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I. Özet 
 
Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google ve Yahoo! – bu küresel 
markalar ve diğer pek çok BT (bilgi teknolojisi) şirketi çalışma, iletişim, film 
ya da TV izleme, müzik dinleme ve “bulut” aracılığıyla fotoğraf paylaşma 
yöntemlerimizi hızla ve temelden dönüştürüyor. Buluttaki büyüme ve 
yatırım hacmi, 2020 yılına kadar tahminen dijital bilgi miktarındaki 50 kat 
artış ve gelecek yılda yaklaşık yarım trilyon yatırım ile akılları baştan 
alacak düzeyde; tüm bunlar sınırsız bilgiye her an bilgisayarlarımızdan, 
telefonlarımızdan ve diğer mobil aygıtlardan ulaşma arzumuzu besliyor.  
 
Buluta yön veren lokomotif, veri merkezi. Veri merkezleri, anlık tüketilen ve 
hızla artan veri birikimimizi depolayan ve yöneten binlerce bilgisayarı 
içeren 21. yüzyıl bilgi çağı fabrikaları. Birçoğu uzaydan görülebilen bu bulut 
veri merkezleri, çok büyük miktarda elektrik tüketiyor; bazıları neredeyse 
180,000 evin elektrik tüketimine denk. Ne yazık ki, içerdikleri büyük 
miktarda yenilik ve sahip oldukları temiz enerji potansiyeline rağmen, pek 
çok BT şirketi temiz enerji seçiminin toplumu nasıl etkileyeceğini hesaba 
katmadan hızla büyüyor. 
 
Bulutu sürdürmenin enerji tüketen yapısı dikkate alındığında, önemli 
miktarlarda elektriğe erişim; bu veri merkezlerinin nereye kurulacağı 
konusunda karar almadaki kilit unsur. Elektrik, bulutu kullanan şirketlerin 
maliyet yapısında kritik bir öneme sahip olduğundan, tesislerin ve içeri 
giren binlerce bilgisayarın enerji verimliliği tasarımını iyileştirmede çarpıcı 
gelişmeler meydana geliyor. Fakat verimlilikteki göze çarpan gelişmelere 
rağmen, bulut bilişimdeki üstsel büyüme, bu enerji tasarruflarını aşıyor. 
Şirketler yalnızca elektriği ne kadar verimli kullandıklarına değil aynı 
zamanda seçtikleri enerji kaynağına da bakmalı.  
 
Bu yılki rapor, bulut bilişimdeki ilerlemelere ve en büyük ve en hızlı 
büyüyen bazı BT şirketlerinin yaptıkları enerji seçimlerine güncel ve geniş 
bir bakış açısı sağlıyor. Çevrimiçi dünyamıza giderek daha da fazla 
güvenmeye devam ettiğimiz için, bu enerji seçimleri kullanıcıların gözle 
göremeyeceği bir şey; fakat bulutun yerle temas ettiği yerlerde, bu 
yatırımlar çevrimdışı dünyada çok önemli ve hızla büyüyen bir etkiye 
sahip. Kirli enerji kaynakları üzerine BT şirketlerinin sürekli bel bağlaması, 
çevremiz ve toplumlar üzerine ölçülebilir negatif bir etkiye sahip.  
 
Kendi BT yeniliklerini aynı ölçüde yenilikçi olan temiz enerji kaynaklarına 
bağlamak yerine, birçok BT şirketi modern bilgi fabrikalarını gezegen 



üzerindeki en kirli tesislerce sağlanan en kirli enerji kaynaklarına 
bağlamayı seçiyor. Bu tesisler, BT şirketlerinin aksine, yenilikleriyle 
tanınmazlar. BT sektörü içerisindeki aynı coğrafi bölgelerde toplanma 
eğilimine bağlı olarak, bu yatırımlar dünyanın birçok bölgesinde hem 
kömür hem de nükleer güç için yeni ve önemli bir talebe yön veriyor – ve 
Hindistan gibi hızla büyüyen ekonomilerde, yerinde büyük jeneratörlerden 
dizele yönelik talep oluşturuyor.  
 
Önde gelen pek çok BT şirketi, çevrimiçi platformlarına güç sağlamak için 
küçük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim ile hızlı büyümelerini 
yeniden ayarlama konusunda giderek artan bir farkındalık oluşturuyor. 
Şirketlerin bu kararlılığı, veri merkezlerini nereye inşa edecekleri 
konusunda kararlarını önemli ölçüde şekillendiriyor. Google gibi şirketler 
kayda değer temiz enerji yatırımları yapıyor ve mevcut tesislerine güç 
sağlamak adına yenilenebilir enerji için uzun vadeli sözleşmeler imzalıyor. 
Daha da önemlisi çoğu BT şirketi, hükümet yetkililerinin ve kamu 
hizmetlerinin daha iyi seçimler yapmasını sağlamak için etkilerinin ve 
piyasa güçlerinin kendilerine temiz enerji yatırımları ve poliçe şartları talep 
etme fırsatı ve sorumluluğu verdiğinin farkında. BT şirketleri en kirli ve en 
tehlikeli kaynakları yavaş yavaş kullanımdan kaldırırken, enerji kaynağını 
hepimizin kullandığı şebekeler üzerine giderek artan miktarlarda 
yenilenebilir enerjiye yönlendirebilir.  
 
Bu yılki güncelleştirmeyle birlikte, analizlerimizi sektörün bulut içerisindeki 
hareketlerini yöneten toplam 14 global BT şirketini incelemek için 
genişlettik ve önemli noktalarda toplanan veri merkezlerinin dünya 
üzerinde kuruldukları kilit alanlara daha yakından baktık. BT şirketleri için 
yenilenebilir enerji dağıtımını yönlendirmede yapıcı bir rol üstlenmenin 
zorluklarını ve olanaklarını araştırdık.  
 
Bu yılki raporun önemli bulguları: 
 

I. Bulut çevresinde kendi işletmelerini kuran en büyük BT 
şirketlerinden üçü, Amazon, Apple ve Microsoft yeterli elektrik 
kaynağına dikkat etmeden hızla genişliyor ve kendi bulutlarına 
güç sağlamak için kirli enerjiye aşırı derecede bel bağlıyor.  

II. Yahoo! ve Google hem sektörü bulut geliştirmelerinde 
yenilenebilir enerjiye öncelikli erişim konusunda yönlendiriyor 
hem de daha fazla yenilenebilir enerji yatırımına sevk etmek 
konusunda destekleyici politikalarda daha aktif olmaya başlıyor. 

III. Tüm dünyadan 800 milyonun üstünde kullanıcısıyla en büyük 
çevrimiçi hedef veritabanlarından biri olan Facebook, 
platformunu yenilenebilir enerjiyle güçlendirmeye karar verdi. 
Facebook bu doğrultuda ilk önemli adımı, tamamen yenilenebilir 
enerjiyle güçlendirilecek olan en son veri merkezini İsveç’te 
kurarak attı.  

IV. Kilit noktalarda veri merkezi yatırımlarının artarak toplanması ağ 
yönetimi üzerinde dikkat çekici bir etkiye sahiptir; bu 



genişlemenin devam etmesine izin verilecek olursa, bu durum 
kirli elektrik kaynaklarından uzaklaşmayı daha da zorlaştıracak. 

V. Çok büyük miktarda Internet trafiğini taşımakla yükümlü olan 
Akamai, yeni Karbon Kullanımı Etkililiği (CUE) standardı 
kapsamında kendi karbon yoğunluğunu rapor etmeye başlayan 
ilk BT şirketi. Diğer şirketler tarafından gözle görülür ölçüde 
raporlama eksikliği var. 

VI. Süregelen şeffaflık eksikliği ve performans ölçümü ya da gerçek 
çevresel etki için yetersiz metriklere rağmen, bazı şirketlerin 
bulutu doğası gereği “yeşil” olarak resmetme girişimleri giderek 
artmaktadır.  

VII. Enerji etkili BT tasarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını 
hızlandırmaya yardımcı olmak için BT liderleri arasında hem 
donanım hem de yazılımda işbirliği ve en iyi uygulamaların açık 
kaynak paylaşımı adına giderek artan olumlu göstergeler var.    

VIII. Birçok BT şirketinin kendi enerji taleplerinin mevcut yenilenebilir 
enerji  kaynaklarıyla karşılanabilmesini sağlamada daha aktif rol 
almaya başladığına dair giderek artan göstergeler var ve bu da 
enerji geleceğimizin şekillenmesinde daha da fazla rol almaya 
başlıyor.  

 
 
 
 
 
 
II. Şirket puan kartı (TK) 
 
Şirket Temiz 

Enerji 
İndeksi  

Kömür Nükleer  Enerji 
Şeffaflığı 

Altyapı 
Konumlandırması 

Enerji 
Verimliliği 
& Global 
Sera 
Gazının 
(GHG) 
Azaltılması 

Yenilenebilirler 
& Aktif Destek 

Akamai NA NA  B D B D 
Amazon 
Web 
Servisleri 

% 17.5 % 
33.2 

% 29.1 F F D F 

Apple % 15.3 % 
55.1 

% 27.7 D F D D 

Dell % 61.3 14.8 % 6.3 C D C D 
Facebook % 36.4 % 

39.4 
% 13.2 D B B C 

Google % 39.4 % 
28.7 

% 15.4 B C B A 

HP % 9.0 49.7 % 14.1 C D B C 
IBM % 12.1 % 

49.5 
% 11.5 C D C D 

Microsoft % 20.4 % 
35.5 

% 23 C D C C 

Oracle % 6.46 % 14.7 D D C D 



53.8 
Rackspace % 22.4 % 

32.2 
% 22.1 C C C C 

Salesforce % 4 % 
33.9 

% 31 C D C D 

Twitter % 11.9 % 
53.2 

% 12.8 F F F F 

Yahoo! % 48.2 % 
24.3 

% 19 C B B B 

 
III. Bulut Gücü 
 
Bulut Ne Kadar Büyük? 
 
