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İZOLASYON DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

Yaşadığımız salgın sürecinde pek çok ebeveynin aklında ortak bir soru var; "Evde 

kalınan bu süreçte çocuğumun ekran karşısında geçirdiği zaman konusunda 

endişelenmeli miyim? Yoksa biraz daha esnek davranabilir miyim?" Yapılan 

araştırmalar, ergenlikte ortaya çıkan sosyal onay ve kabul gereksiniminin; teknolojinin 

sunduğu imkanlarla (sanal chat odaları, sosyal medya uygulamaları, elektronik posta, anlık 

mesaj vb.) doyurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin 

bilgisayar, televizyon ve telefonla geçirdiği zaman arttıkça dikkat süresinin kısaldığını 

ve geceleri ekrana bakmanın uyku kalitesini düşürdüğünü gösteriyor. Normal şartlarda 

gençlere en fazla 2 saat ekran sınırlandırılması önerilse de bu süre pandemi 

günlerinde esneyebiliyor. Peki ekran sınırlandırılması bu süreçte nasıl yapılmalı, nelere 

dikkat edilmeli? 

 

• Öncelikle anne baba olarak teknoloji kullanım biçiminizle ve zamanlamanızla 

çocuklarınıza model olduğunuzu unutmamalısınız. Bu sebeple öncelikle kendi 

teknoloji kullanım planlamanızı gözden geçirmeniz sizin ve çocuğunuz için 

faydalı olacaktır. 

• Günlük rutinini koruyabilmek için ekran zamanının sınırlandırılması ve ailede 

kuralların belirlenmesi bu süreçte çok önemlidir. Bu kuralları çocuğunuzla 

birlikte belirlemek onların da fikrini almak bu süreci daha da kolaylaştıracaktır. 

Evdeki dijital cihazların aile bireyleri tarafından ne kadar süre ve ne amaçla 

kullanılacağını günlük ve haftalık planlar yaparak belirleyebilirsiniz. Yaptığınız 

planlamayı bilgisayarın yakınında bir yere asmanız hatırlatıcı olacak ve öz 

denetim konusunda destekleyici olacaktır.  
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• Çocuğunuza, bilgisayarın fiziksel zararlarını en aza indirgeyecek önerilerde 

bulunabilirsiniz. Örneğin; oyun oynarken, ekran ışığının maksimumda olması ve 

ses düzeyinin aşırı derece yüksek olması, çocuğun dış uyaranlardan tamamen 

kopmasına neden olabilir. Bu nedenle sesin (özellikle kulaklık takıyorsa) ve 

ekran ışığının maksimum seviyede olmamasına dikkat edebilirsiniz. 

• Ekran zamanının gizli tehlikelerinden biri de, çocuk ve gençlerin uyku 

alışkanlıkları üzerindeki zararlı etkisidir. Yapılan araştırmalar yatak odasında bir 

ekranın bulunmasının, bebekler dahil her yaştan çocuk için daha az uyku 

süresine neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle geceleri ekran zamanı 

konusunda net olun. Çocukları yatmadan önce en az bir saat ekranlardan uzak 

tutmak ve yatak odalarında elektronik bir aletin olmamasını sağlamak sağlıklı 

bir uyku için yararlı olacaktır. 

• Çocuğunuzun bilgisayarı ile odasında geçirdiği serbest zaman diliminde sizin 

bıraktığınız boşluğu internet dolduracaktır. Bu nedenle, ev kuralları ve teknoloji 

planlaması üzerine yaptığınız programda, elektronik cihazların oturma odası ya 

da mutfak gibi ortak alanların içinde ve yatak odaların dışında olması üzerine 

bir anlaşmaya yer verebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun internet başındayken 

geçirdiği zaman dilimini ve içerikleri takip edebilirsiniz.  

• Ergenlik dönemine giren çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmediği zaman 

bu cihazları tehdit unsuru ya da ceza olarak kullanmayın. Bu tutum sizin 

çocuğunuzla iletişiminizi bozabilir. Bu cihazların fazla kullanımının sonuçlarıyla 

ilgili haber, yazı ya da araştırmaları izlemesini ve okumasını sağlayabilirsiniz. 

Çocuklarınızı öz denetim pratiği yapmaları için teşvik edebilir ve sizin 

hatırlatmanıza gerek kalmadan televizyon, tablet ve video oyununu 

kendiliğinden kapatmalarını sağlayabilirsiniz. 
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• Çocuğun evden çıkamadığı ve sosyal aktivitelere katılamadığı, arkadaşları ile 

iletişiminin azaldığı bugünlerde, yaşadığı deneyimleri anladığınızı hissettirin. 

Çocuğunuzun telefon ya da online oyunlara yönelik ilgisinin artmasının altındaki 

nedenleri anladığınızı, sizin de aynı nedenlerle telefon kullanımınızın arttığını 

çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Çocuğunuz, onu anladığınızı ve ihtiyaçlarının 

farkında olduğunuzu gördüğünde teknolojik araçların kullanımı üzerine yapılan 

planlamalarda daha iş birlikçi bir tutum sergileyecektir. 

• Çocuğunuzla internette neler yaptığı, kimlerle iletişim içinde olduğunu zaman 

zaman konuşun. İnternette karşılaşabileceği olası tehditlerle ilgili onu 

bilgilendirin. Bunu yaparken amacınızın özgürlüğünü kısıtlamak değil, korumak 

olduğunu söyleyebilirsiniz.  

