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Tez-Koop-İş 5 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Demircioğlu:

“Teknoloji detoksu”, istisnasız herkes için, 
yılda en az 15 gün gerekli

Bilişimcilerin, çalışma koşulları nedeniyle örgütlenme ihtiyacı 
duyduğu ve sendikaya yöneldiğini bildiren Demircioğlu, meslek 
hastalıklarının tanımlanması, risk faktörlerinin saptanıp yasal 

düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bilişim sektöründe örgütlenmeyi önemseyen ve Türk 
bilişim sektöründeki ilk sendikal hareketlenmelerden birini 
başlatan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel 
Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop İş) yetkilileri de 
“Dosya” sayfalarımız için sorularımızı yanıtladı. IBM Türk 
şirketindeki grev ve sendikalaşma hareketinin içinde de 
yer alan eski bilişim çalışanı Tez-Koop İş İstanbul 5 Nolu 
Şube Örgütlenme Sekreteri Elvan Demircioğlu, üyelerine 
mesai saati kavramına uymaları, BİT’i sadece mesai saatleri 
içinde kullanmaları ve yıllık izin haklarına sahip çıkmalarını 
öğütlediklerini anlattı. 19 yıllık bir bilişim çalışanı olduğunu 
anımsatan Demircioğlu, işverenlerin 24 saat hizmet 
beklediği, sadece işyerlerinde mesai saati”  kavramının, BİT 
kullanılarak ortadan kalktığına değinerek yasal kurallarının 
oluşturulması çalışmalarına derhal başlanması gerektiğine 
işaret etti. Bilişim çalışanlarının, bilgisayar başında 
olmalarından kaynaklanan sağlık sorunları yaşadıklarını 
belirten Demircioğlu, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin 
olmadığının altını çizdi. 
7/24, “emre amade” olan bilişim çalışanının, “erişilememe” 
gibi bir lüksü olmadığına dikkat 
çeken Demircioğlu, “dinlenme”nin, 
bir çalışanın sadece “en doğal 
hakkı” değil aynı zamanda üretme 
ve çalışmaya devam edebilmesi 
için “ihtiyaç” olduğunu vurguladı.
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- Siz veya sendika üyeleriniz, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini (BİT), gün içinde 
hangi yoğunlukta kullanıyorsunuz? Bir 
günde ortalama BİT’e ne kadar zaman 
(-kaç saat veya dakika) ayırıyorsunuz?

-Eski bilişim çalışanı ve bir sendika yöneticisi 
olarak bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
ile gün içinde oldukça içli-dışlı çalıştığımı 
söyleyebilirim. Tez Kop İş Sendikası İstanbul 
5 Nolu Şube’de Örgütlenme Sekreterliği 
görevindeyim. Bir sendika yöneticisi, 
şubesine bağlı olan üyeler veya özellikle 
benim görevim olan örgütlenmeyi düşünecek 
olursak potansiyel üyeler ile sürekli iletişim 
içinde olmalı. Sendikacılıkta ulaşılabilir olmak 
sanıldığından çok daha önemli. Genellikle 
üyelerimiz işyerinde yaşadıkları en küçük 
sorunu bile, anında şubesi, yöneticisi ile 
paylaşma ihtiyacı hissederler. Bu sorun bazen 
üyemizin taşıma servisi ile ilgili olabileceği gibi 
bazen de bir üye hakkında tutanak tutulmuş 
olması ve savunma yazması gibi bir konu olabilir. 
Sorun ne olursa olsun üye, yöneticisine bir 
telefon kadar yakındır. Telefonu çevirdiği anda 
karşısında yöneticisini bulmak ve sorununun 
çözülmesini bekler. Hele bu durum potansiyel 
üyeler ile ilgili ise durum daha da ciddileşir. 
Potansiyel üye, yeni örgütlenen işyeri demektir. 
Yeni örgütlenme esnasında sendikacı çok daha 
ulaşılabilir, adeta el altında olabilmelidir. 
Sendikacılık, emek mücadelesinin önemli bir 
parçasıdır. Sendika yöneticiliği, gönüllülük 
esasına dayandığından ve bir işçi-işveren ilişkisi 
söz konusu olmadığından durum farklıdır. 
Sendika yöneticisi, çalışanların haklarını 

savunmak, korumak için vardır. Bu bağlamda 
üyelerimizin mesai saati kavramına uyması 
ve dolayısıyla BİT’i sadece mesai saatleri 
içinde kullanmaları konusunda bilgilendiriyor, 
cesaretlendiriyoruz.
 
- BİT’i yoğun kullananlar tatilde sadece 
bedenini değil, ruhunu da dinlendirebilir 
mi? Bunun için neler yapılmalı?

