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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI
1. FARKINDALIK OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

No AMAÇ EYLEM GÖSTERGELER SORUMLU
KURUM İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM HEDEFLER

2021 2022 2023

A
m

aç
 1

.1
: Üniversite öğrencilerinin, bilişim

teknolojileri, internet ve sosyal medyanın
bilinçli kullanımı konusunda
bilinçlendirilmesi

Üniversite öğrencilerine, bilişim teknolojileri, internet ve sosyal
medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda
farkındalık amaçlı (yarışma, etkinlik, tiyatro afiş, broşür
dağıtılması vb.) faaliyetlerin planlanması; üniversite ve/veya
fakülte bazında panel, seminer ve konferansların düzenlenmesi;
ilgili kurum ve kuruluşlarla  bilgilendirici video, tanıtım filmi
vb. hazırlanması.

Yapılan bilinçlendirme
faaliyetleriyle ulaşılan
öğrenci sayısı Y

Ö
K

Ü
ni

ve
rs

ite
le

r

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
RTÜK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Belediyeler

140.000 230.000 230.000

A
m

aç
 1

.2
: 

Kumar ve şans oyunları  bağımlılığını
önleme konusunda farkındalık faaliyetleri
ve eğitimlerin yapılması

Üniversite öğrencilerine, kumar bağımlılığı ve şans oyunları
konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının
yapılması; üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve
konferansların düzenlenmesi; ilgili kurum ve kuruluşlarla
bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması.

Yapılan faaliyetlerle
ulaşılan öğrenci sayısı Y

Ö
K

Ü
ni

ve
rs

ite
le

r Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
RTÜK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

80.000 180.000 180.000

A
m

aç
 1

.3
: 

Üniversite öğrencilerinin uyuşturucu
bağımlılığını önleme konusunda
bilinçlendirilmesi

Üniversite öğrencilerine  uyuşturucu bağımlılığı konusunda
koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının yapılması,
üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve
konferansların düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla
üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici video, tanıtım
filmi vb. hazırlanması.

Yapılan faaliyetlerle
ulaşılan öğrenci
sayısının toplam öğrenci
içerisindeki yüzdesi

Y
Ö

K
Ü

ni
ve

rs
ite

le
r

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
RTÜK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

60% 70% 70%

A
m

aç
 1

.4
: 

Üniversite öğrencilerinin tütün
bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi

Üniversite öğrencilerine,  tütün bağımlılığı konusunda
koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının yapılması;
üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve
konferansların düzenlenmesi;  ilgili kurum ve kuruluşlarla
bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması.

Yapılan faaliyetlerle
ulaşılan öğrenci
sayısının toplam öğrenci
içerisindeki yüzdesi

Y
Ö

K
Ü

ni
ve

rs
ite

le
r

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
RTÜK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

20% 30% 50%

A
m

aç
 1

.5
: 

Üniversite öğrencilerinin alkol bağımlılığı
konusunda bilinçlendirilmesi

Üniversite öğrencilerine, alkol bağımlılığı konusunda
koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının yapılması;
üniversite ve/veya fakülte bazında panel, seminer ve
konferansların düzenlenmesi;  ilgili kurum ve kuruluşlarla
bilgilendirici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması.

Yapılan faaliyetlerle
ulaşılan öğrenci
sayısının toplam öğrenci
içerisindeki yüzdesi

Y
Ö

K
Ü

ni
ve

rs
ite

le
r

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

20% 30% 50%

Ek-2



2
A

m
aç

 1
.6

:

Farkındalık çalışmalarında üniversitelerin
rehberlik ve psikolojik danışma
merkezleri, tıp ve sağlık bilimleri
fakültelerinin bölümleri ile sosyoloji,
psikoloji, sosyal hizmet bölümleri ve
engellilik alanıyla ilgili birimlerinin
birbirleriyle koordineli çalışmasının
sağlanması.

Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalık çalışmalarında ilgili
merkez ve bölümlerden destek alınması, bu birimlerin
bağımlılıkla mücadelede koordineli çalışmalarının sağlanması,
ihtiyaç duyulması halinde öğrencilere gerekli yönlendirmenin
yapılması.

İş birliği yapılan
merkez/bölüm/birim
sayısı Y

Ö
K

Ü
ni

ve
rs

ite
le

r

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

- - -

A
m

aç
 1

.7
: 

Aşırı zararlı madde kullanımı tespit edilen
öğrencilerin danışmanlık hizmetlerine
yönlendirilmesi.

Madde bağımılığı ile aşırı teknoloji kullanımı ve kumar/şans
oyunu oynama bozukluğu tespit edilen öğrencilerin gönüllü
öğrenciler veya ilgili birim/bölümler trafından ikna edilmesi ve
konuya ilişkin danışmanlık hizmeti almaları için ilgili
kurumlara yönlendirilmesi.

Yönlendirmesi yapılan
öğrenci sayısı Y

Ö
K

Ü
ni

ve
rs

ite
le

r

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

- - -

1. FARKINDALIK OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

No AMAÇ EYLEM GÖSTERGELER SORUMLU
KURUM İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM HEDEFLER

2021 2022 2023



2. AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI

No AMAÇ EYLEM GÖSTERGELER SORUMLU
KURUM

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM

HEDEFLER
2021 2022 2023

A
m

aç
 2

.1
: Bilişim teknolojileri, internet,

sosyal medyanın aşırı ve zararlı
kullanımını önleme konusunda
ülke genelinde bilimsel
kapasitenin arttırılması

Bilişim teknolojilerinin ve internetin aşırı ve
zararlı kullanımı konusunda bilimsel
araştırmalar yapılması ve yapılan çalışmaların
yayımlanmasının özendirilmesi, bilimsel
çalışmaların sayısının artırılması.

