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Dünyamız, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerini her geçen gün daha şiddetli hissediyor. 
Artan insan nüfusunun beslenmesi, barınması ve 
sağlıklı yaşam hakkından yararlanması, sınırlı kaynakları 
sürdürülebilir biçimde kullanarak mümkün olacak.  

Tükettiğimiz yakıt miktarı, enerji talebimiz ve daha birçok etkenle doğanın dengesini 
her geçen gün tehlikeye atıyoruz. Doğal kaynaklarımızı bu şekilde tüketmeye devam 
edersek, 2050 yılında iki gezegene daha ihtiyacımız olacak. Bu nedenle, bir an önce 
tedbir almamız, iş yapış şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor.

Çözüm, verimlilik ve inovasyon sağlayan mobil teknolojilerin yaygınlaşmasında 
yatıyor. Günümüzün mobil dönüşüm çağında, her işin başına mobil’in “m” takısı 
ile eklenerek ortaya çıkan mobil iş modelleri, sürdürülebilirliğin lokomotifi oluyor. 
Mobil teknolojiler, tüm sektörlere dokunurken, eğitimden sağlığa, finanstan lojistiğe, 
tarımdan üretime tüm iş alanları mobil teknolojilerle yeniden tasarlanıyor, hız 
kazanıyor ve tasarruf sağlıyor. Doğal kaynakların kontrollü kullanımı ve sürdürülebilir 
kalkınma hedefini ulaşılabilir kılan mobil teknolojiler, daha yeşil bir dünyaya hizmet 
ediyor.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olan telekomünikasyon sektörünün 
önemli bir oyuncusu olarak, sürdürülebilirlik konusunda büyük bir sorumluluk 
taşıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirliği temel iş stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası 
olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız, öncelikle içinde yaşadığımız 
toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefi ile mobil ve internet teknolojilerinin 
erişilebilir olması, etkin şekilde kullanılması ve böylece teknolojiyi hayatın hizmetine 
sunma esasına dayanıyor.

Teknolojinin sunduğu olanakları sürdürülebilir kalkınmanın hizmetine sunmak için 
sürdürülebilirlik konusunda etkin çalışmalar gerçekleştirmekte olan Bölgesel Çevre 
Merkezi (REC) ile birlikte “Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Projesi”ni başlattık. 
Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atmış olmanın onurunu taşıyoruz. Uzun soluklu 
çalışmalar sonucu hazırlanan bu raporda, bilgi ve iletişim sektörünün sürdürülebilir 
bir kalkınma için sunduğu fırsatları, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için hayata 
geçirilen çalışmaları ve sonuçlarını ele aldık. Rapor ayrıca Vodafone Türkiye olarak 
kendi faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımıza ve teknolojimizi 
sürdürülebilir kalkınmanın hizmetine nasıl sunduğumuza dair bilgiler içeriyor. 
Ülkemizde sürdürülebilirlik anlayışının ve örnek uygulamaların yaygınlaşmasına 
katkı sağlamak üzere oluşturulan bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese, 
Vodafone Türkiye ailesi adına, tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Vodafone Türkiye olarak, “yeşile saygılı kırmızı” vizyonumuz çerçevesinde, 
gezegenimizin ve doğal kaynaklarımızın değerinin bilincinde olarak, mobil 
teknolojilerin yaşam kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Gökhan Öğüt
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı
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Sürdürülebilirliğe 
yaklaşımımız, öncelikle 
içinde yaşadığımız toplumun 
yaşam kalitesini artırmak 
hedefi ile mobil ve internet 
teknolojilerinin erişilebilir 
olması, etkin şekilde 
kullanılması ve böylece 
teknolojiyi hayatın hizmetine 
sunma esasına dayanıyor.
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Hızla artan dünya nüfusu ve ihtiyaca paralel olarak 
yaygınlaşan şehirleşme ve sanayileşme ile beraber, 
insanoğlunun çevre ve sosyal değerler üzerindeki 
olumsuz etkisi geri çevrilmesi güç bir biçimde 
artmaktadır. 

Kaçınılmaz küresel büyümeyi, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda daha kontrol 
edilebilir bir şekilde devam ettirebilmek adına kilit bir kavram olan ‘Sürdürülebilir 
Kalkınma’, hem gelecek nesillerin hem de içinde bulunduğumuz çevrenin 
ihtiyaçlarının gözetilerek doğal kaynaklardan verimli şekilde faydalanılmasını 
hedeflemektedir.

Küresel büyüme sonucu dünyanın ortalama yüzey sıcaklıklarında artışa ve 
dolayısıyla iklimsel dengesizliklere neden olan ‘İklim Değişikliği’ de 21. yüzyılda 
insanlığın mücadele etmek durumunda kaldığı en büyük sorunlardan biridir. İklim 
değişikliği ekonomi, çevre, sağlık ve sosyal yaşam üzerinde küresel ve bölgesel 
ölçekte olumsuz sonuçlara yol açabilecek etkileri nedeniyle ciddi ve karmaşık bir 
sorun olarak ele alınmaktadır. Bu zorlu sorunun çözümüne aday önemli araçlardan 
biri de ‘Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojileri’dir.

Güney Kore, Çin ve Singapur gibi hızla kalkınan ülkelerde bilişim sektörünün öncü 
olmasından da fark edildiği üzere bilişimin Türkiye’nin son dönemlerdeki ekonomik 
büyümesine sağlayabileceği artı değer göz ardı edilemez. Ancak bilişimin ekonomik 
büyümeye oluşturduğu itici güç kadar ülkeler için önemli bir diğer etkisi de çevresel 
ve sosyal açıdan getirdiği kazanımlardır.

Global e-Sustainability Initative (GeSI), Smarter 2020 Raporu ile bilişim sektörü ve 
iklim değişikliği arasındaki ilişki özellikle iki çarpıcı öngörü ile ortaya konulmaktadır. 

• Bilişim teknolojilerinin en yüksek karbon salımlarına neden olan enerji, sanayi, 
ulaşım, tarım gibi sektörlerde uygulanması durumunda 2020 yılındaki toplam 
küresel salım miktarında %16,5’lik bir tasarruf sağlanabileceği öngörülmüştür. Bu 
potansiyel, 1,9 trilyon dolarlık enerji ve yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. 

• Öte yandan bilişim sektörünün büyümesinin potansiyel olumsuz etkisinin 
tespitine yönelik olarak da bilişim sektörünün kendi karbon ayak izi ile sera gazı 
azaltım potansiyeli karşılaştırılmış ve potansiyelin yedi kat daha büyük olduğu 
ortaya çıkmıştır.

Bu konuya Türkiye’de dikkatleri çekmek adına Bölgesel Çevre Merkezi -REC Türkiye- 
Şubat 2013’te, Vodafone Türkiye’nin desteğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim 
Projesi”ni başlatarak madalyonun arkada kalan yüzünü Türkiye’de kapsamlı bir 
biçimde ilk kez tartışmaya açmış ve bilişimin sürdürülebilir bir topluma geçişteki rolü 
ve gerekliliği konusundaki bu raporun hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 

Bilişimin yenilikçi uygulamaları, toplum yapısına farklı bir bakış açısı getirerek bilgi 
ve iletişime dayalı, daha verimli ve daha etkin ‘Bilgi Toplumu’ kavramını ortaya 
çıkartmıştır. Bilgi toplumu ile özellikle ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve 
siyasal açıdan toplumun bir adım ileriye taşınması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir 
büyümeyi benimsemiş bir bilgi toplumunun oluşumu ise bilişimin, ekonominin yanı 
sıra yüksek faydaya sahip olduğu çevresel performans gibi diğer alanlara sağlanacak 
politik sahiplenme,  pazar payı oluşturma ve toplumsal farkındalık yaratma gibi 
destekler yoluyla gerçekleştirilebilir.

Rıfat Ünal Sayman
Direktör, REC Türkiye
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İklim değişikliği ekonomi, 
çevre, sağlık ve sosyal yaşam 
üzerinde küresel ve bölgesel 
ölçekte olumsuz sonuçlara yol 
açabilecek etkileri nedeniyle 
ciddi ve karmaşık bir sorun 
olarak ele alınmaktadır. 

Bu zorlu sorunun çözümüne 
aday önemli araçlardan biri 
de ‘Bilgi ve İletişim (Bilişim) 
Teknolojileri’dir.

REC Önsöz

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç



Dünya ısındıkça, kuraklık artıyor, sular yükseliyor, salgın hastalıklar ve aşırı iklim 
olayları yaygınlaşıyor… Oluşan tahribat geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan önce, 
insanoğlunun Dünya’yı değiştirmek yerine, kendini değiştirerek daha sürdürülebilir 
bir yaşam tarzına yönelmesi gerekiyor.

Bilişim, barındırdığı verimlilik artışı potansiyeli ile insanoğlunun doğa üzerindeki 
ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir araç. ‘Bilgi’ ve ‘İletişim’ 
kelimelerinden oluşan ‘Bilişim’ sözcüğü, gerek anlam bütünlüğü, gerekse de kullanım 
kolaylığı açısından günümüzde sıkça kullanılan bir terim. Gerçekten de tek başına 
bile son derece değerli olan bilgi, diğer taraflar ile paylaşıldığında, başka bir deyişle 
iletildiğinde, daha da büyük bir önem kazanmakta. Bu anlamda, bilişim sözcüğünün 
kendisi bile, bilişimin ne denli önemli bir kavram olduğunun güzel bir ifadesi.

Bilişimin Türkiye’nin ekonomik büyümesine sağlayabileceği katkı, ilgili tüm paydaşlar 
tarafından kabul görmektedir. Ancak, bilişimin, sürdürülebilir kalkınmanın diğer iki 
ayağı olan sosyal ve çevresel etkileri genellikle gözlerden kaçmaktadır. Halbuki 
bilişim, “ekonomik büyümeye” sağladığı katkının yanısıra, ülkenin refah seviyesinin 
ve çevresel performansının yükselmesine de en az büyümeye olduğu kadar katkı 
verebilir.

Bilişimin çözümüne katkı sağlayacağı sorunların başında küresel “İklim Değişikliği” 
geliyor. İklim değişikliği sorunu, çözümü mümkün olan, ancak pek çok bileşenin 
bir araya gelmesiyle çözülebilecek karmaşık bir sorun. Bilişim bu zorlu sorunun 
çözümündeki anahtar olabilir.

Yönetici Özeti:
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Bilişim sektörünün sera gazı 
azaltım potansiyeli, kendi 
karbon ayak izinden yedi kat 
büyüktür!

İnsanoğlunun, günlük faaliyetleri ile, gezegen doğası üzerinde istenmedik, beklenmedik ve 
geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açması mümkün. Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin 
en net gözlemlendiği alanlardan biri “Küresel İklim Değişikliği”. Son yayınlanan IPCC raporu*, 
iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını bilimsel olarak kanıtlıyor.

Değişime Duyulan İhtiyaç

*Birleşmiş Milletler Beşinci İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli’nin (IPCC) AR5 Değerlendirme Raporu



Pek çok sektörde bilişim, elle tutulur, gözle görülür örneklerle verimlilik artışı 
sağlamakta, maliyetleri düşürmekte, yeni yöntemler geliştirmektedir. GeSI1, Smarter 
2020 Raporu ile, 2020 yılında bilişim uygulamalarının enerji, sanayi, ulaşım, tarım 
gibi karbon salımlarının yüksek olduğu sektörlerde kullanılmasının, toplam küresel 
karbon salım miktarında %16,5’lik bir tasarruf potansiyeli barındırdığını tespit 
etmiştir. Bu potansiyel, 1,9 trilyon dolar enerji ve yakıt tasarrufu anlamına 
gelmektedir.2 Avrupa Birliği de 2009 yılında yayımladığı bir tavsiye kararı ile üye 
devletlere bilişim uygulamalarının karbon salımlarının azaltılmasında önemli bir rolü 
olduğunu belirtmektedir.3

GeSI raporu sonuçlarının basit bir aritmetik hesaplama ile Türkiye verilerine 
oranlanması sonucu ülkenin 2020 yılında taşıdığı salım azaltım potansiyelinin 
sağlayacağı tasarruf 20 milyar dolara denk gelecektir. Ancak, bu hesaplama 
oldukça yüzeysel olacaktır. Her ülkenin kendi sosyo-ekonomik konumu, sektörler 
ve gelişmişlik düzeyi bilişim uygulamalarının sağlanacak tasarruf potansiyelini 
belirleyecektir. Türkiye’ye özgü bir çalışma yapmak mümkün olmakla birlikte, böyle 
bir çalışmayla bile tasarrufun büyüklüğünü kesin hesaplamak mümkün olmayacaktır. 
Buna rağmen, Türkiye’de yapılan birçok çalışma da bilişim uygulamalarının enerji 
verimliliği ve karbon salım azaltımı sağladığını ortaya koymaktadır. Mobil iletişimin 
yaygınlaşması ve İnternet erişiminin artması, kullanıcıların zamandan ve mekandan 
bağımsız olarak çeşitli hizmetlere erişiminde karbon salımlarını düşürmektedir. 
Örneğin, banka müşterileri evlerinden veya bulundukları yerden sanal ortamda 
işlemlerini gerçekleştirirken ulaşım kaynaklı karbon salımından ve  kağıt 
tüketiminden tasarruf sağlamaktadır. 

Türkiye’de bilişim vasıtası ile karbon salım azaltımının gerçekleşmesi, hangi yenilikçi 
teknolojiler ve hangi sektörlerde ne büyüklükte olabilir sorusuna net bir yanıt 
vermek zordur. Aşağıdaki tablo, Türkiye’de ve Dünya’da yenilikçi teknolojilerin farklı 
sektörlerde kullanım eğilimleri incelenerek oluşturulmuştur. Ülkemizde özellikle 
ulaşım ve hizmet sektörlerinde göz ardı edilemeyecek gelişmeler kaydedilmiştir. 
Enerji, üretim, tarım ve bina sektörlerinde değerlendirilebilecek yüksek salım azaltım 
potansiyeli bulunmaktadır.

Türkiye’nin karbon salımı ekonomik büyümesinin biraz üzerinde gerçekleşerek 
1990 yılından 2011 yılına %124 artışla 187 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 
(MtCO

2
e)’'nden 422,4 MtCO

2
e’ne çıkmıştır. Bu rakamın %71’i enerji sektöründen 

kaynaklanmaktadır. Türkiye, 2011 yılında enerji talebinin karşılanmasında %72 gibi 
yüksek bir oranda dışa bağımlıdır. Aynı yıl için 54 milyar dolar olarak gerçekleşen 
enerji ithalatı cari açığın %69'una denktir. Enerji verimliliğinin artması cari açığın 
azalmasına destek olacaktır. Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı da Türkiye’nin 
enerji verimliliğinin arttırılması ve karbon salımlarının azaltılması için bilişim 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.4

1 GeSI: Global e-Sustainability Initative

2 ‘SMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a Sustain-
able Future’, GeSI, 2012

3 Commission Recommendation on Mobilising ICT to 
Facilitate the Transition to an Energy-Efficient, Low-
Carbon Economy, 2009
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Tablo 1  Türkiye'de bilişim kaynaklı karbon salım azaltımı potansiyeli ve mevcut durum

Enerji Ulaşım Üretim Hizmet BinalarTarımYenilikçi Teknolojiler / Sektörler

1. Sayısallaştırma ve Cisimsizleştirme

2. Veri Toplama ve İletişim

3. Sistem Entegrasyonu

4. Süreçsel Yönetsel Optimizasyon

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Yüksek Orta Düşük Yok
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Türkiye’nin sera gazı salımlarının 
%80’i elektrik üretimi, ulaşım, 
sanayi üretimi ve konutlardan 
kaynaklanmaktadır. Bilişim 
bütün bu sektörlerde 
salım azaltıcı uygulamalar 
sunmaktadır.

Yönetici Özeti: Değişime Duyulan İhtiyaç
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5 The Ampere Strikes Back, Energy Savings Trust, 2007

Bilişim sektörünün karbon salım azaltımındaki bu önemine karşılık, sektörün 
kendisinin de göz ardı edilemeyecek bir karbon ayak izi söz konusudur. Energy 
Saving Trust 2020 yılına gelindiğinde evlerde tüketilen elektriğin %45’inin bilişim 
ve tüketici elektroniği ürünlerinden kaynaklanacağını öngörmektedir5. Avrupa 
Birliği’nin yukarıda bahsi geçen tavsiye kararında vurgulandığı üzere, üye ülkelerin 
toplam enerji tüketiminin %8’i, toplam karbon salımının ise %2’si bilişim sektörü 
ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Bu değerlerin artış göstermesi beklenmektedir. 
Konu bu açıdan ele alındığında, karbon salımlarının azaltımında bilişim 
uygulamalarının kullanılmasının yanında, bilişim ürünlerinin de karbon salımlarının 
azaltılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Enerji tüketimi bilişim sektörünün en önemli 
maliyetlerinden biri olarak ortaya çıktığı için, sektör firmaları için enerji güvenliği ve 
enerji maliyetlerinin düşürülmesi önemli hedefler haline gelmiştir. Örneğin yeni nesil 
televizyonlarının bekleme konumunda enerji tüketiminde 1996 yılından 2005 yılına 
%93 oranında azaltım sağlanmıştır.

Günümüzde Türkiye bilişim uygulamaları bağlamında ‘teknolojiyi kullanan’ ülke 
durumundadır. Bu anlamda, Türkiye’nin yerli ve yabancı şirketleri Yeşil Satın Alım 
yöntemleri ile doğa dostu ürünlere yönlendirmesi mümkün olabilir.

Bilişim uygulamaları yoluyla karbon azaltımında en önemli nokta ise kurumsal ve 
bireysel davranış değişikliği ihtiyacıdır. Kurumların ve bireylerin davranışlarındaki 
küçük gibi görünen değişikliklerin etkisi çok büyük olabilir. Örneğin, önlü arkalı çıktı 
almanın yaygınlaşması kağıt tüketiminde %50’ye varan tasarruf sağlayabilir. Bir ileri 
aşamada, e-evrak sistemleri kağıt tüketimini çok daha düşük seviyelere çekebilir. 
Bilişim teknolojilerinin bir başka katkısı ise, bireylerin çevre üzerinde oluşan tahribatı 
takip edebildiği, gelişmeleri ve sesini sosyal medya üzerinden paylaşabildiği bir 
altyapı da sunarak bir oto-kontrol yapısı kurmasıdır.

Bilişim teknolojilerindeki yenilikler, beraberinde bilgi toplumu diye 
adlandırabileceğimiz yeni bir sosyal kavram yaratmış durumda. Bilgi toplumu, 
endüstri devriminden farklı olarak verimlilik kavramı üzerinde duracak yeni bir 
yapı oluşturacak. Kamusal politikaların desteği, uygun pazar koşulları ve toplumun 
farkındalığı sonucu; bilgi toplumu iklim değişikliğine yol açan etkenleri ortadan 
kaldırarak, sürdürülebilir bir toplum oluşturabilir.

Türkiye’de bilişim, bilişim sektörü ve sektörün ekonomi içindeki yerine ilişkin olarak 
hazırlanmış çok sayıda strateji, rapor ve akademik yayın bulunmaktadır. Ancak, 
bilişimin çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi çoğunlukla gözden kaçmıştır. 
Bu çalışma, “Yeşil Bilişim” kavramına yoğunlaşarak, bilişim - sürdürülebilir kalkınma 
ilişkisini küresel ve ulusal ölçekte ortaya koymaktadır. Bu sayede paydaşların 
yürüttükleri faaliyetlerde bilişimin sürdürülebilir kalkınmaya olan etkilerini göz ardı 
etmemelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
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Bilişim sektörü, 2002 – 2007 döneminde küresel gayrisafi hasıladaki büyümenin 
%16’lık bölümünü gerçekleştirmiştir. 2020 yılına gelindiğinde ise, küresel ölçekte 
toplam üretimin %9’unun bilişim sektörü olması beklenmektedir.6

Küresel sera gazı salım miktarı 2011 yılı itibari ile 34 milyar karbondioksit eşdeğeri 
(GtCO

2
e) 7  iken, küresel toplam karbon ayak izinin8 2020 yılında 55 GtCO

2
e olması 

öngörülmektedir. Bu miktarın %2,3’üne karşılık gelen 1,27 GtCO
2
e karbon salımı 

bilişim sektöründen kaynaklanacaktır. Öte yandan, bilişim uygulamalarının enerji, 
sanayi, ulaşım, tarım gibi karbon salımlarının yüksek olduğu sektörlerde kullanılması, 
toplam küresel karbon salımının %16,5’ine denk düşen 9,1 GtCO

2
e tasarruf 

potansiyeli barındırmaktadır. Bu potansiyel, aynı zamanda 1,9 trilyon dolar enerji 
ve yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. Bunların yanı sıra bilişim, az gelişmiş kırsal 
bölgelerde, toplumun yaşam kalitesinin arttırılmasında kullanılabilecek önemli bir 
araçtır.

Türkiye’de 2011 yılında 7-8 milyar dolar olduğu tahmin edilen bilişim harcamaları 
GSYİH’nin %1’ini oluşturmaktadır.9

Türkiye’nin karbon salımı ekonomik büyümesinin biraz üzerinde gerçekleşerek 1990 
yılından 2011 yılına %124 artışla 187 milyon ton eşdeğer karbondioksit miktarından 
(MtCO

2
e) 422,4 MtCO

2
e’ne çıkmıştır. Bu rakamın %71’i enerji sektöründen 

kaynaklanmaktadır. Türkiye, 2011 yılında enerji talebinin karşılanmasında %72 gibi 
yüksek bir oranda dışa bağımlıdır. Aynı yıl için 54 milyar dolar olarak gerçekleşen 
enerji ithalatı, cari açığın %69'una denktir.

Türkiye’nin enerji verimliliğinin artması cari açığın azalmasına destek olacaktır. 
Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı da Türkiye’nin enerji verimliliğinin arttırılması 
ve karbon salımlarının azaltılması için bilişim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını 
hedeflemektedir. 10

Türkiye’nin son dönemde yakaladığı yüksek büyüme oranlarını devam ettirerek, 
orta gelir düzeyinden üst gelir grubuna geçmesi için ülkede katma değerin 
ve rekabetçiliğin artması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için Bilişim 
uygulamalarının yaygınlaşması bir zorunluluk haline gelmiştir.

1.1 Sürdürülebilir bir Toplumsal Yaşam ve Bilişim

Bilişim sektörü, dönüştürücü etkisiyle, günlük yaşantımızı daha sürdürülebilir 
kılmaktadır. Sınırlı olan doğal kaynakların tüketimini azaltarak aynı miktarda ürünü 
daha az kaynak ve enerji tüketerek elde etmemizi sağlamaktadır.

Bilişimin çevreyle etkileşimi eş zamanlı olarak olumlu ve olumsuz etkiler 
içermektedir. Dolayısıyla Bilişim’in çevresel etkisini değerlendirmek söz konusu 
olduğunda, tüm bu olumlu ve olumsuz etkilerin bütününe bakmalıyız. Bir 
bilişim ürünün ya da uygulamasının net çevresel etkisi, onun çevreyle olan tüm 
etkileşiminin toplamından oluşur.

Örneğin, binalarda sera gazı azaltımına yönelik bir bilişim ürününü ele aldığımızda, 
bu ürünün sağladığı sera gazı azaltımına ek olarak, ürünün geliştirilmesi, üretimi ve 
işletimi sırasında meydana gelen sera gazı salımını da hesaba katmalıyız.

6 SMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a 
Sustainable Future’, GeSI, 2012

7 Eşdeğer karbondioksit (CO
2
e) : Sera gazlarının 

küresel ısınma potansiyelini belirtmek için kullanılan 
ölçü birimi.

8 Bir kurum, kişi, etkinlik, hizmet veya ürün tarafından 
salınan toplam sera gazı miktarı karbon ayak izi 
olarak tanımlanmaktadır.

9 İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu (2013), T.C. 
Kalkınma Bakanlığı. Bilişim harcaması donanım,  
yazılım ve bilişim hizmetlerini kapsamaktadır. Akıllı 
telefonlar donanım kapsamında değerlendirilirken, 
diğer telefonlar bu kapsamda alınmamaktadır.
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11 İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu (2013) ,T.C. 
Kalkınma Bakanlığı

1

Türkiye’nin yakaladığı yüksek 
büyüme oranlarını devam 
ettirerek, orta gelir düzeyinden 
üst gelir grubuna geçmesi 
için ülkede katma değerin 
ve rekabetçiliğin artmasını 
gerektirmektedir. Bunu 
gerçekleştirmek için bilişim 
uygulamalarının yaygınlaşması 
bir zorunluluk haline gelmiştir.11 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), kısaca “Bilişim”, küresel ekonominin en önemli 
çarklarından biri olarak, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik 
büyümenin ve toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biridir. 

Giriş

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç



Bilişim, şüphesiz günlük hayatımızın ve küresel ekonominin en önemli halkalarından 
biridir. Bilişimin doğasından gelen hız ve verimlilik artışı günümüz uygarlığının 
vazgeçilmez bir parçası olarak sosyal ve ekonomik hayatı doğrusal olarak kesen ve 
birleştiren bir yapıya sahiptir. Yani bilişim yalnız kendi içinde kısıtlı bir konu olmaktan 
çok öte, sosyal ve ekonomik hayatın her noktasında var olan bir ham madde, bir 
çerçeve, bir anlayış biçimi durumundadır. Örneğin, elinizdeki çalışma bile, ilk bakışta 
bilişimle doğrudan ilgisi yokmuş gibi gözüken, iklim değişikliği, enerji verimliliği, 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi çevresel sorunların aslında bilişimle ne denli 
temas halinde olduğuna dair pek çok ipuçları barındırmaktadır. Bilişim uygulamalarının 
çevreyle doğrudan etkileşiminin yanında, yaşam biçimimizi ve çalışma şeklimizi 
dönüştüren dolaylı etkileri de bulunmaktadır. Bilişimin çevresel etkisini analiz ederken 
bu iki ana eksen üzerinden değerlendirme yapmak; yalnız doğrudan etkilerini değil, 
dolaylı etkilerini, yani bilişimin farklı sektörlerdeki rolünü de ele almak gerekir.

1.2 Bilişim ve İklim Değişikliği

Ekonomik büyüme ile sera gazı salımları arasında doğrusal bir bağlantı olduğu 
tartışılmaz bir gerçektir. Sera gazı salımları, özellikle sanayi devrimi sonrası hızlanarak 
artmış ve bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği sorununa neden olmuştur. 
Hâlihazırda var olan ekonomik model sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Yeni, akılcı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik yapıya geçmek, kârlılığın ötesinde insanlığın devamlılığını 
ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, mevcut üretim-tüketim 
uygulamaları değişmediği sürece, 2020 yılında küresel sera gazı salımı yaklaşık 55 
GtCO

2
e seviyesine ulaşacaktır. GeSI’nin analizine göre bilişim, bu toplam üzerinden 

9,1 GtCO
2
e, yani %16,5’lık salım azaltım potansiyeline sahiptir. Bilişim sektörünün 

kendi salımı ise 2020 yılı itibariyle toplam 1,3 GtCO
2
e (toplam sera gazı salımının 

%2,3’ü) olarak gerçekleşecektir.

