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Çevre kavramı ve yaklaşımları, dünyada yaşanan 
sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelere ve çevre 
sorunlarının yol açtığı sonuçlara bağlı olarak son 

25 yılda önemli ölçüde değişime uğradı ve çevreye olan 
duyarlılık son yıllarda hızlı biçimde arttı.
Son 200 yıldır süregelen üretim ve tüketim alışkanlıkları 
dünyanın ekolojik dengesini önemli derecede etkiledi. 
Sanayi devrimi ile gelişen üretim, başta hava emisyonları 
ve tehlikeli atıklar nedeniyle üzerinde yaşadığımız dünyayı 
büyük ölçüde kirletti. Bu durum ülkeleri çevresel kirliliği 
ve sonuçlarını kontrol etme konusuna uluslar arası 
bağlayıcı çözümler aramaya sevk etti. Bu bağlamda 
tüm üretim ve tüketim alanlarında olduğu üzere bilişim 
sektöründe de çevre dostu/çevreye duyarlı kavramları 
ön plana çıktı, Bilişim teknolojileri (BT), yaşamın her 
alanında standartlarını arttırırken, çevreye zararı da en aza 
indirmenin yollarını bulmak ve tükettiği doğal kaynakları 
verimli olarak kullanmak zorunda kaldı.
Çoğu kez elektronik sanayine “temiz sanayi” gözüyle 
bakılmasına karşın, bu sektörde kullanılan kimyasal 
maddeler, gazlar ve ortaya çıkan artıklar, çevre için çok 
tehlikeli olabiliyor. Bu sorun, gerek gelişmiş ve gerekse 
gelişmekte olan ülkelerde gerektirdiği ciddiyetle ele 
alınmıyor.
Bilişim sektörü öncüleri, çevreci BT’nin fiziksel olarak, 
daha az yer kaplayan, daha hafif, daha az ısı yayan, 
daha sessiz, daha az enerji tüketen, geri dönüşebilir 
malzemeden üretilmiş ya da geri dönüşümü mümkün 
ve çevreye atık olarak en az zararı veren ürünlerin 
üretilmesindeki en önemli ortak payda olduğunu 
belirtiyorlar. Çevreci BT, az enerji kullanmak, üretirken 
çevreye zarar vermemek, zararlı kimyasalların kullanımını 
sınırlamak, atığa dönüşebilir/kolay ayrıştırılabilir 
tasarımları da içine alıyor. 
Çevreci bilişime gün geçtikçe daha fazla önem verilmesinin 
nedenlerinden bazıları şöyle sıralanıyor: 
- Enerji maliyetlerinde ortaya çıkan artışlar,
- Küresel ısınma ve etkileri,
- Özellikle ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) enerji verimliliği, 
toksit maddeler ve sera gazı emisyonlarını kapsayan 
yasa ve mevzuatlardaki artışlar (RoHS ve WEEE gibi AB 
yönergeleri),
- BT organizasyonları, üretici şirketler, kurumsal 
politikalar ve devlet politikaları gibi ilgili tarafların 
çalışmaları,
- Çevreci bilişime ilginin artması, 
- Standartlarına uyumlu ürünler üretilmeye başlanması 
ve enerji tüketimini azaltan ikame teknolojilerin devreye 
girmesi.  
Bilişimle iç içe olan çevre teknolojileri, “Ekonomik 
ve sosyal faaliyetleri birlikte ortaya çıkan, çevre ve 

Bilişimin,  çevre dostu olarak yapılanması (*)

insan sağlığını tehdit eden etkileri en aza indiren ve 
doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak bunları 
sürdürülebilir hale getiren teknolojiler” olarak tanımlanıyor.
 