Yapılan bilimsel
çalışma sayısı (makale,
tez, proje vb.)

YÖK
Üniversiteler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

İlave 3
Araştırma
Yapılması

İlave 4
Araştırma
Yapılması

İlave 4
Araştırma
Yapılması

A
m

aç
 2

.2
: Kumar ve şans oyunları

bağımlılığı konusunda ülke
genelinde bilimsel kapasitenin
arttırılması

Kumar ve şans oyunları bağımlılığı konusunda
makale, tez ve diğer bilimsel araştırmaların
yapılması.

Yapılan bilimsel
çalışma sayısı (makale,
tez, proje vb.)

YÖK
Üniversiteler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması

A
m

aç
 2

.3
: 

Uyuşturucu bağımlılığı
konusunda ülke genelinde
bilimsel kapasitenin arttırılması

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda makale, tez
ve diğer bilimsel araştırmaların yapılması.

Yapılan bilimsel
çalışma sayısı (makale,
tez, proje vb.)

YÖK
Üniversiteler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

İlave 3
Araştırma
Yapılması

İlave 4
Araştırma
Yapılması

İlave 4
Araştırma
Yapılması

A
m

aç
 2

.4
: 

Tütün bağımlılığı konusunda
ülke genelinde bilimsel
kapasitenin arttırılması

Tütün bağımlılığı konusunda makale, tez ve
diğer bilimsel araştırmaların yapılması.

Yapılan bilimsel
çalışma sayısı (makale,
tez, proje vb.)

YÖK
Üniversiteler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması

A
m

aç
 2

.5
: 

Alkol bağımlılığı konusunda
ülke genelinde bilimsel
kapasitenin artırılması

Alkol bağımlılığı konusunda makale, tez ve
diğer bilimsel araştırmaların yapılması.

Yapılan bilimsel
çalışma sayısı (makale,
tez, proje vb.)

YÖK
Üniversiteler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması

5 Araştırma
Yapılması



3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPOR FAALİYETLERE KATILIMININ ARTIRILMASI

No AMAÇ EYLEM GÖSTERGELER SORUMLU KURUM İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM HEDEFLER
2021 2022 2023

A
m

aç
 3

.1
: Üniversitelerde genç

ofislerin açılmasının
yaygınlaştırılması

YÖK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan İş
Birliği Protokolü kapsamında öğrencilerin sosyal, sanatsal,
sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin
kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük
konularında algılarının güçlenmesi amacıyla kurulan genç
ofislerin sayısının artırılması.

Açılan genç ofis
sayısı

YÖK
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Üniversiteler
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumu 90 100 126

A
m

aç
 3

.2
: Öğrencilerin

gönüllülük
çalışmalarına
katılımlarının
özendirilmesi

Üniversite öğrencilerinin topluma faydalı olmak amacıyla
zamanlarını, yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini
kullanabilmelerine yönelik gönüllülük faaliyetlerine
katılımlarının arıttırılması.

Gönüllülük
faaliyetlerine
katılan öğrenci
sayısı

YÖK
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Üniversiteler
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Kamu kurum ve kuruşları
Yerel yönetimler
STK’lar

10.000 15.000 20.000

A
m

aç
 3

.3
: 

Davranışsal
bağımlılıktan
koruyucu önleyici
çalışmalar
kapsamında
mentörlük
faaliyetlerinin
yürütülmesi

Üniversitelerde mentörlük çalışmalarına destek olacak gönüllü
akademisyenlerin belirlenmesi.

Gönüllü
akademisyen sayısı

YÖK
Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Kamu kurum ve kuruşları
Yerel yönetimler
STK’lar

- 120 150

Gönüllü olan öğrencilerin mentörlük faaliyetlerinin planlanması Yapılan faaliyet
sayısı

YÖK
Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Kamu kurum ve kuruşları
Yerel yönetimler
STK’lar

- 12 15

Gönüllü akademisyenler tarafından bağımlılıktan koruma ve
önleme konularında eğitim verilerek mentör öğrenci
yetiştirilmesi

Eğitim alan mentör
sayısı

YÖK
Üniversiteler - 240 300

A
m

aç
 3

.4
:

Davranışsal
bağımlılıklardan
korunma ve önleme
konularında
farkındalık eğitim ve
etkinliklerinin
planlanması

3.ve 4. sınıf mentör öğrenciler  tarafından 1. ve 2. sınıf
öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri (seminer, panel vb.)
gerçekleştirilmesi

Eğitim alan
öğrenci sayısı

YÖK
Üniversiteler - 4800 6000

Gönüllü mentör öğrencilerin organizasyonunda 8-14 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası, Bilişim Haftası gibi belirli özel gün
ve haftalarda farkındalık eğitim ve etkinliklerinin (gezi, spor,
yarışma, vb) gerçekleştirilmesi.

Faaliyetlere katılan
öğrenci sayısı

YÖK
Üniversiteler - 960 1200

* Davranışsal bağımlılıklar, fiziksel bir maddeye dayandırılamayan insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan internet, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar olarak tanımlanmaktadır. <