Bu analizde en dikkat çekici nokta, bilişim sektörünün sera gazı azaltım 
potansiyelinin, kendi karbon ayak izinden yedi kat büyük olması; yani neden olduğu 
salımın çok üstünde bir azaltım sağlamasıdır. Bu durum, bilişimin düşük karbon 
ekonomisine geçişteki rolünü ve önemini çok net olarak göstermektedir.

Bilişim küresel ekonominin en önemli halkalarından biridir. Yalnız gelişmiş ülkeler 
için değil, gelişmekte olan ülkeler için de ekonomik büyümenin ve toplumsal 
kalkınmanın itici güçlerindendir. Öyle ki bir yandan gelişmiş ülkelerin yavaşlayan 
büyümesine yeni fikirler ve inovasyon ile katkı sağlarken, gelişmekte olan ülkelere 
de teknoloji transferi ile sıçrama şansı vermektedir. Bu nedenle bilişimin vazgeçilmez 
rolü gelecek dönemlerde daha da büyüyecektir. 12 http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

Kutu 1

Yeşil Bilişim Kavramı
Bilgi ve iletişim kelimelerinden oluşan bilişim sözü, gerek anlam bütünlüğü, gerekse 
de kullanım kolaylığı açısından günümüzde sıkça kullanılan bir terim haline 
gelmiştir. Gerçekten de tek başına bile son derece değerli olan bilgi, diğer taraflarca 
paylaşıldığında, başka bir deyişle iletildiğinde daha da büyük bir önem kazanmaktadır. 
Bu anlamda bilişim sözünün kendisi bile bilişimin ne denli önemli bir kavram 
olduğunun güzel bir ifadesidir.

Yeşil Bilişim (başka deyişle, “Akıllı Bilişim”) bir çerçeve kavram olarak, önceki nesillere 
göre daha iyi çevresel performansı olan bilgi ve iletişim araçlarını; bununla birlikte, 
ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında çevresel verimliliği artıran bilgi ve iletişim 
teknolojilerine dayalı hizmet ve çözümleri ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere, Yeşil Bilişim sadece bilişim sektörü içinde kısıtlı bir konuya değil, 
enerjiden tarıma, imalattan taşımacılığa kadar her tür endüstriyel ve ekonomik 
faaliyeti içine alan geniş bir yelpazede çalışma alanlarına işaret etmektedir.

Yeşil Büyüme Kavramı
 “Yeşil büyüme” veya “yeşil 
ekonomi” kavramı, OECD ve UNEP 
gibi uluslararası örgütler tarafından 
çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan 
mal ve hizmetlerin yatırım ve 
tüketimini önceliklendiren bir anlayış 
olarak tanımlamaktadır. 

Bu yaklaşım ile çevresel 
sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken 
ekonomik gelişme, gelir artışı, 
istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da 
katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin 
sürdürülebilir üretim tüketim, enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji 
kullanımı ile yeni iş imkânlarının 
yaratılmasının insan refahının 
artırılmasıyla yakından ilişkili 
olduğunu öne sürmektedir.12

Türkiye’de 2011 yılında bilişim 
harcamaları GSYİH’nin %1’ini 
oluşturmaktadır.
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Küresel anlamda, bir yandan ekonomik büyümeden kaynaklanan sera gazı 
salımının azaltılması, öte yandan da zenginlik ve yaşam standardının yükseltilmesi 
gerekmektedir. Bu elbette kolay çözülecek bir mesele değildir.

Bilişim, çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme açısından çok önemli 
bir role sahiptir. 2002 – 2007 yılları arasında küresel gayrisafi hasıla büyümesinin 
%16’lık bölümü bilişim sektörüne aittir. Bununla beraber 2020 yılı itibariyle küresel 
anlamda toplam üretimin %9’luk payının bilgi ve iletişim teknolojilerine ait olacağı 
öngörülmektedir13.

Bilişimin ekonomik büyümeye katkısı ise yeni bir kavram değildir. Bir çalışmaya 
göre, 1970 – 1990 yılları arasında OECD ülkelerinin büyümesinin üçte biri 
genişbant telekom ağı erişimine bağlı olarak gerçekleşmiştir14. Bu bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin modern iş yapma modellerinde ne denli önemli bir yer tuttuğunun iyi 
bir göstergesidir.

Bilişimin sera gazı azaltım potansiyelinin ekonomik göstergeleri de oldukça dikkat 
çekicidir. GESI SMARTer 2020 raporuna göre bilişim temelli sera gazı azaltım 
çözümleri, 2020 yılı itibariyle 1,86 trilyon ABD doları kazanç ve 29,5 milyon yeni iş 
imkanı sunma potansiyeli barındırmaktadır15.

Bilişim sektörünün bu dönüştürücü etkisinin yanında bilişim sektörünün kendi 
karbon ayak izinin 2011 yılı itibariyle toplam sera gazı salımının %1,9’una karşılık 
geldiği görülmektedir. Bu her ne kadar küçük bir oran gibi gözükse de, bilişimin hızlı 
büyüme ivmesi göz önüne alındığında, oldukça kayda değerdir ve hızla artacağı 
unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bilişim sektörü kendi karbon ayak izini azaltmak 
adına adımlar atmaya devam etmelidir. Bilişimin bu noktada başarılı bir karnesi 
bulunmaktadır. Sektörün son dönemdeki durumuna baktığımızda, pek çok son 
kullanıcı ürününün karbon ayak izinin belirgin şekilde azalmakta olduğunu, ağ 
altyapısı enerji verimliliğinin ise giderek artmakta olduğunu görmekteyiz. Buna ek 
olarak, sanallaştırma ve cisimsizleştirme-maddesizleştirme (dematerialization) gibi 
uygulama örneklerinin giderek artması, sektörün kendi çevresel etkisini azaltması 
yönünde umut veren diğer göstergeler olarak akla gelmektedir.

Türkiye’nin karbondioksit başta olmak üzere sera gaz salımlarında 1990-2010 yılları 
arasında %115 oranında hızlı bir artış göstermektedir (Şekil 1).

13 ‘SMARTer 2020: Enabling the low carbon economy 
in the information age’, The Climate Group, GeSI, 
2008.

14 Roeller, Lars H. and Leonard Waverman, (2001), 
‘Telecommunications Infrastructure and Economic 
Growth: A Simultaneous Approach’, American 
Economic Review, Volume 91, Number 4, pp. 909-23

15 ‘SMARTer 2020: The role of ICT in Driving a 
sustainable future’, GeSI, 2012.

Bilişim sektörünün sera gazı 
azaltım potansiyeli, kendi karbon 
ayak izinden yedi kat büyüktür!

%140

%120

%100

%80

%60

%40

%20

%0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2008
Küresel 

Ekonomik Kriz

1994
Ekonomik 

Krizi

2001
Ekonomik 

Krizi1999
Depremleri

Şekil 1  Türkiye’nin sera gazı salım ve ekonomik profili (1990-2010 yılları arasındaki % değişim)

GDP (PPP) (milyar USD, 2005) - ref: World Bank

Nüfus (milyon kişi)

Toplam Sera Gazları (milyon ton eşdeğer CO
2
)

Toplam Sera Gazları (ton-eş CO
2
/kişi)

3

Giriş

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç



Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC ) 2007 yılında 
yayımlanan dördüncü Değerlendirme Raporu’na göre, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz 
bölgesi iklim kuşağının, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında 
olduğu belirtilmektedir. Yapılan modellemeler, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, 
daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin özellikle su kaynakları, Tarım ve Ormancılık 
sektörleri gibi en fazla risk altında bulunan kaynakları için özel çaba sarf etmesi 
gerekecektir.

1.3 Çalışmanın kapsamı

Bu çalışma, Vodafone Türkiye desteğiyle Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 
tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Projesi kapsamında 
oluşturulmuştur. Projede bilişim uygulamalarının karbon azaltım potansiyeline ve 
sürdürülebilir bir topluma geçişteki rolüne dikkatleri çekilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hazırlanan bu rapor üç temel eksen üzerine kurulmuştur:

• Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

• Seçilen Alanlarda Salım Azaltımı Potansiyeli

• Fırsatlar ve Engeller

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilişim bölümünde, bilişimin sağlayacağı verimlilik 
artışı dolayısıyla diğer sektörlerdeki azaltım ve bilişim sektörünün kendi içindeki 
azaltım araçlarına dair uygulama örnekleri ve sonuçları sunulmuştur. Sera gazı azaltım 
potansiyelleri rakamlarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca,  bilişim üreticilerinin ve 
kullanıcılarının davranışsal değişimini belirleyen kamu politikaları incelenmiş olup, 
kurumsal ve bireysel kullanıcıların daha yeşil tutum sergilemek adına izleyeceği 
yöntem ve araçlar sunulmuştur. 

Seçilen Alanlarda Salım Azaltımı Potansiyeli bölümü altında, bilişim 
çözümlerinin tarım sektöründe uygulanması sonucu oluşacak potansiyel salım azaltımı 
miktarına dair bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Mevcut verilerin kısıtlı olması ve tüm 
sektörlerdeki veri eksikliği, elde edilecek faydaların azaltım potansiyeline dair genel 
sayısal sonuçların elde edilmesini mümkün kılmamıştır. Daha çok niteliksel analize dair 
bilgiler sunulmuştur. Yine bu bölümde makineler arası iletişim (M2M) teknolojileri ve 
sağlayacağı karbon salım azaltıcı etkiler incelenmiştir.

Fırsatlar ve Engeller bölümünde, bilişim sektörünün düşük karbonlu bir çağa 
geçişteki rolü, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel değişkenlere bilişim sektörü 
uygulamalarının önündeki engel/fırsatlar ve zorluklar özetlenmiştir.

Dört ay süren çalışma (Mart – Haziran 2013) , sektörel ve teknoloji analizleri, salım 
azaltım potansiyeli sonuçları saygın kurumlarca hazırlanan temel bazı raporları göz 
önünde bulundurmuştur. Ayrıca, farklı uzmanlarla yapılan birebir görüşmelere dayalı 
çıktılar rapora eklenmiştir.

Rapor ekleri, yabancı ve ulusal ülke örnekleri sunarak, farklı projelerden elde edilen 
deneyimleri aktarmayı hedeflemiştir.
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Bu bölümde,  (i) binalar, enerji, ulaşım ve tarım sektörlerinde bilişim destekli sera 
gazı azaltım potansiyeli, (ii) bilişim sektörü tarafından uygulanan sürdürülebilir 
uygulamalar ve (iii) bilişim uygulamalarının etkin kullanılması için davranışsal 
değişim konuları incelenmiştir.

Rapor kapsamında; binalar, enerji, ulaşım gibi karbon yoğun sektörlerde yaygın 
olarak kullanılmaya başlanılan bilişim teknolojileri ve kullanım alanları raporun ek 
kısımlarında özetlenmiştir. 

Çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir yaşama geçiş, toplumun her 
kesimini ve ekonominin her sektörünü ilgilendirmektedir. Bilişim, davranış kalıplarında 
yaratılacak olumlu etki, doğal kaynak kullanımında sağlanacak tasarruf, ekonomik 
büyümede oluşacak verimlilik artışı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için kilit 
öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

16 Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 
Mevcut Durum Raporu, REC Türkiye, 2012

Kutu  2

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?16

“Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme 
hedeflerinde ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de 
sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi bir hayata ilişkin 
beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir.

Çevre ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir 
kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir ancak insanların 
gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir çünkü büyümenin 
hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel 
bozulma çoğu zaman geri döndürülemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik 
ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilerek 
bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli 
bir şekilde yararlanmasının sağlanması, Sürdürülebilir Kalkınma’nın temel 
felsefesini oluşturmaktadır. Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi 
vurgulamaktadır.

Sürdürülebilir bir dünya yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik açıdan da 
dengeli bir yaşama ulaşmakla sağlanabilir. Bugün karşı karşıya kaldığımız ciddi çevre 
sorunlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlar da sürdürülebilirliği tehdit edecek 
düzeyde artmıştır. Halen Dünya’da 1,3 milyar civarı yoksul insanın %70’i ve 1 
milyar civarı okuma-yazma bilmeyen yetişkinin %75’i kadın. Okula gidemeyen 130 
milyon çocuğun üçte ikisi kız. Çoğu ülkede, aynı iş için erkeklere ödenen ücretin 
ancak yarısı kadınlara ödeniyor. Toplam nüfusun büyük çoğunluğu şiddetle iç içe 
yaşamaktadır. Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan engellilerin yaşam kalitesinde 
iyileşmeler olsa da henüz sorunların tam çözümünden epey uzaktayız. Temel sağlık 
hizmetleri ve eğitim hizmetleri ise ülkeler arası büyük farklılıklar gösteriyor. Küresel 
boyutta dezavantajlı kesimler ise iki misli bir yoksunlukla karşı karşıyadır.

Bilişim bütün bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabilir.
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Ulaştırma / İletişim Üretim

Tarım Binalar

Enerji

Hizmetler ve son kullanıcı

Talep yönetimi, fiyatlandırma, yenilenebilir 
kaynakların yönetimi, akıllı dağıtım 
şebekeleri vb.

e-ticaret, sanallaştırma (kâğıt kullanımını 
azaltma), medya, afet yönetimi vb.

Video konferans, eko-taşımacılık, filo takibi, 
elektrikli araçlar, güzergâh planlama, akıllı 
lojistik vb.

Otomasyon, akıllı motor sistemleri vb.

İzleme, coğrafi bilgi sistemleri, hava durumu 
takibi, akıllı sulama şebekeleri vb.

Enerji verimli binalar, bina yönetim 
sistemleri, yenilenebilir enerji entegrasyonu, 
akıllı bina tasarımları vb.

Şekil 3  Bilişimin sera gazı azaltımı potansiyeli barındırdığı sektörler

2.1 Bilişim Uygulamalarının Diğer Sektörlerde Salım Azaltımı - 
Bilişimin Dönüştürücü Etkisi

Dinamik ve yenilikçi yapısı ile bilişim sektörü, diğer sektörlerin iş yapış biçiminin 
değişmesini sağlamaktadır. 

Bilişim sektörünün binalar, enerji, ulaşım, tarım gibi sera gazı salımının yoğun olduğu 
sektörlerde yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte hizmet ve ürünlerin sunumunda; 
kaynak kullanımı, enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda sağlayacağı 
faydalar vasıtasıyla iklim değişikliği ile mücadelede kilit rol oynayacağı pek çok 
çalışmada ortaya konulmuştur.

GeSI SMARTer 2020 raporundaki modelleme ve analiz sonuçlarına göre, bilişim 
2020 yılı itibariyle 9,1 GtCO

2
e sera gazı azaltım potansiyeline sahiptir. Bu 2020 

yılı itibariyle toplam sera gazı salımlarının %16,5’lik bölümüne karşılık gelmektedir. 
Aynı zamanda bu oran bilişimin kendi karbon ayak izinin yedi katından fazladır. Yani 
bilişim sebep olduğu sera gazı salımının yedi katı azaltım imkânı sunmaktadır. 

Bilişimin farklı sektörler için sera gazı azaltım olanakları sunan araçları Şekil 2’de 
gösterilen dört ana başlıkta gruplanabilir.

Görüldüğü üzere bilişimin sera gazı azaltım olanakları temelde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin doğasını belirleyen unsurlar üzerine kuruludur. Gerçek hayattaki bir 
durum ya da işleyişle ilgili verinin toplanması, bu verinin işlenmesi, paylaşılması, farklı 
düzeylerdeki sistemlerin iletişimi, entegrasyonu gibi kavramlar zaten başından beri 
bilişim coğrafyasının temel unsurları olmuştur. Bu unsurlar, bugün iklim değişikliği 
sorunuyla ilgili çözüm yolları sunmaktadır.

Bu teknolojiler, farklı sektörlerde Şekil 3’de gösterildiği gibi kullanılmaktadır:

Veri toplama ve iletişim

Süreç ve işlevsel verimliliği artırma

Sanallaştırma

Entegrasyon

Sera gazı salımına neden olan bir faaliyete ya da ürüne olan 
ihtiyacı ortadan kaldırma 

Örn. Video konferanslar, e-ticaret, m-ticaret

Kaynakların verimli yönetimi ve kullanımı

Örn. Bina yönetim sistemleri, filo takibi

Karar süreçlerini hızlandırma, gerçek zamanlı izleme ve analiz yoluyla 
işlemleri daha etkin hale getirme

Örn. Eko-taşımacılık, hava durumu takibi, Makineler Arası İletişim (M2M)

Otomasyon ve benzeri yöntemlerle verimlilik artışı

Örn. Akıllı elektrik dağıtım şebekeleri (smartgrid), enerji verimli binalar

Şekil 2  Bilişim Sektörünün temel olarak azaltım sağlayacağı araçlar

Bilişim 2020 yılına gelindiğinde 
küresel sera gazı salımlarında 
%16,5’lik bir azaltım 
potansiyeline sahip olacaktır.
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GeSI raporu sonuçlarının basit bir aritmetik hesaplama ile Türkiye verilerine 
oranlanması sonucu ülkenin 2020 yılında taşıdığı salım azaltım potansiyelinin 
sağlayacağı tasarruf 20 milyar dolara denk gelecektir. Bu hesaplama oldukça 
yüzeysel olacaktır. Her ülkenin kendi sosyo-ekonomik konumu, sektörler ve 
gelişmişlik düzeyi bilişim uygulamalarının sağlanacak tasarruf potansiyelini 
belirleyecektir. Türkiye’ye özgü bir çalışma yapmak mümkün olmakla birlikte, böyle 
bir çalışma ile bile tasarruf rakamını kesin hesaplamak mümkün olmayacaktır. 
Türkiye’de yapılan birçok çalışma da bilişim uygulamalarının enerji verimliliği ve 
karbon salım azaltımı sağladığını ortaya koymaktadır. Mobil iletişimin yaygınlaşması 
ile internet erişiminin artması, hizmet kullanıcılarının zamandan ve mekandan 
bağımsız olarak çeşitli hizmetlere erişiminde karbon salımlarını düşürmektedir. 
Örneğin, banka müşterileri evlerinden sanal ortamda işlemlerini gerçekleştirirken 
ulaşım kaynaklı karbon salımından ve  kağıt tüketiminden tasarruf sağlamaktadır. 

Rapor ile farklı yenilikçi teknolojiler ve bu teknolojilerin farklı sektörlerde 
kullanımı incelenmektedir. Türkiye’de bilişim vasıtası ile karbon salım azaltımının 
gerçekleşmesi, hangi yenilikçi teknolojiler ve hangi sektörlerde ne büyüklükte 
olabilir sorusuna net bir yanıt vermek zordur. Tablo 2, Türkiye’de ve Dünya’da 
yenilikçi teknolojilerin farklı sektörlerde kullanım eğilimleri incelenerek 
oluşturulmuştur. Ülkemizde özellikle ulaşım ve hizmet sektörlerinde göz ardı 
edilemeyecek gelişmeler kaydedilmiştir. Enerji, üretim, tarım ve bina sektörlerinde 
değerlendirilebilecek yüksek salım azaltım potansiyeli bulunmaktadır.

Bilişimin küresel ölçekte salım azaltıcı araçları ve yaygın olarak kullanıldıkları 
sektörlerin birbirleri ile kesişimi için Ek - 9’a bakılabilir.

Çalışmanın bu bölümünde yukarıda belirtilen sektörlerin küresel ve ulusal ölçekte 
salım azaltım potansiyeli değerlendirilmektedir.

2.1.1 Enerji Sektörü

Küresel sera gazı salımının %71’lik bölümü enerji sektöründen gelmektedir. Başta 
kömür olmak üzere fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi, yüksek miktarda CO

2
 gazının 

atmosfere salınmasına neden olmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine 
göre toplam enerjinin %67’si fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtların 
alternatifi, güneş ve rüzgâra dayalı temiz ve tükenmez enerji üretimi, doğası gereği 
meteorolojik değişkenlere bağlıdır. Bu nedenle enerji sisteminin bu kaynaklardan 
daha yoğun olarak faydalanması için meteorolojik değişkenleri analiz edip, veri 
işleme ihtiyacını karşılayacak bilişim sistemlerine ihtiyaç vardır. 

Tablo 2  Türkiye'de bilişim kaynaklı karbon salım azaltımı potansiyeli ve mevcut durum

Enerji Ulaşım Üretim Hizmet BinalarTarımYenilikçi Teknolojiler / Sektörler

1. Sayısallaştırma ve Cisimsizleştirme

2. Veri Toplama ve İletişim

3. Sistem Entegrasyonu

4. Süreçsel Yönetsel Optimizasyon

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Potansiyel

Mevcut Durum

Yüksek Orta Düşük Yok

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim
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Ayrıca, üretilen enerjinin son kullanıcıya ulaştırılması sırasında, yani enerji iletim 
ve dağıtım şebekelerinde önemli miktarda kayıp ve kaçaklar yaşanmaktadır. 2012 
verilerine göre AB ülkelerinde ortalama %8 olan kayıp kaçak oranı Türkiye’de 
%14’tür. Kullanıcı tarafından gelen enerji talebinin karşılanması, bu talebi 
karşılayacak şekilde üretimin yönlendirilmesi, iletim ve dağıtım sisteminin kontrolü 
bilişim teknolojilerine dayalı sistemlerle sağlanmaktadır.

Bilişim, enerji sektörünün fosil yakıtlara olan bağımlılığını ve dağıtımda yaşanan 
verimsizliği azaltma yoluyla küresel ölçekte 2 GtCO

2
e sera gazı azaltımı sağlayabilir. 

Akıllı dağıtım şebekeleri (smart grid) tümüyle bilgi ve iletişim teknolojilerine 
dayalı, elektrik iletim ve dağıtımında verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği 
artırmaya yönelik olarak üretici, tüketici ve ara elemanlarla ilgili veri işleme mantığına 
dayanan dağıtım şebekeleridir.

Dağıtım şebekelerindeki verimsizliklerin ortadan kaldırılması, akıllı dağıtım şebekeleri 
oluşturmadaki önemli amaçlardan biridir. Bu yöntemle özellikle ülkemiz gibi 
dağıtımda yaşanan kayıp-kaçakların yüksek olduğu ülkelerde ciddi kazanımlar 
sağlamak mümkündür.

Enerji sektörü üretim iletim ve dağıtımın çeşitli aşamalarında mevcut bilişim 
teknolojilerinden faydalanmaktadır. Ancak sektörün sahip olduğu karbon ayak izinin 
küçülmesinde bilişime daha büyük rol düşecektir.

Bilişimin enerji sektöründe daha yoğun olarak kullanımında bazı engeller 
vardır. Bunların başında kimi projelerin yatırım geri dönüş süresinin uzun olması 
gelmektedir. Bütün bir dağıtım bölgesindeki sayaçların değiştirilmesi gibi geniş çaplı 
uygulamalar yapılmadıkça gerçek anlamda verimli sonuçlar elde etmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, politik kararlılık ve kamu desteği kaçınılmazdır.

17 Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı: Elektrik 
santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş 
elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına 
iletilmesi ve elektriğin son kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

Kutu 4

Kutu 3

Makineler arası İletişim (M2M) Uygulaması - 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
M2M uygulama ve hizmetleri, cihazlar arasında gerçek zamanlı sistemler ile veri 
aktarımını ve aktarılan verinin izlenmesini-analizini kablolu veya kablosuz bağlantı 
teknolojileri ile sağlayan akıllı bilişim uygulamalarındandır.

Enerji sektöründe M2M uygulaması olarak akıllı sayaçlar ile enerji kullanımı evdeki 
bir kontrol ekranı, bilgisayar ya da cep telefonu ile kontrol edilebilmektedir.

Tüketici, elektrik fiyatının yüksek olduğu saatlerde uzaktan kontrol ile klimayı 
kapatabilecek, buzdolabını akşam soğutmaya almak için kurabilecek, açık elektronik 
eşyaları hazır hale getirebilecektir. Bu durum tüketicilerin faturalarına yansırken, 
elektrik üreticilerinin de gereksiz yüklerden kurtulmasını sağlayacaktır.

Elektrik Kayıp Oranları 
Elektrik üretim, iletim ve dağıtımından17 kaynaklanan kayıpların azaltılması 
salımları azaltacaktır. Türkiye’de kayıp-kaçak oranı %14’tür. İletim kayıpları yaklaşık 
%2,5-3 olup, dünya standartları içerisindedir. Bununla beraber dağıtım kayıpları 
yüksektir. Kayıpların azaltılması için çalışılmakta olup, elektrik dağıtım faaliyetlerinin 
özelleştirilmesiyle kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve teknolojik ilerlemeler nedeniyle 
sürekli artan enerji ihtiyacı dikkate alındığında enerji sektöründen kaynaklanan sera 
gazı salımlarının azaltılması adına, enerjinin verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının sisteme entegre edilmesini sağlayan akıllı şebeke araçları ön plana 
çıkmaktadır.
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İkinci bir engel, enerji sektörünün dağınık yapısından kaynaklanmaktadır. Enerji 
sektörü, çok paydaşlı, geniş ve karmaşık bir sektördür: Üretim, iletim ve dağıtımda, 
pek çok özel ve tüzel kurum ve kuruluş yer almaktadır. Bu kadar dağınık bir yapıda 
tüm paydaşları bir araya toplayacak ortak bir irade oluşturmak kolay değildir. 

Tüm bunlara ek olarak, enerji özünde bir son kullanıcı üründür ve kullanıcıların 
davranışsal özellikleri ve tercihleri ile doğrudan bağlantılıdır. Tüketicilerin enerji 
kullanımına ilişkin farkındalığı ve duyarlılığını artıracak yöntemler uygulanmalıdır. 
Enerji sektöründe azaltım potansiyeli sağlayan araçlar Ek - 4’te yer almaktadır.

2.1.2 Ulaştırma ve Taşımacılık Sektörü

İletişim teknolojileri ulaşım ihtiyacını tümüyle ortadan kaldırmasa da, önemli ölçüde 
azaltan bir özelliğe sahiptir. İnsanları veya eşyaları taşımak yerine daha hızlı, daha 
verimli seçenekler kullanmak mümkündür. Ancak hızla küreselleşen dünyada, insan 
ve eşyanın taşınmasına yönelik ihtiyaç hızla artmaktadır. Taşımacılık sektöründen 
kaynaklanan sera gazı salımının da hızla artması öngörülmektedir. 2020 yılı itibariyle, 
taşımacılık sektörünün 7,9 GtCO

2
e küresel sera gazı salımına neden olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu toplam sera gazı salımlarının %14’üne karşılık gelmektedir. 

TÜİK verilerine göre, ulaşım sektöründen 2009 yılında kaynaklanan sera gazlarının 
enerji sektörü içindeki payı %17,04, ulusal toplam salımların içindeki payı ise 
%12,83’dir. Yine 2009 verilerine göre ulaşım sektöründen kaynaklanan toplam sera 
gazı salım miktarı 47,4 Mton CO

2
-eşdeğeridir. Karayolu taşımacılığı, %85 (40 Mton 

CO
2
) ile ulaşım sektörü içinde en yüksek sera gazı salım kaynağı durumundadır ve 

karayolundan kaynaklanan salım miktarı sürekli artış göstermeye devam etmektedir.

Bilişimin sağlayacağı verimlilik artışı taşımacılık sektöründe önemli bir etki 
yaratabilir. GeSI analizine göre bilişim taşımacılık sektöründe 1,9 GtCO

2
e sera gazı 

azaltım potansiyeline sahiptir. Ulaştırma ve taşımacılıkta verimlilik artışı sağlayacak 
teknolojilerin çoğu halen mevcut ve şimdiden kullanıma girmiş durumdadır.

