
2011 OCAK150 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 151

http://www.bil isimdergisi.org/s128

Çevremizde bir şeyler oluyor !..

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde yılda 45 milyon ton elektronik atık oluştuğunu 
tahmin ederken ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre,  yılda 30-40 milyon PC hurdaya 
çıkıyor. 
Ülkemizde de önemli sorun haline gelmeye başlayan elektronik atık ve kıymetli 
metallerin (bakır, alüminyum, altın vs), güvenli bir şekilde geri dönüşümü için 
yöntemler geliştirilmeli ve toksik metaller (kurşun, kadmiyum, civa vs.) toprak, 
hava ve suya karışmadan yok edilmeli. 

B ilişim ve Çevre Çalışma Grubu’nun (BİL-ÇEV) tohumları, 12. TBD Kamu Bilişim Platformu 
çalışmaları kapsamında, Belge Grubu’nun, bugüne kadar ülkemizde pek de göz önüne 
alınmayan “Çevreci Bilişim”i programına alması sonucu atıldı. Belge Grubu, 2009 yılının 

on birinci ayından başlayıp 2010 yılının 5. ayında bitirerek hazırladığı raporla, bilişimde farklı 
bir bakış açısı sundu. Kurum ve kuruluşların BT politikalarına yön veren Rapor, bilgisayarları 
üreten firmaların üretim yaparken veya ithalat yapan firmaların bilişim cihazlarını ithal ederken 
çevreyi ve insan sağlığını ilgilendiren konulara duyarlı olmalarını içeren, farkındalık yaratan 
bir belge niteliği taşıyor. Rapor, TBD 12. Kamu Bilişim Platformu’nda takdimi ile kamuoyunun 
dikkatini çekti, konunun önemi ilgili kesimler tarafından kabul gördü. Bu durumu tespit eden 
TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu, Çevreci Bilişim’in sürekli çalışma grubu olarak hayata 
geçirilmesi kararını aldı. Ve çoğunluğu belge grubu üyelerinden oluşan kişilerin organize 
olmasıyla “Bilişim ve Çevre Çalışma Grubu”,  Yürütme, Danışma gibi kurullarını tamamlayarak 
çalışmalarına başladı. 

Bilişim ve Çevre Çalışma Grubu’nun örgütlenmesi şöyle:
Yürütme Kurulu; Ercan Kaptanoğlu (Başkan),  Ebru Altunok (Başkan Yardımcısı), Filiz Çakır 
(Yazman), A.Erhan Altunok, F. Leyla Ersun, Funda Koyuncu,  H. Mete Çağan, Nuran Görgün, 
Tuğba Altınışık, 
Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri; Selin Engin, Ulaş Canatalı. 
Danışma Kurulu: Ahmet Ayvalı, Cüneyt Atınç, Didem Akar, Perihan Uzdil. 
Kısa adı TBD “BİL-ÇEV” olarak benimsenen Bilişim ve Çevre Çalışma Grubu’nun misyon, vizyon 
ve hedefleri belirlendi ve grup logosu için çalışmalara başlandı.   
Misyon: Teknoloji ile yaşam kalitemizi yükseltirken; bilişim ürünlerinin çevreye duyarlı olarak 
üretilmesi, satılması, kullanılması ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak.
Vizyon: Türkiye Bilişim Derneği’nin Vizyonu.                 

