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GİB BİM çalışanı Karausta:
Bilgisayarsız tatil olur ama  “cep” olmadan yapamam

Günde 8 saat bilgisayar kullanan Gelir 
İdaresi BİM çalışanı Karausta, bilgisayar 
olmadan iki hafta tatil yapabildiğini 
ancak cep telefonu olmadan tatil 
yapmadığını söyledi.

“Dosya” sayfalarımız için Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  Bilgi 
İşlem Dairesi çalışanı Ayla Karausta da, 
sorularımızı yanıtladı. Dikkat dağınıklığı 
ve konsantrasyon sorunlarını zaman zaman 
yaşadığını belirten Karausta, sessiz bir 
ortamda kalarak, meditasyon yaparak veya 
müzik dinleyerek ruhunu dinlenebildiğini 
bildirdi. Karausta, farklı ülkelerden gelen 
kişilerle Hindistan’da teknoloji detoksu 
sayılabilecek bir tatil.
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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?

-8 SAAT

-Tatilde sadece bedeninizi değil, ruhunuzu 
da dinlendirebiliyor musunuz? Bunun için 
neler yapıyorsunuz?

-Sessiz bir ortamda kendimle kalarak, zaman 
zaman meditasyon yaparak veya müzik 
dinleyerek dinlenebiliyorum.

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

-Telefonsuz yapamadığım için böyle bir şeyi 
başarabilmeyi hayal ediyorum desem daha 
doğru olur. 

-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?

-Devlet memuru olduğum için tatilde olduğum 
yeri bildirmek zorundayım. Çok acil durumlarda 
telefonla iş hakkında görüşme yapmak zorunda 
kalıyorum fakat bunu çok sık yapmıyorum.

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

-Bilgisayar olmadan iki 
hafta tatil yapabiliyorum 
fakat cep telefonum 
olmadan tatil yapmadım.  
İş konusunda tatil süresini 
uzatmak isterim fakat 
teknolojiden tamamen uzak 
kalma konusu düşündürür 
beni. 
-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?

-Adada kalma süreme bağlı eğer şarj 
problemim olmayacaksa isterim yoksa hakkımı 
başka şeyler için kullanırım : )

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

-Evet

-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?

-Evet zaman zaman yaşıyorum.

-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?

-Günde en az birkaç saat cep telefonu ya 
da  bilgisayar kullanan kişiler için gerekli 
olduğunu düşünüyorum.

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

-Evet Hindistan’da dünyanın çeşitli yerlerinden 
gelen kişilerle birlikte 10 gün suren eğitim 
ve tatil deneyimim oldu. Sessiz kalmaya 
özen gösterilen bir süreçti. Yemek yerken 
sessiz kalmak hatta belli bir gün boyunca hiç 
konuşmamak gibi bir uygulama dahi vardı.
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