-BİT kullanılarak ruhun dinlendirilmesi 
mümkün değil. Beden olarak tatilde, ailenizin 
yanında, hatta plajda olabilirsiniz. Telefon 
kulağınızda, bilgisayar dizinizde, kafanız sürekli 
iş ile meşgulken ne kadar dinlenebilirsiniz? Bu 
konuda çok çarpıcı bir örnek verebilirim. Geçen 
yaz, ailem ile birlikte bir haftalığına tatile gittim. 
Çok önceden planlanmış ve değiştiremeyeceğim 
bir programdı. Gelin görün ki, aynı tarihte bir 
“grev oylaması” çalışması yürütülmesi gerekti. 
Bir hafta boyunca önümde bilgisayar, günde en 
az 15-20 kişi ile tek tek görüşerek, her birine aynı 
cümleleri kurarak bilgi verdim. Meşgul olanları 
tekrar tekrar aradım. Kimi ile 5 dakika, kimi 
ile yarım saat konuştum. O kadar ki gün içinde 

cep telefonun iki, üç kere şarj etmem gerekti. 
Her birinden aldığım bilgileri bilgisayara 
kaydettim. Diğer arkadaşlardan gelen bilgileri 
konsolide ettim. Bu arada ailemden haklı 
olarak gelen homurtuları savuşturmak ile 
de ayrıca uğraştım. Şimdi, sizce ben bir hafta 
tatilde dinlenmiş olabilir miyim? O tatilde 
bırakın ruhen, bedenimi bile dinlendiremedim. 
Ne yapabilirdim?  Tatile gitmeyebilirdim. Peki, 
o tarihte tatile gitmeseydim de bir ay sonra 
gitseydim dinlenebilir miydim? O zaman da 
başka bir işyerinin başka bir sorunu vardı. 
BİT’i kullanan pek çok çalışan, buna benzer 
pek çok durum yaşadığını ifade edecektir. 
İşverenlerin 24 saat hizmet beklediği, BİT 
kullanılarak sadece işyerlerinde mesai 
saati kavramının olmadığı düşünüldüğünde, 
çalışanların ne bedenen ne de ruhen 
dinlenebilmeleri mümkün görünmüyor. Fakat 
söz konusu hem beden hem de ruh sağlığı olunca 
bu durumla mücadele etmenin ve derhal önlem 
almanın ne kadar acil bir durum olduğu ortada 
duruyor. Bu sorunlar ve ciddiyeti, kamuoyuyla 
daha fazla paylaşılmalı ve yasal kurallarının 
oluşturulması için gerekli çalışmalara derhal 

başlanmalıdır. Diğer yandan çalışanlar da 
bu durumun çözümünü gündemlerine alıp 
işyerlerinde dillendirmeliler.
 
-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. Bunun 
dışında dikkat çekmek istediğiniz başka 
sağlık sorunları nelerdir? Sağlık sorunları 
veya çalışma hayatının zorlukları karşısında 
çalışanları koruyan yasal düzenlemeler var 
mı? Bu konuda neler yapılmalı, çalışanlar 
nelere dikkat etmeli?

-Gün içinde en az 5- 6 saat cep telefonu ile 
konuşmak baş ağrısı yapıyor. Cep telefonunun 
beyin kanseri yaptığı henüz kesinleşmiş bir 
bilgi olmasa da ispatlamaya dair çeşitli bilimsel 
çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada telefonu 
nasıl kullandığımız da önemli. Çoğu zaman 
telefonu omzumuzla tutmaya çalışıp ellerimizi 
serbest bırakmak ve aynı anda ellerimizle 
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başka işler yapmak ihtiyacı duyuyoruz. Bu da 
omuz, boyun tutulmalarına yol açıyor.  Genel 
olarak bilişim çalışanları, günde 12 saat 
bilgisayar başında olmalarından kaynaklanan 
omurga sorunları, göz sorunları, sürekli 
statik elektriğe maruz kalmaktan baş ağrısı 
vb. sorunlar yaşıyorlar. Ancak bununla ilgili 
yasal düzenlemeler maalesef yok. Aslında 
meslek hastalığı olarak tanımlanmalı ve 
bununla ilgili risk faktörleri saptanıp yasal 
bir düzenleme yapılmalı. Sendikamız, bilişim 
sektörü çalışanları ile çalışmaya başladığından 
beri bu konu gündemimizde ve nasıl bir 
yasa düzenleme yapılabileceği konusunda 
çalışmalar yapmaktayız. Üyelerimizin de bu 
yönde talepleri var.
 
- Her an erişilir olmak zorunda kalmak 
kişide stres ve baskı oluşturur mu? Bu baskı 
ve stresten nasıl kurtulabilirler? Sendika 
olarak çalışanların bu gibi durumlarda 
neler yapabileceğine ilişkin yaptığınız/
yapacağınız/önereceğiniz düzenlemeler 
var mı?

