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İşi gereği yıllardır günlerinin önemli bir bölümünde çok yoğun 
bilgi işlem teknolojilerini (BİT) kullananların teknolojiden uzak 
bir tatil keyfi çıkarıp çıkaramadıklarını ele aldığımız “Dosya” 
sayfalarımız için, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı, sorularımızı yanıtladı. Eczacıbaşı, hem vakfın başkanı 
hem de çalışmalarının önemli bölümünü bilişime ayırmış bir isim. 
“Uyanık olduğum zaman her dakika bilgisayarıma ‘bağımlı’yım” 
diyen Eczacıbaşı,  bu bağımlılıktan fazla bir sıkıntı duymuyor ve 
dünyayı izleyen bir insanın başka çaresi olmadığı düşüncesinde. 
Dünya ile bağlantının tamamen kesildiği “teknolojiden uzak” bir 
tatilin işine geleceğini zannetmeyen Eczacıbaşı, “Bir-iki hafta 
sonra döndüğümde sürprizlerle karşılaşma korkusu, huzurumu 
zaten kaçıracak” diyor. Doğa tatillerimde teknolojiden olabildiğince 
uzak kaldığını söyleyen Eczacıbaşı, daha ötesine gerek olduğuna 
inanmıyor. Birlikte çalıştığı arkadaşlara tatilde bile 
olsalar gerektiği zaman ulaşmak isteyen 
Eczacıbaşı,  sorumluluk taşıyan bir insanın 
günlük sorun veya işlerini şalter indirir gibi 
kapayıp açabileceğini düşünmüyor.
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TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı:
Dünya ile bağlantımın tamamen kesilmesinin 
işime geleceğini zannetmiyorum

Kendisini “bağımlı” olarak tanımlayan Eczacıbaşı, dünyayı 
izleyen bir insanın başka çaresi olmadığına inanıyor ve 
sorumluluk taşıyanların,  günlük sorun veya işlerini şalter 

indirir gibi kapayıp açamayacağını düşünüyor. 
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 - Bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT), gün 
içerinde hangi yoğunlukta kullanıyorsunuz? 
Bir günde ortalama BİT’e ne kadar zaman 
(-kaç saat veya dakika) ayırıyorsunuz?

-Ne kadar zaman ayırabildiğimi söylemem zor. 
Masamda olduğum zaman bilgisayarım her 
zaman açık. Her işimi bilgisayarda görüyorum. 
Yolda olduğum zaman ise yine Ipad’imi 
kullanıyorum. Dolayısıyla uyanık olduğum 
zaman her dakika bilgisayarıma “bağımlı”yım.
Ama açıkçası, bu bağımlılıktan da fazla bir 
sıkıntım yok. Bugün dünyayı izleyen bir insanın 
başka çaresi olmadığını da düşünüyorum.
 

-Gün içerisinde BİT’e ayırdığınız zamanın 
uzunluğu (ya da zorunlu fazla mesai) 
gerekçesiyle eş ve çocuklarla sıkıntı 
yaşıyor musunuz? Bu konuda dile getirilen 
şikâyetler nelerdir?

-Hayır, öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Öyle bir 
şikâyetle de karşılaşmıyorum. Ailemle birlikte 
(BİT’li, BİT’siz)  gayet güzel vakit geçiriyoruz.
Eşim de kendi işini bilgisayarında görüyor. O 
da benim gibi zaten “bağımlı”... Çocuklarımız 
(20 ve 15 yaşlarındalar) zaten başka türlüsünü 
görmediler... Onlar da neredeyse klavye 
ve ekranla doğdukları için, BİT, onların da 
hayatının bir parçası...

-Ailenizle en son ne zaman tatile çıktınız? 
Eş ve çocuklar, tatilde sizin teknolojiden 
uzaklaşıp tüm zamanınızı onlara ayırmanızı 
istiyorlar mı? Bu ne kadar mümkün 
oluyor? Bu beklenti karşılanmayınca nasıl 
tepkilerle karşı karşıya kalıyorsunuz? 
Tepkileri haklı bulduğunuzda nasıl bir 
çözüm geliştiriyorsunuz?

-Senede birkaç defa, gerçekten bağlantının 
ulaşamayacağı yerlerde tatil geçiriyoruz (doğa 
tatili). Ama açıkçası hiç “bağlanmamış” olmanın 
gereği olduğunu düşünmüyorum. İstemeyen 
bağlanmaz. Tüm zamanımızın ayrılması diye 
bir beklentiyle zaten hareket etmiyoruz ki... 
Böyle bir beklenti eğer hissedersek zaten, 
hemen kapatırız. Hiç sorun değil... Dediğim gibi 
bu bir tercih meselesi.

-Peki siz, tatilde sadece bedeninizi değil, 
ruhunuzu da dinlendirebiliyor musunuz? 
Bunun için neler yapıyorsunuz?