Özellikle genişbant erişim olanağının yaygınlaşması, mobil ağların daha geniş 
kapsama alanına ulaşması gibi etkenler, kişilerin ulaşıma olan ihtiyacını azaltmıştır.

Öyle ki uzaktan görüntülü ve sesli iletişimi sağlayan pek çok yazılım ve hizmet 
çoktan hayatımıza girmiştir. Bu, iş yapma şekillerini de etkilemektedir. Uzaktan 
görüşme imkânı sunan yazılımlar sayesinde, seyahat gerektiren iş görüşmeleri ve 
kurumsal toplantıları, video ve telekonferanslar yardımıyla düzenlemek mümkündür. 

18 Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri,      
T.C. Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Özhan Yılmaz, 
2012

Kutu 5

Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri 18 
Türkiye'de karayolu taşımacılığında ileri teknoloji, bilgi sistemleri, iletişim araçları, 
sensörler ve ileri optimizasyon gibi tekniklerin birlikte kullanıldığı uygulamalar olarak 
tanımlanan “akıllı ulaştırma sistemlerinin” kullanılmasıyla araçların yakıt tüketiminin 
%12 oranında, sera gazı salımlarının da %10 oranında azalacağı öngörülmektedir.

Türkiye'deki mevcut karayolu ağının tamamı için bu konuda yapılacak 16,4 milyar 
liralık yatırım,

• yakıt tüketiminden 3 milyar 600 milyon lira
• araçların yıpranmasından 5 milyar 575 milyon lira
• kazalardan 8 milyar 325 milyon lira
• zaman kayıplarından 15 milyar lira
• çevresel maliyetlerden de 436 milyon lira 

olmak üzere yıllık toplam 32 milyar 936 milyon lira tasarruf edilmesini sağlayacaktır.

9

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç

Mobil teknolojilerin 
yaygınlığının artması kişilerin 
ulaşıma olan ihtiyacını 
azaltmıştır. 



Bu yöntemler farklı seviyelerde kullanılabilir ve kullanılmaktadır. Çalışanların ofise 
gitmelerine gerek kalmadan evlerinden çalışmalarına olanak tanıyan çalışma şekli 
giderek yayınlaşmaktadır. Evden çalışma, personelin 2-3 m2’lik alanlara sıkıştığı ofis 
alanlarına alternatif olarak, herhangi bir yerden herhangi bir zamanda çalışma ve 
üretime katılma olanağı sunmaktadır. Birden fazla konumda ofisi olan, ulusal ya 
da çok uluslu firmalar, benzer teknolojiler yardımıyla daha verimli ve hızlı çalışma 
modellerine geçmişlerdir.

Araçların teknik ve mekanik durumuna ilişkin veriler (örn, lastik havaları, motorun 
teknik durumu vb), sürücülerin davranışsal özellikleri ve sürüş hakkındaki detaylar 
(ne kadar süre hareketsiz beklendiği, hızlanma ve yavaşlama eğrileri) yakıt 
verimliliğini ciddi şekilde etkiler. Bu verileri takip ederek, çözüm önerileri sunmaya 
yarayacak çeşitli bilişim çözümleri mevcuttur.

Gerçek zamanlı trafik takip sistemleri sürücülerin trafikte gereğinden fazla 
oyalanmadan varış noktalarına ulaşmalarını sağlayabilir. Bu çevreye zararı olan pek 
çok zehirli gaza ve gürültüye ek olarak, sera gazlarını da azaltacaktır.

Bunlara karşın ulaştırmada sera gazı azaltımı büyük ölçüde davranışsal özelliklere, 
alışkanlıklara ve yerel kültüre bağlıdır. Kimi ülkelerde toplu taşıma çeşitli nedenlerle 
rağbet görmüyor olabilir. Kimilerinde ise bireysel araç sahipliği kültürel bir öneme 
sahip olabilir. Benzer şekilde uzaktan çalışma şekilleri de firma kültürüyle ilgili 
sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla, bilişimin ulaştırma sektörüyle ilgili sağlayacağı 
faydalar, sosyo-kültürel bir değişimi de zorunlu kılmaktadır. 

Kutu 6

İBB Cep Trafik 
Trafik ve yol bilgilerine, seyahat öncesinde sahip olma imkânı tanıyan İBBCepTrafik 
uygulaması ile sürücü ve yolcular, cep telefonlarını kullanarak, günün her 
saatinde anlık trafik durum bilgilerine ulaşabilmektedir. İstanbul kent genelindeki 
yolculuklara rehberlik eden ve trafik yoğunluğuna göre alternatif güzergâh sunan 
programda, kullanıcılar cep telefonları ile 175 noktadaki trafik görüntülerini canlı 
olarak izleyebilmekte ve 280 adet trafik ölçüm detektörü ile hazırlanan Trafik 
Yoğunluk Haritası’ndan yoğunluk bilgilerini alabilmektedirler. 

Erişim kolaylığı bulunan uygulama, 
http://tkm.ibb.gov.tr adresinden de 
takip edilebilen, trafiğe ait birçok bilginin 
sürücülere daha kolay ulaşmasını sağlayan 
mobil bir hizmettir.
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Mobil teknoloji kullanımı, 
ulaştırma sistemlerinin 
verimliliğini artırma ve 
ulaştırmadan kaynaklı 
çevresel etkilerinin önlenmesi 
konularında önemini 
artırmaktadır.



2.1.3 Üretim Sektörü

Üretim sektörü kaynaklı küresel toplam sera gazı 2008 yılı verileriyle 14,8 GtCO
2
e 

olup %31,4’e karşılık gelmektedir. Bilişime dayalı çözümler sayesinde 2020 yılı 
itibariyle, üretim sektöründe 1,3 GtCO

2
e sera gazı azaltımı sağlanabilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde sera gazı azaltımına yönelik uygulamaların yetersiz kalışı, 
bu ülkelerde sera gazı salımının hızla artmasına neden olmaktadır. Dünya genelinde 
imalâta ilişkin rekabetin ve maliyetlerin artması enerji verimliliğine yönelik yatırımları 
zorlaştırmaktadır.

Bilişim enerji sarfiyatını azaltacak yöntemlerle üretim sektöründe önemli verim artışı 
sağlayabilir. Enerji verimliliğindeki artış, endüstriyel süreçlerde otomasyon ve akıllı 
motor kontrol sistemleri kullanımıyla sağlanabilir. Fabrikalarda modern üretim hatları 
oluşturarak endüstriyel süreçlerde otomasyonu artırmak, akıllı kontrol sistemleriyle 
takip edilen, üretim makinaları devreye almak ve bu sayede enerji kullanımını azaltıp 
uygun hale getirmek mümkündür. Üretim hattının izlenmesi ve kontrolü için bilişim 
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Motor sistemleri, üretim hatlarının en önemli parçalarıdır ve üretimde tüketilen 
elektriğin önemli bölümü bu motor sistemleri tarafından kullanılmaktadır. 
Çoğunlukla geleneksel motor sistemleri, üzerindeki yüke bakmaksızın aynı hızda 
çalışır, bu da gereksiz enerji tüketimine neden olmaktadır. Ancak akıllı motor kontrol 
sistemleri anlık olarak motorun çekmesi gereken yükü takip ederek, motorun 
çalışma hızını gerekli şekilde ayarlayabilme olanağı sunmaktadır. Bu sayede yük 
kapasitesinin azaldığı durumlarda, üretim hattındaki motorlar da yavaşlamakta ve 
enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

2.1.4 Hizmetler ve Son Kullanıcı Sektörü

Hizmetler ve son kullanıcı sektörü, sera gazı salımları açısından çok büyük yer 
kaplamasa da bilişim entegrasyonu yönünden önemli bir sektördür. Son kullanıcı 
hizmetlerinde pek çok bilişim çözümü çoktan kullanıma girmiştir; artan bir hızla da 
ilgi çekmektedir.

Hizmet sektörünün küresel sera gazı salımları 4,8 GtCO
2
e olarak hesaplanmakta; 

bilişim çözümlerinin ise 0,7 GtCO
2
e azaltım sağlayacağı düşünülmektedir.

Kutu 7

Endüstriyel işlemler 
kaynaklı sera gazı salımı
Ülkemizde, 2011 yılı salımlarında CO

2
 

eşdeğeri olarak en büyük payı %71 
ile enerji kaynaklı salımlar alırken, 
bunu %13 ile endüstriyel işlemler 
takip etmektedir.

Endüstriyel işlemlerde otomasyon 
ve akıllı motor kontrol sistemleri 
kullanımıyla sağlanacak verimlilik 
artışı ve azalan enerji tüketimi 
miktarları, sera gazı salımlarında 
azalma sağlayacaktır.

Bilişim teknolojileri ile elektrik 
tüketiminin yoğun olduğu çimento 
ve demir-çelik sanayi endüstriyel 
süreçlerinde enerji tüketiminin 
kontrol edilmesi yoluyla tasarruf 
sağlamak mümkün olacaktır. 2011 
yılı sera gazı envanteri sonuçlarına 
göre çimento ve demir-çelik sanayi,  
CO

2
 eşdeğeri olarak yaklaşık %5’lik 

paya sahiptir.

Tablo 3  Ulaşım sektöründe bilişim uygulamaları 

- Video-konferans
- Evden Çalışma

- Gerçek zamanlı trafik alarmları
- Yer-Yön bulma ve yönlendirme sistemleri (Navigation)
- Anlık trafik bilgisi ve bilgilendirme sistemleri
- Ulaşım modellerinin optimizasyonu, 
- Elektrikli araçların entegrasyonu
- Karayolu ve demiryolu ağlarındaki enerji kullanımının optimize edilmesi

- Araç kullanma biçimlerinin iyileştirilmesi
- Güzergâh planlaması optimizasyonu
- Yer-yön bulma ve yönlendirme sistemleri (Navigation), anlık trafik bilgisi ve bilgilendirme sistemleri

- Uluslararası intermodal taşımacılık uygulamaları
- Güzergâh planlaması optimizasyonu
- Filo yönetimi & telematik
- Lojistik ağların optimizasyonu (Lojistik-Envanter ve lokasyon kontrolü, mal takip ve izlemesi)

- Sensör teknolojileri ve gerçek zamanlı bilgiler (lastik havaları, motorun teknik durumu, yakıt kullanımı)

Akıllı Çalışma

Akıllı trafik yönetimi 
(Intelligent Transport 
Systems)

Eko-sürüş

Bilişim yöntemleri 
kullanılarak optimize edilen 
lojistik sistemler

Araç elektroniği
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E-ticaret, fiziksel olarak mağazaya gitmeden alışveriş yapma imkânı sunmaktadır 
ve kullanım oranı da hızla artmaktadır. Yalnız hizmetler değil, pek çok son kullanıcı 
ürünü de dijitalleşmekte; kağıt gibi pek çok fiziksel ortam yerini dijital ortamlara 
bırakmaktadır. Örneğin müzik CD satışları hızla düşerken online MP3 satışları 
artmakta; benzer şekilde e-kitap satışları da normal kitap satışlarıyla rekabet edecek 
noktaya gelmektedir. Küresel e-ticaret pazarının 2013 yılı itibariyle 900 milyar ABD 
Doları büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir.

E-ticaretle paralel olarak gelişmekte olan diğer bir çözüm ise mobil para 
uygulamalarıdır. Kredi kartı ödemelerinde akıllı cep telefonları kullanmanın yanı 
sıra, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın kullanım alanı olan, cep telefonu 
operatörlerinin para transferi ve ödeme yapma olanağı sunan hizmetleri, bu 
kategorideki ilginç örneklerdir. Mobil para, ATM veya banka şubelerine ulaşımın zor 
veya kısıtlı olduğu durumlarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

Her ne kadar dijital ürünler ve hizmetler hızla hayatımıza girse de alışkanlıkları 
değiştirmek kolay değildir. Halen basılı kitap, dergi ve gazetelere olan talep yüksektir. 
Bilişimin hizmet ve son kullanıcı ürünlerde daha yoğun kullanımının alışkanlıkların ne 
süratle değişeceğiyle orantılı olduğu unutulmamalıdır.

Kutu 8

Bilişim Uygulamalarına Karşı Kırılganlık 
Bilişim uygulamaları çok yüksek dönüştürücü güce sahiptir. Bazı bilişim uygulamaları çeşitli sektörleri hiç beklemedikleri şekilde ani 
ve keskin şekilde etkilemektedir. Örneğin Britannica Ansiklopedisi’nin satış rakamları 1990 yılında 100 binin üzerinde iken, sadece 
5 yıl içerisinde 3 bine düştü. Firmalar ve ülkeler, bilişim uygulamalarının beraberinde getirdikleri dönüşüm gücünü göremedikleri ve 
gereken önlemleri almadıkları taktirde bedeli ağır olacaktır.

Adet

80.000 67.300

3.002
4.321

60.000

40.000

20.000

1990 1995 2000 2005 2010

100.000

1993
Microsoft 
Encarta'yı 
yayımladı

2001 
Wikipedia 

açıldı

2012
Son basılan 

setler

2000
K-12 için 

öğrenme portalı 
açıldı

1999
Ücretsiz reklam destekli, 

online ansiklopedi 
uygulaması başlatıldı

1994
Britanicca 

Web ve 
CD'de

1996
Kapıdan 

kapıya satış 
sona erdi
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2.1.5 Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Tarım ve hayvancılık sektörü 2008 yılı verileriyle küresel olarak toplam 10,6 GtCO
2
e 

sera gazı salımı gerçekleştirmektedir. Bu oran, toplam sera gazı salımının %21’lik 
bölümüne karşılık gelmektedir. Hayvancılık sektöründen kaynaklanan sera gazı 
salımı tek başına bütün ulaştırma sektörünün neden olduğu sera gazı salımından 
fazladır. Hızla artan nüfus ve gıda ihtiyacı tarım ve hayvancılık sektörünün gelecekte 
daha da büyük sera gazı salımına neden olacağına işaret etmektedir. 

Bilişim, tarımsal üretimi artıracak, kaynak kullanımında verimlilik artışı sağlayacak pek 
çok olanaklar sunmaktadır. Bu uygulamaların pek çoğu düşük maliyetlerle, kolay ve 
erişilebilir durumdadır. 

Hayvancılık sektörü, çiftlik hayvanlarının neden olduğu enterik metan gazı salımı 
nedeniyle, iklim değişikliğine olumsuz etki etmektedir. Çiftlik hayvanlarının neden 
olduğu metan gazının sensörlerle takip edilmesine dayalı sistemler, sera gazı 
azaltımında en önemli adımlardan biridir. RFID sensörlerle hayvanların sağlık 
durumunun izlenmesi de olası kayıpları azaltmada önceliklidir.

Bunlara ek olarak, uydu destekli coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tarım arazileri ve 
otlakların izlenmesi, uzaktan algılama yöntemleriyle hasat durumunun takibi gibi 
uygulamalar tarımsal faaliyetlerdeki verimliliğe ciddi katkı sağlayacaktır. Toprağın 
nem durumu ya da mineral dengesi benzer uzaktan algılama sistemleriyle takip 
edilebilir (soil monitoring); bu sayede çiftçiler gereksiz ve aşırı sulama ve gübreleme 
yapmaktan kurtulabilir. Meteorolojik ölçümler ve bu ölçümlerden elde edilecek 
veriler tarımsal faaliyetlerde büyük önem taşımaktadır. Meteorolojik verilerin 
daha verimli işlenmesi ve paylaşılması özellikle tarımsal faaliyetlerin kritik olduğu 
bölgelerde iklim değişikliğinin de ötesinde hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle 
verilerin paylaşılması büyük ölçüde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalıdır.

Ancak yine de bilişimin tarım ve hayvancılıkta daha etkin kullanımının önünde kimi 
engeller mevcuttur. Her ne kadar pek çok bilişim çözümü hazırda mevcut olsa 
da, pek çok çiftçi bu çözümlerden, ekonomik yararlarından ve bu çözümlere nasıl 
ulaşacaklarından yeterince haberdar değildir. Tarım ve hayvancılıkta bilişimin daha 
etkin kullanımı için eğitim ve farkındalığın artırılması en önemli ihtiyaçlardan biri 
olarak görünmektedir. Bunlara ek olarak, tarım ve hayvancılığın GSMH’da yüksek yer 
tuttuğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kimi durumlarda bilişim altyapısı 
yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de bilişim temelli tarımsal uygulamaların durumu 
bölüm 3.4’te ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2.1.6 Binalar

Binalar enerji tüketiminin yüksek olduğu yerlerdir. Gerek konutlar, gerekse kamusal 
ve ticari binalarda ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektronik cihazların günlük 
kullanımı yüksek miktarda enerji tüketimine neden olmaktadır. Binalarda enerji 
verimliliğini artırmak, enerjiden kaynaklanan sera gazı salımını önemli ölçüde 
azaltacaktır.

Binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik çeşitli bilişim temelli çözümler 
mevcuttur. Bunların  en yaygın olanları arasında akıllı bina yönetim sistemleri, voltaj 
optimizasyon araçları, bina ölçeğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve 
akıllı bina tasarımları sayılabilir. GeSI raporuna göre bu çözümler kullanılarak 1,68 
GtCO

2
e küresel sera gazı azaltımı sağlanabilir.

Akıllı bina yönetim sistemleri, binalarda yer alan iklimlendirme, aydınlatma, güç 
kaynakları ve güvenlik sistemleri gibi mekanik ve elektrik teçhizatlarının dijital olarak 
izlenmesi ve kontrol edilmesi esasına dayanan sistemlerdir. Bina içine yerleşik 
sensörler, bunlara bağlı çalışan yazılım sayesinde, enerji tüketiminin yüksek olduğu 
alanlar tespit edilerek, gerekli önlemler alınabilir. Kablosuz ve mobil ağlar aracılığıyla 
binaların uzaktan yönetimi sağlanabilir.
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Bilişim ve özellikle mobil 
iletişim uygulamaları, tarımda 
verimli kaynak kullanımını 
destekleyecek ve tarımsal 
üretimi arttırabilecek çok sayıda 
uygulama sunmaktadır.



Dağıtım şebekesinden gelen elektriğin sistematik olarak kontrol edilmesi ve faz 
farklılıkların azaltılması ile kullanım tarafındaki voltajı düşürme esasına dayanan voltaj 
optimizasyonu  sayesinde, gerek binalardaki elektrik ekipmanlarının uzun ömürlü 
olması, gerekse de daha verimli çalışması sağlanabilir.

Yeni yapılacak binalarda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yer veren, bununla beraber 
çeşitli coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme araçları kullanılarak, binaların enerji 
verimliliğini artırmak mümkündür. Akıllı bina tasarımları, kendi enerjisini üreten, 
ürettiği enerjiyi de akıllı kullanan binalardır. Binalarda sera gazı azaltım potansiyelinin 
yarısının, yenilenebilir enerji kullanan ve akıllı tasarımlara sahip binalardan 
kaynaklanması beklenmektedir.

Binalarda enerji verimliliği konusunda finansal ve ekonomik kimi engeller vardır. 
Bunların başında, enerji verimliliğine ilişkin çözümlerin ilk yatırım maliyetinin yüksek 
olması ve yatırım geri dönüşünün uzun vadeli olması gelmektedir. İkinci olarak, 
özellikle konutların çoğunlukla eski olması, yeni bina yapımının görece az olması 
bahsedilen yeni teknolojilerin uygulamaya geçmesini engellemektedir. Mülk sahibi-
kiracı paradoksu olarak bilinen durum da bu tarz yatırımlarının önünü kesmektedir. 
Enerji verimliliği yatırımının ekonomik faydasını gören taraf (kiracı) ile bu yatırımın 
maliyetini karşılayan tarafın (mülk sahibi) ayrı olması olarak ifade edebileceğimiz bu 
açmaz nedeniyle kolayca uygulanabilecek pek çok çözüm hayata geçmemektedir. 
Ticari binalarda da benzer bir durum, paydaş sayısının çok olması (mülk sahibi, 
kiracılar vb) nedeniyle yaşanmaktadır. Bu gibi engellerin aşılmasında kamunun ve 
yasal çerçevede yapılacak düzenlemelerin önemi büyüktür.

Kutu 9

Bina Sektörü kaynaklı sera gazı azaltımı
2011 yılında yıllık boyutta sabit fiyatlarla GSYİH’de en fazla büyüme gösteren 
sektör, %11,2 oranı ile inşaat sektörü olmuştur. Bu sektördeki istihdam da gün 
geçtikçe artmakta ve artan nüfus oranı ile doğru orantılı olarak konut inşası da artış 
göstermektedir. 

Toplu konut inşasındaki artış, yönetmeliklerdeki değişiklikler ve “kira öder gibi 
ev sahibi olma”  kampanyaları sektörün büyüme hızını etkilemektedir. Türkiye 
genelinde akıllı bina uygulamalarının ortaya koyulduğu binaların sayısı son dönemde 
hızla artış göstermektedir. 

2011 yılı sera gazı salım envanteri sonuçlarına göre konut sektörü CO
2
 eşdeğeri 

olarak enerji kaynaklı salımlar altında yaklaşık %15 kadarlık paya sahiptir.

Akıllı bina yönetim sistemleri, voltaj optimizasyon araçları, bina ölçeğinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve akıllı bina tasarımları yoluyla binalarda, 
%10 kadar salım azaltımı sağlanabileceği varsayılırsa, bugün itibariyle 5 Mton’un 
üzerinde sera gazı azaltımı elde edilebilir.
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2.2 Bilişim Sektörünün Yeşil Olması 

Bilişim uygulamalarının diğer sektörlerde ve günlük yaşamda kullanılması sonucu 
elde edilebilecek süreç verimliliğindeki artışlara karşı sektörün kendisinin sebep 
olduğu göz ardı edilemeyecek bir karbon ayak izi söz konusudur. Hızla büyüyen 
bilişim sektörünün sera gazı salımlarının da paralel olarak artarak 2020 yılında 1,3 
GtCO

2
e (toplam sera gazı salımının %2,3’ü) seviyesine ulaşması beklenmektedir.

GeSI SMARTer 2020 raporuna göre, 2011-2020 yılları arasında, bilişim sektörünün 
sera gazı salımı büyüme hızının yıllık ortalama %3,8 olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Bu oran, 2002-2011 yılları arasında yıllık ortalama %6,1 olarak 
gerçekleşmiştir (Bakınız Şekil 4). Bilişim Sektörü Sera Gazı Salımları, bilişim 
sektörünün kendi karbon ayak izi Ek - 8’de detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Küresel ölçekte özellikle büyük bilişim şirketleri yenilikçi çözümler üreterek sera 
gazı salımlarını azaltmaya çalışmaktadır. Greenpeace 2012 yılında gerçekleştirdiği 
bir çalışmada19, salım azaltım çözümleri, yenilenebilir enerji ve karar alma süreçlerini 
etkileme kapasitelerine göre en iyi 21 bilişim şirketini belirlemiştir. Çalışma 
sonucunda Google, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Vodafone gibi şirketlerin mevcut 
durum hesaplamaları, salım azaltım stratejileri ve hedefleri, yatırım politikaları, 
ürün verimliliği ve tedarik zinciri ayak izi gibi konular özelinde gerçekleştirdikleri 
öncü çalışmalar dikkat çekmektedir (Bakınız Şekil 5).  Bu büyük şirketlerin enerji 
üretim ve tüketim davranışlarını değiştirmede karar alıcıları yönlendirme potansiyeli 
bulunmaktadır.

Bu çabaları daha da ileriye taşınabilmesi adına bilişim ürünlerinin, üretim, kullanım 
ve bertaraf süreçlerinde, yani tüm yaşam döngüsü boyunca, ekonomik ve çevresel 
açılardan olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de 
de sektörün kendi karbon ayak izini azaltmasını sağlayabilecek son yıllarda 
oluşturulmuş çeşitli çalışmalar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki 4 
temel başlık altında incelenebilir (Bakınız Şekil 6).

19 http://www.greenpeace.org/international/Global/
international/publications/climate/2012/CoolIT/
Leaderboard5/Cool%20IT%20v-5.full%20report.pdf

Şekil 4  Küresel Bilişim Sektörü Salımları
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2.2.1 Eko-tasarım

Eko-tasarım kavramı ile ürünlerin üretim aşamasından, paketlenmesine kadar 
olan süreçte kaynakların etkin kullanımı ve ürünlerin çevreye duyarlı imalatı 
hedeflenmektedir.

Bu konuda 2005 yılında enerji kullanan ürünlerin eko-tasarımına yönelik bir çerçeve 
oluşturan 2005/32/EC sayılı AB Direktifi yayımlanmıştır. 2009 yılında ise bu direktif 
enerji ile ilgili bütün ürünleri kapsayacak şekilde güncellenerek 2009/125/EC sayılı 
yeni çerçeve direktif oluşturulmuştur.

Güncellenen direktif 2010 yılında “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 
Tasarımına İlişkin Yönetmelik” kısaca “Eko-tasarım Yönetmeliği” olarak Türkiye’de 
uyumlaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçeve yönetmelik, enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya veya hizmete sunulabilmesi 
için tasarımda uyulması zorunlu olan şartların çerçevesini belirleyerek, enerji 
verimliliği, çevre koruma düzeyi ve enerji arz güvenliğinin artırılmasını, bu vesileyle 
de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu direktifi takiben belli ürün kategorileri için uygulama tebliğleri 
yayımlamıştır. Türkiye’de de 11 adet uygulama tebliği uyumlaştırılmış ve yürürlüğe 
girmiştir (Bakınız Tablo 4).Ürün grubu bazında belirlenen eko-tasarım kriterlerinin 
uygulanması ile uzun vadede önemli ölçüde doğal kaynak ve enerji tasarrufu 
sağlanması öngörülmektedir.

Şekil 5 Bilişim Sektörü Küresel Karbon Ayak izi 
Azaltım Çabaları

Şekil 6 Bilişim Sektörü Karbon
Ayak izi Azaltım Araçları
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2.2.2 Enerji Verimliliği

Bilişim sektörünün gelişen teknolojiyle birlikte üretmeye başladığı A+ ve A++ 
etiketli ürünler sayesinde kullanım sürecinde enerji verimliliği azami düzeye 
çıkartılabilmektedir.

Bu konuda 1992 yılında ürünlerin etiketlemesiyle ilgili koşulları belirleyen, ev 
cihazları tarafından enerji ve diğer kaynak tüketiminin etiketleme ve standart ürün 
bilgisi suretiyle belirtilmesi hakkındaki 92/75/EEC sayılı AB Direktifi yayımlanmıştır. 
2010 yılında ise bu direktif güncellenerek 2010/30/EU sayılı yeni çerçeve direktifi 
oluşturulmuştur.

Güncellenen direktif 2011 yılında “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin 
Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” 
kısaca “Enerji Etiket Yönetmeliği” olarak Türkiye’de uyumlaştırılmış ve yürürlüğe 
girmiştir.