Sürekli genişleyen çevrimiçi dünyaya güç sağlamak için ne kadar enerji 
gereklidir? Global sera gazı (GHG) salınımlarının yüzde kaçı BT sektörüne 
atfedilebilir? Sektörün patlayarak büyümesi, geniş yelpazeli cihazlar ve 
enerji kaynakları ve hızla değişen teknoloji ve iş modellerine kısmen bağlı 
olarak herhangi bir kesinlik derecesinde bu sorulara cevap vermek oldukça 
zordur. 
 
Fakat başlıca BT markalarından şeffaflık eksikliği, bu hatalı ölçümün en 
önemli sebeplerinden biri olarak kalır. Bu paylaşılan gizlilik hem başlıca 
bulut markaları arasındaki işlemlerde rekabetçi avantajlar ya da 
dezavantajları açığa vurmak hakkındaki kaygılarla hem de toplum ve 
çalışanları tarafından “temiz” olarak algılanması için, BT sektörünün kendi 
büyümesini sağlamak adına kömüre ve diğer kirli enerji kaynaklarına nasıl 
bel bağladığını gözler önüne seren hikayeyi bastırma isteğiyle besleniyor 
gibi görünmektedir.  
 
Global BT Karbon ve Enerji Oranları 
 
BT sektörünün şimdiye kadarki karbon ayak izleri oranları, metodoloji ve 
kapsamları bakımından büyük ölçüde değişiklik gösterir. BT sektörü ayak 
izlerinin en çok kabul gören oranlarından biri, sektörün global GHG 
salınımının %2’sinden sorumlu olduğunu saptayan 2008’deki SMART 
2020 çalışmasının bir parçası olarak yürütülmüştür. Rapor çevrimiçi ve 
elektronik dünyamızla ilgili üç geniş GHG alanının ana hatlarını çizer: 
 
[en son Sayı Tablosundan pasta grafiğini sürükle – Verileriniz ne kadar 
kirli?’den değil] 
 
Greenpeace Mart 2010’da, sektörün tahmini enerji tüketimi oranının altını 
çizen ve gelecek on yıllık süreçte özellikle veri merkezlerince yönlendirilen 
Internet ve bulut bilişimin enerji tüketimindeki planlanan büyüme üzerine 
yeni bir analiz sağlayan kendi raporunu, Bilgi Teknolojisini (BT) Yeşert: 
Bulut Bilişim ve İklim Değişikliğindeki Payı, piyasaya sürdü.  
 



Bilgi Teknolojisini (BT) Yeşert raporu içerisindeki başlıca bulgular ve göze 
çarpan sorular şunlardır: 
 

I. Veri merkezlerinin elektrik tüketimi daha önce tahmin edilenden 
%70 daha fazla olabilir. 

II. İnternetin/bulutun (veri merkezleri ve telekomünikasyon ağları) 
müşterek elektrik talebi global olarak 623 bn kWh’dir. Bulut bir 
ülke olsaydı, dünyadaki beşinci büyük elektrik talebine sahip 
olurdu. 

III. Güncel izdüşümlere dayanarak, elektrik talebi 1,973 bn kWh’in 
üç katından daha fazla olacaktır; bu da Fransa, Almanya, 
Kanada ve Brezilya’nın müşterek toplam taleplerinden bile daha 
fazla bir miktardır. 

 
[Sayı tablosundan – 2007 Bulut Enerji Ayak izi çubuklu grafiğini ekle] 
 
“Verileriniz Ne Kadar Kirli” yayınlandığından beri veri merkezlerindeki 
enerji talebi üzerine piyasaya sürülen en son çalışma1, ekonomik gerileme 
dönemi ve sürekli enerji verimliliği ve performans geliştirmelerine bağlı 
olarak, 2005-2010 yılları arasında veri merkezlerindeki global enerji 
talebinin daha önce tahmin edilen en kötü durum senaryosu %100 yerine 
%58 arttığını belirtti. Bu çalışma, pek çok şirket tarafından hızla 
değerlendirildi ve veri merkezi enerji ayak izinin “ılımlılaştırıldığının2” ya da 
reddedildiğinin kanıtı olarak sunuldu ve sektörün enerji ayak izinin kontrol 
altına alındığının göstergesi olarak kabul edildi. Enerji verimliliğindeki 
gelişmeler kesin olarak onaylanmış olsa da, bu alınması gereken yanlış bir 
mesajdır. Bu çalışma gerçekte performanstan bazı önemli gelişmeler ve 
global durgunluk dönemi hala kaygı uyandırdığından global elektrik 
tüketiminin tekdüzeleşmemesi için enerji tüketimden %58 artış bekleyen 
bir önceki çalışmanın vasat senaryosunu takip etti. 
 
Halen yapım aşamasındaki yatırımların oranının ve buluta tam olarak güç 
sağlamada gerekli olan enerjideki ilgili büyümenin en son temel 
göstergeleri, global ekonomi yeni iyileşmeye başlasa da hızla artan bir 
sektörün varlığını gösterir: 
 

IV. Kalıcı global ekonomik gerileme dönemine3 rağmen, endüstri 
liderleri yeni veri tabanı merkezi alanı üzerine yıllık yaklaşık 450 
Milyar $ harcanacağını tahmin eder. 

V. Gerçekte global elektrik talebinin son üç yılda tekdüze 
kalmasına rağmen, yalnızca 2012’deki %19 artışla veri merkezi 
elektrik talebi oranları global olarak 31 GW (brüt ağırlığa) ulaştı.  

                                                
1 2005’den 2010’a kadar veri merkezi elektrik kullanımındaki büyüme, Jonathan Koomey 
(Ağustos 2011), http://www.analyticspress.com/datacenters.html  
2 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/08/01/report-data-center-energy-use-is-
moderating/  
3 Intel CEO Paul Ontellini, Speaking at Dell World (Ekim 2011) 
http://www.informationweek.com/news/hardware/virtual/231901454  



VI. Her ay mobil cihazlardan gönderilen 597 petabayt veri ile 
birlikte4, global mobil veri trafiğinin 2011’de yüzde 133’e 
yükseleceği tahmin ediliyor. 

 
Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA) 2011 sonbaharında5 gelecek beş yıl 
içerisinde (2017’ye kadar) enerji yatırımlarını temizlemek ve kömür gibi 
yüksek karbonlu enerji kaynaklarından uzaklaşmak adına kesin bir değişim 
yapılmazsa, Dünyanın korkunç ve kaçınılmaz bir küresel ısınma dönemine 
hapsedileceği konusunda uyardı. Daha fazla çevrimiçi erişimi destekleyen 
elektronik cihazlar ve hızla büyüyen bulut, global enerji talebine yön 
vermede önemli güçlerdir. Birçok marka veri merkezi işlemlerinde 
verimliliği artırarak kirliliği yönetmek ve azaltmak adına adımlar atsa da, 
yalnızca birkaç şirket yenilenebilir kaynaklardan artan enerji ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda önemli bir kararlılık sergiledi. Bu kopukluk, bulut 
dağıtımı için altyapı oluşturmadaki bu kalıcı yatırımların yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönlendirilmesini ve bizi kömür ve diğer kirli enerji 
kaynaklarına bağımlılığa hapsetmemesini sağlamanın aciliyetinin altını 
çizdi.  
 
 
IV. Mobil Güç 
 
Global haberleşme sektörü hızla büyümektedir. 2011’de, 6 milyon kişinin 
ya da tüm dünya nüfusunun %86.7’sinin cep telefonu aboneliğine sahip 
olacağı tahmin edilmektedir.6 2012 sonuna kadar, mobil bağlantılı 
cihazların sayısının dünya nüfusunu aşması beklenmektedir. Akıllı telefon 
ve genişbantlı mobil bağlantıların kullanımındaki hızlı artış, 2011’deki 
mobil veri trafiğinin 2000’deki tüm Internet hacminin 8 katı olduğu 
anlamına gelir.7 
 
Gelişmiş piyasalarda, mobil veri trafiğinin üstel büyümesi genişletilmiş ağ 
kapasitesi ve haberleşme operatörleri ve buna benzer içerik sağlayıcıları 
tarafından enerjiye aç veri merkezi genişletmeleri ihtiyaçlarına yönlendirir. 
 
Özellikle dünyadaki en büyük iki mobil piyasa olan Çin ve Hindistan gibi 
gelişmekte olan piyasalarda, büyüme mobil haberleşme ağı altyapısının 
hızla geliştirilmesine yön verir. Haberleşme ağlarını yürütmek ve üstel 
büyüme oranlarını doyurmak için gerekli global enerji toplamlarını 
saptamak zordur, fakat SMART 2020 raporu yalnızca haberleşme 
sektöründeki salınımların 2020’ye kadar 350 milyon ton karbondioksite 
ulaşacağını tahmin etmiştir. 
 
                                                
4 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c1
1-520862.html  
5 http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=428  
6 http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats#subscribers  
7 http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns705/ns827/white_paper_c11-
520862.html  



Hindistan, hem hızla büyüyen mobil ağlar için hem de yenilenebilir enerji 
seçenekleri olmasına rağmen bu büyümeyi kirli enerjilerle güçlendirmenin 
çevresel etkileri için bir örnek teşkil eder. 
 
Hindistan Ocak 2012 itibariyle 903.73 milyon mobil bağlantıya sahip 
olmuştur ve hızlı büyüme oranlarına bağlı olarak, çok yakın bir zamanda 
dünyanın en büyük cep telefonu piyasası (987.58 milyon mobil abone)8 
olan Çin’i geçerek dünyanın en büyük mobil piyasası olacağı tahmin 
edilmektedir.  
 
