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İklim sistemi ve 
küresel ısınma

İklim sistemi, 
atmosfer, yeryüzü, 
okyanuslar, buzullar 
ve yaşayan canlıların 
etkileşimli olarak 
o l u ş t u r d u k l a r ı 
karmaşık bir 
sistemdir. İklim 
genellikle “ortalama 
hava durumu” olarak 
ifade edilmektedir. 
İklim değişikliğinin 
birçok sebebi 

bulunmaktadır ve bunların birçoğu doğal 
sebeplerdir (solar ışınımlardaki sapmalar, 
volkan faaliyetleri gibi). Fakat sera gazı 
emisyonunun gezegenin ısınmasındaki en 
temel rolü oynaması muhtemel olduğu için 
insanların sebep olduğu iklim değişikliği 
daha fazla göz önünde bulundurulmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli  (Intergovernmental Panel on 
Climate Change- IPCC) çalışmaları küresel sera 
gazı emisyonunun 1970 yılından bu yana yüzde 
70 arttığını göstermiştir. Sonuç olarak küresel 
sıcaklık 1950’den beri yaklaşık 0,5:C artmıştır 
(14’ten 14,5’e). Deniz seviyesi aynı dönemde 
10 cm yükselmiş ve kuzey kutbundaki kar 
tabakası 2 milyon km² azalmıştır. Ölçümlerin 
başlamasından bu yana da kaydedilen en 
yüksek yıllık ortalama sıcaklıklar son 12 yıl 
içindedir. Birçok uzman tarafından sıcaklık 
artışının 2100 sonuna kadar 2,5-10 derece 
dolayına ulaşacağı tahmin edilmektedir.  Beşeri 
toplumların ve tabii ekosistemin bu derece hızlı 
iklim değişikliklerine adapte olamayacağından 
endişe duyulmaktadırlar.
CO2 gazı salınımı ısının yeryüzünden uzaya 
geçişini engelleyerek küresel ısınmaya pozitif 
katkıda bulunmaktadır.  2008’de 8 milyar ton 
CO2 havaya karışmıştır. Günümüzde CO2 

salınımının yüzde 40’ına kömür, doğalgaz ve fosil 
atık yakan elektrik santrallerinin sebep olduğu 
ifade edilmektedir. CO2 salınımının yüzde 
33’lük kısmının ise araçlar tarafından salındığı 
tespit edilmiştir. CO2 salınımının yüzde 98’inin 
enerji üretimiyle ilgili olması dikkat edilmesi 
gerekli bir tespit olarak vurgulanmaktadır.
Bu noktada CO2 salınımının kısıtlanmasını 
sağlayacak çözümlerin neler olabileceğini, bu 
çözümlerin hangi alanlarda uygulanabileceğini 
tartışmak oldukça önem arz etmektedir. 
CO2 salınımını azaltacak iki önemli ve efektif 
teknikten birincisi fosil atıkların yerine CO2 
salınımı yapmayan alternatif enerji kaynaklarını 
(rüzgâr, güneş, nükleer enerji) kullanmaktır. 
İkinci teknik ise fosil atıkların daha verimli 
kullanılması ya da kullanımının azaltılmasıdır.

Dünya devletlerinin yeşil bilişim 
konusundaki çalışmaları 
“Yeşil Bilişim”konusunda dünyanın önde gelen 
ülkelerinin kayıtsız kalmadıkları görülmektedir. 
İnsanlık tarihini yakından ilgilendiren ve 
etkileyen zararların önüne geçmek için çeşitli 
çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların 
en önemlilerinin başında Kyoto Protokolü, 
kompakt şehir projeleri ve bölgesel kalkınma 
çalışmaları gelmektedir.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda 
İngiltere, pek çok ilke imza atmış 
bulunmaktadır. İklim değişikliği problemi 
ile mücadele ve karbon salınım oranlarını 
azaltmak üzere yasal olarak bağlayıcı nitelikte 
maddeler içeren ilk İklim Değişikliği Kanunu 
2008 yılında İngiltere’de yürürlüğe konmuştur. 
Ayrıca İngiltere’de İklim Değişikliği Kanununun 
yürürlüğe girmesinin ardından 2008’de enerji 
politikası ve iklim değişikliği politikalarını 
yürüten iki bakanlığın birleşmesiyle Enerji ve 
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İklim Değişikliği Bakanlığı kurulmuştur. Öte 
yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çevre ve 
iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak üzere 2008’de “Yeşil Devlet Bilişim 
Stratejisi”ni oluşturmuştur.