Ahmet Ayvalı
ahmet.ayvali@tbd.org.tr
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Neden “Çevreci Bilişim”?  
Hatırlanacağı gibi yeryüzünün ilk bilgisayarı 
ENİAC’ın yapımı 6 yıl sürmüş, 1939’da yapımına 
başlanmış 1946’da bitirilebilmiştir. Ağırlığı 
30 ton olan ENİAC’ın yapımında binlerce 
vakumlu tüp kullanılmıştır. Tüpler çalışırken 
çok ısındığından yanına devasa bir soğutucu 
yapılmıştır. Ben bu tarihten yaklaşık 30 yıl 
sonra 1977’de Petrol Ofisi’ne programcı olarak 
başladığımda, kurumda 1968 yılı yapımı UNIVAC 
9200 bilgisayarı vardı. 8KiloBayt belleği olan 
UNIVAC 9200 bilgisayarın, diski, teypi ve disketi 
yoktu. Assembler veya RPG programlama diliyle 
programlanabiliyordu. Programlar ve veriler, 
başlangıçta 96 kolonlu kartlara delinirken daha 
sonraki yıllarda 80 kolonluk kartlara delinir 
olmuştu. Kartları delen, sıralayan, birleştiren 
yarı elektronik makinelerin yapımı,
 genelde metallerden oluşmakta idi. Yazıcıları, 
yanları delikli “sürekli form” dediğimiz kâğıtları 
kullanırdı ve yarı elektronik bu bilgisayarlar 
inanılmaz gürültü çıkartırdı. O dönemde 
BİM’de çalışan pek çok kişinin bugünlerde 
benim gibi duymada sorunlar yaşadığını tahmin 
edebiliyorum.  Sözü getirmek istediğim nokta, 
o tarihlerde bile kullanılan bilgisayarların 
yapımında çok fazla metal, çok büyük elektronik 
kartlar ve tüpler kullanılmasıdır. Yine bu 
bilgisayarlar çok ısınırdı ve bu nedenle de 
devasa soğutucular odalarda bulundurulurdu. 
Petrol Ofisi’nin yeni bir bilgisayar edinmesi, 
çeşitli kez ihalelerin ertelenmesi/iptal 
edilmesi gibi nedenlerle 1988 yılını buldu. 
Eski bilgisayarların oda dışına çıkartılması, 
çıkartıldıktan sonra konacak yer bulunması 
işlemi de ayrı bir proje konusu oldu. Çünkü 
UNIVAC bilgisayarın ağırlığı belleği gibi 8-10 ton 
civarında idi. Bunun yanı sıra kaldırılması çok 
güç gerektiren 12 adet kart delgi makinesi ve bir 
yazıcı vardı, bunların da taşınması gerekiyordu. 
Bütün bu cihazlar kapıdan çıkartılamadığından, 
binanın dışından pencere ve duvarın yıkılması 
sonucu vinçle çıkartılarak binanın arka 
tarafına yerleştirilmesi ile yeni bir sorun 
ortaya çıktı. Bu yeni sorun, “Bu metal yığını 
elektronik cihazlara ne yapılacak?” idi. Ortada 
bir atık vardı. Benim  “Bir sanat okuluna hibe 
edelim, öğrenciler söksünler, eski teknolojiyi 

öğrensinler” şeklindeki önerime bürokratik 
engellerden dolayı sıcak bakılamıyordu. Ama 
söz konusu atıklar, mevzuat gereği çöpe de 
atılamıyordu. Bu nedenle yine mevzuat gereği 
satış ihalesine çıkıldı. İhale için ilan parası 
harcandı (O dönem gazete ve Resmi Gazete’de 
ilan yayınlanıyordu). Tabii ki, satın alan olmadı. 
Bu arada cihazlar üstü örtülü olarak aylarca 
(yaklaşık 9 ay) binanın arka kapısındaki 
koridor aralığında mezbelelik görünümde 
bekledi. Sonunda benim dediğim oldu ve bir 
komisyon kuruldu. Satılamayacağına kanaat 
getirildiğinden, Makine ve Kimya Endüstrisi’ne 
(MKE) hurda olarak verilmesine ya da bir eğitim 
kuruluşuna hibe edilmesine karar veren raporla 
genel müdür oluru alındı. Sanat enstitülerine 
taşıma onlara ait olmak üzere hibe edileceği 
duyuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam Yenimahalle 
Sanat Enstitüsü cihazları sökerek parça parça 
götürdü. Ne yaptılar bilmiyorum. Belki de bazı 
elektronik kartlarını hâlâ öğrencilere eski 
teknoloji diye gösteriyorlardır. Gösteriyorlarsa 
çok da iyi yapıyorlar, çünkü artık başka yerde 
bulunması çok zor.  
Yukarda söz ettiğim anekdotun, bilişim ve 
çevrenin ne kadar iç içe düşünülmesi gerektiğini 
ortaya koyan en somut örnek olduğunu 
sanıyorum. 

