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EKRAN SÜRESİ BARIŞ ANLAŞMASI 
ANLAŞMANIN GEREKÇESİ VE AMACI 

Pandem' dönem'nde günlük hayatımızın büyük kısmı ekran önünde geçmeye başladı. Artan 
ekran süres': 

• F'z'ksel akt'v'tem'n azalması neden'yle beden sağlığımı olumsuz etk'l'yor. 
• Devamlı ekrana bakmak göz sağlığımı ve omurga sağlığımı olumsuz etk'l'yor. 
• Oyuna, k'tap okumaya ve a'leme ayırdığım sürey' azaltıyor, z'h'nsel ve duygusal 
gel'ş'm'm' olumsuz etk'l'yor. 
Bu anlaşmayla b'rl'kte annem-babam ben' bu konularda gözet'p kollamaya, anlamaya ve 
d'nlemeye söz ver'yor.  

Anlaşmanın kuralları 
1) Her hafta en az b.r günü “tamamen ekransız gün” olarak, mümkünse 
açık havada geç.rmeye, 

2) Yemek masasında h.çb.r zaman ekran kullanmamaya, a.lemle sohbet 
etmeye, 

3)  Arkadaşlarımla her gün ancak bell. saatlerde çevr.m.ç. görüşmeye, bu 
sürey. en fazla 45 dak.kayla sınırlamaya,  

4) Yaşıma uygun d.j.tal oyunlara yalnızca Cuma – Cumartes. ve Pazar 
günler. en fazla 60’ar dak.ka vak.t ayırmaya, hafta .ç. okul günler.nde d.j.tal 
oyun oynamamaya, 

5) Ödevler.m b.tt.kten sonra, günde en fazla 1 saat.m. .zleyerek geç.rmeye, 

6) Annem-babam ben. çevr.m.ç. r.skler konusunda b.lg.lend.r.rken onları 
can kulağıyla d.nlemeye, k.ş.sel ver.ler.m. korumaya, 

7) Her gün mutlaka k.tap okumaya, enstrüman çalmaya, hareket etmeye, 

8) Yaşıma uygun oyun, uygulama veya ç.zg. f.lm vs. seç.mler.mde annem 
ve babamın ben. yönlend.rmes.ne .z.n vereceğ.me söz ver.yorum. 

9) Annem ve babam bu kuralları ben.m .y.l.ğ.m .ç.n uygulamaya, ben. 
gözet.p kollamaya, .nternet güvenl.ğ.m. sağlamaya,  

10) D.j.tal medya ve çocuk .l.şk.s. konusunda daha fazla b.lg.lenmeye, ben. 
d.nlemeye ve anlamaya, gerekt.ğ.nde bu kuralları uygun şek.lde gözden 
geç.rmeye söz ver.yor.  
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BU ANLAŞMA ANNEM-
BABAM BENİ SEVDİĞİ 
VE BENİM İYİ OLMAMI 
İSTEDİĞİ İÇİN 
İMZALANMIŞTIR. 

BU ANLAŞMADA 
BELİRTİLEN 
KURALLAR YALNIZCA 
ANNEM-BABAM 
TARAFINDAN 
BELİRLENMEMİŞ 
OLUP BENİM DE 
GÖRÜŞÜM 
ALINMIŞTIR . 

YAŞIM BÜYÜDÜKÇE 
BU KURALLAR 
GÖZDEN 
GEÇİRİLEBİLİR.  

 

 

Önemli bir olay veya 
vurgulamak istediğiniz 
bir şirket başarısı ile 
ilgili kısa bir metin için 
bir kenar çubuğu 
kullanabilirsiniz. 

Bu, yaklaşan olaylar gibi 
her konuda cesurca 
vurgulamak istediğiniz 
bir görev bildiriminiz 
veya diğer içeriği 
sergilemeniz için de 
mükemmel bir yerdir. 

 

 
 