Kyoto Protokolü
Giderek artan bilişim teknolojileri kullanımının 
iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerinin 
farkına varan ilk ülkelerden biri de Japonya 
olmuştur. 11 Aralık 1997’de Japonya’da 
çerçevesi oluşturulan Kyoto  Protokolü, 16 
Şubat 2005’te yürürlüğe girmiştir. Protokole 
göre ülkelerin 2008-2012 yılları arasında 
sera gazı emisyon oranlarını 1990’a kıyasla 
yüzde 5 oranında düşürmeleri gerekmektedir. 
Protokoldeki amaç atmosferdeki sera gazı 
yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak 
seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktır. 
Kyoto Protokolü, 37 sanayileşmiş ülke ve 
Avrupa topluluğu için sera gazı emisyonunu 
azaltma konusunda bağlayıcı hedefler içeren 
uluslararası bir anlaşmadır. Global anlamda 
atılmış en büyük çevreci adım olarak kabul 
edilen Kyoto Protokolü çevre ve insan sağlığı 

açısından zararlı sera gazı salınımının 
azaltılmasında büyük rol oynamaktadır.
Japonya’da yaşama geçirilen Kompakt şehir 
projesiyle, kent merkezlerine özel araçların 
girişinin engellenmesi ile sera gazı salınımında 
önemli bir düşüş elde edilmiştir. Bu çerçevede 
çevre dostu model şehirler oluşturularak 
kompakt şehir modeli kapsamında iyi örnekler 
verilmiştir.  
Fransa’da 2007-2013 yıllarını kapsayan 
bölgesel kalkınma planları karbon nötr 
hedefler içermektedir. Fransız devleti, ulusal 
iklim değişikliği programı çerçevesinde mevcut 
iklim-enerji planlarını gözden geçirmekte, 
şehir planlamada çevresel değerlerin önemini 
arttırmakta, kentlerden kırsal alanlara 
doğru kentsel yayılımı sınırlayıcı çalışmalar 
yürütmektedir.
Avustralya ise iklim değişikliğine uyum 
sağlama ve etkisini azaltma konusunu bölgesel 
politika ve uygulamaları arasında en önemli 
konu olarak belirlemiştir. Avustralya’nın aynı 
zamanda bölgesel politikalarının bir parçası 
olarak, bölgenin ve tüm toplulukların gelecekte 
daha düşük kirlilik seviyelerine kavuşması 

ve Avustralya’daki konutlar için karbon 
kirliliğini azaltma programları için kullanılmak 
üzere bir iklim değişikliği fonu oluşturduğu 
görülmektedir.
Avrupa Birliği (AB), çeşitli Avrupa ülkelerinin 
bireysel çabaları dışında, 2008’de Fransa dönem 
başkanlığında iklim değişikliği konusunu 
bölgesel seviyede ele almaya karar vermiştir. 
İklim değişikliği ile ilgili konular AB’de çevre ile 
ilgili riskler de dahil olmak üzere  tüm yönetim 
seviyelerinde bölgesel kalkınma politikalarına 
entegre edilmiştir.

SMART 2020 Raporu
Bilişim teknolojilerinin çevresel 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasındaki rolü 
üzerinde pek çok çalışma yapılmış olmakla 
birlikte, SMART 2020 bunların arasında öne 
çıkan çalışmalar arasında yer almaktadır. 
SMART 2020 programının tanıtıldığı raporda 
BİT Sektörüne özel bir bölüm ayrılmaktadır. 
SMART 2020 raporu beş farklı açıdan karbon 
salınımının azaltılabileceğini ileri sürmektedir:
•	 Standardize	etmek:	BİT	farklı	sektörlerde	
enerji tüketimi ve salınımı konusunda standart 
formlarda bilgi sağlayabilir.
•	 İzlemek:	BİT,	enerji	tüketimi	ve	tasarımı	

konusunda bilgilerin izlenmesini sağlayabilir. 
•	 Hesaplamak:	 BİT,	 yazılım	 araçları	 ve	
platformları aracılığı ile enerji ve karbon hesap 
sorumluluğunu geliştirebilir. 
•	 Yeniden	düşünmek:	BİT,	yaşayış	tarzımızı	
değiştirecek yeni binalar, yollar ve altyapılar 
tasarlarken yenilikçi öneriler sunabilir.
•	 Dönüştürmek:	 BİT;	 otomasyon	 ve	
davranış değişikliğinden de faydalanarak akıllı 
ve entegre yaklaşımlar ile enerji yönetimi 
sistem ve süreçleri geliştirilebilir.

