
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA 

EN ÇOK GÖRÜLEN 4 HASTALIK? 

1.BOYUN FITIĞI: Boyundan başlayan ve kola uzanan 

ağrılar özellikle güç kaybı ve uyuşukluk ile birlikte gelişirse, 

bu sorun boyun fıtığına işaret edebiliyor. Özellikle sabit 

pozisyonda uzun süre kalınması boyun fıtığını tetikleyen bir 

faktör olarak görülüyor. 

2. MİYOFASİYEL AĞRI SENDROMU: Özellikle uzun 

süre sabit pozisyonda kalmak belli kaslarda ağrılı noktalarla 

gelişen ‘miyofasiyel ağrı sendromu’ ortaya çıkabiliyor. Bu 

sendrom genellikle sırt ve kürek kemiği çevresindeki kas 

gruplarında ağrıya neden oluyor. 

3. TENDİNİT: Dirsek ve el bilek çevresinde farklı ağrı 

tabloları ortaya çıkabiliyor. Kişilerin teknolojik araçları aşırı 

kullanması sonucu, el ve bilek çevresinde ağrılar oluşuyor. 

Tendinit erken tedavi edilmezse sürekli bir ağrıya yol açarak 

kişinin günlük işlerini uygulamasını bile kısıtlayabiliyor. 

4. KARPAL TÜNEL SENDROMU: El ve bilek 

çevresinin aşırı kullanımına bağlı olarak ellerde özellikle 

geceleri belirgin uyuşma şikayetine neden olan karpal tünel 

sendromu da gelişebiliyor. Uzun süreli durumlarda el 

kaslarında güçsüzlük ve erimeler oluşabiliyor. 

 

 

 

 

 

 

UYKUNUZU ALAMIYOR 

MUSUNUZ? 
 
Gençlik döneminde uyku hem fiziksel hem zihinsel 

gelişim için çok önemlidir. Geç saatlere kadar cep telefonu 
kullanmak ya da bilgisayar oyunları oynamak uyku düzeninin 
bozulmasına yol açar. 

 

 Yatmadan en az bir saat önce cep telefonunu 
elinizden bırakın, oyunları kapatın. Bu şekilde daha 
rahat uykuya dalabilir ve sabah daha dinç 
kalkarsınız. 

 Müzik dinleyerek veya dizi izleyerek uyumanın uyku 
kalitesini düşürdüğü, ertesi gün kişiyi yorgun 
hissettirdiği araştırmalarda gösterilmiştir. 

 Yatağınıza yattığınızda sadece uyumayı düşünmek 
ve teknolojik aygıtlar ile yatakta vakit geçirmemek 
uykunuzun kalitesini ve süresini arttıracaktır. Bu da 
ertesi sabah daha dinç kalkmanızı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

 

HAZIRLAYAN: Gülşen ŞANLI 

OKUL REHBERLİK SERVİSİ 

 

 

Cep telefonu veya bilgisayar 

kullanımında kendinize sınırlar koyabiliyor 

musunuz? Kontrol sizde mi değil mi? Bunu 

başarabiliyorsanız, bu sizin iradeli 

olduğunuzu gösterir. 

 

 



 
DİKKATİNİ TOPLAMAKTA 

ZORLUK MU YAŞIYORSUN? 
Aralıksız ve uzun süre internet başında bulunmanın; 

dikkat, hafıza, analiz yeteneğinde azalma gibi zihinsel 

sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Bilgisayar, tablet ve 

telefonun dikkati bozduğu kanıtlanmıştır. 

Ekran karşısında çok uzun zaman geçirmenin 

zamanla; kilo alma, beden ve kaslarda gerileme ve vücudun 

hantallaşması gibi dış görünüşe de olumsuz etkileri vardır. 

Vücudunuz kıymetli, siz değerlisiniz;  vücudunuza iyi bakın. 

Hareketli olmayı,  spor yapmayı ihmal etmeyin! 

  

 

 

 

  

          UNUTMA! 
İnternet hayatımızı kolaylaştırmak için var, 

zorlaştırmak, yalnızlaştırmak ya da onsuz yaşayamamak için 

değil. 

 

HAYATTA HER 

ŞEYİ DENGELİ 

YAPMAK 

GEREKİR 
 Hayatta her şeyin bir dengesi vardır; yemenin, 

gezmenin, çalışmanın…. İnternetin de bir sınırı 

olmalıdır. Ancak doğru ve sınırlı kullanarak 

internetten faydalanabilirsiniz. 

 Dersin, ailenin, arkadaşların, sporun bir dengesi 

olmalıdır. Teknoloji araçlarının kullanımı da 

dengeli olmalıdır. Eğer dengeyi kuramazsanız, o 

zaman hayattaki diğer güzel şeyleri kaybettiğimiz 

gibi mutlu da olamayız. Mutlu olmak için teknoloji 

kullanımını dengeleyin... 

  

 

 

 

 

 

 

 

İNTERNETİ 

GÜVENLİ BİR 

ŞEKİLDE KULLANIN 
Sosyal medya kullanımının risklerini bilin, özel yaşamın 

sosyal medyada rahatça paylaşılması uygun değildir. Herkese 

açık ve özel paylaşımlar kötü niyetli kişilerin eline geçebilir 

ve istenilmeyen yerlerde kullanılabilir. Bu sebeple 

paylaşımların içeriğine ve kimlerle paylaşıldığına dikkat 

etmek önemlidir. 

 
Özel bilgilerinizi internette 

paylaşmayın! 

Sanal arkadaşlıkların tehlikeleri olabileceğini bilin, 

karşınızdakinin gerçek kimliğini, yaşını ve niyetini bilmeniz 

sanal ilişkilerde zordur. Sanal ilişkilerde kişisel sınırlara 

dikkat edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Türkiye İstatiskleri 

 62 milyon internet kullanıcısı 

bulunmaktadır, Türkiye nüfusunun %74’ü 

 54 milyon sosyal medya kullanıcısı 

bulunmaktadır, Türkiye nüfusunun %64ü 

 77 milyon mobil kullanıcı bulunmaktadır, 

Türkiye nüfusunun %92 ‘si 

 

Ders çalışırken telefonunuzun yanınızda 

olması dersinize yoğunlaşmanızı zorlaştırabilir. 

Sürekli bakma ihtiyacı hissedebilir, bildirimler 

sizi rahatsız edebilir ve bu sebeple akademik 

performansınız düşebilir. 

İnternetin bilinçsiz ve aşırı kullanımı 

geleceğimizi düşünmemizi engeller. Bizi 

bugüne hapseder. Bu nedenle hedef koymakta 

zorlanma ortaya çıkar. Geleceği düşünmek 

için, interneti sınırlı kullanın. 

 

 

 


