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Ebeveynlerde Ekran Bağımlılığı 

Gamze Aydın, Rabia Öztürk 

Çağımızda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ekranlar çeşitli formlarla 

hayatımızda yer edinmektedir. Televizyon ile başlayan ekran yolculuğu sonrasında telefonlar, 

bilgisayarlar ve hatta giyilebilir teknolojik cihazlarla yolculuğuna devam etmektedir. Ama 

günümüzde tüm bu ekranlar arasında en çok vakit geçirdiğimiz ekran akıllı telefonlarımızdır. 

Bugün akıllı telefonları istediğimiz her yere taşıyabiliyoruz ve hatta akıllı telefonları insanların 

biz uzvu gibi de tanımlamak mümkündür (Nielsen & Fjuk, 2010). Bugün insanlar için akıllı 

telefonsuz bir yaşam hayal bile edilemezdir. Hatta hayatımızda o kadar merkezi bir hâl 

almışlardır ki bir akıllı telefon kullanıcısı günde ortalama 80 kez telefonunu kontrol etmektedir.  

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber yaş fark etmeksizin her birey ekranlarda uzun 

süre vakit geçirmektedir. Fakat genel olarak toplum çocukların ve gençlerin ekranlarda 

geçirdiği dürenin gelişimlerine zararlı olacağını düşünmektedir. Ancak çok fazla dikkat 

edilmese de ebeveynlerin ekranlarda uzun süre vakit geçirmesi çocukların hem fiziksel hem de 

psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Biz de UNICEF Çocuk Hakları 

Beyannamesinin 6, 12 ve 13.maddelerinden yola çıkarak ‘Çocuk hakları konusunda toplumda 

bilinç yaratma’ hedefi ile ekranlara bağımlı ebeveynlerin çocukların gelişimini nasıl 

etkiledikleri üzerine araştırmalarımızı yaptık. 

Madde 6 Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan 

azami çabayı gösterirler 

Madde 12 Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini 

ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve 

olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar 

Madde 13 Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke 

sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka 

bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü 

içerir 

On ikinci ve on üçüncü maddenin ortak işaret ettiği olgu çocukların özgürce 

konuşabilmesi ve fikirlerini her koşulda beyan edebilmesidir. Günümüzün perspektifinde 

gördüğümüz tabloda çocuklar zaten konuşmakta ancak ebeveynler çocukları dinlemek yerine 

ekranlarda vakit geçirmekte ve bu durum ebeveyn – çocuk etkileşimi sekteye uğratmaktadır. 
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Aynı zamanda çocukların birinci rol modelleri ebeveyn olması ama ebeveynlerinin ekranla 

uzun süreli vakit geçirmesi çocukların gelecekte ekran bağımlısı olmasını tetiklemekte hem de 

gelişimlerini engellemektedir.  

Ekran bağımlılığı, sürekli ekrana bakmayı gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve 

ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama halidir. Telefonu bu kadar kontrol 

etmemizin başlıca nedeni ulaşılabilirliği yüksek, hafif ve taşınılabilir bir araç olmasıdır.  

Ekranlar ve özellikle akıllı telefonlar hayatımızda yer edindikçe dilimizde de birtakım 

yeniliklere sebep olmuşlardır. Bunlardan biri ‘sosyotelizm’ kavramıdır. Sosyotelizm iletişim 

esnasında karşımızdaki kişi veya kişileri görmezden gelerek telefonla ilgilenme, karşımızdaki 

kişi veya kişilerle iletişim kurmama durumudur. Bir diğer yeni kavram ise ‘teknoferans’ tır. 

Teknoferans ise bir elektronik aletin kişilerin iletişimini kesintiye uğrattığı ya da zayıflattığı 

durum olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramı günlük dilde pek kullanmamakla beraber 

günlük hayatımızdaki eylemlerde çok sık kullanmaktayız.  

Bu durumu  ‘ebeveyn teknoferansı ve ‘ebeveyn sosyotelizmi’ olarak incelersek; 

Ebeveyn teknoferansı, ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşimleri sırasında dikkatini ve ilgisini 

çocuğun yerine cep telefonuna odaklaması ve bunun sonucunda ebeveyn-çocuk etkileşiminde 

kesintinin ortaya çıkmasına işaret ederken (Radesky vd., 2014), yine ebeveyn-çocuk 

etkileşiminde açığa çıkan ebeveyn sosyotelizmi de sosyal ortamlarda ebeveynin telefonuna 

dikkatini vererek çocuğu ihmal etmesi ve yok sayması olarak tanımlanmaktadır (Xie vd., 2019) 

 McDaniel ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları bir araştırmada "yeni annelerin" sosyal 

medya kullanımlarının günde yaklaşık 3 saat olduğunu (çoğunlukla internette) ortaya 

koymuştur.  Bilgisayar başında oldukları bu süre zarfında sıklıkla sosyal ağ sitelerini ve bazen 

de blogları kullandıkları bulgulanmıştır.  