Hindistan haberleşme sektöründeki büyümenin önemli kısmı Hindistan’ın 
kırsal ve yarı kentsel alanlarındandır. 2012 itibariyle, Hindistan %25 etki 
oranı ile 200 milyon kırsal haberleşme bağlantısına sahip olacak gibi 
görünmektedir.9 Gelişen iç haberleşme piyasası, yeni oyuncuların katılımı 
ve yeni servislerin piyasaya sürümüyle büyüyecek gibi görünen büyük 
yatırımların dikkatini çekmektedir. Sektör son iki yıl içerisinde gittikçe artan 
doğrudan yabancı yatırımların (FDI) %8’ini cezbetmiştir.  
 
Mevcut 300,000 mobil kulenin dışında, şebeke bağlantılı elektriğin 
olmadığı ya da elektrik temininin düzensiz olduğu kırsal ve yarı kentsel 
bölgelerde %40’tan fazlası yer alır. Sonuç olarak, mobil kuleler ve bu 
bölgedeki giderek artan şebeke bağlantılı kuleler, kendi ağ işlemlerine güç 
sağlamak için dizel jeneratörlere bel bağlarlar. Haberleşme sektörünce 
dizel tüketimi Hindistan demiryolu taşımacılığının hemen ardından, yıllık 2 
milyar litre olarak şaşırtıcı düzeydedir. Bu tüketim yıllık 5.2 milyon karbon 
salınımından sorumludur ve ülkenin toplam sera gazı salınımının %2’sini 
geçerek büyümektedir. 
 
Mobil şebekelerin yeşillendirilmesi 
 
Mobil şebeke Hindistan’ın geleneksel şebekeyi aşarak ilerlemesini sağlasa 
da, Bharti Airtel gibi Hintli haberleşme sektörleri ve ileri gelen şirketler 
temiz enerjiyle güçlendirilen şebekeye geçişte güneş enerjisini seçmelidir.  
 
Global olarak tüm haberleşme operatörleri üstsel büyümenin patlayıcı 
salınımın artmasına neden olmaması için, şebekelerde dönüşebilir enerji 
verimliliği tedbirleri uygulaması ve 21. yüzyıl şebekelerine güç sağlamada 
yenilenebilir enerji kullanımını birleştirme yoluyla, çeşitli tedbirlere öncelik 
vermelidir.  
 
Bu rapor veri merkezleri için elektrik temini zincirinde kömür üzerine 
ağırlıklı olarak odaklansa da, mobil sektörüne güç sağlamak için gerekli 
çok miktarda dizel de iklim için giderek artan önemli bir sorun olacaktır.  

                                                
8 http://www.reuters.com/article/2012/03/07/india-telecoms-subscribers-
idUSL4E8E71L320120307 
 
9 Hindistan Endüstri Konfederasyonu ve Ernst & Young – “Hindistan 2012: Haberleşme Artışı 
Devam Ediyor”  



 
 
V. Enerji Verimliliği ≠ Yeşil 
 
Yeşil Bilgi Teknolojisi (BT) Nedir? 
 
Uygulanabilir iş modeli olarak hızla büyüyen bulut bilişim, veri 
merkezlerinin tasarımı ve işletiminin nasıl yapılacağı konusundaki önemli 
gelişmelerce ve güç tüketimini azaltmada BT şirketlerinin önemli atılımları 
nasıl gerçekleştirdiğiyle kısmen olası olabilir. Fakat enerji verimliliği ve 
bulut temelli bilişim servislerinin dağıtım maliyetindeki etkileyici gelişmeler 
bulut temelli BT ürünlerinin tamamını ve artan veri merkezi güç talebinden 
doğan çevresel etkiyi önemli ölçüde artırır.10 Tahmin edilen büyüme 
oranına bağlı olarak, elektrik kaynağı anlamlı bir “yeşil BT” tanımı etmeni 
olmalıdır. Tek başına enerji verimliliği olsa olsa sektörün ayakizinin 
büyümesini yavaşlatacaktır.  
 
Enerji Verimliliği ≠ Yeşil  
 
Sektörün salınımlarını kontrol altında tutmak ve global sera gazı güvenli 
düzeylerini muhafaza etmek için gerekli kesintileri gerçekleştirmek 
amacıyla, temiz enerjinin BT altyapısı için başlıca güç kaynağı olması 
gerekir. Birkaç şirket altyapı yatırımlarını daha temiz enerjiye yönlendirmek 
için adımlar atmıştır, fakat sektör bütün olarak süregelen büyümeyi 
sağlama yolu olarak daha fazla verimlilikle birlikte hızlı büyüme üzerine 
odaklı kalmıştır. Kirli elektrik kaynaklarının temiz yenilenebilir kaynaklarla 
değiştirilmesi sektörün süreklilik çabaları içerisindeki önemli bir eksikliktir.  
 
Bulutlu Yeşil Talepleri 
 
Birkaç yeni çalışma11 BT servislerinin bulut dışı dağıtımıyla 
kıyaslandığında bulutu “yeşil” ya da “düşük karbonlu” olarak resmetme 
çabasındadır. Mühendislerin veri merkezi tasarımı, yazılım kodlaması ve 
sunucuların verimliliği konusunda sürekli olarak önemli gelişmeler 
sundukları doğru olsa da, bu tür tecrübesiz iddialar üç kritik eksikliğin 
birleşiminden mustariptir: şeffaflık ve doğrulayıcı veri eksikliği; kusurlu 
metodoloji ve varsayılan performansın programlanmasındaki yetersiz 
metrikler, özellikle de kullanımdaki elektrik kaynağının dikkate alınması ve 
tek başına enerji verimliliğinin çevresel etki için uygun tedbir olmasının 
yanlış anlaşılması. 
 
Bu mevcut eksikliklerin merkezinde bulunan şey, birçok şirketin rakiplerine 
kendi altyapı oranları, gerçek performansları ya da maliyet yapıları 
hakkında bilgi verecek olan tablo üzerine herhangi bir veri koymaktan 
                                                
10 Veriniz Ne Kadar Kirli? (2011), s. 15, Enerji verimliliği sekme etkisi – Jevons Paradox 
11 Bulut Bilişim ve Sürdürülebilirlik (Accenture ile Microsoft ve WSP), Kasım 2010; Bulut 
Bilişim – 21. Yüzyıl için BT Çözümü (Karbon Saydamlık Projesi ve Verdantix, AT&T desteği 
ile), Temmuz 2011 



kaçınma isteğidir. Bu durum bazı şirketlerin, elektrik üretiminde harcanan 
doğal kaynaklar ya da bilişim kaynakları açısından veri merkezi 
(merkezlerinin) gerçek performansını yansıtacak anlamlı metrikler yerine 
Güç Kullanımı Verimliliği (PUE) gibi uygunsuz metrikleri kullanarak daha 
samimi olma talebini karşılamaya çalışmalarına neden olur.  
 
Pek çok büyük bulut şirketi arasında şeffaflık üzerine değişiklik artışının 
yapım aşamasında olduğuna dair göstergeler vardır. Google, Akamai, 
Salesforce, Yahoo! ve Rackspace kendi bulutlarıyla ilgili karbon 
performansı ve daha anlamlı tüketim verileri yansıtmaya başlamıştır, fakat 
bunlar şu ana kadarki istisnalardır. Çoğu bulut şirketi toplam ayak izlerinin 
gerçek oranını değil, en yeni veri merkezleriyle bağlantılı Güç Kullanımı 
Verimliliğini (PUE) yansıtmakla ilgilidir. 
 
Güç Kullanımı Verimliliği (PUE): Hatalı Kullanılan Bir Ölçüt 
 
PUE, veri merkezi operatörlerinin veri merkezi içerisinde bilgisayarın güç 
talebi ve bilgisayarların tasarlandığı gibi performans göstermeleri için 
gerekli aydınlatma, soğutucu ve diğer hava işleme ekipmanlarını da 
kapsayan tüm veri merkezinin güç talebi arasındaki nispi elektrik tüketimini 
ölçmeleri için verimlilik değerlendirmesi sağlamak adına tasarlanmıştır. 
 
PUE=Toplam Tesis Gücü/BT Ekipmanı Gücü. 
 
Son zamanlara kadar, 2 ya da daha fazla PUE ortalamaydı; bu da talebin 
yaklaşık %50’sinin içerideki bilgisayarlardan ziyade ekipmana 
yönlendirildiği veri merkezlerini belirtirdi. Kıyaslamak gerekirse, 
“mükemmel” PUE sayısı 1 olacaktır; bu da tüm elektriğin bilgisayarlar ve 
bu rapor içerisinde değerlendirilen giderek 1.1-1.6 arasında PUE rapor 
eden şirketler olarak kamu ölçekli bulut şirketleri tarafından tüketildiğini 
gösterir. PUE sektör içerisinde büyük ölçüde benimsenmiştir ve enerji 
kullanımı ve tesislerin genel verimliliğini ölçmek için nispeten anlaşılır 
metrikler sunarak veri merkezi operatörlerine kendi tesislerinin tasarımını 
ve performansını değerlendirmelerinde yardımcı olmak adına değerlidir. 
Şirketler bu değerlendirmeyi rapor etmekten de memnundur çünkü 
değerlendirme gerçek enerji tüketimleri açısından hiçbir şey 
yansıtmamaktadır. 
 
Ne yazık ki, PUE bazı şirketler tarafından belirli bir veri merkezinin ne 
kadar “yeşil” olduğunu ileri sürmek açısından giderek daha da hatalı 
kullanılmaktadır. “Umulan” PUE genellikle Galon başına Milin (MPG) 
otomobiller için kullanımıyla aynı şekilde yeni tesisin ne kadar yeşil olduğu 
konusunda sayısal bir kanıt olarak yeni veri merkezi şirket duyurularında 
daha da çok yer almaya başlamıştır ve bu durum medya tarafından 
MPG’ye eşdeğer olarak gösterilip yanlış bildirilmektedir. 
 