• Çocuğunuz günün uzun bir zamanını bu tarz teknolojik aletler ile geçirmeye 

alışmışsa ve bu hayatının bir parçası haline gelmişse bir anda bu 

materyallerden uzaklaşması zor olacaktır. Bu sebeple hayatında oluşan bu 

boşluğu doldurabileceği alternatif önerilerde bulunmanız, yeni hobi alanları 

geliştirmesine ve kendi yeteneklerini keşfetmesine destek olmanız oldukça 

önemlidir. Maket tasarımları, kumaş boyama, giysi tasarlama, resim yapma, 

müzik aleti çalma, dans, yoga, pilates vb. spor faaliyetleri,  mutfak etkinlikleri 

veya takı tasarlama gibi çocuğunuzun ilgi alanlarını göz önüne alarak bir liste 

geliştirebilirsiniz. Bir yeteneği olmadığını düşünse dahi internette bu konuda 

yeni başlayanlar için geliştirilmiş tasarımlar mevcut. Biraz araştırma ile bunlara 

ulaşabilirsiniz. Üretmek, insana en iyi gelen ve motivasyonu en yüksek eylemdir. 

Böylelikle teknoloji ile sağladığı dış motivasyonu kendi iç motivasyonuna 

dönüştürecektir. 

• Sosyo-duygusal açıdan yeterince tatmin sağlayamayan çocukların bu ihtiyacı 

bilgisayar oyunları gibi sanal ortamlarda gidermeye çalıştığını da görebiliyoruz. 
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Bilgisayar oyunları, sağladığı ödül sistemi ile çocuğu motive etmekte ve başarı 

duygusu verebilmektedir. Gerçek hayattaki var olan duygusal ihtiyacı bu şekilde 

gidermeye çalışıp çalışmadığı değerlendirilmelidir. Bu sebeple çocuğunuzun 

duygusal durumunun gözlenmesi ve bu gibi ihtiyaçları varsa önce buradaki 

ihtiyacın karşılanması önemlidir. Ev ortamında çocuğun, sizlerle olan iletişimi,  

sizinle geçirdiği zaman ve aktivitelerin, onun ihtiyacı olan doyumu 

sağlayabilecek şekilde tasarlanması da çocuğu teknolojiden uzaklaştırabilir. Bu 

noktada, yine planlamaların çocukla birlikte ve onun istek ve ihtiyaçlarını göz 

önüne alınarak yapılması önemli yer tutar.  

• Evde günün belli saatlerini ya da haftanın belli günlerini teknoloji detoks saati 

olarak belirleyebilirsiniz. Bu saatlerde teknolojik aletlerden uzak zaman 

geçirebilir, birlikte sohbet edebilir, yaratıcı fikirler üretebilir, aile oyunlarına yer 

verebilirsiniz. Hatta bunu keyifli bir oyuna da çevirebilirsiniz. Bu saatlerin 

kurallarını önceden belirlemeniz ve neden böyle bir detoksa ihtiyaç 

duyduğunuzu, aile içerisinde konuşarak tartışmanız, bu süreci daha anlamlı 

kılacaktır. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda kuralları direkt koymamak, 

onların fikir ve görüşlerini de alarak belirlemek, onların bu sürece daha hızlı 

uyum göstermelerini sağlayacaktır. Bu zaman dilimlerini eğlenceli hale de 

getirebilirsiniz. Bu saatlerde teknolojik aletleri belli bir yere koyabilir ve o zaman 

diliminde kimsenin bunlara dokunmayacağına karar verebilirsiniz. Bu 

materyallere eline alan ve kullanan kişiye ortak bir yaptırım verebilirsiniz 

Unutmayın çocuğunuzun bu rutinlere uyumu, sizin uyumunuzla ilişkilidir. 

• Süreç boyunca çocuğunuzla konuştuğunuz, teknoloji kullanımının neden 

olduğu belli temel sorunları, hatırlatma kartları haline getirebilirsiniz. Sorun olan 

nedenleri çocuklarınızla beraber belirlemek daha da etkili olacaktır. Telefonu sık 

sık kontrol etmeye ve belirlenenden daha fazla bilgisayar oyunlarına yönelmeye 
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başladığında, bu hatırlatma kartlarına göz atmasını isteyebilirsiniz.  Böylece 

çocuğunuz neden bunu yapmaması gerektiğini her defasında tekrar etmiş 

olacaktır.  

Örnek cümle şu şekilde olabilir; 

“Şimdi bilgisayarın başından kalkmazsam, yine tüm gece uykusuz kalacağım ve 

yarın daha yorgun olacağım.” 

Hatırlatıcı etkiyi arttırmak için, bu cümlelerİ çoğaltıp küçük kağıtlar halinde 

teknolojik araçların üstlerine de yapıştırılabilir. 

• Teknolojiyi her zaman olumsuz bir materyal olarak değerlendirmemek 

gereklidir. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte eğitim açısından en önemli 

yardımcımız olmaktadır. Eğlence amaçlı ekran süresini, yani; televizyon, film 

veya sosyal medyadaki videolar ile eğitici oyunlar veya akrabalarla ve 

arkadaşlarla sohbet etmek gibi “pozitif” ekran süresini birbirinden ayrılabilirsiniz. 

İzolasyonda olduğumuz bu süreçte hem sizin hem çocuğunuzun sevdikleriyle 

iletişime geçmesi konusunda sosyal medya yardımcı olabilir.  

• Bilgisayarı, birlikte zaman geçirme aracı olarak kullanabilirsiniz. Birlikte 

oynayabileceğiniz stratejik oyunlar seçebilirsiniz. Onunla bu sürece dahil olup 

keyif alan bir ebeveyn olmanız, sizi sadece tepki gösteren, yasaklayan bir 

ebeveyn olarak değerlendirmesinin önüne geçecektir. Çocuğunuzun ilgi 

alanlarına dahil olmanız aynı zamanda konuşacak yeni konularınız olmasını da 

sağlayacaktır. 
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