Amerika’ da 2014-2016 yılları arasında 183 çiftin katıldığı çalışmada, ortalama 3 

yaşındaki çocuklar ile ebeveynlerin aktivitelerindeki sosyotelizm incelendi. Teknolojik 

aletlerin ebeveyn – çocuk etkileşimini kesintiye uğrattığı zamanlar ebeveynlerin öz bildirimiyle 

belirlendi. Annelerin % 55’ i ve babaların % 45' i iki veya daha fazla cihazın ebeveyn–çocuk 

faaliyetlerini günlük olarak kesintiye uğrattığını bildirmiştir. Çocuklardaki davranış 

sorunlarıyla ilgili ebeveynler süreç boyunca belli aralıklarla Çocuk Davranışı Kontrol Listesi’ni 

(CBCL) cevapladılar. CBCL ölçeği içselleştirme davranışlarını ölçmek için 36 madde, 

dışsallaştırma davranışlarını ölçmek için de 24 madde içermektedir. Ebeveynlerin %4’ünün 

cevapları çocuklardaki dışsallaştırma davranışının (hareketsiz duramama, huzursuz hissetme, 
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kolay sinirlenme ve öfke nöbetleri) klinik sınırı karşıladığını ya da aştığını işaret etmiştir. 

Ayrıca ebeveyn değerlendirmelerinin %3’ü de çocuklardaki içselleştirme davranışının 

(sızlanma, somurtma, duyguların çabucak incinmesi) anlamlı şekilde klinik sınırı 

karşıladıklarını ya da aştıklarını göstermiştir. 

Bu araştırmaya takiben aynı örneklem üzerinden yürütülen bir çalışmada ise 333 

ebeveynin (168 anne ve 165 baba) katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmada ebeveynlerin 

problemli teknolojik cihaz kullanımı, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki teknoferans ve çocuklardaki 

içselleştirme veya dışsallaştırma davranış problemleri ebeveynlerin ölçeklere verdikleri 

cevaplara göre belirlenmiştir. Ebeveynlerin cevaplarına göre annelerin %40’ı babaların ise 

%32’si cep telefonlarını problemli kullandıklarını hatta ebeveynlerin çocuklarıyla olan 

etkileşimlerinde tipik bir günde ortalama iki cihaz tarafından en az bir veya iki defa kesintiye 

uğradığını bildirmişlerdir. Katılımcıların sadece %11’ i bunu teknoferans olmadığını 

bildirmiştir. Diğer katılımcıların ise %17’si tipik bir günde teknoferansı 1 kez, %24’ü iki kez 

ve %48’i üç ya da daha fazla kez yaşadıklarını bildirmiştir (Tablo 1). 

TABLO 1 

 

Kanada'da ebeveynlerin ekran bağımlılığını araştıran bir çalışmaya çevrimiçi ortamda 

1156 ebeveyn katılmıştır. Sonuçlara göre ekran kullanımının sıklığı ebeveynlerin zaman 

yönetiminde ve sosyo-duygusal işlevsellik düzeylerinde bozulmalara işaret etmektedir. Fakat 

ebeveynlerin ekran bağımlılığının temel endişesi özellikle küçük çocuklar için ebeveyn-çocuk 

etkileşiminin kalitesindeki bozulmalardır. Elde edilen istatistiklere göre ebeveynler hafta içi 
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günde ortalama altı buçuk saat, hafta sonu ise günde ortalama yedi buçuk saate ekran başında 

geçirmektedir. (Tablo 2) 

TABLO 2 

 

Araştırmalar dil gelişiminde duyarlı etkileşimin önemini vurgulasa da mobil 

teknolojinin gelişimi ebeveyn – çocuk etkileşiminde öngörülemez kesintileri de beraberinde 

getirmiştir. Bu kesintilerin kelime öğrenimindeki etkisini araştıran bir çalışmada 38 anneye 

ortalama 2 yaşındaki çocuklarına iki yeni kelime öğretmesi görevi verilmiştir. Deney 

başlamadan önce grup ikiye ayrılmıştır. Deney grubunda, anneler çocuklarına kelimeleri 

öğretirken telefon çalmıştır, yani çocukların öğrenim süreci kesintiye uğramıştır kontrol 

grubunda ise anneler telefonla aranmamıştır. Öğrenim sürecinde kesintiye uğrayan çocuklar 

kelimeleri öğrenememiştir, öğrenim sürecinde kesintiye uğramayan çocuklar kelimeleri 

öğrenmişlerdir. 

2015 yılında yürütülen bir çalışmada yaklaşık 31 yaşında olan 225 anne ile 6 yaşındaki 

çocuklarının tanıdık olan ve tanıdık olmayan yiyecekleri denerken nasıl etkileşime girdikleri 

video kaydına alınmıştır. Annelerin %23’ü yiyecekleri deneyimlerken gayri ihtiyari telefona 

bakmışlardır ve bu anneler diğer annelere oranla çocuklarıyla sözlü veya sözsüz iletişimi 
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anlamlı oranda daha az başlatmıştır. Üstelik bu durum tanıdık olmayan yiyeceklerde daha fazla 

bir farka yol açmıştır.  
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