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Sayı :E -40070960-744.05.02-2403998

Konu :Gençlik ve Sosyal Medya Söyleşisi

DAĞrTrM YERLERİNE

İlgi : Sağlık Bakanlığının06.04.2022tarlhlive23859870-279-|39 sayılı yazısı.

Ilgide kayıtlı yazıda;10 Şubat 2022tarihinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı ile
2022 yılının Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik yılı olarak kabul edildiği; Seferberlik yılı kapsamında
sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik üniversitelerde Gençlik Haftası olan l5-21 Mayıs 2022
tarihlerinde ulusal kapsamda "Gençlik ve Sosyal Medya" konusunda "Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek"
sloganı ile söyleşi yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu söyleşi etkinliğinin; İl Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda üniversiteler
işbirliğinde EK-l'de yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin planlandığı, etkinlik
fotoğraflarının faaliyetin gerçekleştiği gün içinde dbm(gjsaglik.gor,.tı, e-posta adresiyle paylaşılması
ve etkinliğe paydaş kurumlkuruluşlar tarafindan destek verilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, EK-l'de bilgileri ve EK-2'de afişi yer alan söyleşi etkinliğinin, gerekli mecralarda
duyurulmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Stratej i Geliştirme Başkanı

Ek:

1 - Gençlik ve Sosyal Medya Etkinliği (2 Sayfa)

2 - Afiş (l Sayfa)
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15-2| MAvIS 2022 GENçLİK HAFTAsI sövrnşi ErriNı,iĞi

İl Saglıl< Müdürlüğü tarafından;

. Üniversitelerilekoordinasyonunsağlanması,

. Üniversiteler ile iş birliğinde l5-2| Mayıs 2022 tarihleri arasrnda etkinliğin
gerçekleşeceği fakültenin/fakültelerin belirlenmesi,

o ulusal kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan söyleşi etkinliğinin konuşmacıları öncelikli
olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından ilde uygunluğu söz konusu değil ise
ilgili alanda görev yapan Psikolog meslek grubundan olması,

o kamuda görev yapan gönüllü hocalarımızın görevlendirilmesi,
o Ekte yer alan afişin etkinliğin duyurulması amacıyla kullanılması,
o Etkinliğin uzaktan fotoğraflandırılması ve gerçekleştirildiği gün içinde sosyal medya

hesaplarında paylaşılması arrıacıy|a ılhıniiırısaglik.gov,tr adresine iletilmesi, (sonraki
haftalarda gönderilmemesi)

o yazının ekinde yer alan raporda "Gençlik ve sosyal Medya" söyleşisine katılan katılımcı
Sayrsr, gerçekleştİrİldİğİ fakülte/fakülteler ve fotoğraflar ekte yer alan rapor sunumunda27
Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihlerinde altı aylık Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele İl
Çalışmalarında HTS ve _cjlıııııg]şaglil<.*gg! adresiyle ve Daire Başkanlığımıza resmi
yazıy|a paylaşılması,

Paydaş Kurum/Kuruluşlar tarafindan;

Söz konusu etkinliğin;
o GenÇlik ve Spor Bakanlığı, Üniversitelerde Genç Gönüllü Ofisleri tarafindan

desteklenmesi,
o Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra

teŞkilatı tarafından sosyal hizmet merkezlerinde ilgili konuda farkındalığın kazandırılması,
o Milli Eğitim Bakanlığı tüm okulların ortaöğretimlerinde "Gençlik ve Sosyal Medya"

konusunun işlenmesi. İl lırlilli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla siber zorbalıkla mücadele
baŞta olmak izere gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin eğitimlerin
gerçekleştirilmesi,

ı Tarım Orman Bakanlığı, Eğitim Yayın Genel Müdürlüğü tarafindan "Gençlik ve Sosyal
MedYa" konusunda kurumsal dergilerde farkındalık amaçlı yayınların yapılması,

o KoordinasYonun sağlanması amacıyla ilgili etkinlikler Kurumunuzun taşra teşkilatları ile
PaYlaŞılırken aynı resmi yazı l|e Sağlık Bakanlığı/Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün
bilgiye eklenmesi,

o Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklenmesi,
o Türk Psikolojik DanıŞman ve Rehberlik Demeği Psikolojik Danışman Ögrenci Konseyi l5-

21 MaYıs 2022 tarih|erinde Gençlik Haftası'nda ulusal kapsamda üniversitelerin Eğitim
Faktlltelerinde psikolojik danışman ve rehberlik bölümü akademisyenleri tarafından
"Gençlik ve sosyal Medya" konulu söyleşinin gerçekleştirilmesi.



Söyleşi Etkinliği

Konu: Gençlik ve Sosyal Medya

Tarih: |5-2| Mayıs 2022 Gençlik Haftası

Tür: Söyleşi Yüz yüze gerçekleştirilmesi

Süre: 1.5-2 Saat

Hedef Kitle: Üniversite Öğrencileri

Amaç: Üniversite gençliğinin üretim odaklı sosyal medya kullanımı ve farkındalığının

oluşturulması,

Söyleşi İçeriği: Gönüllü akademisyenler tarafindan aşağıdaki başlıklar doğrultusunda

konuşmasına yön verebilir ve tamamlayabilir. Etkinliğin amaclnın açıklanması İçİn kısaca

özetlenmiştir.

1. Sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz?
Dünyanın her yerinen uzakları yakınlaştıran sosyal platformlar sayesinde

akademisyenler, yazar|ar, çeşitli meslek mensupları ve kurum kuruluşların ve iŞ

dünyasını yakından takip etme firsatı yakalıyoruz. Bunların yanında sosyal medya

mecralarını tüketim odaklı kullanırken vakti boşa harcıyoruz mu acaba?

-Sosyal medyadan üretim odaklı daha çok nasıl faydalanabi|iriz?

-Mesleğimiz kariyerimiz hobilerimiz doğrultusunda üretim odaklı kullanımı nasıl daha

fazla destekleyebiliriz?

2. Sosyal medya ne kadar gerçek ne kadar sanal?

- Sosyal medyadaherpaylaşım gerçeği yansıtıyor mu? Neden hep en iyi durumlar sosyal

medyada paylaşılır? En mutlu, en başarılı anlar, en güzel yerler...

-Mutlu, mükemmel ve başarılı hayatları izlerken ne kadar değerli, mutlu ve başarılı
hissediyoruz?
-Aksine olumsuz duygulardan ve olumsuz olaylardan uzaklaşmak için bu mecraları
kullanıyor muyuz?
- Sosyal medya bağımlılığından nasıl korunabiliriz?
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15-1: Mayıİ 2022 "Gençlik Haftası'nda Sağlık Bakanlığr ve
Yü ksek Oğreti m l(urutu Başkantığı iş bi rtiğinde üniversitelerimizde
"Gençlik ve Sosyal Medya" konulu söy[eşiter gerçekleştiritecektir.

Üniversite gençtiğinin üretim odal<[ı sosyal.,medya lıutlanımı vİ
farl<ında[ığınınotuşturuLması amacıy[. g*rç*l<LeştirİLecel< söyleşiLerde

"Soıyal medyayı nşşıl lıullanıyoruz?" ve
"Sosya[ medya ne l«adar gerçel« ne l«adar sana[?"
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