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“Sorumluluklar”, “en doğal hak” olan 
tatilin hakkıyla yapılmasına engel

Dos ya:  BİT’ten uzak bir  tat i l  mi!?. .

Bilişimcilerin çoğu gelişmeleri izlemek, sorumluluklarını yerine getirmek, 
sürprizlerle karşılaşmamak, kimisi de tepki gösterme olanağını kaçırmamak 
için BİT’ten uzak bir tatili mümkün görmüyor. 
Aslıhan Bozkurt

“Bilgi çağı” olarak adlandırılan günümüzde 
artık bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) uzak 
bir hayat düşünülemiyor. Özellikle bilgisayar, 
İnternet ve cep telefonlarının da aralarında 
bulunduğu BİT, birçoğumuzun hayatına 
hükmediyor ve yönetiyor. Kimi ilgi ve merakından 
kimi ise işi gereği, ses, data ve görüntü ileten 
cihazlardan uzak duramıyor. Yoğun teknoloji 
kullanıp hizmet üretmek durumunda olan 
birçok bilişimci, tamamlanacak projeler veya 
sürekli izlenip güncellenmesi gereken veriler 
nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. 
Öyle ki günün büyük bir bölümünün paylaşıldığı 
BİT’ten biraz uzak kalındığında artık kimi 
bilişimciler kendini huzursuz hissederken eş 
ve çocuklar da birlikte geçirilen zaman ve ortak 
paylaşımların azalmasında şikâyetçi.  
Gerek merak ve ilgisi nedeniyle teknolojiyi 
yakından izleyip kullananlar gerekse işi gereği 
teknoloji yoğun çalışanlarda kimi fiziki sağlık 

sorunları görülüyor. İşi gereği her an erişilir 
olma ve sürekli izlenme durumu ise psikolojik 
baskı, stres ve tedirginlikleri gündeme 
getiriyor. Artık “teknoloji bağımlılığı” olarak 
adlandırılan bir durum söz konusu ve bu durum 
diğer bağımlılıklar gibi doktorların araştırma 
alanlarından biri oldu. 
Yapılan araştırmalarda,  kullanılan teknolojik 
aletlerin çevresinde elektrik, manyetik veya 
elektromanyetik alan oluşturduğu, aletlerin 
çalışması sırasında yakınında bulunan 
canlıların elektromanyetik alan etkisinde 
kaldığı, manyetik alanların da insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri olduğu sık sık ifade 
ediliyor. Hatta teknolojiyi uzun süre kullanan 
insanlarda; fiziksel yorgunluk baş gösteriyor, 
el ve ayak parmaklarında yorulma, kalp 
krampları, görme güçlükleri yaşanıyor. Günlük 
yaşamda manyetik veya elektromanyetik 
alanlara maruz kalan, bir yandan maile bakıp 

yanıtlayan öte yandan bilgisayarda başka 
bir işi tamamlamaya çalışan insanlarda, 
zihinsel yorgunluk had safhaya ulaşıyor, 
dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon sorunları 
görülüyor. 
Bu noktada, “hem zihinsel fonksiyonların 
yerine gelmesi ve dikkatin tekrar toparlanması 
hem de fiziksel semptomların toparlanması 
için” bir süre teknolojiden  “arınmak”ta 
yarar olduğuna dikkat çekiliyor. Teknolojiden 
vazgeçemeyenlerin yaşadıkları zihinsel 
yorgunluk, dikkatin yeniden toparlanması 
ve sıkıntı yaratan fiziksel semptomların 
toparlanması için “teknoloji detoksu” 
öneriliyor. Teknoloji detoksu, “kısa bir 
süreliğine teknolojiden uzak durmak, 
arınmak” anlamında kullanılıyor. Aynı 
zamanda, teknolojinin kontrolünü 
sağlamaya yönelik bir hareket, bir 
alışkanlık, hem de bir düşünce biçimi 
olarak değerlendiriliyor.
Yazın geldiği şu günlerde tatil planları 
yapılmaya çoktan başlandı. Türkiye 
Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık 
yayını olan Bilişim Dergisi olarak, 
Temmuz 2011 sayımızda (134), 
işi gereği yıllardır günlerinin 

