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TAEK Bilişim Birimi Müdürü Sema Gökçen:
Tatildeyken iş bilgisayarıma bağlanıp 
işleri yapmıyorum artık

Zorlu bir süreçten sonra ruhunu dinlendirebilmeyi 
öğrendiğini anlatan Gökçen, sadece tatilde değil, her gün 

10 dakika ruhunu dinlendirmeye çalışıyor. 

İ şi gereği günlerinin önemli bir bölümünde çok yoğun bilgi işlem 
teknolojilerini (BİT) kullananların teknolojiden uzak bir tatil keyfi 
çıkarıp çıkaramadıklarını ele aldığımız “Dosya” sayfalarımız için 

görüştüğümüz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Bilişim Birimi Müdürü 
Sema Gökçen, sorularımızı tüm içenliği ile yanıtladı. Bu konuyu seçtiğimiz 
için bizi kutlayan Gökçen, hayatının Haziran 2009 öncesi ve sonrası diye ikiye 
ayrıldığını söyledi. Yaşadıklarını bizimle paylaşan Gökçen, daha önce 24 saat 
BİT ile yaşayan, işte sürekli teknoloji ile iç içe olduğunu eve gelince de yine 
evdeki PC’den işteki bilgisayarına masa üstü açık olacak şekilde VPN  ile 
bağlanıp neredeyse sabaha kadar çalışırmış. 
“Hayatımda işten başka bir şey yoktu. 2004- 2009 arası bu durum iyice 
çığırından çıkmıştı. Hırslıydım, öfkeliydim, kızgındım, anlayışsızdım” diyen 
Gökçen, Haziran 2009’da TAEK’te üst yönetimin değiştiğini anımsatıp “Sanki 
tuzdan bir dağ yaratmıştım ve üzerine yağmur yağmıştı. Depresyon teşhisi 
yanında endişe ve kaygı bozukluğu yaşadığımı söyledi doktor.  Tansiyon 
sorunları yaşamaya başlamıştım. Yönetim değişikliği hayatımı kurtardı daha 
ne kadar böyle devam edecektim bilmiyorum” diye konuştu. 
Bunun üzerine bazı kişisel gelişim seminerlerine katılan, yoga yapan, 
beden-ruh-zihin dengesini kurma çalışmalarında bulunan Gökçen, Kasım 
2009 da Vipassana meditasyonu adı verilen inziva çalışmasına katılmış. 
Doğa ile iç içe bir yerde (Gümüşlük-Bodrum)  10 gün hiç konuşmadan, 
TV, telefon, okumak olmadan, günde 2 öğün yemek ve 5 saat uyku ile 
yaşamış. Gökçen, “Bu bir farkındalık çalışması idi. Zihnimin beni eline 
geçirmiş olduğunu ve kendimi akıllı, hızlı 
zannederken ve bununla övünürken ne 
kadar yanlış yaşadığımın farkına vardım. 
Aslında hiç yaşamadığımı anladım. Halen 
yine aynı işte çalışmaktayım ama her şey 
çok farklı. Artık ne yaparsam yapayım 
farkındayım” diye özetledi yaşadıklarını. 
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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?

-İşimden dolayı 8 saat bilgisayar karşısında 
geçiyor. Evde de zaman zaman aktif bilgisayar 
kullanıyorum.

-Gün içerisinde BİT’e ayırdığınız zamanın 
uzunluğu (ya da zorunlu fazla mesai) 
gerekçesiyle eşiniz/çocuklarınızla sıkıntı 
yaşıyor musunuz? Bu konuda en çok neden 
şikâyet ediyorsunuz?

-Çok sıkıntı yaşadılar. Çocuğumu hep okuldan 
en son ben alırdım. Nöbetçilerde beni beklerdi. 
Eşimde iş ve teknoloji bağımlısı olduğu için, 
ikimizde birbirimizden şikâyetçi idik. 27 yaşında 
bir kızım var. Sanırım “Projeler bitmeli” diye 
ikinci çocuk sahibi olmadım.  

-Ailenizle çıktığınız tatilde eşiniz/
çocuklarınız teknolojiden uzaklaşıp tüm 
zamanınızı onlara ayırmasını ister mi? Bu 
ne kadar mümkün oluyor? Bu beklentileri 
karşılanmayınca nasıl tepki gösterirler? 
Tepkilerini haklı bulduğunuzda nasıl bir 
çözüm geliştiriliyorsunuz?

-Bence toplum bilinci artık değişti. Aile kavramı 
şimdilerde daha yüksek değer. 1983 yılında 
çalışma hayatına başladım. 1984’te kızım oldu. 
O yıllarda iş hayatımız aileden önce geliyordu. 
Eşim de ben de hırslıydık.  Sonunda boşandık. 
Sanırım çözüm üretemedik.