Bu çerçeve yönetmelik, etiketleme ve standart ürün bilgileri yoluyla enerji ile ilgili 
ürünlerin kullanım sırasındaki enerji ve diğer temel kaynak tüketimleri konusunda 
nihai kullanıcıların bilgilendirilmesini ve bu şekilde daha verimli ürünlerin tercih 
edilmesini amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu direktifi takiben belli ürün kategorileri için uygulama tebliğleri 
yayımlamıştır. Türkiye’de de 4 adet uygulama tebliği uyumlaştırılmış ve yürürlüğe 
girmiştir (Bakınız Tablo 5). Yönetmelikte yer alan performans derecelendirmesi ve 
etiketleme kriterlerinin uygulanması ile uzun vadede verimli olmayan ürünlerin 
piyasadan çekilmesi amaçlanmaktadır.

Tablo 4  Eko-tasarım Yönetmeliği Kapsamında Yayımlanan Tebliğler

Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/7) 27 Ağustos 2011

Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücülerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/8) 27 Ağustos 2011

Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/9) 27 Ağustos 2011

Entegre Balastsız Flüoresan Lambaların, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve 
Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/10) 27 Ağustos 2011

Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/11) 27 Ağustos 2011

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 
2011/15) 23 Eylül 2011

Televizyonlar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/16) 23 Eylül 2011

Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/17) 23 Eylül 2011

Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/18) 23 Eylül 2011

Ev Tipi Bulaşık Makineleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2011/19) 23 Eylül 2011

Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM 2012/2) 7 Şubat 2012

1
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Tablo 5  Enerji Etiket Yönetmeliği Kapsamında Yayımlanan Tebliğler

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM -2012/4)

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM -2012/5)

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM -2012/6)

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM -2012/7)

1

2

3

4
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2.2.3 Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Bilişim sektörünün hızla büyümesiyle beraber kullandığı enerji miktarı da hızla 
artmaktadır. Bu nedenle bilişim sektörünün yenilenebilir enerjiye yatırım yapması 
hem salım azaltımı hem de diğer sektörlere oluşturacağı liderlik açısından oldukça 
önemlidir. Özellikle bulut bilişimin giderek yaygınlaşması ile internete olan talep 
dolayısıyla da veri merkezlerinin enerji ihtiyacı artacaktır.

Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımının teşvikine yönelik 5346 sayılı “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına” ilişkin Kanun 
gibi somut çabalar bulunmaktadır. Bu Kanun, elektrik enerjisinin üretiminde 
yenilenebilir kaynakların kullanımına ilişkin teşvikler; tarife garantileri, satın alma 
garantileri, bağlantı öncelikleri, daha düşük lisans bedelleri, istisnai durumlarda 
lisans muafiyetleri ve proje hazırlama ve arazi satın alımlarında tanınan uygulama 
kolaylıklarını kapsamaktadır. 5346 sayılı Kanun kapsamında ele alınan yenilenebilir 
enerji destek tarifesi Şekil 7’de gösterilmektedir.

Aynı kanun kapsamında hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 
İlişkin Yönetmelik” ise elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve 
şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esasları 
belirlemektedir. Bu tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin 
sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esaslarda Yönetmeliğin kapsamına 
girmektedir.

Şekil 7  Yenilenebilir Enerji Destek Tarifesi
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2.2.4 Elektronik Atık (AEEE)

Piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyaların kullanım ömürlerini tamamladıktan 
sonra toplanarak uygun şekilde bertaraf edilmesinin ekonomik, çevresel ve sosyal 
yönlerden önemli etkileri bulunmaktadır. AB’nin en hızlı artış gösteren atık sınıfı olan 
AEEE miktarının 2020 yılı itibariyle 12,3 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu 
nedenle Avrupa Birliği 2002 yılında AEEE’lerin etkin bir şekilde ele alınabilmesi için 
2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi’ni yürürlüğe koymuştur. 
Direktif 2012 yılında eskisinden daha geniş kapsamlı ve üye devletler için daha sıkı 
toplama hedefleri öngörecek şekilde yenilenmiştir.

Bu Direktif’in birinci amacı AEEE miktarındaki artışın önlenmesi ve AEEE’lerin 
uygunsuz bir yöntemle bertaraf edilmesi ile mücadele edilmesidir. Direktif’in bir 
diğer amacı; bu ve benzeri atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri 
kazanım yöntemleri aracılığıyla doğaya atılmalarının azaltılmasını temin etmektir. 
Üçüncü olarak ise Direktif; üreticiler, dağıtıcılar ve tüketiciler ile özellikle de; 
AEEE’lerin işlenmesine doğrudan müdahil olan tesislerin dâhil olmak üzere; elektrikli 
ve elektronik eşyaların yaşam döngüsüne dahil olan tüm paydaşların çevresel 
hususlara ilişkin uygulamalarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

2002 yılında yayımlanan ilk Direktif Türkiye’de 2012 yılında “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” olarak yürürlüğe girmiştir. Fakat AEEE 
yönetiminin Türkiye’deki durumu oldukça sıkıntılıdır. Yönetmeliğin uygulanabilmesi 
için Türkiye’deki bazı hususların çözülmesi gerekmektedir. Bu hususlar aşağıdaki 
gibidir: 

• Toplama hedefleri açısından Türkiye’deki AEEE miktarının AB ülkelerine kıyasla 
daha az olması

• AEEE miktarının coğrafi dağılımının eşit olmaması 

• AEEE’lerin ayrı bir merkezde toplanmasına olanak sağlayacak tesislerin 
bulunmaması

• Türkiye’de soğutucu ve dondurucu cihazların işlenmesine olanak sağlayacak 
yeterli ve uygun işleme tesislerinin bulunmaması  

• Türkiye’deki kayıt dışı atık sektörünün oldukça yaygın olması 

• AEEE’lerin uygun yöntemlerle toplanması ve işlenebilmesi için gerekli olan 
teknik ve finansal kapasitenin Türkiye’de halen yeterli düzeyde olmaması

Kutu 10

Baz İstasyonlarında “Yeşil Teknoloji” Programı
Baz İstasyonlarında “Yeşil Teknoloji” Programı Karbon salımını azaltmak üzere, 
Vodafone Türkiye tarafından 2009 yılında hayata geçirilen Yeşil Teknoloji Programı, 
enerji verimliliği yüksek teknolojik uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımını 
içermektedir. 

Baz istasyonlarında enerji verimliliği yüksek teknoloji uygulamaları Vodafone Türkiye 
şebekesinde 2009 ve 2012 mali yılları arasında enerji verimliliği ve tasarrufu için,  baz 
istasyonlarında aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

• doğal havalandırma sistemi 

• uzay araçları için geliştirilmiş, güneş ışınını yansıtan özel yalıtımlı boya kullanımı

• eski ve yüksek enerji tüketimi olan klimalar düşük enerji tüketimi olanlarla 
değiştirilmesi

• yüksek verimli güç kaynağı kullanımı

Yeşil Teknoloji Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2011/12 
mali yılında toplam 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanarak, yaklaşık 2.300 
apartman dairesinin yıllık elektrik tüketimine eşit enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu 
sayede yaklaşık 3.300 ton karbondioksit salımının önüne geçilmiştir.
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Şekil 8’de görüldüğü üzere 2011 yılında Türkiye’de geri dönüştürülmesi gereken 
AEEE miktarı yılda 539.000 ton olarak hesaplanmıştır. Yılda ortalama %5’lik bir 
büyüme ile bu miktarın 2020 yılında 894.000 tona yükseleceği öngörülmektedir.

2.3 Bilişim Kullanıcılarının Yeşil Olması - Davranışsal Değişim 

Günümüzde yaşanan insan kaynaklı çevre sorunlarına karşı geliştirilen farkındalık ve 
bilinç düzeyi, yaşam tarzlarımızda kökten sorgulamaları beraberinde getirmektedir. 
Hükümetler, iş dünyası, STK’lar ve sorumlu bireyler sürdürülebilirlik prensiplerinin 
gözetilmesi ve mevcut koşullardan daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçiş 
için çalışmalar sürdürmektedir. Bu geçişin sağlanması adına bilişim teknolojileri, 
toplumun tüm katmanları için fırsatlar sunmakta ve davranış kalıplarımızda 
değişikliğe neden olmaktadır.

Özellikle yenilikçi bilişim teknolojileri yaşam, iş ve öğrenme şeklimizi etkilemektedir. 
Bilişim teknolojilerinin günlük hayatın birçok noktasında ve ekonomik faaliyetlerde 
günden güne etkisini artırmasıyla birlikte; kurumların, şirketlerin ve bireysel 
kullanıcıların davranış kalıplarında değişimler gözlenmeye başlanmıştır. Uzaktan 
çalışma, telekonferans, e-devlet uygulamaları, akıllı ulaşım, akıllı şebekeler ve 
akıllı bina tasarımları gibi uygulamalar bu davranış-işleyiş değişimlerinin başında 
gelmektedir.

Tüm bu hızlı gelişmelere rağmen, hâlihazırda gözlenmeye başlanan davranışsal 
değişimlerin yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için izlenecek yöntem ve araçlar 
önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda, bu bölümde, bilişim teknolojileri yoluyla 
kullanıcıların daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçişi için önem arz eden 
başlıklara değinilecektir. 

Bilişim teknolojileri kullanıcıları arasında konuya ilişkin farkındalığın arttırılması 
ve yürütülen gönüllü faaliyetler sürdürülebilir kalkınma için bilişim konusundaki 
duyarlılığın oluşmasını sağlayacaktır. Ancak daha fazla sonuç alınması için bu 
alandaki önceliklerin mutlaka ülke politikası olarak belirlenmesi, kısa ve uzun vadede 
izlenecek stratejilerin tespit edilmesi ve buna uygun faaliyetlerin ve sorumluların 
belirlenmesi gerekmektedir.

Bu kısımda, davranışsal değişimin tetikleyicilerinden olan kamu politikaları 
incelenecek, ardından kurumsal ve bireysel kullanıcıların izleyeceği yöntem ve 
araçlar sunulacaktır.

Şekil 8  Türkiye’de Piyasaya Sürülen EEE miktarına karşılık oluşan AEEE miktarı (ton)20

20 AB Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Direktifi 
Düzenleyici Etki Analizi, Nihai Rapor, REC Türkiye, 2011
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2.3.1 Kamu Politikaları

Hükümetlerin ve kurumların konuyu politik olarak sahiplenmesi ve buna paralel 
olarak çeşitli kamu politikalarının (stratejiler, eylem planları, teşvikler, yaptırımlar 
vb.) uygulamaya koyulması bilişim sektörünün gelişimi ve davranış değişikliklerinin 
yaygınlaşması için kilit rol oynayacaktır. 

Kamu hizmetlerinde dünyanın en gelişmiş elektronik sistemlerinden birini kullanan 
İngiltere; bilişim teknolojilerinin karbon salımı artışındaki payını azaltmak üzere 
2008 yılında “Yeşil Devlet Bilişim Stratejisi”ni oluşturmuştur. İngiltere Yeşil Bilişim 
Stratejisi’nin temel amaçları arasında; 2009 yılı Ocak ayı itibariyle tüm kamu 
kurumlarının bilişim ekipmanları tedariği esnasında karbon salımı etkilerini göz 
önünde bulundurmaları ve oluşturulan standartlara uyumlu hareket etmeleri, 
2012 yılı itibariyle tüm kamu kurumlarının karbon nötr hale getirilmesi ve 2020 yılı 
itibariyle tüm bilişim yaşam döngüsü içerisinde sürdürülebilirliğin sağlanması ilkeleri 
yer almaktadır.

Ayrıca, dünya genelinde bilişim teknolojileri ürünleri kullanıcılarının önemli bir 
kısmını kamu kurumlarının oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, kurumların 
tedarik süreci haricinde, bilişim ürünlerinin verimli bir şekilde kullanılması, geri 
dönüşümü gibi konularda da öncülük etmesi önem taşımaktadır. Öte yandan 
kamudaki bu tarz uygulamalar bireylerde ve diğer kurumlarda da bu yönde 
davranışsal değişiklikleri tetiklemektedir. Konu özelindeki kamu politika uygulamaları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Yeşil Satın Alım Stratejisi

Bilişim ürünleri başta olmak üzere satın alım süreçlerinde çevreye daha duyarlı, 
çevresel ve beşeri standartları genel standartların üstünde olan üreticilerin ve 
ürünlerin tercih edilmesi; üretim aşamasında daha az enerji tüketen, organik ürün 
kullanan, karbon salımı, izin verilen miktarların da altında olan şirketlerden alım 
yapılması konusunda, Avrupa Birliği üye ülkeleri de dahil olmak üzere, bir çok 
gelişmiş ülkede kamu kurumları tarafından önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 

Ülkemizde de Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulması beklenen “Kamu 
Kurumlarında Yeşil Satın Alım Uygulamasının Teşvik Edilmesi” konulu genelge 
kapsamında, üretim ve tüketim aşamasında çevreye duyarlı ürünleri kullanan, 
nakliye ve tüketim sırasında daha az enerji ve hammadde tüketen, mal, hizmet 
ve yapım satın alımlarında karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarına ilişkin ilgili 
düzenlemelerdeki sınırlara özen gösteren şirketlerin/tedarikçilerin tercih edilmesi 
tavsiye edilmektedir.

Aynı genelge kapsamında, kamu satın alımlarındaki teklifler değerlendirilirken fiyat-
maliyet etkinliği, verimlilik gibi faktörlerin yanı sıra, ekolojik kriterler taşıma, enerji 
tasarrufu sağlama ve geri dönüşüme uygun olma gibi çevresel faktörlerin de dikkate 
alınması da tavsiye edilmektedir.

Kutu 11

Bilgi ve İletişim Kurulu (BTK) Raporları
BTK tarafından 2010 ve 2013 yıllarında hazırlanan Yeşil bilişim raporlarında, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin neden olduğu iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve 
bu teknoloji ve hizmetlerin kullanılmasının yaygınlaştırılması ile iklim değişikliği 
ve küresel ısınmaya sebep olan diğer sektörlerdeki karbon salımının azaltılması 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çevrenin korunması ve yeşil bilişim ile ilgili 
genel politikalar, ülke uygulamaları ve Türkiye’deki mevcut uygulamalardan 
bahsedilmektedir. Türkiye’de yürütülmesi gerekli yeşil bilişim politika, hedef ve 
projelere yer verilmektedir. 
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Öte yandan, yeşil satın alım kriterlerine sahip kamu ihalelerinin hayata geçirilmesini 
ve toplam ihaleler içerisindeki payının sayısal ve yüzdelik olarak artırılmasını 
hedefleyen “Yeşil Satın Alım Ulusal Eylem Planı” hazırlıklarına yönelik çalışmalar 
yine Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu Eylem Planı'nın amacı, 
2012-2015 yılları arasında yeşil ihale teşviği dair temel önlemler ve eylemleri tespit 
etmektir.

Kamu Yaptırımları
Hükümetlerin bilişim teknolojilerinin yaygın şekilde kullanılması yönünde çeşitli 
politikalar geliştirmesi hem kurumların hem de bireylerin sürdürülebilir bir yaşam 
tarzına geçişi için önemli bir itici güç olacaktır. Aşağıda bu konuda atılabilecek 
adımlardan bazıları sıralanmaktadır.

• Tüm kamu kurumlarının bilişim ürünlerinden kaynaklı karbon salımlarını 
azaltmasına yönelik strateji ve eylem planı oluşturulması

• Kurumlar arası ağ paylaşımının sağlanması, ortak sunucu ve güç sistemleri 
kurulması

• Bilişim teknolojilerine özgü “Sera Gazı Envanter Çalışması” yapılması/
yaptırılması 

• Kurumlara ve işletmecilere kullandıkları cihaz ve altyapılar ile sundukları 
hizmetlerde yeşil bilişim önceliklerini takip etmeleri için yükümlülükler 
getirilmesi

• Mobil ağlara ilişkin, baz istasyonları ve iletim kulelerinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının zorunlu tutulması

• Bilişim altyapı işletmecilerinin şebeke ekipmanlarında enerji verimliliğinin 
sağlanmasına yönelik olarak küresel enerji etki hesaplama yöntemlerini 
kullanılmalarının sağlanması

• Kamu hizmetlerinin sunulmasında bilişim uygulamalarının kullanımının 
yoğunluğunun arttırılması (uygulama sayısı, aktif kullanıcı sayısı, e-devlet 
uygulamalarında elektronik işlemlerin asli olması)

• Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımının öncelikli hale getirilmesi

Kamu Teşvikleri
Yaptırımların yanı sıra bilişim teknolojileri kullanımının artırılabilmesi için sağlanacak 
kamu teşvikleri özellikle işletmelerin adaptasyon sürecini hızlandıracaktır. Aşağıda bu 
konuda atılabilecek adımlardan bazıları sıralanmaktadır.

• Bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmak üzere şebeke ve altyapı hizmetlerin 
yaygınlaştırılması

• Ekonomik internet erişimi sağlanması
• Yeni nesil şebeke ve erişim sistemlerine (VDSL, 4G vb.) geçişin sağlanması
• Kamu, özel sektör ve ilgili diğer paydaşlar arasındaki işbirliği ve diyaloğun 

arttırılması
• Bilişim ve yeşil bilişim uygulamaları için Ar-Ge ve yenilikçilik teşvikleri 

sağlanması, ekonomik destek paketinde ilgili kalemlerin yer alması
• E-ticaret gibi elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek hizmet süreçlerinin 

yaygınlaştırılması 
• Bilişim teknolojileri kullanımına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri (eğitimler, 

konferanslar, kamu spotları, yayınlar vb.) gerçekleştirilmesi 

2.3.2 Kurumsal Kullanıcılar (Kamu + Özel)

Bilişim teknolojilerinin kullanımın yaygınlaşması ile birlikte, kurumsal kullanıcıların 
üretkenliği ve verimliliği gibi konuların önemi de giderek artmaktadır. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin verimsiz kullanımı sonucu elektrik ve doğal kaynak israfı meydana 
gelmekte bu da kurumsal kullanıcıların çevre karnesine eksi not olarak düşmektedir.
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Günümüzde bilişim hizmetlerinden yararlanan kurumlar daha sürdürülebilir 
bir bilişim performansı çizmek adına, daha az enerji ile çalışan, daha az zehirli 
malzeme içeren, geri dönüşümü daha kolay ürünlere ilgi göstermeye başlamıştır. Bu 
uygulamalarla kurumsal kullanıcılar, hem maliyetlerini düşürmekte hem de çevrenin 
korunmasını gözeterek sosyal sorumluluk hedeflerini yerine getirebilmektedirler. Bu 
çabalara paralel olarak bilişim sektörü de yeşil bilişim hedefiyle çeşitli yenilikçi ürün 
ve hizmetleri piyasaya sürmeye başlamıştır. 

Özellikle uzaktan çalışma konusundaki hizmetlerin geliştirilmesi, alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı, çevreci baz istasyonlarının kurulması, elektronik atıkların 
kontrol edilmesi, altyapı cihazlarında verimliliği artırıcı tedbirlerin alınması, e-fatura 
ve e-imza ve m-imza uygulamalarının ve kullanımının yaygınlaştırılması gibi projeler 
sorumluluk sahibi işletmeciler tarafından yürütülmektedir. Bu gibi uygulamalar 
hizmetlerin ve ürünlerin çevreci bir yaklaşımla kullanılması ve sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşılması çerçevesinde, kurumlarda davranış değişikliğine giden yolun 
ana hatlarını oluşturacaktır. 

Aşağıdaki bölümlerde, kurumsal kullanıcıların yeşil bilişim yolunda davranışsal 
dönüşümü sağlayacak araçlara değinilmiştir.

Yeşil Satın Alım Girişimi
Ülkemizde özel sektörün de yeşil satın alım konusundaki çalışmaları hız kazanmıştır. 
2013 yılı içinde bu alanda Türkiye’de öncü olmayı hedefleyen işletmeler tarafından; 
yeşil satın alım ilkelerini hayata geçirmeye yönelik olarak “Yeşil Satın Alım Bildirgesi” 
imzalanmıştır. Bildirge ile beraber özel sektörün yeşil satın alım konusunda diğer 
paydaşlar ile işbirliği içerisinde adım atmasını sağlayacak, iyi uygulamaların 
paylaşılmasına ve süreçle ilgili ihtiyaçların belirlenmesine imkan sağlayacak bir “Yeşil 
Satın Alım Girişimi” de oluşturulmuştur. 

Bildirge kapsamında işletmeler tarafından Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye 
geçişini desteklemek ve sürdürülebilirlik için gerekli olan dönüşüme katkıda 
bulunmak amacıyla yeşil ve sürdürülebilir satın alma uygulamalarının özel sektörde 
yaygınlaşması ve benimsenmesine yönelik çeşitli konularda duyarlılık taahhüdü 
verilmektedir.

• İş süreçlerinde kullanılan mal, hizmet ve yapımların olumsuz çevresel etkilerinin 
en aza indirilmesi için, iş süreçlerinin ve tedarik zincirinin her aşamasında enerji 
ve hammadde tüketimini azaltacak ve sürdürülebilir kullanımı sağlayacak 
uygulamalar geliştirmek; uygulamalarla ilgili gelişim süreçlerini yakından takip 
etmek; enerji ve hammadde verimliliğini artırmak; 

• İş süreçlerinden kaynaklanan ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı 
salımlarını azaltmak; bu amaçla, enerji verimliliğini artırmak ve imkânlar 
dahilinde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek; 

Kutu 12

Uyku Modu (Standby) Enerji Tüketimi
Uyku modu elektronik cihazların daha hızlı açılmasını sağlar. Ancak, uyku modundaki 
cihazlar çalışır duruma göre daha az miktarda olsa da elektrik tüketmeye devam 
eder. Özellikle ofislerde cihazların uyku modundaki süreleri aktif kullanım sürelerinin 
çok daha üzerindedir. Gün içerisinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde 
cihazlar uyku modunda bulunmaktadır. Proje kapsamında yapılan hesaplamalara 
göre, sadece kamu kurumlarında (yerel yönetimler hariç) masaüstü ve dizüstü 
bilgisayarların uyku moduna alınması yerine kapatılması, bu cihazlar için sarf edilen 
elektrik miktarında %12’lik tasarruf potansiyeline sahiptir.  Bu yıllık 13 milyon TL’lik 
bir tasarrufa ve 11 bin ton CO

2
e salım azaltımına eşit olacaktır.

2013 yılında Türkiye’de yeşil 
satın alım konusunda öncü 
şirketler tarafından “Yeşil Satın 
Alım Bildirgesi” imzalanmıştır.
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• Serbest piyasada âdil rekabeti önlemeden yeşil satın alım uygulamalarını 
teşvik edecek ve yaygınlaştıracak bir yasal çerçevenin oluşturulması ve hayata 
geçirilmesi için ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
ve diğer paydaşlar ile işbirliği yapmak; bu amaçla, yeşil satın alım konusundaki 
iyi uygulamaları paylaşmak, farkındalığı arttırıcı çalışmalarda aktif yer almak;

• Yeşil Satın Alım Girişimi kapsamında hazırlanacak olan araçlar, kapasite 
geliştirme etkinlikleri, yayınlar, raporlar ve duyurulara katkı sağlayarak ve 
bunlardan faydalanarak, yeşil alım politikaları konusunda öncü kuruluş olmak ve 
uygulamalarımızı devamlı olarak geliştirmek;

bildirge kapsamında verilen taahhütlerden bazılarıdır.

Geri Dönüşüm
Bilişim ekipmanlarının enerji verimliliği dikkate alınarak kullanım sürelerinin 
uzatılması ve yaşam döngülerinin sonunda geri dönüşüme yönlendirilmesi 
kurumların bilişim ekipmanlarından kaynaklanan karbon ayak izlerini azaltmaları 
açısından oldukça önemlidir. 

Elektrikli ve elektronik eşya üreticileri AEEE Yönetmeliği gereğince AEEE yönetiminin 
sağlanması amacıyla kâr amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonları olan 
yetkilendirilmiş kuruluşlar oluşturmakla yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşların 
en önemli sorumlulukları arasında temsil ettikleri üreticiler adına toplama, geri 
dönüşüm/geri kazanım faaliyetlerini gerçekleştirmek yer almaktadır.

Öte yandan bilişim ekipmanları kullanıcısı kurumlar elektronik atıklarını ücretsiz 
olarak dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin (yetkilendirilmiş kurumların) veya 
işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle veya götürülmesini 
sağlamakla yükümlüdürler.

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu
Kurumların gelişen teknolojiyle birlikte üretilen enerji verimliliği yüksek ekipmanları 
kullanması ve kurum içi davranış değişiklikleri yoluyla hayata geçirilecek tasarruf 
önlemleri ile karbon ayak izlerini azaltmaları sürdürülebilir bilişimin bir diğer önemli 
basamağıdır. Aşağıda bu konuda atılabilecek adımlardan bazıları sıralanmaktadır.

• Elektronik ekipmanlar için merkezi güç yönetim sistemlerinin kurulması

• Veri merkezlerinin etkin ve/veya ortak kullanılması

• Sesli ve/veya görüntülü bilişim uygulamalarının toplantı, eğitim ve konferans 
gibi amaçlarla kullanılması

• Ofis alanlarının verimli kullanımıyla ışıklandırma, havalandırma gibi sistemleri 
tarafından tüketilen enerjinin asgariye indirilmesi 

• Basılı dokümantasyon yerine elektronik dokümantasyonun tercih edilmesi

• E-ticaret gibi elektronik ortamda gerçekleştirilen alışveriş ile depolama 
alanlarında tasarruf edilmesi

Kurum Politikaları ve Yaptırımları
Yeşil bilişim konusunda eyleme geçmeden önce hangi alanlarda ne gibi önlemler 
alınmasına ilişkin kurumların mevcut durumu ortaya koyması ve planlama yapması 
gerekmektedir.

• Bilişim uygulamalarından kaynaklı “Sera Gazı Envanter Çalışması” yapılması

• Kurumsal yeşil bilişim stratejisi ve eylem planı oluşturulması

• Elektronik dokümantasyon ve onay süreçlerinin yaygınlaştırılması

• Yazıcı sayısının azaltılması ve çıktı adedinin (önlü arkalı basım, eko font)
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• Bilgisayar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ofis ekipmanları için 

• Aktif ekran koruyucuların kaldırılması, 

• Ofis saatleri dışında kapatılması ya da enerji tasarruf moduna alınması,

• İhtiyaç duyulmayan ancak çalışır durumdaki cihazların elden geçirilmesi, 

• Düşük enerji tüketen işlemcilerin ve verimli güç kaynaklarının tercih 
edilmesi,

• Çok fonksiyonlu ofis cihazlarının (yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks) tercih 
edilmesi,

• Yazıcıların varsayılan olarak arkalı önlü ve siyah beyaz çıktı alacak şekilde 
ayarlanması. 

2.3.3 Bireysel Kullanıcılar 

Yeşil bilişim hedeflerinin istenilen sonuçlara ulaşması, bireysel kullanıcıların 
göstereceği sorumlu davranış biçimlerine büyük oranda bağlıdır. Dünya genelinde 
son kullanıcı ürünlerinin bilişim sektörü sera gazı salımlarının yaklaşık %60’lık 
kısmına denk geliyor olması buna ilişkin önemli göstergelerdendir21. Yakın zamanda 
yapılan araştırmalar kişisel bilgisayarlardan kaynaklanan küresel elektrik tüketimin 
yıllık %5 kadar arttığını göstermiştir. 

