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Bedensel ve ruhsal sağlık açısından tatilde, BİT 
kullanımı en aza indirgenmeli 

BİT’in iş nedeniyle yoğun 
kullanımı, bireysel ilişki 
becerisini köreltebiliyor. 
İlişkisel körelmenin önüne 
geçebilmek için BİT detoksu 
olarak adlandırılan bir tatil 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

“Cep telefonu, bilgisayar, İnternet gibi teknoloji 
ürünlerinin hayatımıza hükmettiği şu günlerde, 
bu cihazlardan ayrı herhangi bir zaman dilimi 
geçirebilmek ne kadar mümkün?” sorusu ile 
bütün bir yıl boyunca yoğun ve tempolu iş hayatına 
sıkıştırdığımız tatillerimizde bu teknolojilerin bizlere 
neler yaşattığını ele almaya çalışacağız.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanım 
amaçlarını sosyal ve iş ilişkileri olarak ikiye 
ayırdığımızda ortaya farklı yorumlar çıkabilmektedir.
Bireysel ilişkiler söz konusu olduğunda tatilde 
veya günlük yaşamda bu teknolojileri kullanmanın 
sıradan olmaktan öte, “zorunlu” bir boyut kazandığı 
görülmektedir. Tatile ailesi ya da arkadaşlarıyla 
çıkan bir kişi, bu süre içerisinde yaşadığı olayları 
diğer sosyal çevresine aktarmak için sıklıkla BİT’e 
başvurabilmektedir. Gittiği güzel bir mekânı, çektiği 

ilginç bir fotoğrafı ya da videoyu, yaşadığı 
herhangi bir anı özetleyen bir tweet veya 
facebook paylaşımı olarak yayınlayan kişi, tatilde 
de sosyal ilişkilerini sürdürebilmekte hatta 
çevresindekileri de bu tatil ortamına bir anlamda 
dahil etmiş olmaktadır. Daha çok gençler 
tarafından tercih edilebilen bu tür bir kullanım, 
tatillerinde BİT’ten arınmayı hedefleyen kişiler 
tarafından eleştirilebilmektedir. Bu eleştirinin 
ana fikri,  en azından iş hayatının stresinden 
kurtulmaya çalışılan tatillerde insani ilişkileri 
iletişimin en yalın halinde sürdürme ihtiyacıdır. 
Bu durum, özellikle çekirdek aile olarak çıkılan 
tatillerde çocuklar ve ebeveynler arasında 
sorunlara neden olabilmektedir. Bu bakımdan 
her iki durumu dengeleyecek önlemlerle bu 
tatil daha keyif alınabilir hale getirilebilir.
BİT’lerin iş nedeni ile yoğun kullanımı, kişinin 
bireysel ilişki becerisini köreltebilmektedir. Bir 
holding CEO’su gelişmiş bir BİT ağı sayesinde 
yüz-yüze iletişime gerek duymadan birçok 
kişi ile aynı anda haberleşebilmektedir. Bu 
durumun kişiye sağladığı birçok avantajın yanı 
sıra neden olduğu ilişkisel 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. Gün boyu 
yanımızda bir cep telefonu bulundurmamız, iş 
kaynaklı bir sorumluluğu reddetme lüksünü 
ortadan kaldırabilir. Bu durumda ortaya 
çıkabilecek stres faktörünün önüne BİT’e 
ayrılacak sınırlı bir zaman dilimiyle geçilebilir. 

Tatile çıkmadan önce belirlenen bu zaman 
dilimi, kişiye daha rahat bir tatil olanağı 
sunacaktır. 
BİT’in yoğun kullanımının bedensel sağlık 
üzerinde de olumsuz etkileri bulunabilmektedir. 
Görme, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları 
en yaygın fiziksel problemlerdir. BİT ürünleri 
kullanımıyla bedenin daha az hareket etmesi 
obeziteden omurilik bozulmalarına kadar birçok 
fiziksel soruna yol açabilmektedir. Bu nedenle 
tatilde BİT kullanımının en aza indirgenmesi 
hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından 
önem taşır.


