DA “FARKINDA MIYIZ”  
SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-Farkındamıyız” Projesi’nin ikinci durağı Ankara oldu. 

Ankara ayağındaki seminerler Çankaya Sokullu 
Mehmet Paşa Anadolu Lisesi ve Batıkent 

Selçuklu Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen ve 274 öğrencinin katıldığı seminerler 
Bakanlığa bağlı Çankaya Gençlik Merkezi’nin 
desteğiyle gerçekleştirildi. 

Batıkent Selçuklu Anadolu Lisesi’nde 
gerçekleştirilen seminerlere ise 200 öğrenci 
katıldı. 
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KOCAELİ’NDE “FARKINDA MIYIZ” 
SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Gençler Arasında İnternet Bağımlılığı-Farkında 

mıyız Projesi’nin üçüncü durağı Kocaeli oldu. 

Kocaeli ayağındaki seminerler, İzmit Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi ile Gebze Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.  Seminerlere 

807 öğrenci katıldı. 
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BASIN YANSIMALARI

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-dunya-samsun-yerelhaber-1285866/

http://www.dengegazetesi.com.tr/internet-bagimliligi-116428h.htm

http://www.samsunkenthaber.com/haber/guncel/samsun’da-gencler-arasinda-internet-bagimliligi-

farkindamiyiz-semineri-duzenlendi/87424.html

http://www.haberexen.com/samsunlu-genclerden-genel-muduru-sasirtan-cevaplar-902750h.htm

http://haberaks.com.tr/aks-haber-detay.aspx?id=5833&kt=G%C3%9CNDEM

http://www.radikal.com.tr/samsun-haber/imef-baskani-basa-1536282/

http://www.meydannet.com/mobil/haber/unlu-avukat-sosyal-medya-ve-internet-kullanicilarini-

uyardi-26969.html

http://06cedmuho.blogspot.com/2016/03/gpdp-gencler-arasnda-internet-bagmllg.html

http://www.aktifmedya.com/2016/03/politika/imef_baskani_acikladi_dunyada_yuzde_40_bizde_

yuzde_92-23945.html

http://sonhaberizle.com/m/?id=210493

http://www.palo.com.tr/a/imef-ba%C5%9Fkan%C4%B1-basa-1295518

http://www.haberspot.net/imef-baskani-basa-2036h.htm

http://www.sayfahaber.com/haber/turkiye-sosyal-medya-kullaniminda-dunya-2si-4906.html

http://www.risalehaber.com/dunyada-yuzde-40-bizde-yuzde-92-265017h.htm

http://www.songundem.com/haber/19580776/

http://www.haberci53.com/genel/imef-baskani-basa-h30647.html

http://www.avcilarhaberleri.com/kocaeli-haberleri/

http://www.sondakika.com/haber/haber-imef-baskani-basa-aciklamasi-8296920/
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BASIN YANSIMALARI
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İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF):  www.imef.org.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığı: www.gsb.gov.tr
facebook.com/gsbgenclikproje
twitter.com/ gsbgenclikproje

Bolg: http:// gpdpblog.gsb.gov.tr



facebook/ genclerfarkindamiyiz
twitter/gfarkindamiyiz

instagram/ farkindamiyiz
www.genclerfarkindamiyiz.com