Türkiye'de de internet ve mobil uygulamaların kullanımında son yıllarda hızlı bir artış 
söz konusudur. Son 11 yılda yüzde 1825’lik bir artışla Türkiye’deki internet kullanıcı 
sayısı 2 milyondan 36,5 milyona ulaşmıştır. Türkiye en fazla internet kullanıcısı olan 
20 ülke arasında bu rakam ile 15. sırada yer almaktadır (Bakınız Şekil 9). Türkiye 
ortalama mobil görüşme süreleri içinde de AB ülkeleri arasında 299 dk/ay ile birinci 
sırada yer almaktadır. 

Tüm bu rakamlar aslında bireysel kullanıcıların gelişen bilişim sektörü ile beraber 
yeni teknolojilere olan adaptasyonlarına ilişkin göstergelerdir. Bir yandan bilişim 
teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşırken öte yandan da kullanılan cihaz sayısı ve 
süresi artmaktadır. Bireylerin bilişim teknolojileri kullanımına verilebilecek önemli 
örneklerden bir tanesi de 2008 yılında kullanıma açılan e-devlet uygulamasının 
2012 yılı itibariyle kullanıcı sayısı 13,5 milyona ulaşmasıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında bireysel kullanıcıların davranışsal değişimini olumlu 
yönde etkileyebilecek ve bilişim teknolojilerinin daha verimli şekilde kullanımını 
sağlayabilecek temel konular takip eden bölümlerde incelenecektir.  Önceki 
bölümlerde (2.4.1 ve 2.4.2) değinilen konuların da bu değişimi hızlandıracağı 
unutulmamalıdır.

21 GeSI SMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a 
Sustainable Future, Global e-Sustainability Iniative 
(GeSI), 2012

22 İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu (2013) ,T.C. Kalkınma 
Bakanlığı 

Gelişmiş ülkelerde %66, 
gelişmekte olan ülkelerde 
ise %19 civarında olduğu 
tahmin edilen akıllı telefon 
kullanım oranı Türkiye’de %16 
seviyesindedir.22

Türkiye ortalama mobil 
görüşme süreleri içinde de AB 
ülkeleri arasında 299 dk/ay ile 
birinci sırada yer almaktadır.

Şekil 9  Türkiye ve AB’de Ortalama Mobil Görüşme Süreleri (2012) 
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Yeşil Satın Alım Bilinci

Mevcut durumda çevre dostu satın alım konusunda kurumlara yönelik çeşitli 
politikalar olmasına rağmen bireylerin bu konuda davranış değişikliği gösterebilmesi 
için mevcut kamu ve özel sektör girişimleri yetersiz düzeydedir. Oysaki AB üyesi 
birçok ülkede özellikle bilişim ürünlerinde yer alan “görünür (geri dönüşüm) ücret” 
bilgisi tüketiciyi o ürününü yaşam süresi tamamlandıktan sonra bertaraf edilmesi 
için ne kadar ücret ödediği konusunda bilgilendirmekte ve konu ile ilgili sorumluluk 
bilincini kazandırmaktadır.

Öte yandan enerji verimliliğine ilişkin yürütülen eylemler ve tanıtımlar belli 
ölçüde başarıya ulaşmış, A sınıfının altındaki beyaz eşyaların üretimi yakın 
zamanda yayımlanan “Enerji Etiket Yönetmeliği” ile durdurulmuştur. Buna bağlı 
olarak hanelerdeki A sınıfı altında kalan cihazların yerini daha verimli cihazlar 
almaya başlamıştır. Yine yakın zamanda yayımlanan “Ekotasarım Yönetmeliği” 
de tüketicilerin hem daha akıllı hem daha çevre dostu ürünlere yönelmelerini 
sağlamaktadır (Bakınız Bölüm 2.3.1 ve 2.3.2).

Kaynak Tasarrufu

Bireyler mevcut veya yenilikçi bilişim teknolojilerini daha etkin şekilde kullanarak 
kaynak tasarrufu yoluyla önemli ölçüde salım azaltımı gerçekleştirebilirler. Bu 
kapsamda hayata geçirilecek aşağıdaki gibi basit eylemler elle tutulur değişikliklere 
neden olacaktır.

• Elektronik belge üzerinde çalışılarak kâğıt, CD, videoteypler gibi malzemelerin 
kullanımının azaltılması

• E-devlet, e-fatura e-bankacılık, e-trafik gibi elektronik hizmetlerin kullanımı 
ile ulaşımdan kaynaklı yakıt ve evrak süreçlerinden kaynaklı kağıt tüketiminin 
azaltılması
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3.1 Tarım Sektöründe Bilişim 
Tarım ve hayvancılık sektörü 2008 yılı verileriyle küresel olarak toplam 10,6 GtCO

2
e 

sera gazı salımı gerçekleştirmektedir. Bu oran, toplam sera gazı salımının %21’lik 
bölümüne karşılık gelmektedir. Hayvancılık sektöründen kaynaklanan sera gazı 
salımı tek başına bütün ulaştırma sektörünün neden olduğu sera gazı salımından 
fazladır. Hızla artan nüfus ve gıda ihtiyacı tarım ve hayvancılık sektörünün gelecekte 
daha da büyük sera gazı salımına neden olacağına işaret etmektedir.  

Tarım sektörünün Türkiye’nin ekonomisindeki payı sanayileşme ile birlikte giderek 
azalmaktadır. 1990-2010 yılları arasında tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla 
(GSYİH) payı yaklaşık %44 azalmıştır. Yine aynı şekilde, istihdamdaki payı da aynı 
dönem içerisinde %48 azalmıştır. Buna rağmen tarım sektörü halen ekonomi 
içerisinde ve sürdürülebilir bir Türkiye’ye ulaşma konusunda önemli bir yer 
tutmaktadır. Tarım sektörü sera gazı salımlarında Türkiye’de 4. sırada bulunmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin sera gazı salımlarının azaltılması ve sürdürülebilir 
bir ekonominin sağlanmasında tarım sektöründeki sürdürülebilir uygulamaların 
önemli bir payı olabilir. 

Tarım, sektöründeki uygulamalarda fosil yakıt kullanımı ve tarımsal uygulamalar 
kaynaklı gazlar ile Türkiye’nin sera gazı salımları içerisinde %10’luk bir paya sahiptir. 

Bu bölüm iki alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde tarım sektöründe bilişim 
uygulamalarının kullanımı ve sera gazı salım azaltım potansiyeli küresel ve ulusal ölçekte 
incelenmektedir. İkinci alt bölümde ise, bilişim teknolojilerinden makineler arası iletişim ve 
farklı sektörlerde kullanımı incelenmektedir.

Şekil 10  Türkiye’nin toplam sera gazı salımları içerisinde sektörlerin 
payı ve değişim
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1990-2010 yılları içerisinde tarımda fosil yakıt kullanımı toplam %127 oranında 
bir artış göstermiştir. Tarımda temelde gübre kullanımından kaynaklanan süreçten 
kaynaklanan salımlar ise doğru tarım tekniklerinin yaygınlaşmasına yönelik 
politikalar ile beraber %9 oranında azalma göstermiştir (Şekil 11). 

Tarım sektörü iklimsel değişikliklerden hem etkilenen hem de iklim değişikliğine 
neden olan sektörler arasında yer almaktadır. Türkiye, küresel ısınmanın özellikle 
su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, erozyon, tarımsal üretkenlikte 
değişiklikler, kuraklık ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar, sıcak dalgalarına bağlı 
ölümler ve vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden 
etkilenecektir ve küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk grubu 
ülkeler arasındadır.

2009 yılında büyük kayıplar verdiğimiz sel felaketleri, 2007 yılı yaz aylarında 
ülkemiz genelinde yaşanan kuraklık belirlenen senaryoların sonuçlarının daha erken 
yaşandığını göstermektedir. 1968-2006 arasındaki yıllık ortalama tarımsal üretim 
artışı %1,3 oranına sahip iken, 2007 yılında yaşanan kuraklığın sadece tarımda 
yarattığı kayıp, 19 tarım ürününde ortalama %19 seviyesindedir.
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Şekil 11  Tarım Sektörünün Karbon Salımları, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Katkısındaki Değişimler (1990-2010)
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Prosesten Kaynaklanan Karbon Salımları
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre kuraklık zararının ekonomik 
karşılığı 5 Milyar TL’nin üstünde yer almaktadır. Bu rakam, 2007 yılı Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla ile karşılaştırıldığında, %0,6 oranında bir kayba denk gelmektedir. Kuraklığın 
diğer sektörlerdeki etkileri de dikkate alındığında, bu zararın GSYİH’nın %1’inin 
üstüne çıkabileceği görülmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin 2011-2012 Yılı Kuraklık Analizi Raporu’na göre bu rapor döneminde 
ele alınan 2011-2012 tarım yılında yaşanan kuralık nedeniyle bitkisel üretim kimi 
bölgelerde artmış, kimi bölgelerde de azalma göstermiştir. Bu raporda kuraklığın 
yaratabileceği büyük dalgalanmalar, gıda açığı ve yüksek fiyatlar ile ekonomik 
sürdürülebilirlik üzerinde de bundan sonraki dönemlerde de Türkiye için risk 
oluşturduğu belirtilmektedir. Bu riskin yönetiminde de tarımda bilişim uygulamaları 
önemli bir rol oynayabilir.

Bilgi ve iletişim araçlarının; ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında çevresel 
verimliliği artıran bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı hizmet ve çözümlerin 
tarım sektöründe kullanımıyla tarımsal faaliyetler sonucunda elde edilen ürün 
miktarında artış, daha sağlıklı bir ürün eldesi için gerekli olan gübre miktarının 
ayarlanması, değişen hava koşullarına nasıl hızla adapte olunabileceği gibi tarımsal 
verimliliği yakından ilgilendiren sorunlara çözümler yaratılabilir. Örneğin, akıllı 
sulama teknolojilerinin kullanılmasıyla bir yıl içerisinde sulamanın daha etkin 
gerçekleştirilmesiyle yılda %5 oranında bir ürün artışı gözlemlemek mümkün 
olabileceği düşünülüyor.  Smarter2020 raporunda, tarım sektöründe akıllı tarım 
uygulamaları, akıllı su teknolojileri, hava tahminine yönelik uygulamalar ile önemli bir 
karbon salım azaltım potansiyeline de erişebileceği tahmin edilmektedir. (Tablo 6).

Kutu 13

Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi
Orman varlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ederek her yıl çok sayıda ağacın 
yanmasına ve ulusal değerlerin yitirilmesine neden olan orman yangınlarına karşı 
etkin çözüm sağlayan Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi'nin Türkiye'de 
ilk pilot uygulaması, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 70 bin ağaçlık Bakioğlu Ormanı'nda 
başlatıldı.

Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile Vodafone Türkiye, makineler arası 
iletişim (M2M) teknolojilerini, Türkiye'nin akciğerlerini korumak üzere devreye soktu. 
İzmir'de bulunan; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
Adnan Menderes Hava Limanı Baş Müdürlüğü'ne ait olan; bakım ve koruması Ege 
Orman Vakfı'nca yapılan 70 bin ağaçlık Bakioğlu Ormanı'nda ilk pilot uygulaması 
gerçekleştirilen Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile orman yangınları ve 
yangının çıktığı orman içindeki noktalar erkenden tespit edilecek, ilgililer uyarılarak 
müdahale yangın yayılmadan yapılabilecek.

Proje kapsamında 65 Hektarlık Bakioğlu Ormanı'na yerleştirilen 30 adet sensörlü 
cihaz; yangın durumunu algılıyor. Cihazlar, içlerindeki sim kartlar üzerinden 
SMS, siren, e-posta, telefonla arama gibi farklı uyarı yöntemleriyle, anında Adnan 
Menderes Devlet havalimanı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı 
dahil olmak üzere ilgili birimlere bilgi veriyor.
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Tarım sektörünün uygun ürün seçiminden paketlemeye kadar geçen yaşam 
döngüsü Tablo 7'de verilmektedir. Yaşam döngüsü boyunca ekilecek ürünün 
seçilmesi, ekim yapılacak arazinin hazırlanması, su, gübre, pestisit yönetimi, 
pazarlama, paketleme ve satışına kadar her aşamada bilişim teknolojilerinin 
kullanılması ile üretim ve pazarlama risklerinin üstesinden gelinebilmektedir. 

Tablo 6  Tarımda Bilişim Uygulamaları ile Elde Edilebilecek Karbon Salım Azaltımı 

Tespit edilebilir salımlar Hayvancılıkla1 ilgili olup, azaltım 
potansiyeli hesaplanırken, iyi yönetilen otlaklarda 
büyükbaşların otlamasından kaynaklı Metan (CH

4
) 

salımlarının %20 azalacaği varsayılmıştır.

Bilişim uygulamalarının, gelişmiş ülkelerde %50 kullanım 
oranı, gelişen ülkelerde %20 kullanım oranı öngörülmüştür. 
Hayvancılıktan kaynaklı toplam salım miktarı gelişmiş 
ülkelerde (%50)2 ve gelişen ülkelerde (%50) olacak şekilde 
dikkate alınmıştır.

Tespit edilebilir salımlar, tarım kaynaklı tüm salımları1 
kapsamaktadır. Azaltım potansiyeli hesaplanırken, tarım 
faaliyetlerindeki küresel üretkenlik artışı (%10, 2012-2020) 
ve Bilişim uygulamalarının etkisi (%20)2 dikkate alınmıştır.

Tespit edilebilir salımlar, tarım kaynaklı tüm salımları1 
kapsamaktadır.

Salım azaltım potansiyeli örnek çalışmalar ve uzman 
görüşleri2 temel alınarak oluşturulmuştur.

Tespit edilebilir salımlar, tarımsal faaliyetlerinden 
kaynaklanan salımları dikkate almıştır. (Küresel hesaplar 
yapılırken, ABD oranları kullanılmıştır)1

Azaltım potansiyeli hesaplanırken, örnek çalışmalardaki 
enerji kullanımında azaltım oranı (%50)2 ve bilişim 
uygulamaları kullanım oranı (%50)3 öngörülmüştür.

1. EDGAR veritabanı
2. BSR "Wireless and 

Environmet"

1. Riwer Network, 
"Carbon Footprint of 
Water & IEA.

2. BSR "Wireless and 
Environmet"

3. Expert interviews

1. EDGAR veritabanı
2. "Total Factor 

productivity Growth in 
Agriculture: A Malmquist 
Index Analysis of 93 
Countries, 1980-2000"

1. EDGAR veritabanı
2. BSR "Wireless and 

Environmet"

Hayvancılık
Yönetimi

Akıllı
Çiftçilik

Akıllı su 
yönetimi

Toprağın 
izlenmesi/ 
Hava 
Durumu
Tahmini

0,7

0,25

0,03

0,62

9,93

12,4

0,13

12,4

%7

%2

%25

%5

Model DetaylarıAzaltım
Potansiyeli

(%)

Azaltım
Potansiyeli

(GtCO
2
e)

Tespit 
Edilebilir

Salım
(GtCO

2
e)

Alt
Sektör

Kaynaklar
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Tarımda bilişimin yaygın kullanımıyla salımların azaltılmasıyla elde edilebilecek 
çevresel kazanımın yanında olabilecek sosyal ve ekonomik faydalar da aşağıda 
sıralanmıştır:

Küresel ihtiyacın karşılanması: Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi 
amacıyla tarımsal verimliliğin arttırılmasıyla ürün ihtiyacının karşılanması, arazi 
planlaması ile daralan tarımsal alanların daha etkin kullanılabilmesi, sulamanın daha 
etkin yapılabilmesi ile küresel ihtiyacın risklerden daha bağımsız hale getirilebilir. 

Bilinçli çiftçi: Bilişim teknolojileri ile çiftçilerin iklim değişikliği gibi küresel bir sorun 
hakkında bilinçlendirilerek kaynakların daralmasından kaynaklanan kayıplarının 
azaltılması mümkün olabilir. 

Ekonomik kazanım: Bilişimin kullanılmasıyla gıda ithalatının azaltılmasıyla yerel 
yatırımların canlandırılması ve ulusal ekonomiye ciddi bir katkı elde edilmesi 
mümkündür. 

Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’ndan referans ile iyi tarıma yönelik 
geliştirilen sertifikalandırma süreçleri 2003 yılından bu yana önemli bir hız 
kaydetmiştir. Türkiye’nin 2. İklim Değişikliği Ulusal Bildirim Raporu kapsamında 
hazırlanan Türkiye’de İklim Değişikliği’nin Tarım ve Gıda Güvencesine Etkileri Raporu 
2012 yılında hazırlanmış ve bu rapora göre Türkiye’deki sertifikalı üretici sayısı 2007-
2010 yılları arasında %600 gibi bir oranla çok hızlı artış göstermiştir. 2004 yılında 
yürürlüğe giren organik tarım kanunu ile de uygulama sayısı hızla artmaktadır. 
Organik tarımsal üretim verilerine göre üretim miktarı 2007-2010 yılları arasında 
%136 oranında artış göstermiştir. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkeyi kapsayan FP7 finansal destekli ICT-Agri 
projesi ile 2009 yılında bu yana tarım sektörünün ekolojik ayak izinin bilişim teknoloji 
uygulamaları aracılığıyla azaltım potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla bir proje 
yürütülmektedir. Türkiye’de koordinatör kuruluş olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve TÜBİTAK süreçte yer almaktadır. 

Tablo 7  Tarım Sektöründe Bilişim Uygulamaları

Zirai faaliyet için Ön Hazırlık

Ürün Seçimi Arazi Seçimi Takvimlendirme Krediye Ulaşım

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Modelleme Çözümleri

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilişim temelli ağ çözümleri

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilişim temelli ağ çözümleri

Zirai faaliyetler ve Hasat

Hasat Sonrası

Ekim

Pazarlama

Girdi Yönetimi

Nakliyat

Su ve Gübre kullanımı

Paketleme

Zirai kontrol

Gıdanın İşlenmesi

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Sensörler ve Proximity Cihazları

Bilişim temelli Ağ Çözümleri

Çevrimiçi Ticari Araçlar

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli ağ çözümleri

Bilgi Sistemleri

Sensörler ve Proximity Cihazları

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilişim temelli ağ çözümleri 

Bilgi Sistemleri

Sensörler ve Proximity Cihazları

Bilgi Sistemleri

Bilişim temelli öğrenme ve bilgi 
paylaşımı

Bilişim temelli ağ çözümleri 
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Türkiye’deki kamu kurumlarının tarım sektörüne yönelik geliştirdiği bilgi ve veri 
sistemlerinin listesi aşağıda yer almaktadır (İDEP, 2011) 

• Çiftçi Kayıt Sistemi

• Türkiye Tarım Havzaları Veri Tabanı

• Toprak Veri Tabanı

• Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Altyapı Veritabanı

• Kırsal ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Veri

• Tabanı: Köy Envanterleri ve Kırsal Ulaşım Veri Tabanı

• Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Haritaları

• (CORINE ve STATİP çalışmaları)

• MERA Bilgi Sistemi

• Hayvan Kayıt Sistemi

• İyi Tarım Uygulamaları Veritabanı

• Su Veri Tabanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• İklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

• Türkiye Çevresel Bilgi Değişim Ağı (TEIEN),Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tablo 8  Tarımda Yeşil Bilişim Uygulamalarına Türkiye’den Örnekler:

Türk Traktör NH Info Tarım 
Mobil Uygulaması ile Güncel Tarım     
Bilgilerine Erişim
“Akıllı tarım takvimi”, anlık hava durumunu takip 
etmeye olanak sağlayan akıllı telefon ve tablet 
uygulamaları ile üretim verimliliğin arttırılmasına 
yönelik bir destek hizmeti sağlanıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan Tarım 
Parseline Dayalı Destek 
Modeli
Tarım Parselleri Bilgi Sistemi 
kapsamında 52 milyon kadastro 
parseli ve 30 milyon tarım parseli 
bilgisayar ortamına taşındı. Parsellere 
verilen kimlik numaraları sonucunda 
tarımsal ürünlerin hangi arazilerde 
ne miktarda üretilebileceği belirlenip, 
prim desteklemelerinin de bu veriler 
doğrultusunda yapılması sağlanmış 
olacak. Bu sistem sayesinde çiftçiler 
hangi ürünü dikeceğini ilgili birimler ile 
paylaşacak.

Vodafone Çiftçi Kulübü ile Mobil Bilgi Hizmeti
Ülkemizden bir örnek uygulama da Vodafone’un Çiftçi Kulübü sosyal iş modelidir.
Tarımsal iş süreçlerinin etkin ve daha az maliyetle gerçekleşmesi gerekliliğinden 
hareketle başlatılan Vodafone Çiftçi Kulübü, 800 binden fazla üyesiyle, mobil 
iletişim teknolojileri sayesinde çiftçilerin hayatını kolaylaştırmayı ve onlar için 
değer yaratmayı hedefleyen bir programdır. Vodafone Çiftçi Kulübü, Eğitim Tırı 
ile köylerdeki eğitim çalışmalarının yanında 2434 Çiftçi Haber Paketi ve Çiftçi 
Kılavuzu Uygulaması ile çiftçilerin, ilçe bazlı zirai hava durumu, ürün fiyatları, 
hastalık uyarıları ve düzenlemeler gibi bilgileri ücretsiz olarak öğrenmesini 

sağlamaktadır. Çiftçiler kulüp bünyesinde 
cep telefonu faturalarını senede bir 
kez faizsiz olarak ödeyebilirken, Çiftçi 
İlan Servisi ile de tek bir kısa mesaj 
ile ilanlarını tarimsalpazarlama.com 
ve sektör yayınlarında ücretsiz olarak 
yayınlayabilmektedir. Çiftçi Kulübü 
programının hizmetleri ile iş verimliliğinde 
%12 oranında bir artış elde edildiği de 
şirket tarafından bildirilmektedir.
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3.2 Makineler arası İletişim 
Yeşil bilişim uygulamalarının önemli bileşenlerinden biri olan Makineler arası İletişim 
(Machine to Machine - M2M) teknolojisi; yeni bir teknoloji olmamakla birlikte, 
günümüzde mobil iletişimin giderek yaygınlaşması ve ‘internet ortamına bağlı cihaz 
sayısının hızla artması ile bilişim alanında hızlı bir ilerleme gösteriyor. M2M uygulama 
ve hizmetleri, cihazlar arasında gerçek zamanlı sistemler ile veri aktarımını ve 
aktarılan verinin izlenmesini-analizini kablolu veya kablosuz bağlantı teknolojileri ile 
sağlamaktadır. 

Örnek verilecek olursa, M2M uygulaması, sahada bulunan her türlü cihazdan 
istenilen veriyi toplayarak bilgisayar, akıllı telefon, tablet bilgisayarlardan takibinin 
yapılmasını sağlamaktadır. 

Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar, günümüzde cihazların uzaktan izlenmesini, 
yönetilmesini, birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan ve belirli alanlarda hizmet 
vermekte olan M2M teknolojisinin, önümüzdeki on yıl içerisinde günlük ve iş 
hayatının birçok alanında yaygın şekilde kullanılacağını öngörmektedir. (Tablo 9) 

1

2

3

4

M2M cihaz›

Ba€lant› ve uygulamay›
bar›nd›ran 
makina ya da cihaz

Kullan›c› cihaz›

Kullan›c› arayüzü
PC / Web GUI 
Ak›ll› telefon uygulamas›

‹letiflim a€›

Mobil a€
Sabit hat a€› 
Güvenli ba€lant›

Arayüz & M2M 
uygulamas›

‹zleme
Tespit 
Kontrol
Bak›m

Şekil 12  M2M Çalışma Prensibi
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Ülkemizde de M2M alanında çeşitli projeler yürütülmekte ve sektörü ilgilendiren 
yasal düzenlemeler ele alınmaya başlanmıştır. Bireysel kullanımlar çok yaygın 
olmasa da, kamu kurumları ve firmalar sektöre yatırımlarını artırmaktadır. 

M2M iletişimde kullanılan hatlardan alınan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi’nin kısa 
süre önce kaldırılması da sektörde olumlu etki yaratmıştır. Yapılan tahminlere 
göre, Türkiye‘de yaklaşık 150 milyon uzaktan yönetilebilir makine potansiyeli 
bulunmaktadır.

Tablo 1’deki hizmetlerin M2M sistemleri ile gerçekleştirilmesi sonucu, işgücü 
ve zaman tasarrufunun yanında kullanılan enerji (ve doğal kaynakların) miktarı 
azalacaktır, dolayısıyla sera gazı salımları da azalacaktır.

Yapılan araştırmalar, M2M çözümlerinin, sera gazı salımının yoğun olduğu enerji 
üretimi, dağıtımı ve kullanımı, ulaşım, tarım, bina sektörlerinde salım miktarlarının 
azaltılmasında önemli rol oynayacağını ortaya koymuştur.

M2M sistemlerinin yaygınlaşması birlikte elde edilebilecek faydalar aşağıdaki 
sıralanabilir:

• Etkin enerji yönetimi,

• Enerji (yakıt-benzin) tasarrufu,

• Ulaşımda optimizasyon

• Binalarda enerji yönetimi

• Elektrik-su kayıp kaçak oranlarının azaltılması,

• Akıllı tarım uygulamaları (Kaynakların etkin kullanımı)

• Gıda bozulmalarının engellenmesi,

• Envanter takibinde maliyet-etkinlik,

• Operasyonel verimlilik

• Yasal mevzuatlara uyumluluk

* Yukarıdaki hizmetleri sağlama noktasında, M2M teknolojisi,  gerekli bileşenlerden sadece birini oluşturmaktadır. M2M uygulamaları, bulut hizmetler, uzaktan 
işletim ve kontrol mantığı ile bütünleştirildiğinde verilen hizmetler ‘akıllı’ olarak addedilebilecektir.(OECD,2012)

Tablo 9  M2M uygulama alanları ve türleri

Hizmet Alanı Hizmet Türleri

Güvenlik

Takip ve İzleme

Akıllı evler

Lojistik

Temiz doğa

Ulaştırma

Ödeme

Sağlık

Uzaktan bakım ve kontrol

Ölçme

Tüketici cihazları 

Bina ve alanların fiziksel erişim kontrolü, uyarı, engelleme, kayıt sistemi

Nesne (canlı-cansız) takip ve izleme sistemleri

Evsel cihaz ve araçların otomatik kontrolü, uzaktan izleme ve yönetimi

Envanter ve lokasyon kontrolü, mal takip ve izlemesi, filo yönetimi

Çevresel ölçüt ve etkilerin etkin yönetimi, ölçüm ve izlenmesi

Tele-matik, akıllı yollar ve akıllı araçlar, yer-yön bulma ve yönlendirme sistemleri (Navigasyon), anlık trafik 

bilgisi ve bilgilendirme sistemleri

Elektronik satış ve ödeme sistemleri (otomatlar, bankamatikler, temassız ödeme noktaları, POS cihazları)

Tele-sağlık; yaşlıların, hastaların sağlık verilerinin uzaktan ölçülmesi, izlenmesi, uzaktan teşhis ve sağlık uyarı 

sistemleri, giyilebilir cihazlar

Endüstriyel  sistemlerin uzaktan kontrol, bakım ve yönetimi (Sensörler, Pompalar, Vanalar, Lambalar vb.)

Telemetri, akıllı sayaçlar; elektrik, gaz, su, ısıtma/soğutma vb. hizmet sayaçlarının uzaktan ölçüm, kontrolü 

ve ücretlendirilmesi (Smart Grid)

GPS, kamera, müzik çalar, spor aletleri, elektronik kitap (eBook) vb.