Fakat şirketlerin veri merkezleri içerisinde bilgisayar kaynaklarını nasıl 
yönettiğini hesaba katmadığı ve bazı durumlarda daha iyi performansı 



cezalandırdığı için, PUE bir veri merkezinin ne kadar yeşil olduğunu 
saptama konusunda yetersiz bir metriktir. Örneğin, bir bulut yöneticisi 
sunucuların veri merkezleri içerisinde kullanılmadığını tanımlar ve onları 
kapatmaya karar verir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sanal 
sunucular yaratırsa, bu durum güç tüketimi oranında azalmaya (iyi) fakat 
tesis güç kullanımı verimliliğinde (PUE) artışa (kötü) sebep olacaktır.  
 
 BT Güç Talebi Toplam Veri 

Merkezi Güç 
Talebi 

PUE 

Temel Durum 15 MW 20 MW 1.33 
Kapatılan Boş 
Sunucular (5 

MW) 

10 MW 15 MW 1.5 

    
Çevresel performans göstergesi olarak güç kullanımı verimliliğinin (PUE) 
bir diğer ciddi kısıtlaması, değerin tüketilen elektriğin karbon içeriğiyle 
tamamen bağlantısız olmasıdır. Örneğin, bir veri merkezi büyük ölçüde 
yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor fakat yetersiz güç kullanımı 
verimliliğine (PUE) sahipse, yine de daha düşük PUE ile büyük ölçüde 
kömürle güçlendirilen bir veri merkezinden daha az kirliliğe katkıda 
bulunacaktır.  
 
Denkleme Karbon Eklenmesi 
 
Veri merkezi işlemlerinin karbon yoğunluluğunun rapor edilmesi için 
standart bir yönteme sahip olma isteğine cevaben, Green Grid kilovat saat 
başına karbon yoğunluğu ölçümünü sağlayan Karbon Kullanımı Etkililiğini 
(CUE) benimsedi. CUE bir yıl aşkın sürelik bir standarttır, fakat burada 
değerlendirilen şirketlerden sadece biri, Akamai, kendi Karbon Kullanımı 
Etkililiğini (CUE) açıkça rapor etmiştir. Diğerleri gelecek yılda CUE 
raporlamaya yönlenecekleri güvencesini vermeye başladı. Bazı şirketlerin 
tüketilen Co2/kwh üzerine biriken miktarlara sahip olmasına rağmen, 
rekabetçilik üzerine duydukları kaygılardan dolayı hiçbiri bu rakamları 
paylaşmaya istekli değildir. 
 
Güç kullanımı verimliliğinin (PUE) önemli kısıtlamalarına bağlı olarak, 
artan miktarlardaki şirketler sunucu kullanımı üzerine odaklanma ya da 
uygulanan programlama işlevi başına watt ile birlikte, sektör içerisinde veri 
merkezi performansına yön vermek için daha iyi metrikler geliştirmek 
adına sektörden taleplerde bulunmaktadırlar. Şirketler karbon yoğunluğunu 
ölçmek için metriklerin benimsenmesi talebinde de bulunmaktadırlar. 
 
Şeffaflık, Metrikler ve Enerji Verimliliğinde Görmemiz Gerekenler 
 
BT şirketleri ayak izlerinin daha fazla şeffaflaştırılması aracılığıyla anlamlı 
bir liderlik sergilemeli ve grup üyeleri ve hükümet düzenleyicileri arasındaki 
tartışmayı geliştirmelidirler. Ancak o zaman yeşil bilgi teknolojisinin (BT) ne 



anlama geldiği konusunda anlamlı standartlara sahip oluruz. Daha anlamlı 
metriklerin şeffaflığı ve benimsenmesi, bulut bilişim genişledikçe daha 
önemli hale gelecek ve bulut müşterilerinin kendi BT ortaklarının ve 
sağlayıcılarının gerçek çevresel performansını ve karbon ayak izlerini 
anlamalarını sağlayacaktır.  
 
VI. Bulutlarımızı Temizleme 
 
Bulut gelişimine dahil olan tüm önemli yenilikler ve bunu kullanan cihazlar 
için, birçok BT şirketi kendi elektriğini mevcut fiyatlardan mümkün olan en 
düşüğüyle ve kaliteye değil miktara dikkat ederek almaya çalışır. Bu 
yaklaşım endüstrinin sorunu nasıl tanımladığıyla kısmen anlaşılabilir: 
enerji tüketimi. Yaklaşım bugüne kadar veri merkezindeki ve şebeke 
düzeyindeki kesin teknik çözüm olmuştur: enerji verimliliğini geliştirmek ve 
soğutmayla ilgili atıkları ve diğer bilişim dışı enerji taleplerini azaltmak. Bu 
yaklaşımın hesaba katmakta başarısız olduğu şey ise, veri merkezlerinin 
artan enerji tüketimini ve elektrik tedarik zincirinin çevresel etkisini 
beslemek için kullanılan enerji türünün ne olduğudur.  
 
Hem ekonomik açıdan hem de enerji tüketimi açısından en hızlı büyüyen 
sektörlerden biri olarak, global BT ve bulut bilişim şirketleri elektrik tedarik 
zincirlerinin yönetimlerini daha fazla üstlenmek ve veri merkezi içindeki ve 
dışındaki enerji ekosistemlerini yönetmek için önemli fırsat ve tek 
sorumluluğa sahiptir. Daha iyi enerji seçimleri yaparak ve hizmet 
sağlayıcılarından talep ederek, bulut şirketleri uzun süreli 
sürdürülebilirlilikleri için gerçek bir yeşil bulut – ve hepimiz için daha yeşil 
bir şebeke sağlayacak olan daha temiz enerji üretimini geliştirme 
konusunda hizmetlere ve yönetimlere yön vermede katalizör olma 
imkanına sahiptir.  
 
Hem şirket hem de sektör düzeyinde, bulutumuzu temizleyecek anlamlı bir 
strateji şunları içermelidir: 
 

• Yenilenebilir enerjinin doğrudan yatırımı ve satın alımı 
• Hükümetten ve elektrik sağlayıcılarından yenilenebilir elektrik 

yatırımları ve yaygınlaştırılmasını hızlandıracak olan çevre 
politikasını değiştirme talebi. 

 
Kendi elektrik tedarik zincirlerinin doğrudan sorumluluğunu üstlenen ve 
yenilenebilir enerjinin gelecekteki artışına dayanan bir stratejiyi yürürlüğe 
koyan pek çok şirket, özellikle de Google, Yahoo! ve son zamanlarda 
Facebook, görürüz.  
 
Daha Temiz Bir Buluta Geçiş 
 
Yenilenebilir Şebeke Gücü Kullanımına Başlanması 
 



Veri merkezi operatörü için yenilenebilir enerji sağlama seçenekleri, büyük 
ölçüde veri merkezinin yerine ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesine 
yakınlığına bağlıdır. Bu, güçlü bir altyapı konumlandırma politikasının 
gerekçesidir. Stratejik altyapı konumlandırması, BT şirketlerinin doğrudan 
yerel şebekelerden temiz enerji almalarını sağlar. Başlıca Örnekler: 
 

• Greenqloud/Verne Global, İzlanda: İzlanda’da elektriğin neredeyse 
%100’ü jeotermal ve su gücü enerji kaynaklarından %100 
yenilenebilirdir. Kendisini Amazon Web Servislerine yeşil uyumlu 
alternatif olarak pazarlayan bir bulut bilişim servisi olan 
Greenqloud12, işlemlerini Verne Global tarafından İzlanda’da daha 
önceki NATO Hava Kuvvetleri üssü üzerinde kurulan yeni veri 
merkezinde gerçekleştirmektedir. Hem Avrupa hem Amerika’nın 
Doğu Yakasına hızlı bağlantılarıyla birlikte, İzlanda’nın önemli 
yenilenebilir enerji kaynakları, ilk olarak çevrimiçi olan Verne ile 
birlikte pek çok BT markasının yatırımları için cazip gelir. 

• Facebook, İsveç: Facebook sahip olduğu ve işlettiği üçüncü büyük 
veri merkezini büyük miktarda mevcut olan hidroelektrik kapasitesi 
için seçilen Lulea, İsveç’te kurdu. Veri merkezi tamamen 
yenilenebilir enerjiyle güçlendirilebilir.  

 
Yenilenebilir Enerji için Enerji Satın alım Sözleşmesi 
 
Giderek artan sayıda bulut şirketi şebeke üzerine yenilenebilir enerji 
yönlendirmeye yardımcı olmak için güç satın alım sözleşmesi (PPA) 
aracılığıyla bir hizmetin ya da yenilenebilir enerji geliştiricisinin belirli bir 
kaynağından yenilenebilir elektrik satın almak adına uzun vadeli 
sözleşmeler imzalayarak kendi elektrik tedarik zincirlerinin sorumluluğunu 
üstlenmeye başlamıştır.  
 

• Google kendisine ait önemli veri tabanı işletmelerinin bulunduğu 
Iowa ve Oklahoma eyaletlerinde 100 MW aşan bir miktar için rüzgar 
enerjisi geliştiricileriyle iki önemli 20 yıllık PPA içerisinde yer aldı. 
Bu, kendi büyük veri tabanlarına güç sağlamak adına bir BT 
şirketinin yeterli kapasiteye sahip bir sağlayıcıdan doğrudan 
yenilenebilir enerji satın almasına dair en iyi örneklerden biridir. Veri 
merkezlerinin talep oluşturduğu şebekelerin aynı kısmı üzerinde 
yenilenebilir enerji yaygınlaştırılmasına yön vereceği için, bu 
yaklaşım strateji olarak yenilenebilir enerji kredileri (REC) üzerinde 
önemli bir avantaja sahiptir. Google sözleşmece kazanılan 
yenilenebilir enerji kredilerinden (REC) çekileceğine söz verdi.  