-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?

-Ben hep erişilir oldum, çalışanlarımı da 
erişmek isterim. Ama artık erişemediğim 
zaman kızmıyorum. Anlayışla karşılıyorum. 

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

-Evet, bunu yapabiliyorum artık. Sakin 
olmayı öğrendim. Hiçbir şey yapmadan 
durabiliyorum. Tüm vücudumu gevşeterek 
oturuyorum. Zihnimden geçen düşünceleri 
izliyorum. O düşünceyi bitiriyorum, sonra 
yeni bir düşünce geliyor. Böyle devam ediyor. 
Bazen bir düşünceye dalıp gittiğimin farkına 
varıyorum. Zihnimi susturmaya çalışıyorum 
yani. Geçmişin “keşke”lerinde, geleceğin 
endişelerinde gezinen ruhumu bedenimde 
hissetmeye çalışıyorum. “Anda kalmak” 

diyorlar sanırım buna.  Tatilde sabah erkenden 
kalkıp bomboş iskelenin ucuna oturup denizi 
seyretmek ve dinlemek, güneşin ilk sıcaklığını 
hissetmek, tüm zihnini, ruhunu bu ana vermek 
benim için ruhumu dinlendirme çalışması 
bu...  Sadece tatilde değil, her gün 10 dakika 
bunu yapmaya çalışıyorum. Zihnini izlemeyi 
öğrenince insan, artık toplu taşıma aracında 
bile ruhunu dinlendirebiliyor. Hoşlandığım 
şeyleri yapıyorum. Bahçe ile uğraşmak mesela. 
Domateslerim, biberlerim var.
 
-Hiç, tamamen teknolojiden uzak 
kalacağınız bir tatili hayal ettiniz mi?

-Evet 

-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?

-Hiçbir şey almazdım. (bunu yazabildiğim için 
çok mutluyum). 

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

-Ne yazık ki bunu yapmıyorum. Telefonum 
sürekli yanımda, İnternet bağlantısı da var. 
Mail geldiği zaman sinyal veriyor 

-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?

-Bunların hepsini yaşadım.. Aynı anda beş işi 
yaparım diye övünüp bunları beceremeyenleri 
de paylardım. Dikkat dağınıklığını yeni yeni 
yendim. 

-İşveren/patronunuz  BİT’ten yararlanarak 
tatilde iş istemesi, mesai yaptırması 
karşısında nasıl davranırsınız? İstenilen 
işi tamamlama (elinizin altındaki belge, 
doküman ve cihazlardan uzak) konusunda 
yaşanacak mağduriyetin yaratacağı stres 
ve tedirginliği nasıl davranarak en aza 
indirebiliyorsunuz?
 -Geçmiş dönemlerde bu durumlar oldu. Tatilde 
iş istenmiştir ve ben yapmışımdır. Bunları 
normal karşılardım. Şimdi zaten böyle bir talep 
yok. Elimdeki tüm işleri bitirip, öngördüğüm 

işler varsa bunları dağıtarak bana ihtiyaç 
duyulmamasını sağlarım. Eğer iş dağılımı 
yapmamış isem çok stres yaşıyorum. Ama her 
zaman erişilebilir olurum.
 
-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?

-Eğer unutkanlık, uykusuzluk yaşıyorsanız 
bence zamanı gelmiştir. Zihninize dikkatiniz 
verdiğinizde kafanızın içinde binlerce düşünce 
varsa, yetişmeniz gereken hep bir yerler varsa, 
çocuklarınızın, eşinizin gözünün içine ne zaman 
baktığınızı artık hatırlamıyorsanız bence durup 
bir etrafa bakmak lazım.. Nereye gidiyorum 
diye.. 

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

-Buna da kocaman bir EVET diyeceğim.. Şubat 
2011’de Myanmar (Burma) seyahati yaptım.  
Ülkede hiç GSM operatörü yok. İnternet yok. 
Banka yok. Dolar geçmiyor. Ülkeye girerken 
ne kadar harcayacağınız tahmin edip para 
bozduruyorsunuz. Para bozdurma gişeleri yok. 
Bu ülkede bir hafta kaldım. Ekipte bazılarını 
İnternet’in olmaması bayağı sarstı  Dönüşte 
havaalanında (Bangkok) wi-fi aramaları 
görülmeye değerdi. Tüm bunların farkına 
vardığım için kendimi şanslı hissediyorum 
Özellikle bu tür tatiller yapıyorum artık.
 
Yazlığımda geçen yıl telefonu kapattım, 
İnternet’te kapandı böylece. İşten bana cepten 
ulaşabiliyorlar ama ben iş bilgisayarıma 
bağlanıp işleri yapmıyorum artık.
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