Kutu 14

Elektrikli Araçlar Şarj 
Sistemleri
Vodafone ve Eşarj şirketleri arasındaki 
“Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri” 
işbirliği, şarj istasyonları ile araçlardaki 
navigasyon sistemleri arasında M2M 
teknolojileri vasıtasıyla bağlantı 
kurularak, şarj ünitesi kullanan kişilerin 
elektrikli araçları için en yakın istasyonu 
görmelerine, konum ve uygunluk 
bilgisi almalarına fırsat sağlanıyor. Şarj 
işlemleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını 
mobil bir şekilde gidermelerini sağlayan 
Eşarj,  müşteri bilgilerini M2M altyapısıyla 
kolayca görüntüleyip,  bunlara daha 
hızlı ve aktif yanıt vermesine olanak 
sağlayarak, iş süreçlerinde verimlilik ve 
tasarruf sağlıyor.
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Öyleyse bu çeşitliliğe neden olan etkenler nelerdir? 

Temel olarak bir ülkenin iklim değişikliği konusunda bilişimden ne ölçüde 
faydalanacağı o ülkenin bilişim seviyesi bağlıdır. Telekomünikasyon altyapısının 
ne denli gelişmiş olduğu;  var olan teknolojilerin uygun fiyatlarla, yaygın ve kolay 
erişilebilir durumda olup olmaması oldukça belirleyici kriterlerdir. Daha da önemlisi 
vatandaşların eldeki teknolojik çözümleri günlük hayatlarında ya da iş modellerinde 
kullanmaya yatkınlığı, yenilikçi çözümlere açık olmaları gibi sosyal ve psikolojik 
değişkenler önem taşımaktadır. Örneğin Japonya ya da Güney Kore gibi bilişim 
birikimi yüksek ülkelerde, hizmet ve ürün çeşitliliği ve bunlara erişimin ekonomik 
kolaylığı, bilişim teknolojilerine dayalı çözümlerin daha hızlı hayata geçmesine imkân 
vermektedir.

İkinci önemli etken olarak, ülke ekonomisinin barındırdığı sektörel dağılımı 
görüyoruz.  Ülke ekonomisinde hangi endüstri kolları daha yaygın ya da güçlüdür? 
Sektörel dağılım şu açıdan önemlidir: sektörel dağılımda önemli yer tutan bir 
endüstri kolu, aynı zamanda sera gazı salımında da önemli bir etkiye sahiptir. 
Dolayısıyla olası bilişim çözümlerini bu sektörlerde yoğunlaştırmak sera gazı 
azaltımı yönünden de daha yüksek katma değer sağlayacaktır. Örneğin, Çin’de 
imalat sektörüne yönelik bilişim çözümleri ararken, Brezilya’da tarım ve hayvancılık 
sektörüne yönelik çözümler uygulamak daha akla yatkın olacaktır.

İklim değişikliği ile mücadele yalnız fen bilimleri ya da ekonomiyi ilgilendiren bir konu 
değil, aynı zamanda sosyal bir konudur. Bir ülkenin eğitim ve farkındalık seviyesi 
iklim değişikliği ile mücadelede diğer bir önemli etkendir. Tüketicilerin duyarlılığı, 
kamu ve iş dünyasının olası azaltım imkânlarından haberdâr olması (farkındalık), o 
ülkenin bilişimden ne ölçüde faydalanacağını etkilemektedir.

Yine sosyal bir konu olarak, kamu duyarlılığı ve politik kararlılık büyük önem 
taşımaktadır. Kimi durumlarda bilişimin sunacağı faydalar güçlü bir iş modeli 
içermeyebilir (kârlı olmayabilir). Bu gibi durumlarda kamu teşviki (örn. sübvansiyon), 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, cezbediciliğin artırılması kaçınılmazdır. Ancak 
maalesef kimi durumlarda politik kararlar kişisel menfaatleri ya da ülke çıkarlarını, 
iklim korumasının önüne koyabilmektedir.

Son olarak, ülkeler arasında en belirleyici etkenlerden biri gelir seviyesidir. Gelir 
seviyesi yüksek ülkelerde yatırıma yönelik finansal araçları temin etmek daha kolay 
olduğu gibi, gelir seviyesi düşük ülkelerde sera gazı azaltımına yönelik yatırımlar, 
hayat standardını yükseltmeye yönelik yatırımlar karşısında geri planda kalmaktadır.

Ancak yine de altını çizmek gerekir ki, gelir seviyesindeki farklılıklar ne olursa olsun, 
her ülkenin sera gazı azaltımında bilişim önemli bir rol üstlenebilir. Bu, beraberinde 
pek çok ekonomik kazanımı da beraberinde getirecektir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri dünyanın dört bir köşesinde sosyoekonomik hayatın önemli 
bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak doğal olarak her ülkenin bilişim birikimi 
denk değildir. Gelişmiş ülkelerde bilişim hayatın her alanına yoğun şekilde dâhil olmuşken, 
az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde durum bunun tam tersi olabilir. Öyle ki yer yer 
temel iletişim hizmetlerinin bile kısıtlı ya da yetersiz olduğu durumlar mevcuttur.
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Bu etkenler ışığında bilişimin önündeki engeller nelerdir? 

Görüldüğü üzere, bilişimin düşük karbonlu bir çağa geçişteki rolü, ekonomik, politik 
ve sosyo-kültürel değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenler kimi engel ve sorunları da 
beraberinde getirmektedir.

Bilişimin önündeki başlıca engeller şunlardır:

4.1 Kısıtlı Erişim ve Altyapı Eksikliği

Bilgi ve iletişim altyapısının yetersizliği pek çok ülke için önemli bir engel teşkil 
etmektedir. Yüksek hızlı veri ağlarının yetersizliği bilişime dayalı sera gazı azaltım 
projelerinin uygulanabilirliğini düşürmektedir. Bölgesel farklılıklar, kentsel ve 
kırsal alanların bilişim altyapısına erişimde eşit şanslara sahip olmaması pek çok 
uygulamanın kırsala ulaşmasını zorlaştırmakta, ancak imâlât, tarım, taşımacılık gibi 
sektörler yoğun olarak bilişim altyapısının görece zayıf olduğu kırsal bölgelerde 
konuşlanmaktadır.

Bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşımda eşit şanslara sahip olmaması olarak 
tanımlayabileceğimiz dijital uçurum küresel kalkınmanın önündeki en önemli engel 
olmaya devam etmektedir. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) verilerine göre, gelişmiş ülkelerde her 
dört kişiden biri kablolu genişbant ağlara, her iki kişiden biri ise mobil genişbant 
ağlara erişebilmektedir. Bu oranlar, gelişmekte olan ülkelerde her yüz kişide 4,4 ve 
5,4 kişi seviyesindedir23.

4.2 Ekonomik ve Finansal Engeller

Kimi uygulamalar yüksek sera gazı azaltım imkânı sunmasına rağmen, aynı miktarda 
ekonomik kârlılık getirmemektedir. Bu durum özellikle, gelir seviyesi düşük ülkelerde 
önemli bir engel oluşturmaktadır. Ekonomik kârlılığın düşük olduğu noktalarda, 
kamu teşviklerine önemli rol düşmektedir. 

Benzer şekilde kimi uygulamalarda yatırımın kârlılığa dönüşü (ROI) belirsiz, ya da 
uzun dönemde olabilmektedir. Bu durum gerek bireysel yatırımcıyı, gerekse de 
finans kurumlarını projelere yatırım yapma noktasında çekimser olmaya itmektedir.

4.3 Farkındalık ve Eğitim

Bilişim düşük karbonlu bir ekonomi için pek çok imkânlar sunmaktadır. Ancak 
toplumun bu imkânlardan ne denli haberdar olduğu tartışmalıdır. Hâli hazırda 
mevcut, ekonomik ve finansal olarak çekici pek çok teknoloji, sırf ilgili kişi ve 
kurumların konudan habersiz ya da yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle yaygın 
kullanıma geçememektedir. 

Buna ek olarak, farklı sektörlerdeki uzmanların birbirlerinden kopuk olması, kendi 
endüstrilerinin ötesindeki yeni pazarları ve iş modellerini görememeleri de önemli bir 
engel teşkil etmektedir. Bu kopukluk ancak uzmanların kendi uzmanlık alanlarının 
dışına çıkacak şekilde farkındalık ve eğitim seviyelerini artırmalarıyla aşılabilir. 

Benzer şekilde, kurumlar ve hatta hükümetler arası işbirliği ve iletişimin düşük olması 
da, bilişimin sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelerce paylaşılmasına engel 
olmaktadır.

23 Broadband, a platform for progress, Broadband 
Commission,ITU, UNESCO, 2011, http://www.
broadbandcommission.org/Reports/Report_2.pdf
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Şüphesiz toplumun iklim değişikliği konusundaki duyarlılığı, bu yöndeki çabaları 
desteklemesi, talep yaratması da yine farkındalık ve eğitimin önemine işaret 
etmektedir. Dünya Bankası, 2010 Dünya Kalkınma Raporu’nda tüketicilerin gelişen 
ekonomi içinde karbon azaltımına yönelik farkındalığının artırılmasının altını 
çizerken, bunun yalnız pazar mekanizmalarının manipülasyonu ile (örn, karbon 
yoğun elektriğin, yenilenebilir kaynaklara göre yüksek fiyattan satılması gibi) 
gerçekleşemeyeceğini, ancak öncelikle bireysel davranış alışkanlıklarının değişmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır24. Bu anlamda gelişmekte olan ülkelerde kapasite 
artırımına yönelik projeler desteklenerek bilgi paylaşımı sağlanmalıdır.

4.4 Politik İrade, Yasal Çerçeve ve Stratejik Yaklaşım

Düşük karbon ekonomisine geçişte bilişime büyük rol düştüğünü biliyoruz. Bunun 
için bilişime ulusal iklim değişikliği stratejileri içinde yer vererek, gerekli yasal 
düzenlemelerle tüm ekonomik sistem içinde sera gazı azaltımı sağlayacak yapının 
inşa edilmesi gerekiyor. 

Sektörler ve kurumlar arası işbirliği ve diyaloğu güçlendirecek, uzun dönemli, açık 
ve uygulanabilir stratejilerin hayata geçirilmesi de büyük önem taşıyor. Bilişim 
temelli bir iklim stratejisi, sektör ve kurumları yatay olarak birleştiren bir yaklaşıma 
sahip olmalıdır. Yirmibirinci yüzyılın bilgi toplumu, iletişim temelli, işbirliği ve ortak 
çalışmaya dayalı bir felsefeye sahip olmasıyla mümkün olabilir. Bu anlamda iklim 
değişikliği ile mücadelede işbirliği ve kararlılık bir anlamda modern toplumun da 
kaçınılmaz ödevi durumundadır. Bu anlamda, iklim değişikliği bilgi toplumunun 
ilk büyük sınavıdır.

24 The World Bank, World Development Report 2010 
http://go.worldbank.org/CHZJNP7X30
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25 GeSI: Global e-Sustainability Initative

26 ‘SMARTer 2020: The Role of ICT in Driving a 
Sustainable Future’, GeSI, 2012

27 Commission Recommendation on Mobilising ICT to 
Facilitate the Transition to an Energy-Efficient, Low-
Carbon Economy, 2009

Dünya üzerinde oluşan tahribatın geri dönülemez bir noktaya ulaşmasından önce, 
insanoğlunun Dünya’yı değiştirmek yerine, kendini değiştirerek daha sürdürülebilir 
bir yaşam tarzına yönelmesi gerekiyor.

Bilişim, barındırdığı verimlilik artışı potansiyeli ile insanoğlunun doğa üzerindeki 
ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir araç. ‘Bilgi’ ve ‘İletişim’ 
kelimelerinden oluşan ‘Bilişim’ sözcüğü, gerek anlam bütünlüğü, gerekse de 
kullanım kolaylığı açısından günümüzde sıkça kullanılan bir terim. Gerçekten de 
tek başına bile son derece değerli olan bilgi, diğer taraflarca paylaşıldığında, başka 
bir deyişle iletildiğinde, daha da büyük bir önem kazanmakta. Bu anlamda, bilişim 
sözcüğünün kendisi bile, bilişimin ne denli önemli bir kavram olduğunun güzel bir 
ifadesi.

Bilişimin Türkiye’nin ekonomik büyümesine sağlayabileceği katkı, ilgili tüm paydaşlar 
tarafından kabul görmektedir. Ancak, bilişimin, sürdürülebilir kalkınmanın diğer iki 
ayağı olan sosyal ve çevresel etkileri genellikle gözlerden kaçmaktadır. Halbuki 
bilişim, “ekonomik büyümeye” sağladığı katkının yanısıra, ülkenin refah seviyesinin 
ve çevresel performansının yükselmesine de en az büyümeye olduğu kadar katkı 
verebilir.

Bilişimin çözümüne katkı sağlayacağı çevresel sorunların başında küresel “İklim 
Değişikliği” geliyor. İklim değişikliği sorunu, çözümü mümkün olan, ancak pek 
çok bileşenin bir araya gelmesiyle çözülebilecek karmaşık bir sorun; bir “Gordion 
Düğümü”. Bilişim bu zorlu sorunun çözümündeki anahtar olabilir.

Pek çok sektörde bilişim, elle tutulur, gözle görülür örneklerle verimlilik artışı 
sağlamakta, maliyetleri düşürmekte, yeni yöntemler geliştirmektedir. GeSI25, Smarter 
2020 Raporu ile, 2020 yılında bilişim uygulamalarının enerji, sanayi, ulaşım, tarım 
gibi karbon salımlarının yüksek olduğu sektörlerde kullanılmasının, toplam küresel 
karbon salım miktarında %16,5’lik bir tasarruf potansiyeli barındırdığını tespit 
etmiştir. Bu potansiyel, 1,9 trilyon dolar enerji ve yakıt tasarrufu anlamına 
gelmektedir.26  Avrupa Birliği de 2009 yılında yayınladığı bir tavsiye kararı ile üye 
devletlere bilişim uygulamalarının karbon salımlarının azaltılmasında önemli bir rolü 
olduğunu belirtmektedir.27

İnsanoğlu günlük faaliyetleri ile Dünya’yı tahakkümü altına almakta. Bu faaliyetlerin 
gezegen doğası üzerinde istenmedik, beklenmedik ve geri dönüşü olmayan değişikliklere 
yol açması mümkün olduğu gibi, aynı zamanda olası da. 

5. Değerlendirme ve Sonuç
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GeSI raporu sonuçlarının basit bir aritmetik hesaplama ile Türkiye verilerine 
oranlanması sonucu ülkenin 2020 yılında taşıdığı salım azaltım potansiyelinin 
sağlayacağı tasarruf 20 milyar dolara denk gelecektir. Ancak, bu hesaplama 
oldukça yüzelsel olacaktır. Her ülkenin kendi sosyo-ekonomik konumu, sektörler 
ve gelişmişlik düzeyi bilişim uygulamalarının sağlanacak tasarruf potansiyelini 
belirleyecektir. Türkiye’ye özgü bir çalışma yapmak mümkün olmakla birlikte, böyle 
bir çalışma ile bile tasarruf rakamını kesin hesaplamak mümkün olmayacaktır. 
Buna rağmen, Türkiye’de yapılan birçok çalışma da bilişim uygulamalarının enerji 
verimliliği ve karbon salım azaltımı sağladığını ortaya koymaktadır. Mobil iletişimin 
yaygınlaşması ile internet erişiminin artması, hizmet kullanıcılarının zamandan 
ve mekandan bağımsız olarak çeşitli hizmetlere erişiminde karbon salımlarını 
düşürmektedir. Örneğin, banka müşterileri evlerinden sanal ortamda işlemlerini 
gerçekleştirirken ulaşım kaynaklı karbon salımından ve  kağıt tüketiminden tasarruf 
sağlanaktadır. Öte yandan bilişim vasıtası ile karbon salım azaltımının Türkiye’de 
gerçekleşmesi hangi yenilikçi teknolojiler aracılığı ile hangi sektörlerde olabilir 
sorusuna bir yanıt vermek zordur.

Bilgi ve iletişim teknolojileri çalışma ve eğlenme şekillerimizi, küresel anlamda 
ekonomik ve finansal yapıyı,  sosyal ve kültürel hayatımızı, genel anlamda hayata 
bakışımızı değiştirdi. Giderek dijitalleşen dünya, beraberinde bilgi toplumu diye 
adlandırabileceğimiz yeni bir sosyal kavram yarattı. Bilgi toplumunun felsefesi 
şüphesiz orta çağ kâşiflerinden, ya da endüstri devriminin mimarlarından farklı 
olacak ve temeli verimlilik kavramı üzerinde duracak yeni bir yapı oluşturacak.

Türkiye’de bilişim, bilişim sektörü ve sektörün ekonomi içindeki yerine ilişkin olarak 
hazırlanmış çok sayıda strateji, rapor ve akademik yayın bulunmaktadır. Ancak, 
bilişimin çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi çoğunlukla gözden kaçmıştır. 
Bu çalışma, “Yeşil Bilişim” kavramına yoğunlaşarak, bilişim - sürdürülebilir kalkınma 
ilişkisini küresel ve ulusal ölçekte ortaya koymaktadır. Bu sayede paydaşların 
yürüttükleri faaliyetlerde bilişimin sürdürülebilir kalkınmaya olan etkilerini göz ardı 
etmemelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
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Ek - 1. Kısaltmalar
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SCADA
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TÜBİTAK

WMO

Avrupa Birliği

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi ( Advanced Driver Assistance)

Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationships Management)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Global e-Sustainability Initiative

Kurumsal Kaynak Planlaması (Corporate Resource Management)

Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System)

Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications)

Gayrı Safi Milli Hasıla

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla

Milyon ton karbondioksit eşdeğeri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies)

İklim değişikliği eylem planı

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency)

Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union)

Milyon ton karbondioksit eşdeğeri

Makineler Arası İletişim 

Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu (Organization for Economic Co-operation and Development)

Bölgesel Çevre Merkezi

Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio-frequency identification)

Yatırımın getirisi (Return on Investment)

Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (System Control and Data Acquisition)

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)

Türkiye Bilim ve Teknoloji Akademsisi

Dünya Meteoroloji Kurumu 
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Ek - 2. Bilişim Teknolojileri

Veri Merkezi

Bilişim sistemlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş büyük sunucu odalarının 
genel adıdır.

Bir veri merkezi, bilgi sürekliliğinin sağlanabilmesi için yedekli yapılardan oluşmalıdır. 
Temel veri merkezi bileşenleri şu şekildedir:

• Toz ve ısı yalıtımlı bir oda

• Sunucu kabinleri

• Anahtarlama ve yönlendirme cihazları

• Yapısal kablolama altyapısı

• İklimlendirme sistemi

• Yangın söndürme sistemleri

• Güvenlik kameraları vb. güvenlik ekipmanları

• Kesintisiz güç kaynağı

Saklanılan verilerin önemi düşünüldüğünde tüm bu yapıların kesintisiz hizmet 
verebilmesi için belirlenmiş birtakım uluslararası standartlar vardır. Bu standartlar 
gereği elektrik sistemi dahil tüm yapı yedekli olarak sunulmalıdır. Bu nedenle veri 
merkezlerinin konumu iyi belirlenmelidir. 

Bir veri merkezi öncelikle depreme dayanıklı ve ısı yalıtımı olan bir binada 
konumlandırılmalıdır. Binanın iyi bir havalandırma sistemine sahip olması ve her 
mevsimde soğuk kalabilmesi, bilişim sistemlerinin sağlıklı çalışması için önemli bir 
gereksinimdir.

Veri merkezi içerisindeki ışıklandırmadan, soğutma gereksinimlerine kadar birçok 
alanda tasarruf yapmak mümkündür. Bunun örneklerini Amerika’da Amazon, 
Facebook ve Google’ın veri merkezlerinde ve İngiltere’de HP’nin kurduğu veri 
merkezinde görmek mümkündür.

Amerika Arizona eyaletinde nükleer santralin yanına konumlandırılmış olan veri 
merkezleri, enerjisini kendi üreten ve kesintisiz bir enerji akışı sağlayan bir yapıda inşa 
edilmiştir.

İngiltere’de HP’nin kurduğu sistem odası ise, ülkenin en çok rüzgar alan yerinde 
inşa edilmiş ve soğutma ihtiyacın büyük çoğunluğu buradaki hava akımları ile 
sağlanmıştır. Bu veri merkezi içindeki tüm kabinler, sunucu ve diğer bileşenler beyaz 
renkte seçilmiş, bu sayede ışığı yansıtan yüzeyler oluşturularak aydınlatma için 
kullanılan sistemlerin azaltılması sağlanmıştır.

Türkiye'de kamu veri merkezleri özel sektör veri merkezleri ve bulut teknolojileri ile 
birleştirilip ciddi oranda tasarruf sağlamak mümkündür.

TÜBİTAK tarafından sunulan verilere göre, büyük ölçekteki veri merkezleri, orta 
büyüklükteki veri merkezlerine göre 5-7 kat arasında maliyetlerini azaltabilmektedir. 
Maliyeti oluşturan kalemleri incelediğimizde aşağıdaki durum ile karşılaşırız:

Bir veri merkezinde maliyetlerin %70’i Bilişim Teknolojileri iş yükünden kaynaklı olur 
(sunucu vb.), %6’sı enerji, %9 aydınlatma, %13 Kesintisiz güç kaynağı, %2 diğer olarak 
ayrılır.
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Sunucu Sistemler

Sunucu sistemler, yüksek kapasiteli bilgi işleme gücü olan bilişim araçlarıdır. Bunlar 
günümüzde farklı modellerde imal edilmektedir. Küçük ve orta işletmeler için 
kullanılabilen yapılardan uluslararası yapılara kadar ölçeklenebilir.

Ağ (Grid) teknolojisi birden fazla güçlü sunucunun bir araya gelerek paralel işleme 
yapabildikleri bir ortamın kurulmasını sağlar. Bu sayede gerekli olan bilgiyi işleme 
gücü, birden fazla sunucu ile karşılanmış olur. Böyle bir yapıyı kurmak ve işletmek 
oldukça pahalı ve zahmetli bir iştir. Yüzlerce bilgisayarın bir yerde barındırılması, çalışır 
halde tutulması ve soğutulması gibi tüm ihtiyaçların karşılanabilir olması gerekir.

Ülkemizde ULAKBİM bünyesinde bulunun Ulusal Ağ (Grid), üniversitelerin ihtiyaç 
duyduğu yüksek bilgi işleme gücü için kullanılmaktadır. Üniversiteler gerekli 
programları buradaki bilgisayarlarda çalıştırmakta ve bilimsel çalışmalarını çok daha 
hızlı sonuçlandırabilmektedirler.

Daha küçük ölçeklere inildiğinde birden fazla sunucu sistemi gücünün kiralandığı 
yapıların oluşturulması ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullandığı enerjiden çok 
ciddi ölçüde tasarruf sağlanması mümkündür.

TÜİK rakamlarına göre girişimlerde ERP,  SCM ve CRM kullanım oranları şu şekildedir:

Ortalama bir uygulamayı çalıştırmak için gereken sunucu sayısı 2’dir. Bu sunucuların 
barındırılması, işletilmesi vb. giderlerin uygulama sanallaştırma altyapısı ile karşılanması 
durumunda yatırım maliyetleri ortadan kalkar, işletme maliyetleri %80 oranında düşer.

Bir uygulama sanallaştırma sunucusu ortalama 200 işletmeye sorunsuz hizmet 
verebilir. Her işletmenin bu tür ihtiyaçlarını kendisi karşılamak yerine uygulama 
sanallaştırma altyapısı hizmeti alırsa 1/200 oranında karbon salımı azaltılabilir.

Sanallaştırma Sistemleri

Sanallaştırma fiziksel bir kaynağın mantıksal parçalar haline bölünerek birden fazla 
kaynakta kullanılabilmesine imkân veren bir teknoloji olarak tanımlanabilir.

Şekil 13  ERP,  SCM ve CRM kullanım oranları
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28 TBD Kamu-BİB 2010, Sanallaştırma  Raporu

29 TBD Kamuda Bulut Bilişim sunumu, Doç Dr. Oğuz 
ERGİN, 11 Mayıs 2012

Sanallaştırmaya geçmenin temel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• Fiziksel sunucuların sayısını azaltma

• Veri merkezlerindeki gerekli altyapı ihtiyacının azaltılması (enerji, iklimlendirme, 
yedekleme, anahtarlama cihazları, kesintisiz güç kaynağı vb.)

• Yeni sunucuları ek donanım ihtiyacı olmadan ekleyebilme, işi biten sunucuları 
kaldırarak açıkta donanım bırakmama.

• Sanal sunucular donanım bağımsız çalışabildiklerinden, gerekli olan 
donanımların emülasyon vb. yöntemi ile sağlanabilmesi.

Günümüzde hem ticari hem de açık kaynak kodlu olarak dağıtılan birçok 
sanallaştırma sistemi sayesinde, sunucu sanallaştırması çok kolay bir hale gelmiştir. 

Sanal sunucuların yönetimlerinin tekil bir merkezden yapılabilmesi, sunucu başına 
gitmeden bir sunucuyu kurabilmek, kapatıp açabilmek ve diğer yönetsel işlerin 
sunucunun başındaymışçasına yapılabilmesi sayesinde işletme maliyetlerinde ve 
gereksinimlerinde önemli azalmaları da beraberinde getirir.

Türkiye'de genel eğilim, özellikle sanallaştırmanın yaygınlaşması yönündedir.

Türkiye'de kamuda kullanılan sunucuların %42'si sanal sunucudur. Bir fiziksel 
sunucunun üzerinde bulunan ortalama sanal sunucu sayısı ise 12’dir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarında 170.000 üzerinde sunucu donanımı bulunmaktadır. Özel sektörün 
sahip olduğu sunucu altyapısı bu rakımın 5,6 katı kadardır.

Sunucu donanımları çekirdek sayılarına, üzerlerindeki iş yüküne göre değişik 
oranlarda enerji tüketmektedir. Dünya ortalamasına göre bir sunucunun ortalama 
enerji tüketimi 1.500W civarındadır.

Bir sunucu içerisinde ortalama 12 sanal sunucu barındırılıyor olması 
1.500Wx11=16.500W enerji tasarrufu anlamına gelir.

Sunucuları barındırmak için gerekli olan alan azalır, soğutma ve kesintisiz güç 
kaynakları ihtiyaçları ortalama 1/20 oranında azalır.

Sanallaştırma, özel sektör ve kamuda giderek yaygınlaşmakta ve özel sektörün %60’ı 
sanallaştırmayı sistemlerinde kullanmaktadır. Kamuda bu oran %42’ler oranında 
seyretmektedir. Bu oranı geçen yılla karşılaştırdığımızda ise sayının %80’ler civarında 
arttığı görülmektedir28.

Bulut Bilişim

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü NIST’in yaptığı tanıma göre bulut 
bilişim, “Düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile, hızlı alınıp 
salıverilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve 
uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan model.”   olarak tanımlanmaktadır29.

Daha basit ifadesi ile; ortak bilgi işleme kaynaklarının ihtiyaca göre kullanıldığı ve 
ihtiyaç sonlandıktan sonra başka kullanımlar için serbest bırakıldığı kaynaklardır.

Ağ (Grid) yapıların biraz daha ticarileştiği ve hemen her kullanıcının edinebileceği 
ortamlardır. Bu ortamlarda uygulama hizmetleri, ortam hizmetleri ve altyapı 
hizmetleri sunulur.