• Google, kendisine federal olarak düzenlenen toptan elektriği 
doğrudan alma ve satma iznini veren Google Enerjisi adında bir alt 
kuruluş da oluşturdu. Bu davranış, şirketin yerel hizmetleri aşmasını 
ve büyük miktarda güç ihtiyacını karşılamak için bağımsız güç 
üreticilerinden doğrudan satın alım yapmasını sağlayarak, Google 

                                                
12 http://www.greenqloud.com/  



için oldukça fazla esneklik sunar. Ayrıca, herhangi bir artan miktarı 
şebekeye geri satabilir. 

 
Yerinde Yenilenebilir Enerji 
 
Çok sayıda BT şirketi kendi işlemleri için güç üretmek adına yerinde 
yenilenebilir enerji kurmaktadır. Fakat pek çok tesis için, büyük veri 
merkezinin önemli bir bölümünü yerinde yenilenebilir enerjiyle 
güçlendirmek teknik olarak ya da ekonomik olarak zor olabilir. Bu şüphesiz 
tesisin kapasitesi ve mevcut yenilenebilir kaynaklara bağlıdır. Yine de 
şirketler elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı daha iyi koruma 
sağlamaya yardımcı olabilecek ve yerinde güneş enerjisiyle, günün en 
pahalı saatinde elektrik talebini azaltabilecek yerinde yatırımları giderek 
daha da keşfetmeye başlarlar. Yerinde üretim örnekleri: 
 

• g/ç Veri Merkezleri, Phoenix’teki 580,000 sq ft tesislerinin üstüne 
en yüksek kapasitede toplam 4.5 MW üretebilecek 5,000 panelli 
büyük bir güneş enerjisi tertibatı kurmuştur. Tesisin toplam 100 MW 
beklenen kapasitesinin yalnızca bir bölümü olsa da, güneş panelleri 
günün sıcak zamanlarında soğutma enerji kanalını azaltacak 
termal depolama teknolojisiyle birleşecektir. 

• Apple 20 MW güneş enerjisi tertibatı duyurmuş ve Maiden, Kuzey 
Carolina’ya 5 MW yerinde yakıt hücresi cihazı yerleştirmiştir. Bu 
duyuru çok ses getirmiş olsa da, veri merkezinin toplam üretiminin 
yalnızca %10’unu kapsayacaktır.  

• McGraw-Hill Yayınevi, Amerika’daki daha önceki en büyük özel 
mülkiyete ait güneş tesisatı olan kendi veri merkezinin uzun vadeli 
elektrik maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için New Jersey 
yerleşkesi üzerine 14 MW güneş enerjisi tertibatı yerleştirdi. Fakat 
McGraw Hill çevresel faydalarını tamamen reddederek, güneş 
enerjisi tertibatlarınca üretilen elektrikle bağlantılı yenilenebilir 
enerji kredilerini (REC) satmaya niyetli gibi görünüyor (bakınız 
kenar çubuğu).13 

 
Yenilenebilir Enerji Kredilerinin (REC) Kısıtlamaları:  
 
REC elektriğin kendisinin DEĞİL, sadece yenilenebilir enerji (RE) 
üretimiyle bağlantılı güç üretmeyen yapıların (çevresel) mülkiyet haklarını 
temsil eder. REC elektrikten ayrı olarak (“bağımsız” ya da “salt” REC) ya 
da RE elektriğiyle birlikte (“bağımlı” REC) satılabilir. REC kamu hizmeti ya 
da sağlayıcısından RE elektriğine erişime sahip olmayan müşterisine 
herhangi başka bir yerden sağlanan RE elektriğini satın alma iznini verir. 
REC, RE geliştiricisi ya da servisinin elektriğin yanında başka bir ürün 
satmasını da sağlar, bu da RE ve potansiyel olarak teşvik edilen ilave RE 

                                                
13 http://investor.mcgraw-
hill.com/phoenix.xhtml?c=96562&p=RssLanding&cat=news&id=1573196   
 



yatırımı ile bağlantılı yüksek sınırdaki maliyetlerin kısmen dengelenmesini 
sağlar.  
 
Yenilenebilir enerji kredilerinin (REC) dolaylı yaklaşımı, bu değer payının 
gerçekten ekstra yenilenebilir enerji yatırımlarına mı yol açtığı yoksa 
sadece enerji tüccarları için kar marjını mı arttırdığı konusunda kaygılar 
uyandırır. Pek çok RCE temeldeki elektrikten bağımsız olarak satıldığı için, 
yenilebilir enerji kredilerinin (REC) satın alınmasına neden olan artan 
elektrik kullanımının bölgesel olarak kömür yakıtlı kirli elektrik talebini sıfıra 
indireceğini garantilemez (Virginia’daki bir tesis için “yenilenebilir” talepleri 
oluşturmak için kullanılan Iowa çıkışlı rüzgar temelli REC, Virginia’da 
ekstra kömür yakılmasını gölgede bırakmaz). 
 
Talepten ayrılmaya bağlı olarak, REC tek başına karbon azaltma stratejisi 
olarak yeterli gelmez. Kendilerine ayrılmış bölgelerde yenilenebilir enerjiyi 
güvence altına alacak daha fazla anlamlı seçeneğe sahip değillerse, 
sadece bunları satın alan şirketler bu şekilde kullanırlar. Aksi halde, 
uygulanabilir enerji içerisinde daha fazla doğrudan yatırım yolları aramalı 
ya da hizmet ve hükümet politikası oluşturanları müşterilere doğrudan 
sözleşme yapma hakkı vererek, şebeke üzerine daha fazla yenilebilir 
enerji koymaya yönlendirmelidirler.  
 
 
Yenilenebilir Enerjiye Yatırım ya da Yerel Enerji Talebini Dengeleme 
 
Yenilenebilir enerji ve enerji verimli teknolojiler büyümeye ve gelişmeye 
devam etse de, birçok pazara dağıtımları için gerekli olan özel sektör 
finansmanları konusunda önemli eksiklikler halen mevcuttur. Google gibi 
BT şirketleri yoğun güneş gücü tesisine 168 milyon $ yatırımı14 gibi 
doğrudan temiz enerji yatırımlarına15 önemli ölçüde ilgi göstermişlerdir. Bu, 
yenilenebilir enerji kredilerinden (REC) daha yüksek bir etkiye sahiptir; 
böylesine bir yatırım, başkalarınca üretilen yenilenebilir enerjinin temiz 
özelliklerini “kiralamak” yerine yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırması için daha çok ihtiyaç duyulan sermayeyi sağlayabilir. 
Şebeke üzerinden daha yeşil enerji almaya gerçek para yatırımıyla, 
Google’ın yatırımı onları bu tesis yakınlarına ya da kendi oluşturduğu diğer 
temiz enerji yatırımlarının yakınına yeni bir veri merkezi kurma 
düşüncesine sevk eder. 
 
Negawatt Finansmanı: Yerel Enerji Verimliliği Artırımları 
 
Yeni ya da mevcut veri merkezlerine doğrudan yenilenebilir enerji tesisi 
için tamamlayıcı bir strateji olarak, BT şirketleri çevre halkının elektrik 
talebini azaltmaya yardım etmek için sermaye sağlamak adına fırsatları da 
araştırabilirler. Bu yaklaşım mevcut temel yükte derin kesikler oluşturabilir 
                                                
14 http://googleblog.blogspot.com/2011/04/investing-in-worlds-largest-solar-power.html  
15 Toplam 918 milyon $ olarak raporlanan temiz enerji yatırımları 
http://www.google.com/green/energy/investments/  



ve yerel şebeke üzerindeki yeni veri merkezlerinin kirli enerji için 
taleplerine yön vermeye yardımcı olmak için elektrik talebini zirveye 
ulaştırabilir. Şirketler yerel hükümete ya da devlet yaptırımlı programlara 
(maliyeti ve konutlandırma ve yapı iyileştirme hızını aşağı çeken 
yenilenebilen kredi programları gibi) yatırım yapmayı düşünebilir. Temiz 
enerji negawatt yatırımı planına katılım, bugüne kadar hiçbir BT şirketi 
tarafından gerçekleştirilmemiştir fakat veri merkezine ya da BT altyapısına 
ev sahipliği yapan toplum için oldukça dönüştürücü olduğu kanıtlanmıştır.  
 
Temiz Enerji Desteği 
 
Temiz enerji tedarikinin bilgi teknolojisinin (BT) talebine yetişmesini 
sağlamak amacıyla, şirketler işletimler oluşturdukları bölgelerde enerji 
politikalarına katılım konusunda kurumsal bir kararlılık göstermelidirler. 
Bunu, güç satın alımı, yatırım ve destek aracılığıyla daha fazla 
yenilenebilir enerjinin çevrimiçi olmasına yardımcı olarak yapabilirler – 
fakat birkaç şirket bilgi teknolojisinin (BT) aşırı boyutlara varmış 
büyümesinin temiz enerji kaynaklarıyla sürdürülmesini sağlamak için 
gerekli cesur liderliği göstermiştir.  
 
Büyük ticari elektrik tüketicileri olarak, BT şirketleri fabrikaların %100 
yenilenebilir enerjiyle çalışmasını sağlayacak olan temiz enerji temininin 
yaygınlaştırılmasını ve yatırımlarını hızlandırmak adına, kamu hizmetleri 
ve politika oluşturucuların yanında yer alırlar. Şu kararlara dahil olabilirler: 
 

• Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yaygınlaştırılması için BT 
sektörüne özgü temiz enerji yatırımlarına teşvikin benimsenmesi. 