Türkiye’de “Yeşil Bilişim” konusundaki 
çalışmalar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi 
Başkanlığı tarafından “Yeşil Bilişim 2010” 
konulu bir rapor hazırlanmıştır.
İklim değişikliği, bölgesel ve uluslararası politika 
ve uygulamalar, Türkiye değerlendirmesi ile 
öneri ve yol haritasının yer aldığı rapor, “Yeşil 
Bilişim” konusunda ülkemizde bu alanda 
bugüne kadar yapılan en önemli çalışmalar 
arasında yer almaktadır. 
İklim değişikliği ve küresel ısınma konusu 
başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası 
politikalar ve ülke uygulamalarının yer aldığı 
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raporda bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün yeşil bilişim konusundaki önemine dikkat 
çekiyor. Raporda, bilişim sektörünün çevreye etkisi üç seviyede inceleniyor. 

Birinci seviye etkisi:
 BİT ürünlerinin tasarımdan üretime ve faaliyetinden yok edilmesine kadar hayat döngüsü boyunca 
çevreye doğrudan etkisini içermektedir. Ar-Ge faaliyetleri ve yeşil zorunluluk gibi faktörler daha 
yeni ve enerjiyi daha verimli kullanan teknolojilerin gelişmeye başlamasını sağlasa da bu etki 
çoğunlukla olumsuzdur. Doğrudan BİT ve yaygın kullanımı ile ilgili çevresel konular bu kapsamda 
değerlendirilir. BİT sektörü, toplam karbon ayak izinin yüzde 2’sine denk gelmektedir ve bu oran 
gün geçtikçe de artmaktadır.

İkinci seviye etkisi: 
BİT’in iş ve günlük yaşamda kullanılması sonucu olarak ortaya çıkan süreç verimliliğindeki 
artıştır. E- ticaret, e-devlet ve diğer uygulamalar gibi akıllı motor sistemleri, sanal toplantılar ve 
diğer cisimsizleştirme uygulamaları örnek verilebilir. 

Üçüncü seviye etkisi:
Sistemsel etki ve uzun dönemde ortaya çıkan etkidir. Uzaktan çalışma, telekonferans, akıllı taşıma 
sistemi, akıllı ölçüm ve akıllı bina tasarımları gibi uygulamalarda bilişimin sağladığı verimlilik 
avantajını kullanan insanların ve toplumların davranış kalıplarının değişmesini içermektedir. 
Yine raporda BİT Sektörünün İklim Değişikliğini Önleme Amacıyla Kullanımı aşağıdaki başlıklar 
ile ele alınmakta ve ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
•	 Daha	iyi	tasarlanmış	BİT	cihazları	ve	bileşenleri
•	 	Cisimsizleştirme	(Dematerialization)
– Sayısal içerik
– Sunucu ve PC’lerin sanallaşması
– Mağazalar yerine sayısal alışveriş merkezleri, marketler (e-ticaret)
– E-devlet (çevrim içi devlet hizmetleri) 
•	 E-Sağlık,	e-eğitim,	e-belediye
•	 Artan	süreç	verimliliği	(E-	işletme	kavramı	iş	süreçlerini	içerir.)
•	 Akıllı	Motor	Sistemleri
•	 Akıllı	lojistik	(Gerçek	zamanlı	nakliye,	e-kargo	PTT	örneği)
•	 Akıllı	ulaştırma	sistemleri	(GPS)
•	 Akıllı	binalar	(Isıtma,	Havalandırma,	Işıklandırma)
•	 Elektrik	üretimi	ve	yönetiminde	verimlilik
– Enerji Talep Yönetimi (uzaktan güç yönetimi)
– Yenilenebilir enerji kaynakları
•	 Akıllı	insan	ekosistemi	
– Her yerden ve herkes tarafından erişilebilen BİT sistemi gibi tüm bu konularkapsamlı 
şekilde çalışılması ve uygulamaya konulması gereken konulardır.

Sonuç ve öneriler
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Yeşil Bilişim” konusunda kapsamlı çalışmalar yapılarak 
dünya paralelinde proje ve stratejilerin geliştirilmesi ve ivedi olarak uygulamaya konulması önem 
arz etmektedir. Bu amaçla çok geç kalınmadan ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir Yeşil Bilişim Ulusal 
Koordinasyon Kurulu oluşturularak, bu kurulca hazırlanacak olan 
“Yeşil Bilişim” Bilişim Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Bu çalışmaların 
çıktıları sadece “Yeşil Bilişim” ile kalmayacak birçok alanda pozitif katkı ve etki yaratacaktır.
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