Kullanıcının ihtiyaç duyduğu bir yapının altyapı yatırımı yapmış bir şirket tarafından 
sağlanması ile hem yatırım maliyetleri azalır, hem de atıl bilgi işleme gücü 
değerlendirilmiş olur. 

Bulut bilişim için önemli olan en temel ihtiyaç verilerin birden fazla veri kaynağında 
eşlenik olarak durabilmesidir. Bu sayede veriye erişilen sunucu kaynağından 
bağımsız olarak işlem yapabilir duruma gelinmiş olur.

Verinin yedeklenebilmesi coğrafi bağımsızlık getirirken, felaket anlarında kesintisiz 
hizmet verilebilmesinin de yolu açılmış olur.
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2009 yılı dünya ekonomik forumunda paylaşılan bilgilere göre bulut bilişimde 
geleceği olan sektörler şu şekildedir30:

Bulut ekonomisi konunun mali boyutları konusunda daha derin fikirler vermektedir. 
13 senelik yaşam döngüsü düşünülerek Ted Alfod ve Gwen Morton tarafından 
BOOZ Allen Hamilton adına Amerikan federal plan üzerindeki kazanımları gösteren 
ekonomik analiz şu şekildedir31: 

30 Akademik Bilişim 2011, Bulut Bilişim, Oya Şanlı

31 Akademik Bilişim 2011, Bulut Bilişim, Oya Şanlı

Şekil 15   Bulut Bilişim ekonomik kazanımları

Maliyetler/Ekonomik 
Ölçümler

Mevcut Durum: 
1000 Sunucu

Senaryo 1: Ortak 
(Public) Bulut

Senaryo 2: 
Hibrid Bulut

Senaryo 3: Özel 
(Private) Bulut

Yatırım Maliyetleri FY10–12 (BY09 M$)

İşletim ve Bakım Maliyetleri FY10–22 (BY09 M$)

Toplam İşletme Masrafları (BY09 M$)

Ekonomik Ölçümler

Net Bugünkü Değer (BY09 M$)

Fayda Maliyet oranı

İskonto edilen geri ödeme süresi (Yıllar)

$0 

$77,30 

$77,30 

N/A

N/A

N/A

$3,00 

$22,50 

$25,50 

$41,80 

15,4

2,7

$6,10 

$28,90  

$35,00 

$33,70 

6,8

3,5

$7,00 

$31,10   

$38,10 

$31,10 

5,7

3,7

Şekil 14  Bulut Bilişim teknolojisinden diğer sektörlerin etkilenme derecesi

%0

5, 4 ve 3 olarak yanıtlayanların yüzdesi (%) 

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

%54

%54

%78

%44

%40

%33

%10

%4

%26

%28

%14

%24

%26

%32

%24

%13

%26

%10

%1

%20

%24

%21

%40

%23

Medya

Hükümet

Eğitim

Sağlık

Üretim

Tarım

Bilgi Teknolojileri

Telekom

5 - Yüksek 4 - Orta Derece Yüksek 3 - Orta
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Citrix tarafından Amerikalılar üzerinde yapılan bir araştırmada çoğu Amerikalının 
bulut teknolojisini tam olarak anlayamadıkları anlaşılmış.

“Ben hiç bulut bilişim kullanmadım” diyenlerin % 95’i aslında en az bir kere bir bulut 
bilişim ürününü kullanmış. Sadece % 22’si bulut bilişimin gerçekten ne olduğunu 
biliyor. Bulut bilişim konuşulurken dinleyicilerin % 56’sı ne konuşulduğunu bile 
anlamıyormuş.

Ülkemizde bulut bilişimi bilmeyen ve kullanmadım diyenlerin cep telefonu abonesi 
olduğu düşünülürse, en az bir kere kullandığı söylenebilir.

Türkiye’de Bulut bilişim en başarılı ticari uygulamaları cep telefonu operatörleri 
olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla beraber ülkemizde yeni yeni başlamış olan bu kavramın diğer alanlarda 
henüz hak ettiği değeri bulmadığını görüyoruz. Özel işletmeler, Kamu kurumları ve 
bunların hibrit yapısındaki bulutlarla, karbon salımlarını azaltmak mümkün olacaktır.

Mobil Bilişim

Mobil operatörlerin artması ile yaygınlaşan bu pazarda, vazgeçemediğimiz ihtiyaçlara 
dönüşen birçok katma değerli servis sunulmaktadır. Bu hizmetlere ulaşmak için bir 
internet erişimi olması yeterlidir. Bunun en kolay yolu ise yüksek hızlı mobil iletişimi 
tercih etmektir. Günümüzde 3G hızında internet, HD kalitesinde film izlemek dahil bir 
çok verinin hızlı taşınmasına olanak sağlamaktadır.

Bilginin üretilmesi kadar taşınabilmesi ve her yerden güvenle ulaşılabilir olması da 
önemlidir. Mobil bilişim buna imkan sağlayan bir altyapıdır.

Bulut sistemler üzerinde duran veriye, yüksek hızlı mobil internet araçları sayesinde 
düşük kapasiteli cihazlar üzerinden erişim mümkündür.

Birçok şirket bu teknolojileri inovatif yaklaşımlarla kendi işlerine uyarlamıştır. Araç 
filolarının takibi, GPS uygulamaları ile şehir içerisinde istenilen adrese erişim, tüm 
çalışanların ortak doküman arşivine erişebilmesi gibi hizmetler günümüzde yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

Akıllı telefonlar, tabletler vb. teknolojilerin artması yüksek kapasiteli bilgisayarların 
kullanımını azaltmıştır. Günümüzde kullanıcılar daha uzun pil ömrü, daha az ısınan 
cihazlar ile taşınabilir, hafif ve şık tasarımlı aletleri tercih etmektedir.

Ancak hep yeniye sahip olma arzusu, bir yandan da kullanımı tetiklemektedir. Bu 
nedenle son kullanıcı ihtiyacını karşılayan, ancak genişleyebilir sistemlerden ve 
çevreye de önem verilmesi açısından geri dönüştürülebilir materyallerden üretim 
önemlidir.

Türkiye'de de mobil bilişim yaygın olarak kullanılmakta, ulaşım, finans, eğitim, 
gazetecilik, hukuk gibi pek çok alanda gün be gün yeni kullanım alanları 
geliştirilmektedir. 

Mobilleşme

Mobilleşme günümüzde popüler kavramların başında gelir. Bilgiye her yerden 
ulaşabilmek özellikle iş hayatında kritik önem taşır. 

Gelişen teknoloji daha düşük enerji tüketimi ve daha basit aygıtlarla bu ihtiyaca 
cevap vermeye başlamıştır. Her iş için ayrı bir aygıt yerine bir aygıtta çok iş stratejisi 
ile ortaya çıkan akıllı telefonlar, tabletler vb. cihazlar ile tüm bilgiler taşınabilir hale 
gelmiştir.

Mobilleşebilmenin temel gereçlerinden biri, verileri bulut bilişim üzerinde tutmaktır. 
Bulut bilişim ve internet sayesinde bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Veri aktarılabildiği 
sürece dünyanın herhangi bir noktasında işlenebilir. Verinin nerede işlendiğinin 
de kullanıcı için bir farkı yoktur. Bu da son kullanıcının ihtiyaç duyduğu minimum 
kaynakları azaltması anlamına gelir.
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Bunun en güzel örneklerinden biri NASA’nın yaptığı uzay araştırmasında verilerin 
işlenmesi için dünyadaki gönüllülerden faydalanmasıdır. Bilgisayarınıza yüklediğiniz 
ufak bir program sayesinde gönüllülere ait bilgisayarların kaynakları boş kaldığında 
NASA için belirli hesaplamalar bu aygıtlarda yapılıp işlem sonuçları tekrar NASA 
sunucularına başarıyla gönderilmiştir. Bu sayede NASA hem milyonlarca dolar 
ödeyerek edinebileceği bilgi işlem gücünü elde etmiş, hem de bilgisayarlar atıl 
durumda kalmak yerine katma değeri yüksek bir iş gücüne dönüşmüştür.

Yakın gelecekte ise IPv6 sayesinde her cihaza tekil bir IP verilebilecek ve bu sayede 
tüm elektronik aletleri merkezi noktalardan yönetebilmek mümkün olacak, bu 
sayede daha az kaynak kullanarak verilere ulaşmanın yolu da açılacaktır.

Mobil teknolojilerin genellikle ticari kullanım amacı olan CRM’lerle ilgili olarak 
Gartner’ın 2012 tahminleri Şekil 16'dadır.

Buradan görüldüğü gibi akıllı telefon, tablet ve mobil satış güçleri gelecek 
teknolojilerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Şekil 16  Gartner’ın 2012 tahminleri

Plateau will be reached in:

As of July 2012

Sales Information Services

Partner Relationship Management

E-Commerce Saas

Mobile Sales Force Automation for Call Reporting/Dashboards

Sales Trading Solutions

Sales Incentive Compensation Management

Sales Content Management

Lead Management

Sales Force Automation SaaS

Proposal Generation
Sales Reporting

Sales Objective and Quota Management

Sales Coaching Solutions

Social CRM for Sales
Process Templates
Price Optimization

Speech-Driven Sales
Force Automation

iPad-Based SFA

Sales Appraisal and 
Evaluation Management

Sales Performance Management

Territory Management
Sales Contract Management

Customer Profitability
Management

Customer Engagement Hub

Mobile Sales Force Automation 
for Opportunity Management

Mobile Sales Force Automation 
for Orders/Inventory

Sales Order Management

Configure, Price Quote
Application Suites

Sales Analytics

Smartphone-Based SFA Applications

Sales Performance Management SaaS

Source: Gartner (July 2012)

Technology
Trigger

Trough of 
Disillusionment

Plateau of 
Productivity

Peak of 
inflated

Expectations
Slope of Enlightenment

less than 2 years

time

expectations

obsolete before plateaumore than 10 years5 to 10 years2 to 5 years
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Bunun daha genele yayılmış hali ile İngiltere’de 2012 de yapılan mobil teknoloji 
kullanım istatistikleri Şekil 17’de verilmiştir.

Sunucu Kullanımında Sanallaştırma

Her iş için ayrı birer sunucu kullanmak yerine tek bir sunucu üzerinde birçok işi 
yapabilmenin en temel yolu sanallaştırmadır. Çoğu zaman sunucular gerçek 
performanslarının çok altında kullanılır. Yarı veya daha az kapasite ile hizmet veren 
birçok sunucunun yaptığı işi, aslında sanal tek bir sunucu ile sağlayabilecek olmak 
oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu bağlamda bir donanımı en etkili kullanma 
yolu sanallaştırmadır.

Çalışan her sunucu ısınır ve bu sunucuları soğutmak en temel ihtiyaçtır. Sunucuların 
içerisindeki fanlar bir süre sonra yetersiz kalacağı için klimalardan faydalanılır. 
Her klima bulunduğu ortam boyutuna ve ortamdaki hedef sıcaklık değerine göre 
hesaplanır. Dolayısıyla sunucu sayısının artmasıyla beraber sadece sunucuların 
yaydığı ısı miktarı değil, onları soğutmak için kullanılan klimaların enerji tüketimi ve 
küresel ısınmaya etkisi de artar.

Daha az sunucu daha az alana ihtiyaç duymak ve daha az ısı üretmek demektir. 
Sanallaştırma sayesinde bu koşulları oluşturmak kolaylaşır.

Şekil 17  İngiltere mobil teknoloji kullanım istatistikleri
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Uygulama Barındırma

Uygulama barındırma ihtiyaç duyulan her iş için ayrı bir uygulama kurmak yerine, tek 
bir uygulama içerisinde birden fazla kullanım alanı açarak ya da uygulamaların ortak 
bir sunucu üzerinde, 'bilmesi gereken' prensibine göre yalıtılmış erişimlerle hizmet 
verilmesi olarak tanımlanabilir.

Uygulama barındırma bir çeşit sanallaştırma gibidir. Farkı farklı işletim sistemleri 
kullanmak yerine tek bir işletim sistemi üzerinde birden fazla uygulamayı çalıştırarak 
kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenir.

İnce İstemcilerin Kullanımı

İnce istemciler, üzerlerinde disk bulundurmayan, ağ üzerinden gelen paketlerle 
işletim sistemini açan ve sonra merkezi sunucudaki kaynakları kullanarak kullanıcının 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan düşük enerjili, ucuz ve yüksek güvenlikli bir çözümdür.

Her kullanıcıda bir bilgisayar olacağına tek bir bilgisayardaki kaynağın kullanıcılar 
tarafından paylaşılmasını sağlayan bu sistem yeşil bilişim için son kullanıcıya yönelik 
en temel ihtiyaçlardandır.

Bir ince istemci ortalama olarak 8W enerji tüketir. Bir masa üstü bilgisayarın çalışma 
sırasında tükettiği güç miktarı, çevresel ürünlerden hariç (USB, Monitör vb.) 210 W 
civarındadır. Fişe takılı bir diz üstü bilgisayarın ortalama enerji tüketimi ise 130W 
civarındadır.

Ortalama bir sunucu ile 25 kullanıcının kullanabileceği bir ince istemci havuzu 
oluşturulabilir. Buradan hareketle gerçekte ihtiyaç olan (210W)x25=5.250W enerjinin 
yerine, (8Wx25)+1.500W=1.700W kadar enerji tüketimi söz konusu olacaktır. Açığa 
çıkan ısılara bakılırsa oran 1/10 oranında azalacak ve bu ısıyı düşürmek için gerekli 
olan soğutma gücüne de ihtiyaç kalmayacaktır.

12 yıllık ince istemci kullanımları göz önüne alınarak güç tüketimleri şu şekilde 
hesaplanmıştır32:

Kurulum 
Büyüklüğü

Ortalama Enerji 
Tüketimi (w)

Aktif Boş Uyku Kapalı

Tüketim
 (kWh)

Elektrik 
Fiyatı
(Euro) 

CO
2
 Salım 

Miktarı 
(lbs)

Yıllık 
Enerji 

Tüketimi 
(kWh) 

5 yıllık işletim

1000 İnce İstemci (32-bit) 

1000  İnce İstemci (64-bit)* 

1000 Bilgisayar (PM** hariç )

1000 Bilgisayar (PM dahil)

5000  İnce İstemci (32-bit) 

5000  İnce İstemci (64-bit) 

5000 Bilgisayar(PM hariç)

5000 Bilgisayar (PM dahil)

19,4

16,3

110

110

19,9

16,5

110

110

18,4

15,3

85

85

18,9

15,5

85

85

8,8

5,7

- 

4

9,3

5,9

- 

4

6,9

3,8

3

3

7,4

4

3

3

651.152

390.468

2.736.655

1.226.495

3.441.960

2.026.821

13.683.275

6.132.475

61.990

37.173

260.530

116.762

327.675

192.953

1.302.648

583.812

1.002.773

601.321

4.214.449

1.888.802

5.300.618

3.121.304

21.072.244

9.444.012

130.230

78.094

547.331

245.299

688.392

405.364

2.736.655

1.226.495

* 64-bit OS on datacenter servers provides additional user density for a given server. No additional servers required.
** PC energy use only: assumes no addition datacenter server burder

32 http://www.wyse.com/sites/default/files/documents/
whitepapers/Wyse_Environmental_Benefits_
Whitepaper.pdf
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5.000 kişilik bir sistem düşünüldüğünde, 12 yıl için harcanacak masa/diz üstü 
bilgisayar maliyetine karşılık, ince istemci çözümü yaklaşıl 6M Euro yatırım maliyeti 
ve yaklaşıl 1M Euro operasyonel maliyetten (enerji, soğutma, bakım vb.) tasarruf 
edilmesini sağlayacağı hesaplanmıştır.

Türkiye’de girişimlerin %92,5’i internet erişimine sahiptir33. Bu işletmelerde ince 
istemci kullanım oranları ise %0,1 civarındadır34.

Kamu Veri Merkezleri Oluşturma

Hemen her kamu kurumu kendi veri merkezini kurarak işletir. Bu sayede 
ihtiyaçlarından fazla kaynağı kendi bünyelerinde tutmuş olurlar.

Bu da bir sürü atıl işlem gücü, iklimlendirme sistemi ve elektrik tüketimine sebep 
olur. 

Bunun yerine yüksek güvenlikli kamu veri merkezlerinin oluşturulması ve kamu 
ihtiyaçlarının sanallaştırma yapısı üzerinde sunulması ile ciddi anlamda tasarruf 
edilebilir.

33 2011 DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri, www.
bilgitoplumu.gov.tr

34 TÜBİSAD, Bulut Bilişim Dosyası
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Ek - 3. Internet Kullanıcı Sayıları

35 Internet World Stats 2012, www.internetworldstats.
com/top20.htm, Erişim: 10.04.2013

Şekil 18  En Fazla İnternet Kullanıcısı olan 20 Ülke (2012)35 
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Ek - 4. Yabancı Ülke Örnekleri

Dünyanın pek çok yerinde hükümetler, kurumlar ve şirketler iklim değişikliğine karşı 
bilişime dayalı uygulamalar üzerinde çalışmaktadır. Yeşil Bilişim henüz emekleme 
aşamasındadır ve yenilikçi iş modelleri ve başarı örneklerine ihtiyaç vardır. Bu 
uygulamalar pazarın büyümesi, sektörler arası işbirliğinin artması, bütünleyici 
stratejilerin gelişmesiyle giderek artacaktır.

Aşağıda dünyanın çeşitli ülkelerinden örneklere yer verilmiştir. 

Güney Kore

Kamunun AR-GE çalışmalarını, yatırım maliyeti yüksek projeleri destekleyerek,  yeni 
teknolojileri ve yeni iş modellerini hayata geçirmesine iyi bir örnek olarak Güney 
Kore hükümetine bağlı Korea Smart Grid Instititue (Tür, Kore akıllı dağıtım şebekesi 
enstitüsü) tarafından yürütülen  Smart Grid Test-Bed projesi verilebilir36. Söz 
konusu proje ile Kore’nin Jeju Adası’nda dünyanın en büyük akıllı dağıtım şebekesi 
kurulmaktadır. Elli altı milyon ABD Doları yatırımla, çeşitli smart grid teknolojileri test 
edilerek uygulamaya alınmıştır. 

Güney Kore hükümeti 2008 yılında Low Carbon Green Growth ulusal vizyonunu 
hayata geçirerek, beş sektörde yol haritası çıkarmıştır. Buna göre akıllı dağıtım 
şebekesi, akıllı tüketim, akıllı taşımacılık, yenilenebilir enerji ve akıllı enerji hizmetleri 
sektörlerindeki çalışmalarla enerji tüketiminde %6, toplam sera gazı salımında %4,5 
azaltım hedefi belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalar arzu edilen sonuçları verdiği 
takdirde, Kore 2030 yılı itibariyle sera gazı salımında senelik 230 mtCO

2
 azaltıma ek 

olarak 50.000 üzerinde yeni iş imkânı sağlanmış olacak.

Hindistan

Hindu sanayicileri bir çatı altında toplayan ve Hindistan’ın etkin sivil toplum 
kuruluşlarından biri olan Confederation of Indian Industry (CII), kamu-özel sektör 
işbirliği ve iş dünyasının ulusal stratejilere ne şekilde katkı sağlayabileceğinin 
güzel bir kanıtı olarak Digital Energy Solutions Campaign (Tür, dijital enerji 
çözümleri kampanyası)  başlıklı bir projeye imza attı37. Bu proje ile bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sera gazı azaltımı potansiyeli hesaplanarak,  Hindistan ulusal iklim 
değişikliği planına katkı sağlanmış oldu. Çalışmada Hindistan’ın üç stratejik ulusal 
araştırma programı ile (National Mission on Enhanced Energy Efficiency, National 
Mission on Sustainable Habitat, National Solar Mission) yıllık 450 milyon ton CO

2 

azaltımı sağlanacağı hesaplandı. Bu 2030 yılı rakamlarıyla toplam sera gazı salımının 
%10’una karşılık gelen bir azaltımı ifade etmektedir.

Weather Info for All Projesi

İklim değişikliğine bağlı olağandışı meteorolojik olaylar, giderek artan bir hızda sosyal 
ve ekonomik hayatı etkilemektedir. Bu durum özellikle kaynakların kısıtlı olduğu 
bölgelerde, yoksullukla birlikte yaşamı tehdit eder hale gelmektedir. Olağandışı 
meteorolojik olaylara karşı önlem alınabilmesi için büyük miktarda meteorolojik 
verinin toplanması, işlenmesi ve çıkan sonuçların süratle paylaşılması gerekmektedir. 
Bunun için yeterli sayı ve standartlarda meteoroloji istasyonu kurulmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Dünya Meteoroloji Kurumu (WMO) verilerine göre Afrika’da en az 
3000 uluslararası standartlarda çalışan meteoroloji istasyonu olması gerekirken, bu 
sayı halen 740 dolayında bulunuyor.

36 KSGI Korea Smart Grid Institute http://www.smartgrid.
or.kr/eng.htm

37 DESC.2010. Forging Energy, Economic, and 
Environmental Solutions:The Case of India.
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Bu sorundan hareketle, Global Humanitarian Forum tarafından 2008-2012 yılları 
arasında yürütülen bir çalışmayla Doğu Afrika ülkelerinde (Tanzanya, Kenya, Uganda, 
Rwanda ve Burundi) meteoroloji verilerinin toplanıp, işlenmesi ve paylaşılmasına 
yönelik Weather Info for All projesi yürütüldü. Bu projede AWS olarak adlandırılan 
ve toplanan verileri mobil ağlar üzerinden merkezle paylaşan otomatik ölçüm 
istasyonlarının kurulması planlandı. Merkezde toplanan veriler, işlenip tekrar mobil 
telekomünikasyon ağları üzerinden çiftçilerle paylaşılarak iklim felaketlerine karşı bir 
erken uyarı mekanizması kurulmuş olacak.

Dünya Meteoroloji Kurumu (WMO), Ericsson, Zain (Kuveyt merkezli bir 
telekomünikasyon şirketi) ve The Earth Institute (Kolombiya Üniversitesi, ABD) 
ana ortak olarak projeye katkı sağlarken, yaklaşık 9 milyon ABD Doları bir bütçe 
öngörülüyor.

Akıllı İş Modelleri- Vodafone Birleşik Krallık

Vodafone grubu (İngiltere) iş seyahatlerini ve ofis kullanımını azaltmak amacıyla 
uzaktan çalışma, esnek çalışma, sanal toplantı gibi bilişim uygulamalarının mümkün 
kıldığı çalışma yöntemleri uygulamaktadır.

Bu çalışma yöntemlerinin sonuçları ERM işbirliği ile 2010 yılında değerlendirilmiştir. 
Esnek çalışma uygulamaları ile yaklaşık, 2010-2011 dönemi için 11,5 milyon 
pound tasarruf sağlanmış ve 24 bin ton CO

2
e salımın önüne geçilmiştir. Video ve 

telekonferans teknolojisi uygulamaları yardımıyla, 2006-2007 dönemini ve 2010-
2011 dönemleri karşılaştırılmış ve ulaşım kaynaklı salımlarda %45 tasarruf yapılarak 
12 bin ton CO

2
e salımının önüne geçildiği tespit edilmiştir.

Filipinler ve Kenya’da Mobil Para

Mobil para henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, hızla büyüyen ve 
özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok talep gören bir kavramdır. 
GSMA ve McKinsey’in bir araştırmasına göre, halen her hangi bir banka hesabı 
olmadığı halde mobil para hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı 45 milyonun 
üzerindedir38. Banka hesabı olmadığı halde cep telefonuna sahip kişi sayısı ise 
tahminen 1 milyar dolayındadır. Bu durum özellikle telekomünikasyon operatörleri 
açısından önemli bir iş imkânına işaret etmektedir. 2012 itibariyle mobil para 
sektörünün 8 milyar ABD Doları gelir sağlayacağı öngörülmektedir.

Mobil para temel olarak kullanıcıların mobil operatörler üzerindeki hesaplarına para 
yatırması, yatırdıkları bu parayı da gerek ödeme, gerekse de başka kullanıcılara 
gönderme amacıyla kullanması esasına dayanmaktadır. Bu işlemler yapılırken kimi 
özel kısa mesajlar kullanılmaktadır.

2010’da Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Mobile Money Summit 
zirvesinde dünyadan pek çok mobil para uygulama örnekleri masaya yatırılmıştır. 
Özellikle dikkate çeken iki örnek Filipinler’de faaliyet gösteren Globe firmasının 
GCash hizmeti ve Afrika’da Kenya, Tanzanya gibi çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren 
M-PESA’dır.

Kenya’da banka hizmetleri kısıtlı bir kapsama alanı içermekte, halkın çoğunluğu 
kırsal yaşarken, bankaya ulaşım için kilometrelerce yol katetmek gerekmektedir. 
Benzer şekilde Filipinler ya da Endonezya gibi ada ülkelerinde bankacılık 
hizmetlerine erişim oldukça zahmetlidir. Bu durumda mobil hizmetler yardımıyla 
ulaşım zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Mobil para uygulamalarının iklim değişikliği ve sera gazı azaltımı yönünden doğrudan 
etkisi görece az olsa da, bilişimin hizmetlerdeki verim artışı ve katalizör etkisine çok 
iyi bir örnektir.

38  Beshouri, C. P., Gravrak, J., 2010, Capturing the promise 
of mobile banking in emerging markets, McKinsey 
& Co.
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UPS ve Telemetrik

UPS dünyanın en büyük lojistik firmalarından biridir. 2010 yılında 120’nin üzerinde 
ülkede, 4 milyara paket taşınmıştır. Bu operasyonun %99,795’i kara taşıtları 
üzerinden gerçekleşmiştir.

UPS Amerika’daki filosuna araçların mekanik durumu ve sürücülerin davranış 
biçimleri hakkında veriler sağlayan telemetrik sistemler kurmuştur. Bu sistemler, 
araçların hızı, ne kadar süre hareketsiz kaldığı gibi yakıt verimliliğini etkileyen veriler 
kaydetmektedir.

Kaydedilen veriler ışığında telemetrik sistemlere sahip araçlar 2.500 tonun üzerinde 
yakıt tasarrufu sağlamıştır. UPS’in kullandığı güzergâh optimizasyon programının da 
eklenmesiyle, UPS senelik kat edilen yol miktarını 100 milyon km azaltırken, sera 
gazı salımını da 68 milyon ton CO

2
 azaltmıştır39.

BIGBELLY Atık Yönetim Sistemi

Elde olan teknolojilerin yaratıcı fikirlerle birleşerek verim artışına büyük katkı 
sağladığı örneklerden biri olarak ABD 2003 yılında kurulan Bigbelly Solar firmasının 
atık yönetim çözümleri verilebilir. Üzerindeki güneş panelinden güç alan, kablosuz 
olarak sisteme bağlı, içindeki atık miktarının sensörlerle takip eden ve doluluk 
durumuna göre merkezle iletişime geçen çöp tenekeleri ve bunları toplayacak 
araçların güzergâh planlanmasını yapan merkezi sistemden oluşan atık yönetim 
sistemi sayesinde haftalık çöp toplama seferleri %40 oranında azaltılmıştır40.