• Veri merkezleri için uygun maliyetli, bölgesel olarak uyumlu 
yenilenebilir güç üretiminin geliştirilmesi (güneş, rüzgar, gelgit ve 
dalga gücü gibi). 

• Rüzgar ve güneş gibi çeşitli enerji kaynaklarının daha fazla 
kullanımını sağlamak için şebeke altyapısı ve enerji depolama 
teknolojisinin gelişimi ve yaygınlaştırılmasında ilave yatırımlar. 

Not: BT sektörü tarafından daha fazla temiz enerji politikası desteği liderliği 
için Greenpeace’in CoolIT Sayı Tablosuna bakın.16  
 

VII. Konum Sorunları 
Yeni bulut bilişim altyapısı için konum seçerken pek çok etmen incelenir. 
Veri merkezi konumlandırması haberleşme altyapısının yanı sıra güvenilir 
ve düşük maliyetli yeterli enerjinin mevcudiyetini de gerektirir. Vergi 
teşvikleri, iklim ve son kullanıcıya yakınlık, belirli bir konumu seçmede 
şirketi etkileyebilir. İhtimal dahilinde düşünüldüğünde, veri merkezine güç 
sağlamak adına yenilenebilir enerjinin mevcudiyeti, birçok bulut şirketinin 
listesinde halen alt sıradadır. Bu veri merkezleri çoğalmaya devam ettiği 
ve elektrik tüketimlerini arttırdığı için, yenilenebilir elektrik kaynaklarına 
erişim sektör içerisinde öncelikli hale gelmelidir.  

                                                
16 www.greenpeace.org/coolit/  



 
Giderek artan bir oranda, bir konumun sıcaklık aralığına, enerji çıkarımı 
nedeniyle konumlandırma kararlarında kilit unsur olarak ağırlık verilir. Veri 
merkezi tasarımı yapım aşamasındaki başlıca evrimsel eğilim, 
bilgisayarların aşırı ısınmasını engellemek için yoğun enerjili soğutucular 
yerine “ücretsiz soğutma” kullanımı ya da dış hava kullanımıdır. Verimli 
bina tasarımı ve modüler kapsayıcıların oluşumunu sağlayacak temel 
maliyet tasarruflarının farkına vardıkları için, bu değişim birçok önemli 
hizmet ölçütlü operatör arasında gerçekleşmektedir; daha önceleri veri 
merkezinin enerji ayak izlerinin yarısını oluşturan yoğun kaynaklı soğutma 
ekipmanlarına daha az güvenmeye başlamışlardır. 
 
Fakat seçim yapmak adına çok sayıda seçeneği olan global veri merkezi 
operatörü için konum, veri merkezine güç sağlamada temiz ya da kirli 
enerjinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen tek ve en büyük faktördür; 
bu nedenle konum ilgili çevresel etki konusunda en önemli faktördür. 
Bugünlerde başlıca Internet ara bağlantılarına ve büyük miktarda pahalı 
olmayan elektriğe yakınlığın bir arada bulunmasına karşı arayış, mevcut 
hidroelektrik kapasitesiyle büyük ölçüde güçlendirilen ya da ağırlıklı olarak 
kömür ya da nükleer güce dayanan bölgesel veri merkezi istasyonlarının 
dünya üzerindeki başlıca piyasalarda giderek artmasına neden oldu.  
 
Şu anki ve planlanan temiz enerji temini, uluslar ve bölgeler arasında 
önemli derecede farklılık gösterir ve yenilenebilir enerji artışı bu alanlardaki 
enerji ve yatırım politikalarına ve hizmet ve elektrik piyasasının nasıl 
şekillendirildiğine bağlıdır. Veri merkezlerinin oranı ve uzun ömürlü 
yapısına bağlı olarak, temiz enerji temininin bilgi teknolojisinin (BT) hızla 
artan talebine ayak uydurmasını sağlamak amacıyla, şirketlerin işletim 
kurdukları bölgelerde enerji politikası kararları içerisine kurumsal katılım 
sağlamaları gerekir.  
 
Kral Kömürün Cazibesine Karşı Koymak 
 
Birçok global BT markası veri merkezi konum seçme sürecine 
sürdürülebilirlik kriterini dahil edeceğini iddia etse de, pek çoğu için halen 
nereye yatırım yapacakları konusundaki kesin karara yönlendirecek 
unsurlar listesinin alt sıralarında görünür. Burada değerlendirilen 
şirketlerde vurgulandığı üzere, iklim değişikliği bilimini ve kömür yakıtlı 
elektriğin küresel ve yerel çevreye tehlikelerini kabul eden çok yüksek 
kazançlı şirketler, halen büyük veri merkezi yatırımlarını düşük maliyetli 
kirli enerjinin kısa vadeli cazibesine dayanarak yapmakta ve beraberinde 
getirdiği kömür talebini ve kirliliği artırmaktadır. 
 
Yenilenebilir Enerji Konumlandırma Politikasıyla Daha Temiz Bir 
Bulut Oluşturmak  
 
Bulut platformlarının çevresel olarak zararlı ve potansiyel olarak değişken 
elektrik temini zincirine hapsolmasını engellemek adına, şirketlerin temiz 



enerji için anlamlı bir seçimi kurumsallaştıran bulut altyapı konumlandırma 
politikasına ihtiyaçları vardır. Konumlandırma politikası şirketlerin kirli 
enerji talebine yönlendirecek yatırımlardan kaçınmasını ve sera gazı 
salınımının artırılmasını sağlar. Güç kaynağı sorununa çözüm bulmaktaki 
başarısızlık, yöneticilik başarısızlığıdır ve yüksek karbonlu enerji giderek 
daha da pahalandığı için ya da politik olarak kabul edilmediği için şirketlere 
uzun vadeli maliyetler yükleyebilir.  
 
Veri merkezi operatörleri için güçlü konumlandırma politikası unsurları 
şunları içerecektir: 
 

I. Yenilenebilir enerjiye erişim için tercihli uygulama ve kömür ve 
diğer yüksek karbonlu elektrik kaynaklarına karşı ayrımcılık.  

II. Karbon gölge fiyatı, Güç Satın alım Sözleşmeleri (PPA) için 
elektrik performans standartları ya da hizmet şebekesi 
karışımları (tesisin tahmini ömrüne göre şu anki ya da ileriye 
dönük) gibi belirleyici destek mekanizmaları. 

III. Eş yerleştirme için enerji sağlama standardı (kiralık tesisler). 
 
Facebook: Kömürü Arkadaşlıktan Çıkarıyor 
 
Facebook’un Oregon ve Kuzey Carolina’daki ilk iki veri merkezi yatırımı, 
yüksek enerji verimli tasarım ve teknolojiyi kullanmasına rağmen, elektriğin 
%60’ının kömürden geldiği bölgelere kurulmuştur. Bu politikalar, kendi 
kullanıcılarından önemli bir tepki oluşturmuş ve Greenpeace de dahil pek 
çok kurumdan eleştiri toplamıştır. 
 
Facebook o andan itibaren yenilenebilir enerjiye ve platformu için uzun 
vadeli sürdürülebilirliğe önemli ölçüde bağlılık göstermiştir; bu yeni 
bağlılığın en önemli unsuru gelecekte büyümesi için yenilenebilir enerji 
kaynaklarına erişime öncelik veren veri merkezi konumlandırma 
politikasının benimsenmesidir. Facebook’un üçüncü veri merkezi, yıl 
boyunca neredeyse tamamen yenilenebilir enerjiyle güçlendirilebilecek 
olan Lulea, İsveç’te kuruldu. Bu, yalnızca Facebook için değil tüm bulut 
sektörünün gelecekteki büyümesi için de önemli bir yol gösterici örnektir. 
 
Yahoo! ve Google gibi diğer önemli bulut şirketleri, Facebook gibi net bir 
yenilenebilir enerji konumlandırma politikasını benimsemese de, 
platformlarına yenilenebilir enerjiyle güç sağlamak adına anlamlı kararlar 
almışlardır. Veri merkezi yatırımlarını, veri merkezleri için düşük maliyetli 
ve güvenilir enerji temin zincirine erişimi sağlamak ve zaman içerisinde 
daha da artırmak amacıyla yapmaktadırlar.  
 
A. Almanya  
 
2008 yılında Almanya’da veri merkezlerinin elektrik kullanımı 10.1 tw/saat 
olarak hesaplandı; bu da Almanya’daki toplam enerji talebinden yalnızca 
%2 daha azdır. Avrupa’daki ikinci büyük Internet santrali olan Frankfurt, 



özellikle ortak yerleşim piyasası (mali kiralama veri merkezleri) için en 
büyük veri merkezleri santrallerinden biri olmaya başlamıştır. IBM, 
kendisinin Avrupa’daki en büyük veri merkezinin bulunduğu alan olan 
Ehningen’de (Stuttgart) yeni bir Bulut Bilişim Yetkinlik Merkezi açmıştır. 
Almanya’nın 2012’de veri merkezlerinden en az %12 daha fazla elektrik 
talebi göreceği tahmin edilmektedir.  
 
BT Markaları: IBM, T-Systems (Deutche Telekom), BT, NTT Com, AT&T 
Şebeke Karışımı: Kömür & linyit: %44, yenilenebilir enerji: %20, nükleer: 
%18, doğalgaz- %14 
 
Başlıca Hizmetleri: 
 
Alman enerji piyasasına dört büyük şirket (RWE, E.ON, Vattenfall ve 
EnBW) hükmeder, bunlar 2009’da kapasitelerin %84’ünü elinde tutmuş ve 
Almanya elektriğinin yaklaşık %86’sını üretmiştir. Hepsi kömür için yeni 
yatırımlara sahiptir. RWE ve E.ON nükleere de yatırım yapar. RWE ve 
Vattenfall, kendi Alman linyit işletmeleri nedeniyle, Avrupa’nın en büyük ve 
ikinci büyük karbon yayıcılarıdır.  
 
