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İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Akgül:
Sorumluluklarım azaldığında belki, 
medeniyetten uzak bir tatil deneyebilirim

“Bilgisayar başında olmak olağan bir durumdur” diyen cep 
telefonunu hiç kapatmayan Akgül, vaktinin çoğunu hatta bazen 15 
saati bilgisayarlarla uğraşarak geçiriyor. Akgül, bir STK gönüllüsü 
ve ilgi alanı gereği “Türkiye bilişim ve İnterneti”nin sorunlarından 

uzak olmak, tepki göstermek olanağını kaçırmak istemiyor

“Dosya” sayfalarımız için sorularımızı Bilkent 
Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim 
Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Akgül de yanıtladı. “Türkiye İnterneti”nin en 
tanıdık ismi olan Akgül, öğretim üyeliğinin 
yanı sıra Linux Kullanıcıları Derneği’nin (LKD) 
Onursal, İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) 
başkanlıklarıyla birlikte birçok sivil toplum 
kuruluşu ve etkinlikte liderlik veya aktif 
görev alıyor. Doktorasını 1981’de Waterloo 
Üniversitesi’nden alan Akgül, matematiksel 
programlama, algoritma ve hesaplama 
kuramları ile bilgi toplumları hakkında 
araştırmalar yürütüyor. TÜBİTAK Teşvik Ödülü 
sahibi olan Akgül, North Carolina ve Delaware 
Üniversiteleri’nin de akademik kadrolarında 
bulundu. Linux Sistem Yönetimi, Bilgisayar 
Algoritmaları, Bilgi Teknolojileri derslerini veren 
Akgül, Türkiye’de İnternet, 
Akademik Bilişim, İnternet 
Haftası ve Linux Şenliği 
gibi etkinliklerin ilk kez 
düzenlenmesine önemli 
katkılar verdi ve halen 
veriyor.
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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?

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri 
Bölümü’nde öğretim üyesi olduğum için, 

vaktimin çoğu bilgisayarlarla uğraşarak 
geçiyor. Derslerde de bilgisayarla iç içeyim.  
Cep telefonum ise hiç kapanmaz. Ofiste,  
08-23 arası olduğum günler çoğunluktadır.  
Hafta sonlarını ofiste geçirdiğim de olağandır.  
Gece boyunca, e-postalara bakıp cevap 
vermek,  duyurular yapmak,  soru hazırlamak 
içinde bilgisayar başında olmak da olağan bir 
durumdur.  Geçenin 3’ünde duyuru yaptığım, 
konferans programını yayınladığım, kabul 
mektupları gönderdiğim çok oldu. Seyahat 
etmediğim, hayatın normal aktığı bir günde 
minimum 8 saat harcıyorumdur. Bunun 15’i 
aştığı olur.

-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?

-Kaçınılmaz olarak şikâyet konusu oluyor. 
Bu yoğun mesai, onlara gereken zamanı 
ayıramam olarak gerçekleşiyor.   İnternet 
Haftası,  Akademik Bilişim, Linux ve Özgür 
Yazılım Şenliği, İnternet Konferansı gibi 
etkinlikler nedeniyle iki haftayı bulan her 
seyahat haklı olarak şikâyetleri ortaya 
çıkartıyor. Öğretim üyesi olmanın ötesinde,  
bir sivil toplum lideri olarak, eşim ve 

çocuklarıma daha az zaman ayırabiliyorum. 
Birinde kızımdan, “Baba, bizimle ilgilenmen için 
web sayfamızın olması mı gerekir?” serzenişini 
almıştım.

-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? 

-Eşimle iki yıl önce tatile çıkmıştık. Çocuklar, 
uzunca bir dönem yurt dışındalar. Bazen 
onlar Türkiye’ye geliyor, bazen de biz onların 
yanına gidiyoruz.  Cep telefonu zaten yaşamın 
bir parçası oldu. O zaten,  İnternet’i içermeye 
başladı. Benim, takip etmem gereken, 
pek çok bilgisayar, uygulama vs var. Bu 
nedenle, teknolojiden tamamen uzaklaşmak 
mümkün değil. Teknoloji bağlantısını makul 
düzeyde tutunca sorun çıkmıyor. Ya da benim 
kullanımıma alıştılar.

