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Bilişim Teknolojisi  iki taraflı bir toplumsal olgu yaratmaktadır. Bir yandan 
üretim ve kullanım aşamasında yaratığı atıklar ile çevremizi kirletirken diğer 
yandan da sağladığı olanaklar ile daha yaşanılır bir çevrenin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır.

Olumlu etkiyi hepimiz biliyoruz. İyi bir planlama yapıldığı durumlarda bilişim teknolojisi 
insanlar arasında iletişimi yüz yüze olmaktan daha çok ağ ortamına taşıması nedeni ile 
trafiği azaltmakta bu da egzoz gazı salınımını azaltmaktadır. Yarar sadece bu kadarla sınırlı 
değildir. Ofis ortamlarının küçülmesi ve bazı elektronik araçların bilgisayar denetimli 
yönetiminden dolayı daha az enerji harcaması olumlu sayılacak özelliklerdir.
Ama olumsuzluklara da özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir. Son zamanlarda ortaya 
çıkan en büyük olumsuzluk büyük veri ve bu büyük verinin yönetimi için kurulan veri 
merkezlerinin gereksinim duyduğu enerji miktarının hızla artmasıdır. Başta kurumlar 
olmak üzere veri üretimi hızla artmaktadır. Son yıllarda insanların kişisel olarak tutmaya 
başladıkları verilerde hızlı bir biçimde büyüme eğilimine girmiştir. Her an herkes fotoğraf 
ya da film çekmekte ve bunları saklamakta ya da transfer etmektedir.

Artık veri merkezlerinin soğutulması ve yönetilmesi için gerek duyulan enerji miktarı 
kontrol edilemez boyutlara varmıştır. Tartışılmaya başlanan olgulardan biri yeni veri 
merkezlerinin kutuplara taşınması seçeneğidir. Sera gazı salınımı ile ortaya çıkan küresel 
ısınmaya ve büyük enerji tüketiminin göbeğine hızla bilişim teknolojisinin altyapısı 
oturmaktadır.
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Bu ay yazacağım yazıya en iyi uyan başlığın bu 
olduğunu düşündüm. Madem ki insanlar kesilecek 
ağaçlar  için büyük bir duyarlılık gösterip 
yaşamlarını hiçe sayarak Gezi Parkı’nda kendilerini 
dozerlerin altına atıp büyük bir duyarlılık 
sergilediler. Ben de bilişim teknolojisinin yarattığı 
ve kendini bilişimci olarak gören herkesin çok 
önemli bir problem olarak görmesi gereken bir 
olgudan söz etmek istiyorum.

 
Baz istasyonlarının ve her iki yılda bir atılan kişisel bilgisayarların ve neredeyse insanlara 

bir yıl kullandıktan sonra demode oldu kabul edilerek terkedilen cep telefonlarının 
yaratığı çevre kirliliği dışında yeni teknolojik telefon ve bilgisayarların artan 

kapasiteleri nedeniyle artan enerji ihtiyaçlarından meydana gelen çevre saldırısına 
hepimiz duyarlı olmamız gerekmektedir.

Artan enerji ihtiyacı ormanlık alanlar içerisinde bulunan bütün akarsular üzerine 
yeni hidroelektrik santralı kurulmasına neden olurken bir yandan doğa yıkımı 

diğer yandan da oksijen üretiminin azalmasına neden olmaktadır  .
Hesapsız üretilen ve saklanan özellikle de kişisel bilgilerin ayrıntılı olarak 

bir çok kurumda tekrar eder nitelikte biriktirilmesi, kişilerin her an her 
gördüklerini fotoğraf haline getirmeleri ve bunların saklanması için 

gereken biriktirme ortamlarının tükettiği enerji sona doğru gidişin 
kampanalarıdır.

Sözlerimi Hemingway’in ünlü sözü ile bitirmek istiyorum. ‘Bana çan 
kimin için çalıyor deme çan senin için çalıyor’.
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