Çevre dostu teknolojiler, dört başlık altında toplanabilir:
1. Oluşan etkileri ortadan kaldırmaya yönelik teknolojiler: 
Üretim sonucunda ortaya çıkan atık ve etkilere müdahale 
etmeye yöneliklerdir.
2. Süreç değişikliği ile hammadde, enerji girdilerini ve atık 
çıktılarını en aza indirgeyen teknolojiler: Üretimde daha 
az hammadde, kimyasal madde ve enerji, kullanarak daha 
az ve daha zararsız atık üreten süreçleri kapsıyor. Bunun 
yanında üretilen ürünün de daha az zararlı olması önem 
taşıyor.
3. Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım 
teknolojileri: Son zamanlarda sıkça görülen, yan ürün 
sinerjisi gibi yeni yaklaşımlarla zenginleşen teknolojiler.
4. Eski ve geleneksel çevre dostu teknolojiler: Yapıları 
gereği çevreye zarar vermeyen teknolojiler.
Daha az enerji harcayan bilgisayarlar, geri dönüşümlü 
telefonlar, kurşun kullanımının en aza indirildiği teknolojik 
ürünlerin hepsi yaygınlaşan teknoloji kullanımı karşısında 
çevrenin korunmaya alınması bilinci doğrultusunda gelişen 
çevreci teknoloji örnekleri olarak gösteriliyor.
Ayrıca, son dönemde hız kazanan yenilenebilir enerji 
yatırımları da, bu yatırımlarda bilişim teknolojileri de 
kritik bir rol oynuyor. Alternatif enerji yatırımları rüzgârı, 
bilişim sektörünü de olumlu etkileyecek. AB, 2010 
yılında tüketilecek elektriğin yüzde 22’si yenilenebilir 
enerji kaynaklarından oluşmasını sağlamayı hedefliyor. 
Yenilenebilir enerjide Ar-Ge’ye önem vermek, kaynakları 
verimli kullanmak için bilişimden yararlanmak ve 
teknolojide öncü olmayı öğrenmek çok önem kazandı. 
Yenilenebilir enerji yatırımları için kontrol sistemleri, 
iletişime yönelik çözümler, ağ kurma, olasılık ve tahmine 
yönelik yazılımlar ve en uygun şekle sokma-simülasyon 
yazılımları geliştirilmesi bilişimciler açısından öncelikli hale 
geldi.

Bunun dışında, 2009 yılında Stuttgart’ta düzenlenen Bilişim 
Teknolojileri Zirvesi’nde de bilişim teknolojilerinin iklim 
değişikliğini önlemek için ne şekilde kullanılabileceği 
konusuna geniş olarak yer verildi. Siemens, Alman 
Telekomu ve yazılım şirketi SAP’ın ortaklaşa yaptığı bir 
araştırmada, akıllı yazılımlar sayesinde Alman sanayisinin, 
2020 yılına kadar karbondioksit üretimini yaklaşık dörtte bir 
oranında düşürmesinin mümkün olduğu açıklandı.
“Bilişimin çevre kirliliğini azaltmaya” yönelik Gartner’ın 
2008 başında hazırladığı raporda, BT yapılanmalarında 
çevresel faaliyetler için kurumların atması gereken on adım 
şöyle sıralanıyor: 

1. Çevre politikası ve stratejilerini belirleyin,
2. Süreci ölçümleyin ve analiz edin,
3. Çevreci kültürü oturtun, 
4. Gerekli değilse lütfen kapatın,
5. Veri merkezinde enerji tasarrufu için bütünsel hareket edin, 
6. Veri merkezlerinde “her zaman açık”tan “her zaman ulaşılabilir” mantığına 
geçin, 
7.  Enerji faktörünü her karar aşamasında hesaba katın, 
8. Çevreci yazıcıları ve çıkışları garantileyin, 
9. Teknoloji üreticilerini zorlayın, 
10. Teknoloji üreticilerinin kendi çevresel programlarını inceleyin.

(*) TBD Ankara Şube, Bilişim ve Çevre Grubu Araştırması

http://www.bilisimdergisi.org/s146