Çünkü öncelikle bilgisayarlar, çok gürültü 
çıkartıyor ve insan sağlığını etkiliyor. Ayrıca 
binlerce, milyonlarca plastik alaşımlı kart 
kullanılıyor; kâğıt israf ediliyor, kullanılanlar 
atık oluşturuyor. Ve inanılmaz ısı yayıyorlar;  
soğutmak için devasa soğutucular kullanılıyor. 
Bunun gibi pek çok neden sayabilirim. 
Bilindiği gibi 1980 yılından sonra bilgisayarlarda 
“chip:yonga” kullanımı, bilgisayarların hacim 
ve ağırlık olarak küçülmesine, buna karşılık 
bellek ve disk kapasitelerinin artmasına neden 
oldu. Ayrıca fiyatlar düştü ve üretim inanılmaz 
derecede hızla arttı. Doğal olarak iş yerlerine, 
evlere, okullara çok sayıda kişisel bilgisayarlar 
girdi. Teknolojinin ve üretimin hızla arttığı 
dünyamızda eski bilgisayarların, yazıcı gibi 
çevre birimlerinin nasıl değerlendirileceği 
ya da nasıl yok edileceği önemli bir sorun 
olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayarların ya 
da elektronik cihazların insan sağlığını en az 

etkileyecek şekilde üretilmesi biz insanlar 
için önem arz ediyor.  

Çevreci Bilişim Belge Grubu’nun 
raporunda açıkça belirtildiği ve 

burada tekrar edilmesinde yarar 
gördüğüm iki noktayı aşağıda 
dikkatlerinize sunarım:

*Bir bilgisayar ve ekranının 
üretiminde yaşam döngüsü 
boyunca en az 240 kg, 2 
gramlık bir 32 MB DRAM 
bellek yongasının üretilmesi 
için ise en az 1200 gram fosil 
yakıta ihtiyaç duyuluyor. 

*Bilişim endüstrisinde en 
çok CO2 salınımı, masa üstü 

bilgisayarlardan ve veri depolarından (data 
center) yapılıyor. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (The 
United Nations Environment Programme 
-UNEP) göre dünya genelinde elektronik atık 
sayımında,  gibi bir rakam 
çıkabileceği tahmin ediliyor. 

 göre 
(Environmental Protection Agensy-EPA) ise 

 Tahminlere göre, bilgisayar 
ve monitörlerin yüzde 70’i, TV’lerin ise yüzde 
80’inin ömrü, çöplüklerde son buluyor.    
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
elektronik atık (bilgisayar, monitör, entegre 
devreler, cep telefonu, TV, elektronik parçalar/
cihazlar vs), sorunu çok önemli boyutlara 
ulaşacak. Sorun daha da büyüyüp çözümsüz 
hale gelmeden, geri kazanım teknolojilerinin 
uygulanıp yaygınlaşmasına ihtiyaç var. 

Ülkemizde de elektronik atıklar, önemli sorun 
haline gelmeye başlamış olup, bunlardan geri 
kazanılabilecek kıymetli metallerin (bakır, 
alüminyum, altın vs), güvenli bir şekilde geri 
dönüşümü için yöntemler geliştirilmeli ve toksik 
metaller (kurşun, kadmiyum, civa vs.) toprak, 
hava ve suya karışmadan yok edilmelidir. 
Bütün bunlar TBD bünyesinde kurulan 
“Bilişim ve Çevre Çalışma Grubu”nun yapacağı 
çalışmaların önemini gözler önüne seriyor. 
Çalışma Grubu’nun yapacağı çalışmalar, 
ülkemizde çevre bilişiminin yapılanması ve 
standartlaşmasında önemli bir adım olacaktır.  

TBD Çevre ve Bilişim Çalışma Grubu’na 
başarılar dilerim… 

http://www.bilisimdergisi.org/s129
http://www.bilisimdergisi.org/s128


2011 OCAK154 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 155

http://www.bil isimdergisi.org/s128

http://www.bilisimdergisi.org/s129
http://www.bilisimdergisi.org/s128

