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Bilgisayar Yüksek Mühendisi Şule Tabak: 

Ailemdeki herkes BİT’le çok iç içe

BİT’e fazla zaman ayırdığı için çok 
sıkıntı yaşamadığını bildiren Tabak,  
sadece zaman zaman özellikle de 
tatillerde kızıma daha fazla vakit 
ayırmak istiyor…
“Dosya” sayfalarımız için 
sorularımızı yanıtlayan Sentim 
Bilişim Teknolojileri Yazılım 
Müdürü Şule Tabak ise ailesindeki 
herkes BİT’le çok iç içe olduğundan 
BİT’e ayrılan zamanın uzunluğu 
konusunda pek sıkıntı yaşamadığını 
söyledi. Tabak, tatilde sadece 
bedenini değil, ruhunuzu da 
dinlendirmeye çalıştığını ancak pek 
başaramadığını belirtti.

-Ailenizle en son ne zaman tatile çıktınız? 
Eşinizin tatilde teknolojiden uzaklaşıp tüm 
zamanınızı size ayırmasını ister misiniz? 
Bu ne kadar mümkün oluyor? 
-Ailemle en son geçtiğimiz yaz tatile çıktık. 
Eşimden tatilde tüm zamanını bize ayırmasını 
istemem. Çünkü bunu ben de yapamıyorum.  
-Peki siz, tatilde sadece bedeninizi değil, 
ruhunuzu da dinlendirebiliyor musunuz? 
Bunun için neler yapıyorsunuz?
-Ruhumu da dinlendirmeye çalışıyorum ancak 
pek başarabildiğimi söyleyemem.
-Hiç, tamamen teknolojiden uzak 
kalacağınız bir tatili hayal ettiniz mi?
-Yok hayır. 
-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 lüksüm hiç olmadı.
-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?

-Bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT), gün içerinde hangi yoğunlukta kullanıyorsunuz? 
Bir günde ortalama BİT’e ne kadar zaman (-kaç saat veya dakika) ayırıyorsunuz?
-Mesleğim gereği sürekli 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?

-Ailemdeki herkes BİT’le çok iç içe olduğundan bu konuda pek sıkıntı 
yaşamıyorum. Sadece zaman zaman kızıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum. 

Özellikle de tatillerde…

-Mevcut durumdan kısa sürede kurtulabilmek 
için tabi ki cep telefonumun yanımda olmasını 
isterim.
- Her an erişilir olmak zorunda kalmak 
sizde stres ve baskı oluşturuyor mu?
-Özellikle tatillerde oluşturuyor elbette.
-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?
-Yoğun iş yaşamı olan herkes için gerekli 
bence.
- Hiç “Teknoloji detoksu” olarak 
adlandırılacak bir tatil gerçekleştirdiniz 
mi? 
-Bugüne kadar hiç olmadı.
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