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

-Bedenimi dinlendirecek kadar tatil her zaman 
yapamıyorum. Tatilde,  farklı şeyler yapmaya 
çalışırım. En çok da kitap okumayı tercih 
ederim. Ağırlıklı edebiyat eserleri okur, yeni 
yazarları takip etmeye çalışırım.

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

-Teknolojiyi hayatın bir parçası olarak 
görüyorum. Kısa süreli, medeniyetten uzak 
bir tatil olabilir. Öyle bir hayalim olmadı.  
Sorumluluklarım azaldığı zaman belki 
deneyebilirim.

-İş ve teknolojiden tatil gerekçesiyle ne 
kadar uzak kalabiliyorsunuz? Bu süreyi 
uzatmak ister miydiniz?

-Bir STK gönüllüsü ve ilgi alanımız olarak,  
“Türkiye bilişim ve İnterneti”nin sorunlarından 
uzak olmak istemiyorum ki. Kısa bir seyahat 
da bile gelişmelerden uzak kalmak,  tepki 
göstermek olanağını kaçırmak istemiyorum.  
Genel anlamda işimizden uzak durmak 
mümkün değil, tatilde bu bağlantıyı makul 
düzeyde tutabilmek bana yetiyor.

-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?

-Bu ikisi varsa, zaten ıssız ada kavramı anlamını 
yitiriyor. Bu ikisi varsa,  bir kendi başına yaşama 
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ve çalışma kampı olur. Hiç issiz ada fantezim olmadı.  Etrafta insanların olması önemli.

-Teknolojiyi uzun süre kullanan insanlarda; fiziksel yorgunluk baş gösteriyor, 
el ve ayak parmaklarında yorulma, kalp krampları, görme güçlükleri 
yaşanıyor. 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. Benzer sağlık 
sorunlarını yaşadınız mı?

-Ben bu yönde bir sağlık sorunu yaşamadım. Ama bu tür sorunlar, göçmenler ve 
dinazorlarda daha çok olur.  Bu çağa doğmuş olan yerlilerde aynı anda birçok işi 
yapabilmek, “paralel işleme” yeteneği gelişiyor. Gerçi gençlerde bir bağımlılık sorunu 
yaşayanlar oluyor, ama bahsettiğiniz sorun, orta yaş ve sonrasının sorunları benim 
bilebildiğim kadarıyla.  Yeni teknolojilere alışmak, hayatın yeniden örgütlenmesi 
vakit alacaktır.  Dünyanın, sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi yaşadığını, yeni 
bir toplum biçimine geçişin sancılarını yaşadığımızı unutuyoruz. Yaşadıklarımızı, kısa 
dönemdeki sıkıntılar olarak değil, daha uzun dönemdeki değişimlerin bir parçası olarak 
görmek gerektiğini düşünüyorum.
-Her an erişilir olmak zorunda kalmak sizde stres ve baskı oluşturuyor mu?

-Hayır. Ben alıştım. Başkalarına da erişebiliyoruz. Sorunları daha kısa sürede 
çözebiliyoruz. Çarklar biraz daha hızlı, daha doğru bilgiyle dönebiliyor.

-Sakin bir yerde TV, radyo, İnternet her türlü iletişim aracından uzak durma bir 
anlamda “teknoloji detoksu” olarak adlandırılıyor? Sizce, “Teknoloji detoksu” 
kimler için ve ne zaman gerekli?.

-Bunu kişi kendisi belirler diye düşünüyorum. Benim bu konuda bir uzmanlığım yok. 
Ben henüz hiç hissetmedim.

-Hiç “Teknoloji detoksu” olarak adlandırılacak bir tatil gerçekleştirdiniz mi?

-Hayır, gerçekleştirmedim.