-Tatilde olduğum zaman bedenimi 
dinlendirmeye ihtiyacım yok. Zaten masa başı 
işi yaptığınız zaman dinleniyorsunuz. Genellikle 
tatillerimiz “gidip görmelik” yerler olduğu için 
beden dinlendirmeye gerek olmuyor.
Ruh dinlendirmeye gelince... Onun için de, tatili 
beklemek zorunda olduğumu düşünmüyorum. 
Soru galiba BİT’i günlük iş faaliyetleri için 
kullanıp kullanmamaya geliyor. Yoksa bir 

e-kitap okuduğunuz zaman, BİT’le beraber 
değil misiniz? Evet... Dinlendiğime inanıyorum. 
Ama eğer normal zamanda günde 10 tane 
e-posta alıyor ve tatilde cevaplandırmıyorsanız, 
10 günlük tatilinizden döndüğünüzde 100 tane 
cevap vermeniz gerekiyor ki, o sizce daha 
yorucu değil mi?

-Hiç, tamamen teknolojiden uzak 
kalacağınız bir tatili hayal ettiniz mi?

-Dediğim gibi, teknoloji kullanımının tanımına 
bakar... Ben, avantajlı yönlerinden bakıyorum. 
Hayatı benim için kolaylaştıran bir teknoloji 
tatilde de benim işime yarar. Teknolojiden uzak 
dediğiniz zaman artık dünya ile bağlantınızın 
tamamen kesildiği anlamına geliyor ki, hiç 
işime geleceğini zannetmiyorum. Bir- iki hafta 
sonra döndüğümde sürprizlerle karşılaşma 
korkusu, huzurumu zaten kaçıracak.

-Issız bir adaya düşseniz, yanınıza 
alacağınız iki şey nedir? Bunlar arasında 
Wi-fi’si çalışan dizüstü bilgisayar ve tüm 
dünyayı kapsayan cep telefonu bulunuyor 
mu?
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-Ne kadar süre adada kalacağıma bakar... Artık hayatımı orada geçireceksem tabii 
ki böyle araçlara gerek duymayacağım. Kısa bir süre için olursa, evet, dış dünya ile 
bağlantılı kalmak isterim.

-Hiç, mail ya da telefon trafiğinizi sınırladığınız, telefon veya bilgisayarınızı 
belirlediğiniz bir saatte ya da dönemde bir süre kapalı tuttunuz mu?

-Gerçekten odaklanma ihtiyacı hissettiğim zaman dünya ile ilişkilerimi kesebilirim. 
O zaman kimsenin rahatsız da etmesini istemem. Gün ortasında çok oluyor...

- Her an erişilir olmak zorunda kalmak sizde stres ve baskı oluşturuyor mu?

-Hayır, yaratmıyor... Hayatım artık ona göre şekillendi. 

- Hiç “Teknoloji detoksu” olarak adlandırılacak bir tatil gerçekleştirdiniz mi? 
-Doğa tatillerimde teknolojiden olabildiğince uzak kalıyorum zaten. Daha ötesine 
gerek olduğuna inanmıyorum... İstemiyorum da...

-Çalışan/ elemanınızda tatildeyken (çok da kritik ve zorunlu olmayan 
durumlarda bile) BİT’ten yararlanarak bir işi bitirmesini ister misiniz?

-Arkadaşlarımın tatillerine saygım büyüktür. Ama sürdürülebilir sorumlulukların 
tatil veya saat dinlediğini pek düşünmüyorum. Gerek olduğu zaman ulaşabilmek 
isterim. Ama o arada kendim yapabiliyorsam da rahatsız etmem.
IPad, telefon, tablet, bilgisayar, zaten yanıma aldığım şeyler... Birlikte çalıştığım 
arkadaşlardan da tatilde bile olsalar gerektiği zaman kendilerine ulaşmak isterim. 
Kendim de ulaşılmak isterim. Çok fazla böyle bir talebim olduğunu zannetmiyorum, 
ama olduğu zaman da ulaşabilmek isterim. 
Bu bir temel tercih meselesi... Ben sorumluluk taşıyan bir insanın günlük sorunlarını 
veya işlerini (ailesi olabilir, sosyal sorumluluk olabilir veya mesleki olabilir) şalter 
indirir gibi kapayıp açabileceğini düşünmüyorum. Bu sorun galiba bizim kuşağa özgü 
bir durum. Bir yüzyıl önce doğmuş olsaydınız aynı soruyu BİT yerine taşıt araçları 
için sorabilirdiniz. Şimdi bu soru pek aklınıza gelmiyor. Bizden sonraki kuşakların 
zaten kendilerine hayatı kolaylaştıran araçlarla geçireceklerini düşünüyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s134

http://www.bilisimdergisi.org/s134