AT&T ve Griffin Akıllı Dağıtım Şebekesi

Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinde yer alan 24.000 nüfuslu Griffin şehri 
elektrik dairesi, abonelere elektrik tüketimleri hakkında anlık izleme ve kontrol etme 
şansı tanımak, ve ayrıca sayaç okuma ve benzeri işlemlerde verim artışı sağlamak 
amacıyla, 40 yıllık elektrik sayaçlarını, akıllı sayaçlarla değiştirme kararı almıştır41. 
Bu projeyle 16.000 adet akıllı sayaç konutlara ve ticari binalara yerleştirilmiştir. 
Sayaçlar AT&T tarafından sağlanan kablosuz ağlar üzerinden erişilebilmekte, 
böylece gerek tüketici gerekse de elektrik dairesi tüketim miktarını anlık olarak 
görüntüleyebilmektedir. Bu aynı zamanda elektrik faturası ödemelerinde sayaç 
okuma ihtiyacını ortadan kaldırdığı gibi, tüketicilerin kendilerine uygun zamanlarda 
ödeme yapması imkânını da sunmaktadır.

Networkfleet ve Riverside Su İşletmesi filo yönetimi

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya eyaletinde yer alan Riverside Su İşletmesi, 
işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla Verizon’un Networkfleet filo yönetim 
sistemi kullanıma soktular42. Çalışmada su işletmesine ait 350 araca Networkfleet 
sistemine entegre olacak şekilde sensörler takıldı. Bu sensörler aracın kendi 
elektronik hata tarama sisteminden (İng, onboard diagnostic unit OBD-II) aldığı 
verileri filo yönetimi ile paylaşarak, motorların durumu, hata kodları ve yakıt 
tüketimini anlık izleme imkânı sağladı. Filo yöneticisi gerekli durumlarda, örneğin 
trafik kurallarına aykırı süratli kullanım ya da motor çalışır haldeyken uzun süre 
hareketsiz bekleme gibi durumlarda sürücülerle doğrudan temasa geçerek, hem 
emniyetli sürüş, hem de yakıt tasarrufu sağlanmış oldu. Araçların durumunun takibi, 
mekanik sorunların önceden tespit edilmesi de bakım onarım masraflarını azalttı. 
GPS sistemi sayesinde de araçların rota belirlemesinde verim artışı sağlandı.

Projenin hayata geçmesini takip eden ilk altı ayda araçlar 265.000 km daha az yol 
yaparak, 79.000 ABD Doları yakıt tasarrufu sağlandı. Bu aynı zamanda altı aylık 
sürede 90,7 ton sera gazı azaltımına karşılık gelmiş oldu.

39 UPS,2010, Delivering the World: Sustainability at 
UPS 2009 http://www.responsibility.ups.com/
community/Static%20Files/sustainability/UPS_
V27_0718_300dpi_rgb.pdf

40 BigBelly Solar http://www.bigbelly.com

41 AT&T, 2011, City of Griffin Empowers Residents with 
Smart Grid Electric Meters, http://www.corp.att.com/
stateandlocal/docs/city_of_griffin.pdf

42 VERIZON, Case Study: Networkfleet® Drives Quick 
Payback At Eastern Municipal Water District, http://
www.verizonenterprise.com/resources/casestudies/
cs_networkfleet-drives-quick-payback-at-eastern-
municipal-water-district_en_xg.pdf
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Johnson Controls ve Empire State Binası Enerji Yönetim Sistemi

Johnson Controls tarafından geliştirilen bina enerji yönetim sistemi, ABD’nin New 
York kentindeki meşhur Empire State binasında kiracıların kullanımına sunuldu. 
Apartmanlara yerleştirilen çeşitli sensörler, ve bunlardan toplanan verilerin gösterge 
paneli şeklinde çalışan web sayfalarından izlenebilmesi esasına dayanan sistem 
sayesinde bina sakinleri enerji tüketimindeki anahtar performans noktaları görebilme 
şansına sahip oldu. Johnson Controls, müşterilerle ayrı ayrı sözleşme yaparak, ilk 
yatırım maliyetini karşılama ve enerji tasarrufu garantisi vaat etti. Bu sözleşmelerde 
yıllık 4,4 milyon ABD doları enerji tasarrufu garanti edildi. Üç yılın sonunda ilk yatırım 
maliyeti karşılanmış olurken, enerji tüketiminde de %38 azaltım sağlandı43.

Ek - 5. Akıllı Şebeke ve İleri Ölçüm Altyapısı

Erkut KIRMIZIOĞLU

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 
(Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü) 

1. Akıllı Sayaçlar
Akıllı şebekelerde mevcut şebekelerde kullanılan analog sayaçlar yerine anlık 
tüketimi kayıt eden akıllı sayaçlar kullanılmaktadır. Akıllı sayaçlar, tüketilen enerjinin 
miktarını kısa aralıklarla kaydederek yönetim merkezine faturalama, inceleme 
ve denetleme yapması için ileten sayaçlardır. Akıllı sayaçlar, tüketiciyi şebekeye 
bağlayarak elektrik üretim tesislerinden prizlere kadar uzanan bir iletişim ağı 
kurmaktadır. Enerji, akıllı sayaçlar ile evdeki bir kontrol ekranı, bilgisayar ya da cep 
telefonu ile kontrol edilebilmektedir. Akıllı sayaçlar ile otomasyon sistemlerini 
uzaktan kontrol etmek mümkün olmuştur. Tüketici elektrik fiyatının yüksek olduğu 
saatlerde uzaktan tek tuş hareketi ile klimanın gücü kısabilecek, buzdolabını akşam 
soğutmaya almak için kurabilecek, açık elektronik eşyaları hazır hale geçirebilecektir. 
Bu durum tüketicilerin faturalarına yansırken, elektrik üreticilerinin de gereksiz 
yüklerden kurtulmasını sağlayacaktır.

2. Haberleşme Üniteleri
Haberleşme üniteleri akıllı sayaçlardan belli periyotlarla aldığı tüketim verilerini 
kontrol merkezine gönderen iletişim ve depolama birimleridir. Herhangi bir 
şekilde kontrol merkezi ile iletişim problem olduğunda haberleşme üniteleri kısa 
dönemli veri depolama görevi de görür. Haberleşme modülleri sayacın içine monte 
edilebileceği gibi sayaca sonradan eklenen ayrı bir parça da olabilir.

3. Kontrol Merkezi
Kontrol merkezi; haberleşme üniteleri vasıtasıyla akıllı sayaçlardan aktarılan tüketim 
bilgilerini veri tabanında depolayan, kullanıcıların analiz ve planlanmasına uygun 
tablo ve grafik haline dönüştürülen bir yerdir.

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri 
İleri ölçüm altyapısının önemli bir bileşeni olan otomatik sayaç okuma sistemi; sayaç 
verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme 
aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve 
ilgili taraflara istenen formatta sunulması amacıyla, kurulacak olan gerekli yazılım, 
donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemdir (T.C. Resmi Gazete, 27901). 
Sistem, sayaçlar ile ana kontrol merkezi arasında çift yönlü haberleşmeyi sağlayarak, 
sayaç verisini sahadan ana merkeze güvenilir iletişim yöntemleriyle iletir ve 
merkezde bu veriyi işleyerek raporlar, ilgili taraflarla paylaşır ve saklar. 43 Johnson Controls, “Landmark building provides 

prototype for innovative sustainability retrofit process”, 
http://www.johnsoncontrols.com/content/dam/
WWW/jci/be/case_studies/EmpireStateEfficiencyNo
wCaselet0410.pdf
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Uzaktan Sayaç Okuma Sisteminin Paydaşlarına Sağladığı Yararlar
Uzaktan sayaç okuma sisteminin paydaşlarına sağladığı avantajlar şu şekilde 
özetlenebilir:

Şirketler, İdareler
Abone tüketimlerinin maksimum yüzde 1 hata oranı ile hassas olarak ölçülebilmesi,

Sayaçlar üzerinde yapılacak müdahalelere bağlı kayıp/ kaçağın azaltılması,

Faturaya yanlış endeksin girmesi veya abone faturalarının yanlış okunması gibi 
durumların ortadan kaldırılması,

Sayaç tüketim değerlerini okumak için sahaya personel gönderme zorunluluğunun 
olmaması,

Gerçek zamanlı tüketim/talep bilgileri idarenin kullanımına sunulması ile veri analizi

Kamu
Enerji verimliliğinin artırılması ile ulusal boyutta enerji tasarrufu sağlanması,

Enerji piyasasının etkin denetimi, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması,

Herhangi bir doğal afet durumunda, sayaç açma kapama modülünün devreye 
sokularak insanların zarar görmesinin önüne geçilmesi,

Tüketiciler
Günün belli saatlerinde, elektriğin ucuz olduğu dönemlerde, fazla elektrik tüketen 
cihazların kullanılması durumunda tüketicinin yüzde 50’ye yakın oranlarda tasarruf 
edebilmesi,

Hizmet kalitesinde artış sağlanması,

Uzaktan verilen komutlarla evdeki diğer cihazların yönetiminin sağlanması,

Sektör
Sayaç sektörünün teknolojik açıdan gelişerek yazılım donanım, altyapı güçlendirme 
gibi konularda da aktif rol alması ile yeni pazar olanaklarının ortaya çıkması, 
ekonomide canlılık yaratılması, istihdam artışı.

Ek - 6. Örnek İyi Uygulama 1

ECOGEM projesi

ECOGEM projesi elektrikli araçların enerji verimliliğini arttırarak, elektrikli araç 
kullanım oranını arttırmayı hedeflemektedir. Temsa’nın proje ortağı olduğu ve 
Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ECOGEM projesi kapsamında, standart bir 
navigasyon sistemi ile uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen Gelişmiş Sürücü 
Destek Sistemi (ADAS - Advanced Driver Assistance) elektrikli araçların mevcut enerji 
tüketimlerini ve pil durumlarını sürekli takip ederek, kullanıcıları menzil endişesinden 
kurtarmayı hedeflemektedir. 

ADAS, makine öğrenme  özelliği sayesinde aracın önceden izlediği yollara ek olarak 
ana platformdan mobil iletişim vasıtasıyla topladığı trafik durum bilgileri ve elektrik 
şarj istasyonları bilgilerini entegre ederek, en verimli enerji yönetimini sağlayacak 
güzergahın seçimini sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, ADAS kullanan elektrikli araçların standart elektrikli araçlara göre 
%15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflenmektedir. ADAS’lı araçlarda ise, izlenen 
yollardaki trafik durumu ve o yollarda önceden gerçekleşmiş enerji tüketimleri göz 
önünde bulundurularak standart elektrik araçlara göre menzil tahminlerinde %15 
oranında bir iyileşme sağlanabilmektedir.

55

Ekler

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç



Ek - 7. Örnek İyi Uygulama 2

Çalık Yedaş ve General Electric (Ge) Çevre Dostu Akıllı Şebeke Projesi

Elektrik dağıtımı şirketlerinden ÇALIK YEDAŞ ve GE işbirliği ile 7 milyon dolarlık 
bütçeli proje ile şebekeyi uzaktan izleyip arızalara uzaktan müdahale etmeyi 
sağlayan SCADA/DMS (Veri İzleme, Kaydetme ve Şebeke Yönetimi) sistemi ile 
Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde enerji izleme üssü kuracak. 2013 
yılı sonunda işletmeye alınacak olan sistem General Electric Digital Energy Grubu 
tarafından kurulacak. 

Proje kapsamında 133 adet dağıtım merkezi ve bu merkezlerden aboneleri besleyen 
950 adet fider44 enerji yönetimi otomasyonuna alınması hedefleniyor. Sistem 
ile elektrik arızaları uzaktan tespit edilip, anında müdahale edileceği gibi elektrik 
şebekesinin tüm kritik değerleri izlenebilecek, arızalar oluşmadan önlenebilecek. 
Sistemle bir arıza olması halinde müşterinin çağrı merkezini aramasına gerek 
kalmadan ÇALIK YEDAŞ Yeşil Bina Üssü'nden anında tespit edilen arızalara ekipler 
derhal yönlendirilecek. 

Projenin ilk aşamasında 5 ildeki dağıtım binaları hazırlanıp sisteme entegre edilecek. 
2012 yılı sonunda sahaya yerleştirilecek uzaktan izleme cihazları ile sahadan gelen 
bilgiler SCADA sistemi üzerinde kaydedilecek ve izlenebilecek. 2013 yılında ise DMS 
(Dağıtım Şebeke Yönetimi) sistemi tamamlanarak, izlemenin yanında tüm şebekeye 
müdahale edilebilirlik sağlanacak.

Proje, müşteri memnuniyetinin yanı sıra karbon salımlarının düşürülmesi gibi önemli 
bir amaca da hizmet edecek. SCADA/DMS projesindeki üretim-tüketim kontrol 
sistemi ile yenilenebilir enerjinin aboneler tarafından en etkin şekilde kullanımını 
sağlayacak. Ankara Karayolu’nda 3.500 m2 alana kurulacak SCADA Kontrol Merkezi 
ise “Yeşil Bina” olarak inşa edilecek. 

Ek - 8. Örnek İyi Uygulama 3

M2M Telemetri Sistemi

Doğuş Çay, Vodafone Türkiye, M2M Telemetri sistemini kullanarak, toplanan çayların 
ölçümlemesini uzaktan yapıyor. Tek bir tuşla tüm bilgileri toplayarak, üretim 
maliyetini düşürüyor.

Mobil olarak ürün ölçüm ve konum verileri toplamayı, yorumlamayı ve yönetmeyi 
sağlayan Telemetri uygulamaları ile şirket birimlerinden konum, hız, sıcaklık, nem gibi 
bilgiler telemetri cihazı aracılığıyla şirket merkezine gönderiliyor ve merkez; alarm 
veya limit ihlali gibi durumların oluşması halinde ilgili birimleri uyarıyor.

Sistem, çay alımlarının konulan kotaya göre yapılmasını sağlıyor ve kaliteyi 
bozabilecek fazla stok oluşmasını engelliyor. Tüm çay alım noktalarının bilgileri tek 
bir merkezden gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda izlemesini mümkün kılan 
system, ayrıca ürettiği çayı satan üreticiler de daha kolay ve güvenilir alım satım 
işlemine imkan sağlıyor.Telemetri sistemi ile 3 yılda 8 milyon TL tasarruf edilmesi 
planlamaktadır.

44 Fider: Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı 
ve dağıtıldığı merkez üniteden müşteri veya müşteriler 
grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarıdır.
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Ek - 9. Bilişim Sektörü Sera Gazı Salımları

Bilişim sektörü şüphesiz hızla büyümektedir. Her geçen gün hayatımıza giren yeni 
ürün ve hizmetlere ek olarak, küresel anlamda da az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde de yeni pazarlar oluşmakta, bilişime duyulan talep giderek artmaktadır. 

Doğal olarak bilişim sektörünün sebep olduğu sera gazı salımları da artmaktadır. 
Ancak ilginç olan bu artışın giderek hız kaybediyor olmasıdır.

GeSI SMARTer 2020 raporuna göre, 2011-2020 yılları arasında, bilişim sektörünün 
sera gazı salımı büyüme hızının yıllık ortalama %3,8 olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Bu oran, 2002-2011 yılları arasında yıllık ortalama %6,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

Büyüme hızındaki bu düşüşün, son kullanıcı ürünlerin giderek daha az sera gazı 
salımına neden olmasına bağlı olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir. Nitekim 
son kullanıcı ürünleri grubuna baktığımızda (bilgisayarlar, cep telefonları, tablet 
bilgisayarlar, akıllı telefonlar, televizyonlar v.b.) sera gazı salımı büyüme hızının 2002-
2011 yılları arasında yıllık ortalama %6,3 olarak gerçekleştiği, ancak 2011-2020 
yılları arasında bu oranın %2,3 seviyesine ineceği beklenmektedir.

Son kullanıcı ürünler grubunun tüm bilişim sektörü salımlarının %60’lık kısmına 
denk geldiği düşünüldüğünde, bilişim sektörü salımları büyüme hızındaki düşüşün 
temelde son kullanıcı ürünler grubundaki düşüşten kaynaklandığını düşünmek 
mantıklı olacaktır.

Sera gazı salım miktarlarına bakacak olursak, 2011 yılı itibariyle bilişim sektörü 
0,9 GtCO

2
e salım gerçekleştirerek, toplam sera gazı salımlarının % 1,9’luk kısmını 

oluşturmuştur. GeSI raporuna göre, 2020 yılına gelindiğinde bilişim sektörü 
salımlarının 1,3 GtCO

2
e seviyesine ulaşacağı ve toplam salımların %2,3’lük kısmına 

karşılık geleceği öngörülmektedir.
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Son Kullanıcı Ürünler

Son kullanıcı ürünler grubu bilişim sektörü içinde en çok sera gazı salımına neden 
olan grup olarak, 2011 yılı itibariyle 0,55 GtCO

2
e sera gazı salımı ile bilişim sektörü 

salımlarının %59’luk kısmına karşılık gelmiştir.

Son kullanıcı ürünler içinde en çok sera gazı salımı ise %60’lık bir oranla kişisel 
bilgisayarlar tarafından gerçekleşmiştir. Yazıcılar ve diğer çevresel aygıtlar yaklaşık 
%30’luk oranla son kullanıcı ürünler içinde ikinci en çok salıma neden olan 
ürünlerdir.

Cep telefonları, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gerek düşük pazar payı gerekse 
de görece düşük karbon ayakizleri nedeniyle sera gazı salımları içinde küçük bir paya 
sahiptirler.

GeSI’nin analizine göre, son kullanıcı ürünler grubu 2020 yılına gelindiğinde yıllık 
ortalama %2,3’lük artışla toplam 0,67 GtCO

2
e sera gazı salımına neden olacaktır.  

2002-2011 yılları arasında yıllık ortalama %6,1 hızla büyüyen son kullanıcı ürünler 
grubunun, önümüzdeki on yıllık süreçte düşük büyüme hızı nedeniyle toplam 
salımlar içinde daha küçük bir paya sahip olacağı düşünülmektedir.

Son kullanıcı ürünler pazarı şüphesiz ileriki on yıllık süreçte büyüyecektir. 2020 
yılı itibariyle, toplam kişisel bilgisayar sayısı iki katına çıkarak 3 milyar seviyesine 
ulaşacaktır. Benzer şekilde, tablet bilgisayarlar, cep telefonları ve akıllı telefonlar da 
daha geniş bir pazara ulaşacaktır. Bu artışta hızla büyüyen Hindistan ve Çin pazarının 
etkili olacağı düşünülmektedir.

GeSI son kullanıcı ürünler grubu ile ilgili olarak üç temel teknoloji trendinin altını 
çizmektedir. Birinci olarak, kişisel bilgisayar pazarında dizüstü bilgisayarların giderek 
daha büyük bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. PC’lere kıyasla daha küçük 
bir karbon ayak izi olan dizüstü bilgisayarların oran olarak artışı, sera gazı salım 
azaltımı açısından olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır. Benzer şekilde, tablet 
bilgisayar kullanımının da giderek artacağı öngörülmektedir. Bir tabletin neden 
olduğu sera gazı salımının ortalama bir kişisel bilgisayarın dörtte biri oranında 
olduğu düşünüldüğünde, bu durumun da sera gazı azaltımı açısından önemli bir 
fayda sağlayacağı görülmektedir. Son olarak, cihazların elektrik verimliliğinin giderek 
artacağı görülmektedir. 
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Örneğin, stand-by elektrik tüketimini azaltan teknikler ve CRT monitörlerin tümüyle 
LCD monitörlerle değişmesi gibi enerji verimliliğini artıran yöntem ve çözümler son 
kullanıcı ürünler grubunun sera gazı salımı büyüme hızını yavaşlatacak unsurlar 
olarak dikkat çekici bulunmaktadır.

Telekomünikasyon Şebekeleri

GeSI raporunda değinilen diğer bir bilişim başlığı ise telekomünikasyon şebekeleridir.

Rapora göre telekomünikasyon şebekeleri 2011 yılında toplam 0,20 GtCO
2
e sera 

gazı salımı gerçekleştirmiştir. Bu miktar bilişim sektörü salımlarının %22’lik kısmına 
karşılık gelmektedir. 

Kablosuz Ağlar

UMTS Forum45, Greentouch46  gibi uluslararası kuruluşlar yakın gelecekte mobil 
iletişim ağlarının veri ve ses trafiği patlatmasıyla karşı karşıya geleceğini, tahminen 33 
ile 70 kat arasında bir trafik artışının gerçekleşebileceğine işaret ediyorlar. Bu durum 
mobil operatörler için ciddi bir teknik, idari ve finansal sıkıntıya işaret ediyor.

Aynı kaynaklara göre, 2011 yılı itibariyle dünya üzerinde toplam 6 milyar olan mobil 
abonenin, 2020 yılına gelindiğinde iki katına ulaşacağı öngörülüyor. Aynı zamanda 
kullanıcı başına veri kullanımının da müzik ve görüntü aktarımı gibi hizmetlerin 
yaygınlaşması nedeniyle ciddi oranda artması bekleniyor. 

Söz konusu talep artışını karşılamak üzere gerçekleştirilecek altyapı artırımı ise 
kaçınılmaz olarak kullanımdan kaynaklanan sera gazı salımlarının da artmasına 
neden olacaktır. 

Buna karşılık, enerji verimliliği yüksek yeni network cihazlarının kullanıma girmesi, 
şebeke verimliliğini artıracak çözümlerin faaliyete geçmesiyle birim cihaz başına 
salım miktarları düşürülebilir. Ek olarak, baz istasyonları ve iletim kulelerinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da mobil ağlara ilişkin sera gazı azaltımı 
yönünden akılcı bir çözüm olarak gözükmektedir.

Tüm bu veriler ışığında, GeSI 2020 yılı itibariyle kablosuz ağlardan kaynaklanan sera 
gazı salımının 50 kat artarak yıllık 164 MtCO

2
e seviyesine ulaşacağını öngörmektedir. 45 http://www.umts-forum.org

46 http://www.greentouch.org

59

Şekil 21  Küresel ses ve veri ağları sera gazı salımları

0
2002

Kablosuz

Kablolu

Yıllık bileşim 
büyüme 

oranı
2002-2020

(GtCO
2
e)

2011 2020

0,30

5

4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,13

0,07

0,07

0,16

0,67

0,10

0,10

0,20

%5

Ekler

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim              Değişime Duyulan İhtiyaç



Kablolu Ağlar

Greentouch analizine göre 2020 yılı itibariyle kablolu ağ internet trafiğinin 2011 
yılına göre sekiz kat artması beklenmektedir. Ancak bu artış altyapı üzerinde 
kablosuz ağlarda olduğu gibi bir baskı yaratacak gibi gözükmemektedir. Ek olarak, 
bakır iletim ağlarının giderek fiber optik ağlarla değişmesi enerji verimliliği açısından 
olumlu bir gelişmedir.

Genel olarak, kablolu ağlardan kaynaklanan sera gazı salımının 2020 yılı itibariyle 
0,14 GtCO

2
e seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Veri Merkezleri ve Bulut Bilişim 

GeSI raporunda ele alınan kategoriler içerisinde karbon ayak izi en küçük olan 
kategori veri merkezleri olmuştur. 2011 yılında veri merkezleri tarafından 
gerçekleşen sera gazı salımı toplam 0,16 GtCO

2
e ile bilişim sektörü toplamının 

%17’lik kısmına karşılık gelmiştir. 

Bilişim sektörü içinde sera gazı salımı en hızlı artacak grubun yine veri merkezleri 
olacağı öngörülmektedir. Tahminlere göre 2020 yılına gelindiğinde, %7,1’lik artışla 
0,29 GtCO

2
e sera gazı salımı gerçekleşeceği beklenmektedir.

Bu hızlı artışın ana sebebinin veri saklama ihtiyacındaki artış olduğu 
düşünülmektedir. 

Veri saklama ihtiyacındaki artışa karşılık olarak giderek yaygınlaşan pek çok 
yeni teknoloji de bu artıştan kaynaklanacak etkiyi azaltmada önemli rol 
oynayacaktır. Örneğin, sanal sunucular, enerji verimliliği artmış sunucular, soğutma 
teknolojilerindeki ilerlemeler sunuculardan kaynaklı sera gazı azaltımı yönünde 
fayda sağlayacaktır.

Veri merkezlerinin ekonomik hayatımız içindeki vazgeçilmez konumu 
unutulmamalıdır. Yalnız bilişim altyapısı yönünden değil, genel anlamda tüm 
teknolojik varlığımız doğrudan veri merkezlerine bağlıdır. Veri merkezlerinden 
sağlanacak ekonomik kazancın büyüklüğü düşünüldüğünde, enerji tüketiminde 
yaşanacak artış önemini yitirmektedir.

Enerji tüketiminin büyük bölümü küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinden 
kaynaklanmaktadır. Ancak giderek yaygınlık kazanan bulut bilişim kavramı, 
büyük ölçekli veri merkezleri kullanımı ile birlikte verimlilik yönünden büyük kazanç 
sağlayacaktır. Carbon Disclosure Project’in 2011 yılında yayınladığı bir rapora 
göre, 2020 yılı itibariyle, senelik cirosu 1 milyar doların üstündeki firmalar bilişim 
ihtiyaçlarının %69’unu bulut bilişim ile karşılayacaklardır . Bu durum, karbon 
salımında da 85 Mt’luk bir azaltımı beraberinde getirecektir.
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Ek - 10. Bilişim Sektörünün Diğer Sektörlerde Sera Gazı Salım Azaltım Potansiyeli
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Ek - 11. Bilişim Sektörünün Diğer Sektörlerde Sera Gazı Salım Azaltım Potansiyeli 
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(PC+Ekran, 
Dizüstü)

II. Durum Günlük 
Kullanım

(PC+Ekran, 
Dizüstü)

III. Durum 
Günlük Kullanım 

(PC+Ekran, 
Dizüstü)

II ve III. Durum 
Karşılaştırma

(PC+Ekran, 
Dizüstü) (%)

Kullanım hali (saat)

Bekleme hali (saat)

Toplam Tüketilen Enerji kwh/yıl

Toplam Maliyet (TL)

Toplam Sera Gazı (tCO
2
e) 

24

0

1.768.425.000

501.985.121

927.751

8

16

386.497.500

109.711.180

188.836

8

0

339.150.000

96.271.119

177.925

%12 

%12

%6

Öngörülen Bilgisayar ve Dizüstü Bilgisayar Sayısı

Oran Sayı

Toplam Kamu Personeli

Toplam PC-Ekran

Toplam Dizüstü 

1

0,75

0,25

2.500.000

1.875.000

625.000

Cihaz Enerji Sarfiyatı

Kullanım HaliCihaz Kullanım Hali

Enerji Sarfiyatı (kwatt / saat)

PC

Laptop

LCD Ekran / Monitor

Tek fonksiyonlu yazıcı

0,07

0,035

0,026

0,123

0,002

0,0002

0,0015

0,019

2013 Yılı Elektrik Tarifesi – EPDK

Mesken Tarifesi Toplam Fiyatı 
(Kuruş/kWh) 28,386

Birim Dönüşümü (kwh-kgCO
2
e)

kwh

1

Şehir Şebekesi Katsayı

0,52462

Birim

kWh

KgCO
2
e

0,52462

Öngörülen İşgünü Sayısı

İşgünü Sayısı (gün/yıl)

Toplam gün Sayısı (gün/yıl)

210
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Bu rapor, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından yürütülen ve Vodafone Türkiye tarafından desteklenen 
Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
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