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Son yıllarda dünya gündeminin en önemli konularından birinin “İklim Değişikliği ve 
Küresel Isınma” olduğu görülmektedir. Bütün dünya ülkeleri tarafından küresel 
ısınmanın insanoğlunu ve yerküremizi nasıl tehdit ettiği ile ilgili birçok kıyamet 
senaryoları yazılırken çözüm için ciddi anlamda bir şeylerin yapıldığını söylemek 

ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Hemen her alanda bu konuyla ilgili çözümlerden 
bahsedilmekte, her ülke, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü kendi sorumluluk alanıyla 
ilgili bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Olumsuz etkilerin azaltılması için özellikle sera 
gazı salınımının kontrol edilmesi ve belirli limitlerin altına çekilmesi yönünde uluslararası 
boyutta çaba harcandığı görülmektedir. İstenilen seviyede olduğu söylenemese de bu 
alanda yapılan çalışmaları önemsemek ve gerekli katkıları her seviyede vermek önem arz 
etmektedir.

Her alanda olduğu gibi bilişim alanında da bu konuda birtakım çalışmalar yürütülmekte 
ve bu çalışmalar da genel olarak “Yeşil Bilişim” olarak adlandırılmaktadır. “Yeşil 
Bilişim” hareketi Küresel Isınma tehdidine karşı bilişim dünyasının destek hareketi 
olarak tanımlanabilir. Yeşil Bilişim hareketi ile bilişim sektöründeki üreticilerin daha az 
enerji harcayan ve bu sayede daha az karbondioksit salınımı yapan donanımlar üretmeye 
başladıkları görülmektedir. Bu gelişmenin hem tüketiciler için hem de üreticiler için iyi 
bir çözüm olduğunu söylemek mümkündür. Zira bu çözüm tüketiciler için daha az enerji 
tüketimi ve daha az fatura anlamına gelirken, üreticiler için daha fazla prestij ve daha 
çok bilinçli kullanıcı tarafından tercih edilme anlamı taşımaktadır. Tam da bu noktada 
tüketicinin yapması gereken bu tür ürünleri üreten üreticilere destek olmaktır. Alınacak 
her donanımda yeşil bilişim kavramını düşünerek karar vermekle ve en az enerji tüketimine 
sahip ürünleri tercih etmekle yeşil bilişim hareketine katkı sağlanmış olunacaktır.
Yirminci yüzyılın en hızlı gelişimi ve değişimi, hiç şüphesiz ki bilişim alanında yaşanmıştır 
ve yaşanmaya devam etmektedir. Bilişim kavramının son yıllarda en az küresel ısınma 
kadar insanoğlunun hayatını etkileyen ve bundan sonra da etkileyecek olan bir kavram 
olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 

Araştırma şirketlerinin değerlendirmelerinde dünyadaki bilgisayar sayısının bir milyarı 
geçtiği ifade edilmektedir. Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre hali hazırda 
işler durumdaki bilgisayar sayısı bir milyarı aşmış durumdadır. Araştırmada ayrıca 
işler durumdaki bu bilgisayarların haricinde çalışmayan kaç bilgisayarın olduğunun 
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ise tam olarak bilinemediğine yer verilmektedir. Gartner 
araştırmacılarının tahminlerine göre işler durumdaki bilgisayar 
sayısının her yıl yüzde 12 artış göstermekte ve bu rakamın 
2014 yılında iki milyarı geçmesi beklenmektedir1. Bu yıllarda 
var olan bilgisayarların yenileneceği ve bu durumun büyük bir 
sorun olarak görüldüğü de ifade edilmektedvtttttvvvvir.

İnternet kullanıcı sayısının iki milyarı aştığı dünyamızda (Şekil 1) 
üretilen veri miktarı her yıl ortalama yüzde 60 oranında artmaktadır 
(Şekil 2).

Şekil 1 - Dünyadaki İnternet kullanıcı sayısı

Şekil 2 - Dünyada üretilen veri miktarı
Kaynak: http://www.slideshare.net

1 - (Erişim), http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=703807, 10 Mayıs 2011
2 - (Erişim), http://www.oecd.org/dataoecd/42/26/40833660.pdf, 10 Mayıs 2011

Yaklaşık 450.000 sunucusu bulunan Google, 
sadece veri merkezleri için yıllık bir milyar 
kWh’den fazla enerji tüketmekte ve bu rakam 
Japonya’da üretilen yıllık elektrik miktarının 
1/1000’ne karşılık gelmektedir. Google, veri 
merkezlerinde kullanılan enerji kaybını azalt-
mak amacıyla yeni veri merkezlerini hidroele-
ktrik santrallerin yakınına kurmaktadır.
Sun firmasının Colorado’daki ofisi-
nin bölgedeki diğer tüm binaların 
harcadığı enerjinin yaklaşık dört 
katı enerji harcadığı ifade edilme-
ktedir. Sun, hem enerji tasarrufu 
hem de sistemlerin güvenliğini 
sağlamak amacıyla Japonya’daki 
firmalarla bir işbirliği yaparak yer-
in 100 metre altına sistem odaları 
kurmayı planlamaktadır.
Toplamda 720.000 m2’lik bir 
alan üzerine kurulu olan IBM 
veri merkezleri dünyadaki en 
büyük veri merkezleri arasında 
sayılmaktadır. IBM, veri merke-
zlerindeki enerji tüketiminin to-
plamda yüzde 40 azaltılması 
için yıllık 1 milyar dolarlık har-
cama ile “Big Green” adlı projeyi 
başlatmıştır. Bu proje ile IBM’in 

kendi veri merkezlerindeki enerji tasarrufunun 
yılda 5 milyar kWh’den daha fazla olacağı tah-
min edilmektedir2.
Amerika Birleşik Devletlerindeki veri merkez-
lerinin 2010 yılında 110 milyar kilowatt saat en-
erji tükettikleri görülmektedir (Şekil 3).
Şekil 4 – Bilişim cihazlarının enerji tüketimi
Kaynak: Oracle
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Bir başarı hikâyesi olarak Telia Sonera’nın “Yeşil Bilişim” ile 
2001-2007 yılları arasında karbondioksit yayınımını yüzde 70 
oranında azalttığı ifade edilmektedir. Bu başarının;
•	 İş	ile	ilgili	seyahatlerin	yüzde	50	oranında	azaltılması,
•	 Ofis	alanlarının	yüzde	50	azaltılması,
•	 Web	konferans	ve	tele	konferans	gibi	hizmetlerin	
kullanımının yıllık yüzde 15-20 oranında arttırılması,
•	 Enerji	kullanımının	yüzde	30	azaltılması	ve
•	 Yeşil	enerjiye	geçiş	yapılması	ile
sağlandığı vurgulanmaktadır3.

Bütün bunlar bilişim sektörünün enerji tüketiminde ve sera 
gazı üretiminde çok büyük olmasa da belirli bir yere ve 
öneme sahip olduğunu göstermektedir. BİT’in yapısı gereği, 
az da olsa olumsuz çevresel etkilerinin bulunmasının yanı 
sıra diğer olumsuz etkilerin azaltılmasında BİT’in önemli 
katkılarının olacağını söylemek mümkündür. Bu noktada 
iklim sistemi ve küresel ısınma konusundan kısada olsa 
bahsetmek yararlı olacaktır.

 Birinci bölümün sonu

3 - (Erişim), http://www.oecd.org/dataoecd/42/9/40833471.pdf, 10 Mayıs 2011
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