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MÜDÜRLÜĞÜ 
Wi-fi’ye Değil Hayata Bağlan Kampanyası 

Özet 
Teknolojinin getirdiği birçok hastalık ve psikolojik sorunlara bir yenisi daha 
eklenmiştir. Nomofobi; cep telefonundan mahrum kalma korkusu, özellikle genç 
nesli etkilemiştir. ”No Mobile Phobia” diye de adlandırılan fobi, günden güne 
artış göstermektedir. 
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1.KAMPANYANIN ADI 

Wifi ‘ye Değil Hayata Bağlan 

 

2.KAMPANYANIN KONUSU  

Çocukluk çağından itibaren internet ve teknolojinin bilinçsiz kullanımının yarattığı 

bağımlılığın; sosyal, duygusal, bilişsel-fiziksel sağlığa ve ders akışına olumsuz etkileri 

konusunda farkındalığı artırmak, kullanımını asgari düzeye indirmektir.   

 

3.KAMPANYA UYGULAMA YERİ VE YILI 

Proje İlimiz merkezindeki tüm Ortaöğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında uygulanacaktır. 

 

4.KAMPANYANIN AMACI VE GEREKÇESİ 

Kampanyanın Amacı 

Uşak İl Genelinde, çocukluk çağından itibaren internet ve teknolojinin bilinçsiz 

kullanımının yarattığı bağımlılığı azaltarak, tüm eğitim seviyesindeki öğrencilerin sosyal-

duygusal becerilerini ve akademik başarılarını artırmaktır. 

Kampanyanın Gerekçesi 

Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımızı da tehdit etmektedir.  

Günlük hayatta kullandığımız elektronik aletler elektromanyetik alan yaratmaktadır.  

Bilgisayar ve cep telefonunda gelen mikrodalgalar sağlığı daha da olumsuz 

etkilemektedir. Çok uzun süreli bu cihazları kullanmak birçok sağlık problemlerini 

beraberinde getirmektedir. 

Günümüzde cep telefonunun ve internetin yoğun kullanımı; zaman kaybına ve 

bağımlılığa yol açarak eğitim ve öğretiminin aksamasına ve dolayısı ile başarısızlığına 

sebebiyet vermektedir. Ayrıca, takip edilebilecek veya dahil olunabilecek yanlış gruplar 

ve topluluklar; Nefret ve şiddet eğilimlerini artırmakta, ahlaki çöküntüye ve kişilik 

bozukluklara yol açmaktadır. 
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Teknolojinin getirdiği birçok hastalık ve psikolojik sorunlara bir yenisi daha 

eklenmiştir. Nomofobi; cep telefonundan mahrum kalma korkusu, özellikle genç nesli 

etkilemiştir. ”No Mobile Phobia” diye de adlandırılan fobi, günden güne artış 

göstermektedir. 

Hayatlarında vazgeçilmez bir parça olarak gördükleri bu cihazdan bir saniye bile 

ayrılamayan kişiler, iletişim kopukluğu yaşamaktan endişe duymaktadırlar. Asansör, 

uçak, yükseklik, yılan, fare, yalnızlık, karanlık gibi fobilerin yanına nomofobi korkusu 

eklenmiştir. Okul çağındaki gençleri tetikleyen bu korku, hem sosyal yaşamdan 

uzaklaştırmakta hem de psikolojik sorunlara davetiye çıkartmaktadır. Yaşamı olumsuz 

etkileyen bu durum, teknolojiye olan bağımlılığı gözler önüne sermektedir. 

 

5.PROJENİN HEDEF KİTLESİ 

Uşak İlinde Orta Öğretim düzeyindeki, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve 

veliler. 

 

6.PROJENİN ANA FAALİYETLERİ 

 Okula telefonla gelen öğrencilerin telefonlarının okul idaresince muhafaza 

edilmesi konusunda okul yönetiminin ve öğretmenlerin gerekli çözüm ve 

tedbirleri alması, 

 Alınacak tedbirlerin öğrencilerin başarısını ve iletişim becerilerini artıracağına 

dair velileri ve öğrencileri bilinçlendirmek, 

 Telefon ve sosyal medyanın okul dışında da bilinçli ve kısıtlı zamanlı kullanımı 

konusunda bilinçlendirmek, 

 Bilişim suçları konusunda öğrencileri ve velileri bilgilendirmek. 
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PROJENİN FAALİYET PLANI 

Okullarımızın kampanya kapsamında ekstra faaliyetler yapmak istediklerinde 

faydalanabilmeleri için bir faaliyet şablonu aşağıda sunulmuştur; Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak Ar-Ge Birimi iş takviminin müsaitliğine göre okullarımızda seminer verilmesi 

planlanmaktadır.  

 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi Açıklama 

1. 
Proje Yürütme Ekibinin 

Kurulması 
18.09.2017 22.09.2017 

MEM Tarafından 

yapılmıştır 

2. 
Proje Tanıtım Toplantısının 

Yapılması 
05.10.2017 05.10.2017 

MEM Tarafından 

yapılmıştır 

3. 
Kampanya Etiketlerinin 

Okullara Gönderilmesi 
31.10.2017 03.11.2017 

MEM Tarafından 

okulların evrak 

gözüne okuldaki 

şube adedince 

etiket 

bırakılmıştır, 

okul yönetimleri 

ilgili kampanya 

etiketlerini sınıf 

giriş kapılarına 

asacaktır. 

Öğrencilerin 

görmesi 

sağlanacaktır. 

4. 

Okullarda konunun önemine 

istinaden seminerler 

düzenlenmesi 

13.11.2017 12.01.2018 

MEM tarafından 

gönderilecek 

proje ekibi üyesi 

tarafından veya 

okul rehber 

öğretmeni 
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tarafından 

yapılacaktır. 

5. Proje Kapanış Toplantısı 18.06.2018 18.06.2018 

MEM tarafından 

sene sonu 

ortaöğretim 

kurumları 

değerlendirme 

toplantısında 

kampanyanın 

etkisi 

görüşülecektir. 

 

 

*Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar; 

tarihlerde değişiklik olması durumunda okullara bildirimde bulunulacaktır. 