-Az önce de belirttiğim gibi bir sendikacı her 
an erişilebilir olmalı. Ama biz sendikacılar 
gönüllülük esasında çalıştığımız ve üyelerimizin 
haklarını her durum ve şartta korumaya 
çalıştığımız için bu farklı bir durum. Bilişim 
çalışanı üyelerimize, tatile çıkarken cep 
telefonlarını kapatmalarını, iş kanunlarında 
çalışma saati ve izin kavramlarının olduğunu, 
işverenlerin onların sadece haftada 40-45 saat 
çalışmaları karşılığında bu ücreti kendilerine 
ödediğini hatırlatıyoruz. Ben de 19 yıl bir bilişim 

çalışanıydım. Dolayısıyla bunun ne demek 
olduğunu çok iyi biliyorum. Bir bilişim sektörü 
çalışanı, bu çizgiyi çok iyi çizmeli. Tatiller 
gerçekten tatil olmalı. Örneğin üyelerimize 
tatildeyken çok gerekli olmadıkça arkadaşlarını 
aramamaya dikkat etmelerini öneriyoruz. 
İşveren işçisinin 7/24 ve 365 gün hizmetinde 
olmasını isteyebilir, ister de… Ama bu sınırı 
çizmesi gereken işçidir. Denizde yüzerken 
cep telefonuna gelen çağrıyı cevaplamak için 
çağrılan bir kişi, ne kadar sağlıklı kalabilir ki? 
Her an “aranabilirim” düşüncesi insanlarda 
baskı oluşturur ve her an cevap vermeye hazır 
durumda kalmak başlı başına stres sebebidir. 
Üyelerimize bu baskıdan kurtulmaları için 
tatildeyken sadece belirli saatlerde ve kısa 
süreliğine telefonlarını açık tutmalarını 
öneriyoruz. Kendinin belirleyeceği bu süre 
içinde telefonunu açarak aramalara geri 
dönmek ve acil konuları kendinin belirlemesi 
kişiyi rahatlatabilir. Zaten o anda ulaşılamadığı 
için çoğu konu arayan kişi tarafından bir şekilde 
çözümlenmiş olacaktır ve daha az iş kalacaktır.

 
-Tatile çıktığınızda, çok da 
kritik ve zorunlu olmayan 
durumlar karşısında BİT’ten 
yararlanarak bir isteği 
yerine getirmeme şansınız 
(belki de lüksünüz) var mı? 
İşe başlarken erişilememe 
gibi bir durumun kabul 
edilmeyeceği size bildirildi 
mi? Böyle bir şans (belki de 
lüksü) olmayanlar nasıl bir 
ruh halindedirler?

-Bilişim çalışanlarına artık 
günümüzde mutlaka cep 
telefonu verilip 24 saat açık 

tutmaları isteniyor. Laptopların yaygınlaşması 
ile şimdi her bilişim çalışanına bir de laptop 
veriliyor. Böylece 7/24, “emre amade” olunuyor. 
Bir bilişim çalışanının cebinde telefonu, elinde 
laptopu olduğu sürece “erişilememe” gibi 
bir lüksü yok. Zaten bilişim çalışanlarının 
örgütlenme ihtiyacı duymalarının altında yatan 
temel neden de bu. Bu sektör çalışanları, 
maaşları ve sosyal hakları nedeniyle değil 
çalışma koşulları nedeniyle örgütlenme ihtiyacı 
duydular. Sürekli ulaşılabilir olma stresi, 
tatilde veya gece eve gidince bile iş beklenmesi, 
ailelerine ve kendilerine zaman ayıramamaları, 
bilişim işçilerini, sendikaya yönlendirdi. Bilişim 
çalışanları, özel hayatlarına saygı istiyorlar.

-İşveren/patronunun  BİT’ten yararlanarak 
tatilde iş istemesi, mesai yaptırması 
karşısında nasıl davranılmalı? İstenilen 
işi tamamlama (elinizin altındaki belge, 
doküman ve cihazlardan uzak) konusunda 

nasıl bir mağduriyet, stres ve tedirginlik 
oluşur? 

-Örgütsüz işyerlerinde işveren iş istiyorsa, 
hangi koşulda olursa olsun bir işçinin itiraz 
etmesi çok zordur. Örgütlediğimiz işyerlerinde 
üyelerimize kendi sınırlarını çizmelerini, mesai 
kavramına uymalarını yıllık izin haklarına 
sahip çıkmalarını öğütlüyoruz. Tüm çalışanlar 
buna dikkat ettiği bireysel tavırlar söz konusu 
olmadığı sürece işverenler de kendini bu 
duruma adapte edecektir.

¬-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?
-İş yasalarımızda yıllık izin süreleri 
belirlenmiştir. Sendika olarak imzaladığımız 
toplu sözleşmelerde bu süreleri daha da 
iyileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dinlenme, 
bir çalışanın sadece en doğal hakkı değil 
aynı zamanda üretme ve çalışmaya devam 
edebilmesi için ihtiyacıdır da. Teknoloji detoksu 
aslında istisnasız herkes için ve yılda en az 15 
gün süre ile gerekli. Ama bunu yapamıyorsak 
bile mümkün olduğu her anda TV, İnternet, 
telefon kapatılıp denizin, rüzgârın, sesine kulak 
verebilmeliyiz. 
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