önemli bir bölümünde çok yoğun bilgi işlem 
teknolojilerini (BİT) kullanmak zorunda 
olanların teknolojiden uzak bir tatil keyfi 
çıkarıp çıkaramadıklarını ele aldık. Özellikle,  
“Issız bir adaya düşsem yanıma ilk alacağım 
şey, Wi-fi’si çalışan bir dizüstü bilgisayar” 
diyenlerin, bilgisayar olmazsa bile en azından 
cep telefonunun kapsama alanında olan bir 
yere gitmeyi tercih edenlerin ağırlıklı olduğu bu 
sektörde, acaba kaç kişi tatilde sadece bedenini 
değil, ruhunu da dinlendirebiliyor?  
Dosya sayfalarımız kapsamında “Teknoloji 
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detoksu, ne kadar gerekli?  Sektör çalışan ve 
yöneticileri, bir süreliğine de olsa her türlü 
iletişim aracından uzak bir tatil hayal ediyorlar 
mı? Sözlük anlamı, ‘kanun gereğince çalışmaya 
ara verileceği belirtilen süre, dinlenme’ ile 
‘eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan 
geçirilen süre’ olarak tanımlanan tatilde kimler 
‘teknoloji detoksu’ uygulayabilir? Sektördeki 
yönetici ve çalışanların, eş ve çocukların tatile 
ilişkin beklentileri ne kadar karşılanıyor?” gibi 
soruların yanıtlarını almaya çalıştık. Bunun için, 
ülkemizde bilişim sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin icra kurulu başkanı ya da yönetim 
kurulu başkanı (Chief Executive Officer-CEO), 

sivil toplum kuruluş (STK) başkanları, çalışan, 
akademisyen, psikolog,  eş ve çocuklara soru 
yönelttik. Ancak hiçbir şirket icra kurulu 
başkanı ya da CEO’su sorularımızı yanıtlamadı. 
Dosya sorularımıza, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı; Bilkent Üniversitesi 
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri 
Bölümü Öğretim Üyesi ve İnternet Teknoloji 
Derneği (INETD) Başkanı Doç. Dr. Akgül;  Tez-
Koop İş İstanbul 5 Nolu Şube Örgütlenme 
Sekreteri Elvan Demircioğlu; Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) Bilişim Birimi Müdürü 
Sema Gökçen ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı (GİB)  Bilgi İşlem Dairesi çalışanı Ayla 
Karausta yanıt verdi. Özel Madalyon Psikiyatri 
Merkezi’nden Psikolog Metin Günaydın ve 
Uzman Psikolog Duygu Pamir Akın da bir yazı 
göndererek Dosya sayfalarımıza katkı verdiler. 
Özellikle yöneticiler başka çareleri olmadığını 
düşünüyor ama sendika,  BİT’in sadece mesai 
saatleri içinde kullanması ve yıllık iznin hakkıyla 
yapılmasını istiyor. BİT’lerin yoğun kullanımının, 
kişinin bireysel ilişki becerisini köreltebildiğine 
dikkat çeken psikologlar ise,  “BİT detoksu”nun 
kişinin ruhunu dinlendirmesi ve bu körelmeyi 
tamir etmesine olanak sağlayacağını bildiriyor.
“Uyanık olduğum zaman her dakika 
bilgisayarıma ‘bağımlı’yım” diyen TBV Başkanı 
Eczacıbaşı,  bu bağımlılıktan fazla bir sıkıntı 
duymuyor ve dünyayı izleyen bir insanın başka 
çaresi olmadığını düşünüyor. Sürprizlerle 
karşılaşma korkusunun huzurunu kaçıracağını 
belirten Eczacıbaşı, sorumluluk taşıyanların,  
günlük sorun veya işlerini şalter indirir gibi 
kapayıp açamayacağına inanıyor.
Bilgisayar başında olmayı “olağan bir durum” 
olarak tanımlayan ve cep telefonunu hiç 
kapatmayan İNETD Başkanı Akgül, bir STK 
gönüllüsü ve ilgi alanı gereği “Türkiye bilişim 
ve İnterneti”nin sorunlarından uzak olmak, 
tepki göstermek olanağını kaçırmak istemiyor. 

Türk bilişim sektöründeki ilk sendikal 
hareketlenmelerden birini başlatan Tez-
Koop-İş 5 Nolu Şube Örgütlenme Demircioğlu, 
7/24, “emre amade” olan bilişim çalışanının, 
“erişilememe” gibi bir lüksü olmadığına dikkat 
çekiyor. “Teknoloji detoksu”nun, istisnasız 
herkes için, yılda en az 15 gün gerekli olduğunu 
vurgulayan Demircioğlu, bilişimcilerin, çalışma 
koşulları nedeniyle örgütlenme ihtiyacı duyduğu 
ve sendikaya yöneldiğini bildirip çalışanlara 
mesai saati kavramına uyma ve yıllık izin 
haklarını kullanmalarını öğütlediklerini anlattı. 

Psikologlar ise, bireysel ilişkiler söz konusu 
olduğunda tatilde veya günlük yaşamda BİT 
kullanmanın sıradan olmaktan öte, “zorunlu” 
bir boyut kazandığına işaret ettiler. BİT’lerin iş 
nedeni ile yoğun kullanımının, kişinin bireysel 
ilişki becerisini köreltebildiğini belirten 
psikologlar,  “İlişkisel körelmenin önüne 
geçebilmek için BİT detoksu olarak adlandırılan 
bir tatil ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu tatillerde 
BİT kullanımının en aza indirgenmesi kişinin 
ruhunu dinlendirmesine ve bu körelmeyi tamir 
etmesine olanak sağlayacaktır” dediler. 
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