Statü: Almanya güçlü bir yenilebilir enerji endüstrisine sahiptir ve hükümet 
yenilenebilir enerji gelişimi için güçlü destekleyici kanunlara sahiptir. BT 
şirketleri konumlandırma politikalarında yenilenebilir enerji tercihlerini 
belirtmeli ve Lichtblick ve Naturstrom gibi kömür ve nükleere yatırım 
yapmayan daha küçük enerji sağlayıcılarından satın alım yapmaya 
bakmalıdır.  
 
B. Hong Kong  
   
Çin’in geri kalan kısmı için önemli bir tutunma noktası hizmeti gören Hong 
Kong, 2010-2011’de veri merkezi yüzölçümünde %18 büyüme ile geniş 
yelpazeli global bulut şirketlerinden hızlı yatırım görmektedir. Google 
2013’de tamamlanmak üzere 300,000 sq ft yüzölçümlü veri merkezi için 
300 milyon $ yatırım planını açıkladı.  
 
BT Markaları: Google, NTT, Fujitsu, Microsoft, China Mobile, China 
Telecom 
 
Şebeke Karışımı: %54 kömür, %23 nükleer, %23 doğalgaz 
 
Başlıca Hizmetleri 
 
Hong Kong Electrics, China Light & Power  
 
Statü  
 
Hong Kong yarıdan fazla enerjinin kömürden, bunun ardından gazdan ve 
Çin’den alınan nükleer enerjiden üretilmesiyle; büyük bir çoğunlukla kirli 



enerji karışımına sahiptir. Elektrik üretimi yerel sera gazı (GHG) 
salınımının %67’sine tekabül etmektedir. Şu anda yenilenebilir enerji, 
enerji karışımının %1’inden daha azını oluşturmaktadır. Daha fazla nükleer 
güç alımıyla ilgili kararlı planlarıyla tam bir zıtlık içerisinde, Hong Kong 
hükümeti yenilenebilir enerji sektörü geliştirmesinde ciddi oranda az bir 
kararlılık göstermiştir. Hükümet 2016’ya kadar 300 MW rüzgar gücü ile 
birlikte 2020’ye kadar toplam enerji karışımının yalnızca %1-2’sini 
yenilenebilir enerjiye ayırmıştır.  
 
Son yıllarda, Hong Kong’un azami yükü statik hale gelmeye başlamıştır. 
Veri merkezlerinin genişletilmesi, yeni kapasitenin tek sebebi olabilir. Bu 
yüzden, BT sektörü yenilenebilir enerji dostu konumlandırma politikası 
oluşturarak güçlü bir pozitif etkiye sahip olabilir ve sektör rüzgar enerjisi 
alarak liderlik ve sorumluluk gösterebilir.  
 
C. İrlanda  
 
İrlanda, özellikle Dublin, Avrupa’da başlıca bulut bilişim santrali olarak 
hızla ortaya çıkmaya başlamıştır. Microsoft, Google ve Amazon hepsi de 
İrlanda’da önemli tesislere sahiptir ve her birinin genişlemeleri 
planlanmakta ya da yapım aşamasındadır.  
 
BT Markaları: Facebook, AWS, Microsoft, Google 
 
Şebeke Karışımı: Kömür/turba kömürü %22, gaz %64, yenilenebilir enerji 
%12 
 
Başlıca Hizmetler 
 
İrlanda serbest bir piyasadır. İrlanda Elektrik Temini Kurulunun (ESB) 
şubesi olan ESB Güç Üretimi, İrlanda’nın en büyük güç üreticisidir. Diğer 
hizmetler, Airtricity, Synergen (%70 ESB), Edenderry Power, Endesa-
İrlanda ve Huntstown (Viridian). 
 
Statü  
 
Dublin’deki bulut yatırımlarının oranına bağlı olarak, BT şirketlerinin 
şebeke üzerine daha fazla yenilenebilir enerji yönlendirmek için güçlü 
politikalara destek vermek için çalışmanın yanı sıra, yenilenebilir enerji 
teminine doğrudan yatırım yaparak elektrik temini zincirinin 
şekillendirilmesinde daha aktif olmaları gerekir. İrlanda güçlü bir rüzgar 
endüstrisine sahiptir ve hükümet Kamu Teşebbüsü Merkezince onaylanan 
rüzgar, hidro, güneş ve biyokütle enerji projelerine sermaye yatırımlarına 
teşvik edecek vergi indirimi yasalarına sahiptir.  
 
D. Hollanda  
 



Hollanda, özellikle Amsterdam, Frankfurt ve Londra’nın yanında en büyük 
AB Internet şebekelerinden biri olarak ortaya çıkar. Veri merkezlerinin 
2010’da 1.3 TW/saat elektrik tükettiği tahmin edilir; bu da son 5 yılda 
elektrik tüketiminin ikiye katladığını yansıtır. Tüketimin 2020’den önce üçe 
katlaması beklenmektedir. Microsoft GlobalSwitch tarafından işletilen 
önemli bir tesise sahiptir ve Google da Eemshaven’da oldukça büyük bir 
tesise sahiptir.  
 
BT Markaları: Microsoft, Google, British Telecom 
 
Şebeke Karışımı: %19.5 kömür, %60.4 gaz, %9.7 yenilenebilir enerji, 
%3.5 nükleer, %6.9 diğerleri 
 
Başlıca Hizmetler: Hollanda, her biri ayrı elektrik üretim portföyüne sahip 
8 üretim tesisiyle serbest bir piyasadır. En yeşili %79 yenilenebilir enerjiyle 
(RE) Eneco’dur fakat diğerlerinin pek çoğu yenilenebilir üretimde çok az 
paya sahiptir: Dong %20 RE; Electrabel/GDF Süveyş %22.3 RE; Delta: 
%12 RE; E.ON %9 RE. 
 
Statü: 
 
Veri merkezi şirketleri yalnızca yeşil elektrik ürünlerini öneren değil aynı 
zamanda yeni yenilenebilir üretim kapasitesine yatırımlara öncelik veren 
hizmetlere dönüşmelidir. Birçok şirket (Eneco ve DONG Enerji 
dışındakiler) yeni kömür ve nükleer kapasiteye yatırım yapsa da, 
Hollanda’daki hizmetlerin neredeyse tamamı yeşil elektrik ürünleri sunar. 
 
Hollanda’daki yeşil enerji üretimi son iki yıldaki toplam elektrik üretiminin 
%9’unu oluşturdu ve politika engelleri ve yeni kömüre yatırımlar nedeniyle 
gelecek iki yılda önemli ölçüde büyümesi beklenmemektedir. 
 
E. İsveç  
 
İsviçre kendisini veri merkezlerine uluslar arası yatırım için hedef noktası 
olarak teşvik etme konusunda aktiftir. 2010’da Veri merkezi Dinamiklerine 
göre, İsveç 100,000 metrekarelik alanı kaplayan yaklaşık 30,000 sunucu 
şasisine sahipti. Veri merkezi Dinamikleri İsveç veri merkezi piyasasının 
yatırım değerini yıllık 250 ila 300 milyon Euro aralığında hesaplar. Bütün 
olarak Nordik bölgesinin, 2012’de veri merkezi elektrik talebinde oldukça 
yüksek bir %35’lik artış görmesi planlanır; bu da sektör içerisinde 
sürdürülebilir enerji kaynakları seçimi konusunda artan farkındalığı ve 
önceliklendirmeyi yansıtır.  
 
BT Markaları: Facebook, Spotify 
 
Şebeke Karışımı: %60 yenilenebilir enerji, %40 nükleer 
 



Başlıca Hizmetler: Vattenfall, Fortum ve E.ON İsveç’in üretim 
kapasitesinin yaklaşık %75’ini kontrol eden üç büyük hizmettir. 
 
Statü: İsveç kendisini “büyük ölçekli, yeşil veri merkezi işlemleri için iyi bir 
seçim” olarak tanıtır. Dile getirilen en önemli sebeplerden biri, yeşil enerji 
karışımıdır: %60’ı yenilenebilir kaynaklardan gelir. Nordik bölgesindeki kirli 
enerji alanı, İsveç ve Finlandiya’daki nükleer genişlemedir. İsveç’teki üç 
önemli hizmetin tümü, nükleer genişleme planlarına ağırlıklı olarak yatırım 
yapar. Veri merkezi şirketleri yeni yenilenebilir üretim kapasitelerine 
yatırıma öncelik veren hizmetlerden satın alım yapmalıdır. İsveç hükümeti 
2050’ye kadar karbon nötr olma görüşünü önerir. Greenpeace bunun 
nükleer enerjiye değil yenilenebilir enerji teminine dayanması gerektiğine 
inanır ve bunun için bir yol haritası sunar. BT sektörü İsveç’e bağlayıcı 
enerji verimliliği hedeflerini ve %100 yenilenebilir elektrik ve enerji için 
kesin bağlayıcı yenilenebilir hedefler koymayı kabul ettirme yolunda güçlü 
pozitif bir etkiye sahip olabilir.  
 
G. Amerika Birleşik Devletleri 
 
1. Illinois (Chicago bölgesi) 
 
Chicago, ana Internet santrali konumunda olmasına ve düşük enerji 
fiyatlarına bağlı olarak, Amerika’da en yoğun veri merkezi piyasalarından 
biri olmaya başlamıştır. Northlake’deki Microsoft’un 700,000 sq ft 
yüzölçümlü tesisi de dahil, dünyadaki en büyük veri merkezlerinden 
bazıları burada bulunur. Salesforce ve Rackspace de Chicago piyasası 
içerisinde önemli miktarda alana sahiptir. Amerika’nın Orta batı bölümünün 
2012’de veri merkezi enerji talebinde %13 artış göreceği beklenir ve 
Chicago daha da yüksek olacak gibidir.  
 
