
DÜŞÜK GELİRLİ HANELERDE EKRAN 
BAŞINDA GEÇİRİLEN UZUN SÜRE
aşağıdakilerden kaynaklanıyor olabilir:

Güvenli dış 
mekanlara erişim 

eksikliği

Başka faaliyetlerin 
maliyetini 

karşılayamama

STRES VE BOZULMUŞ RUH SAĞLIĞI
ergenlerin ekranı aşağıdakiler için kullanmasına 

neden olabilir:

Olumsuz duyguları 
yönetmek

Stres faktörlerinden 
uzaklaşmak

OKUL ÇALIŞMALARI DIŞINDA EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN 
SÜRE GÜNDE 3,8 SAATTEN 7,7 SAATE ÇIKTI.

*bu grup için pandemi öncesi okul çalışmaları dışında ekran
başında geçirilen tahmini süre - bkz. kaynak araştırma

Video/film/TV izleme

Veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 5.400'den fazla ergeni (12-13 yaş arası) içeren bir çalışmadan alınmıştır.
KAYNAK: Nagata JM, Cortez CA, Cattle CJ, et al. Screen Time Use Among US Adolescents During the COVID-19 Pandemic: Findings From the Adolescent Brain Cognitive Develop-

ment (ABCD) Study. JAMA Pediatr. Çevrimiçi yayınlanma 01 Kasım 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.4334

Video oyunları oynama 
(tek oyunculu ve/veya çok oyunculu)

Ekran başında yapılan diğer aktiviteler  
(mesajlaşma, sosyal medya, görüntülü sohbet, web siteleri)

ARTAN EKRAN SÜRESİ ŞUNLARLA İLİŞKİLİDİR

EKRAN SÜRESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI KONUSUNDA DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

2,61 
saat

2,42 
saat

2,89 
saat

artan 
stress 

azalan 
başetme becerileri 

bozulan
ruh sağlığı 

azalan 
sosyal destek

PANDEMİ SÜRECİNDE EKRAN KULLANIMI 
SAĞLIKLI BİR DENGE KURMAK İÇİN AİLELERİN DESTEKLENMESİ



BU BİLGİYİ PAYLAŞIN VE DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN
Çalışma arkadaşlarınız için – bu infografik ilgi çekici olabilir

Annebabalar için – ekteki makale destekleyici olabilir

EKRAN SÜRESİ İLE BAŞA ÇIKMA KONUSUNDA AİLELERİ DESTEKLEMEK - ŞİMDİ, HER 
ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA
Pandemi, ekran başında çok daha uzun süreler geçirilmesine neden oldu - peki konu dijital 
cihazlar olduğunda çocuklarımız için en iyisi nedir? Öncelikle, ekran başında geçirilen 
sürenin tamamı aynı değildir. Eğitici, etkileşimli deneyimler, ekranı bir arkadaş veya aile 
üyesiyle paylaşmak, film izlemekle aynı şey değildir.

Ancak içerik ne olursa olsun, çok fazla ekran 
süresi uyku düzenini bozabilir ve fiziksel 
aktiviteyi azaltabilir. Aynı zamanda akran grubu 
baskısının siber ortamda nasıl çok daha yoğun 
yaşanabileceği gibi şeylerin de farkında 
olmamız gerekiyor. Çok fazla bilgi, gerçeği 
kurgudan ayırmayı da zorlaştırabilir.

Bir annebaba olarak bu konuyu olumlu bir 
şekilde ele almanın yolu, net kurallara sahip 
olmak, örnek olarak liderlik etmek ve 
çocuğunuzla olan ilişkinizi önceliğiniz olarak 
tutmaktır. Tek seferlik hızlı bir çözüm yoktur. 
Ancak en son annebaba blog makalemiz, bu 
konuda izleyebileceğiniz altı yol önermektedir.
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