
S/N

1 Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın aşırı ve zararlı kullanımı konusunda saha çalışmaları Var Veri Yok Açıklama

a Var ise saha çalışmasına ilişkin bilgiler Bilgisi

2 Bilişim teknolojilerinin ve internetin aşırı ve zararlı kullanımı konusunda bilimsel araştırmalar Var Yok

a Makale	 Sayısı Bilgisi

b Tez Sayısı Bilgisi

c Proje Sayısı Bilgisi

d Patent Sayısı Bilgisi

3
Üniversite öğrencilerine yönelik bilişim teknolojileri, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları (bilgilendirme 

toplantıları, seminer, afiş, broşür, e-posta ile bilgilendirme vb)
Var x Yok

a Seçilen dönem aralığında temas edilerek bilgi verilen Öğrenci Sayısı 86 Yüzdesi 1,53%

b Seçilen dönem aralığında temas edilerek bilgi verilen
Akademik ve İdari 

Personel Sayısı
7 Yüzdesi 1,80%

c Faaliyet türleri
Multidisipliner 

Seminer

4 Kumar bağımlılığı konusunda makale, tez, bilimsel araştırma Var Yok

a Makale	 Sayısı Bilgisi

b Tez Sayısı Bilgisi

c Proje Sayısı Bilgisi

d Patent Sayısı Bilgisi

5 Üniversite öğrencilerine yönelik kumar bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmaları Var Yok

a Seçilen dönem aralığında temas edilerek bilgi verilen		 Öğrenci Sayısı Yüzdesi

b Seçilen dönem aralığında yapılan faaliyet türleri

6
Üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık çalışmaları (bilgilendirme toplantıları, seminer, afiş, broşür, e-posta ile 

bilgilendirme vb)
Var Yok

a 2020 yılı boyunca temas edilerek bilgi verilen Öğrenci Sayısı Yüzdesi

b Seçilen dönem aralığında temas edilerek bilgi verilen Öğrenci Sayısı Yüzdesi

c Seçilen dönem aralığında yapılan faaliyet türleri 

7 Uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan proje Var Yok

a Proje Sayısı Bilgisi

8 Davranışsal bağımlılık ile mücadele konusunda sosyal medya hesabı ve/veya web sitesi Var Yok

a Var ise bilgileri

9 Uyuşturucu ile mücadele konusunda sosyal medya hesabı ve/veya web sitesi Var Yok

a Var ise bilgileri

YÖK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI SORULARI 

OCAK - AĞUSTOS 2021 DÖNEMİ 
ANKET SORULARI

Bilgisi

Bilgisi

Çoktan Seçmeli (Panel, Seminer, Konferans, Video Tanıtım 

Filmi, Afiş, Bilgilendirme Toplantısı, Diğer)

Çoktan Seçmeli (Panel, Seminer, Konferans, Video Tanıtım 

Filmi, Afiş, Bilgilendirme Toplantısı, Diğer)

Çoktan Seçmeli (Panel, Seminer, Konferans, Video Tanıtım 

Filmi, Afiş, Bilgilendirme Toplantısı, Diğer)



10
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.
Var Yok

a Faaliyet		 Sayısı Bilgisi

b Faaliyet türleri

c Faaliyetlerde ulaşılan

11
 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.
Var Yok

a Faaliyet		 Sayısı Bilgisi

b Faaliyet türleri

c Faaliyetlerde ulaşılan

12
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.
Var Yok

a İş birliği yapılan merkez/bölüm/birim Sayısı Bilgisi

13
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.
Var Yok

a Tespit edilen		 

b Yönlendirme yapılabilen

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

a Makale	 Sayısı Bilgisi

b Tez Sayısı Bilgisi

c Proje Sayısı Bilgisi

d Patent Sayısı Bilgisi

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

a Makale	 Sayısı Bilgisi

b Tez Sayısı Bilgisi

c Proje Sayısı Bilgisi

d Patent Sayısı Bilgisi

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

a Makale	 Sayısı Bilgisi

b Tez Sayısı Bilgisi

c Proje Sayısı Bilgisi

d Patent Sayısı Bilgisi

17
Üniversite öğrencilerinin topluma faydalı olmak amacıyla zamanlarını, yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini kullanabilmelerine yönelik gönüllülük 

faaliyetlerine katılımlarının arttırılması.
Var Yok

a
Üniversiteniz bünyesinde öğrencilerin bağımlılıkla mücadele çalışmalarına imkan veren genç ofis, yeşilay kulübü, toplum gönülleri vb. öğrenci kulübu var 

mı?
Var x Yok

b Var ise öğrenci kulübünün/kulüplerinin sayısı ve adı Sayısı 1 Bilgisi Umut Balonu

c Öğrenci kulübüne üye olarak gönüllülük faaliyetlerine katılan	 18

d Öğrenci kulüplerine üye olmadan gönüllülük faaliyetlerine katılan	

Çoktan Seçmeli (Panel, Seminer, Konferans, Video Tanıtım 

Filmi, Afiş, Bilgilendirme Toplantısı, Diğer)

Çoktan Seçmeli (Panel, Seminer, Konferans, Video Tanıtım 

Filmi, Afiş, Bilgilendirme Toplantısı, Diğer)

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı



18

Üniversitelerde davranışsal bağımlılıkla (teknoloji, internet, sosyal medya, kumar ve şanş oyunları gibi) ilgili yürütülecek çalışmalarda gönüllü olarak 

yer almak isteyen öğrencilerin konuya ilişkin çalışmaları yürütebilmesine yönelik eğitim vermek, yönlendirme yapabilmek için mentörlük çalışmalarına 

destek olacak gönüllü akademisyenlerin belirlenmesi.

Var Yok

a Gönüllü akademisyen

b
Gönüllü akademisyenler koordinesinde gönüllü olan öğrencilerin diğer öğrencilere yön verebilmesi ve mentörlük yapabilmesi için gönüllü öğrencilerin 

mentörlük faaliyetlerinin planlanması.
Var Yok

b.1 Gönüllü toplam

b.2 Mentör olmak üzere eğitim alacak gönüllü

b.3 Mentörlük eğitimi yapılan faaliyet Sayısı Bilgisi

c Gönüllü akademisyenler tarafından bağımlılıktan koruma ve önleme konularında eğitim verilerek mentör öğrenci yetiştirilmesi. Var Yok

c.1 Eğitim alan mentör

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

bağımlılıklardan korunma ve önleme konularında farkındalık eğitim ve etkinliklerinin planlanması )
Var Yok

a.1 Yapılan faaliyet		 Sayısı Bilgisi

b.1 Eğitim alan	

19.b

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. (Davranışsal bağımlılıklardan korunma ve önleme konularında farkındalık eğitim ve 

etkinliklerinin planlanması)

Var Yok

b.1 Faaliyetlere katılan

a
Üniversiteniz bünyesinde öğrencilerin bağımlılıkla mücadele çalışmalarına imkan veren genç ofis, yeşilay kulübü, toplum gönülleri vb. öğrenci kulübu var 

mı?
Var

b
Var ise öğrenci kulübünün/kulüplerinin sayısı ve adı

2
1. X Kulübü

2. Y Kulübü

* Söz konusu anket sorularında var seçeneğinin işaretlenmesi durumunda alt sekmede yer alan sayısı ve bilgisi hanelerinin de doldurulması gerekmektedir.

* Alt sekmede bilgi ve sayısı bölümleri doldurulurken, girilecek verinin numaralandırılmış maddeler halinde kısa ve açıklayıcı şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Örnek doldurma:

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Sayısı

Sayısı


