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İnternet hastaneleri 
kurulacak!
Türkiye’de ilk kez Sağlık Bakanlığı’na bağlı İnternet 
hastaneleri kurulması istendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanlığı’na 22 Kasım 2013’te sunulan bir 
kanun teklifi ile Türkiye’de ilk kez Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı İnternet hastaneleri kurulması 
istendi. 
Devlet eski Bakanı ve MHP Tokat milletvekili Dr. 
Reşat Doğru tarafından hazırlanan kanun teklifinde, 
İnternet ve elektronik bağımlılığın giderek arttığı 
belirtilerek, bu konuda önlem alınması gerektiği 
vurgulandı. Teklif ile Sağlık Bakanlığı’nın görevleri 
arasına, “İnternet ve elektronik bağımlılık tedavi 
merkezleri kurmak” da ekleniyor. 
Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olarak nitelendirilen 
İnternetin aşırı kullanımı; kullanıcıların aile 
ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde bozulma, 
öğrencilerde derslere katılımının azalması, okuldan 
uzaklaşma, işyerlerinde iş veriminin düşmesi, işten 
ayrılma, yeme – içme gibi günlük yaşam aktivitelerin 
ihmal edilmesi, obezite, yorgunluk, yaygın beden 
ağrıları gibi yıkıcı sonuçlara yol açıyor. 
Hastalığın tedavisi için Aralık 2011’de Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
E.A. Hastanesi (BRSHH) bünyesinde açılan İnternet 
Bağımlığı Polikliniği hizmet vermeye başladı. 
İnternet Bağımlılığı Polikliniği, uyguladığı 
tedavi yöntemleriyle internet kullanımını tekrar 
kişinin kontrolü altına alabilmesini hedefliyor ve 
bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıyor. Burada 
uygulanan tedavi yöntemleriyle kişinin İnternet 
kullanımını kontrolü altına alabilmesi hedefliyor. 
Poliklinikte, chat ve sosyal medya bağımlılarından, 
on-line alışveriş meraklılarına, cinsel içerikli 
site tutkunlarından, saatlerce bilgisayar oyunu 
oynayanlara kadar, yetişkin, kadın, erkek, ergen ve 
çocuklar tedavi görüyor. 

Bağımlılık testi
İnternet bağımlılığı alanındaki 
çalışmaların önde gelen isimlerinden 
Dr. Kimberly Young tarafından 
İnternet bağımlılığına ilişkin kriterler 
belirlendi. Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’ne gelenlere 
ilk bu kriterler soruluyor. Bunlardan 
üç ya da dördünü kendinizde 
görüyorsanız, kritik eşiktesiniz 
demektir. 
- İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş 
(sürekli olarak İnternet’i düşünme, 
İnternet’te yapılan aktivitelerin 
hayalini kurma, İnternet’te yapılması 
planlanan bir sonraki etkinliği 
düşünme vb.).
- İstenilen keyfi almak için giderek 
daha fazla oranda İnternet kullanma 
gereksinmesi duyma.
- İnternet kullanımını kontrol etme, 
azaltma ya da tamamen bırakmaya 
yönelik başarısız girişimlerin olması.
- İnternet kullanımının azaltılması ya 
da tamamen kesilmesi durumunda 
huzursuzluk, çöküntü veya kızgınlık 
hissedilmesi.
- Başlangıçta planlanandan daha 
uzun süre İnternet’te kalma.
- Aşırı İnternet kullanımı nedeniyle 
aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle 
sorunlar yaşama, eğitim veya kariyer 
ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya 
da kaybetme.
- Başkalarına (aile, arkadaşlar, 
terapist, vb.) İnternet’te kalma süresi 
ile ilgili yalan söyleme.
- İnternet’i, sorunlardan kaçmak 
veya olumsuz duygulardan (örneğin, 
çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, 
kaygı) uzaklaşmak için kullanma.
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