BT Markaları: Microsoft, Salesforce, Rackspace, AT&T 
 
Başlıca Hizmetler ve Enerji Karışımı 
 
Ana hizmet, ComEd, 2011’de elektriğini %44 kömürden, %40 nükleerden, 
%12 doğalgazdan ve %3 yenilenebilir enerjiden sağladı.  
Illinois yenilenebilir enerji standardına sahip olsa da (2025 yılına kadar 
hizmetlerin elektriğinin %25’inin rüzgardan sağlanacağını ifade eden 
eyalet hukuku), hizmetler Illinois içerisinde rüzgar çiftliği kurmaya tam 
anlamıyla zorlanmamıştır. Bunun yerine Texas gibi eyaletlerden 
Yenilenebilir Enerji Kredileri (REC) satın alabilirler.17 Kanundaki bu yasa 
boşluğuna rağmen, Illinois rüzgarı eyaletin bereketli kaynakları sayesinde 
halen hızla büyümektedir. Illinois yeni rüzgar gücü kurulumuyla geçen yıl 
California’da ikinciydi ve kurulu rüzgar kapasitesi için ülkede 4. sırada yer 
alıyordu.18 Fakat rüzgarın tesisinin daha ucuz olmasını sağlayan federal 
                                                
17http://www.dsireusa.org/library/includes/incentive2.cfm?Incentive_Code=IL04R&state=IL&Cur
rentPageID=1&RE=1&EE=1 
18 http://www.awea.org/learnabout/publications/upload/4Q-11-Illinois.pdf  



vergi kredisi, rüzgar enerjisi Üretim Vergisi Kredisinin olası kaldırılmasına 
bağlı olarak, Illinois’teki rüzgar endüstrisi sıkıntı içerisindedir.  
 
Statü: 
 
BT şirketleri her zamanki planla Chicago’da veri merkezleri kurmaya 
devam ederlerse, ihtiyaçları olan ekstra enerji sürekli yanan kömürden, 
yüksek kapasitede çalışan nükleer güç santrallerinden, artan doğalgaz 
kullanımından ve muhtemelen rüzgar gücündeki ılımlı artıştan elde 
edilecektir.  
 
Microsoft gibi şirketler Chicago veri merkezlerine güç sağlamak için daha 
temiz elektrik talep ederse, rüzgar piyasasındaki esas büyümeyi 
hızlandırabilirler. Rüzgar gücündeki küçük yüzdeli artış yerine, BT şirketleri 
Illinois ya da yakın eyaletler içerisindeki rüzgar enerjisi sağlayıcılarıyla güç 
satın alım sözleşmelerine (PPA) katılarak yüzde 100 rüzgarı seçmelidirler.  
 
2. Kuzey Carolina & Virginia  
 
Amerika’nın Doğu Yakası eyaletleri Kuzey Carolina ve Virginia bulut bilişim 
için en hızlı büyüyen iki alan olarak ortaya çıkar. Ne yazık ki, her iki eyalet 
de ağırlıklı olarak nükleer enerji ve tahrip edici bir madencilik uygulaması 
olan dağ tepelerinin tıraşlanmasıyla elde edilen kömüre dayanan 
Amerika’daki en kirli elektrik şebekelerine sahiptir. Gün boyu süren talep 
yığılması, hizmetleri ve şebeke operatörlerini şebekeyi yönetme 
yöntemlerini değiştirmeye zorlar ve kirli enerji kaynaklarından talebi büyük 
ölçüde artırır. Doğu Amerika’nın 2012’de veri merkezlerinden elektrik 
talebinde %22 artış görmesi planlanır.  
 
Kuzey Carolina 
 
Kuzey Carolina ve eyaletin batı kısmına hizmet veren elektrik tesisi Duke 
Energy, BT içerisinden bazı büyük isimleri (Apple, Google ve Facebook) 
ve Fortune 500’ün diğer kısımlarını (Disney, American Express, Time-
Warner) gezegen üzerine özel tasarımlı en büyük veri merkezlerini 
kurmaya teşvik etme konusunda başarılı olmuştur. 
 
BT Markaları: Apple, Facebook, Google, IBM, Wipro 
 
Şebeke Karışımı: Kömür %61, nükleer %31, doğalgaz %3.4, yenilenebilir 
enerji %2.5 
 
Başlıca Hizmetler  
 
Kuzey Carolina enerji satın alımcılarının sağlayıcıyı seçemediği 
düzenlenmiş bir piyasadır ve Duke Energy en büyük veri merkezlerinin 
çoğunun inşa edildiği eyaletin batı kesimindeki başlıca hizmettir. Duke güç 
santrallerinin kömür ve nükleer güç talebi artışından yararlanmak için 



Google, Apple ve Facebook veri merkezlerini bölgeye yönlendirmek 
konusunda önemli çaba harcar. Veri merkezi operatörleri hizmetler için en 
çok istenen müşterilerdir ve hizmetler daha çok müşteri için elektrik 
fiyatlarını indirerek bu katılımda büyük rol oynarlar. Gözde Duke Energy 
endüstriyel müşterileri için elektrik fiyatları, Amerika’nın birçok kesiminden 
çok daha düşük, kilowatt-saat başına 4 ila 5 cent (.03-.04 euro) olarak 
rapor edilir.  
 
Duke Energy son zamanlarda Kuzey Carolina’nın diğer kesimlerine servis 
sağlayan ve yeni kömür güç santrallerine Amerika’daki yatırım yapan tek 
hizmet olan Progress Energy ile birleşmenin yollarını aramaktadır. 
Progress ile birleşmesine izin verilirse, Duke’un son planı kirli kömür 
filosunu mümkün olduğunca çok geliştirmek olacaktır ve Duke çok az 
miktarda yenilenebilir enerji yatırımına (Duke’un mevcut planına göre 
2030’a kadar %5’ten daha az) yönelen yeni bir nükleer tesis kurulumu için 
eyaletten izin almaya da çalışmaktadır. 
 
Virginia  
 
Washington DC yakınındaki Kuzey Virginia, Amerika’daki konumunun yanı 
sıra Amerika’nın başlıca ortak yerleşim (kira) piyasasından büyük bir parça 
alabilmiştir. Amazon Web Servislerinin Doğu bölümü EC2 Cloud 
Hosting’in, global EC2 sunucularının %71’den fazlası için konum 
oluşturacağı tahmin edilir. Microsoft da Boydton, Virginia’da büyük bir tesis 
kurmayı tercih etmiştir.  
 
BT Markaları: Microsoft, Amazon, Salesforce 
 
Başlıca Hizmetler ve Şebeke Karışımı: Dominion Power Virginia’nın 
bulut veri merkezlerinin çoğunun inşa edildiği bölümleri için başlıca 
hizmettir: 
 
Kömür %45; nükleer %35, doğalgaz %14, yenilenebilir enerji %0 
 
Statü: 
 
Elektrik hizmetleri için veri merkezi piyasasının önemine bağlı olarak, bulut 
şirketleri işletim yaptıkları bölgelerde elektriğin nasıl sözleşmeye 
bağlanacağını – ve son olarak nasıl üretileceğini – şekillendirmek 
konusunda yegane güce ve duruşa sahiptir.  
 
Duke Energy ve Dominion tarafından önerilen sınırlı yenilenebilir enerji 
seçeneklerine bağlı olarak, bu eyaletlerde işlemlerini sürdüren bulut 
şirketleri için yenilenebilir elektrik temini yöntemi, hizmetlerin yatırım 
planlarını kömürden yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için piyasa 
etkilerini kullanmak adına ortak planlanmış bir çabayı içermelidir.  
 



Fakat uzun vadeli çözümün önemli bir parçası da kendilerinin doğrudan 
yatırımları ya da daha fazla rekabete izin vermek için kuralları değiştirme 
yoluyla enerjilerini nereden alabileceklerine dair daha fazla seçenek 
yaratmaktır. Bulut odaklı veri merkezlerine 300 milyon dolardan 1 milyar 
dolara kadar yatırım yaparak, bu şirketler yakın gelecek için bu bölgelerle 
birliktelik kurar ve bu birlikteliği uzun vadede devam ettirmenin yollarını 
aramaları gerekir.  
 
Washington ve Oregon (Pasifik Kuzeybatı)  
Oregon ve Washington, bölgedeki teknoloji şirketlerinin büyük ölçüde bir 
araya gelmesi nedeniyle “Silikon Ormanı” lakabını kazanmıştır. Bölgedeki 
yüksek miktardaki su gücü bulutu güçlendirmek için veri merkezi 
yatırımlarından önemli bir pay da kazanmıştır. 
 
Ayrıca, Oregon’un doğu kısmında işletim yapan elektrik servisi PacifiCorp 
enerjisinin önemli bir miktarını eyalet dışındaki kömür santrallerinden ithal 
eder (2010’da PacificCorp’un Oregon’da sattığı elektriğin yaklaşık %60’ı 
kömürdendi). Facebook ilk veri merkezini PacifiCorp bölgesi olan 
Prineville’de kurdu ve şu anda Apple da ikinci iCloud veri merkezini 
Prineville’de kurmaya karar vermiş gibi görünüyor. 
 
BT Markaları: Apple, Amazon Web Servisleri, Facebook, Microsoft, 
Yahoo! 
 
Hizmetler & Şebeke Karışımı: 
 
Pasifik Kuzeybatıda başlıca bulut yatırımları alanında elektrik satan üç ana 
hizmet vardır: 
 
Bonneville Güç Yönetimi (BPA): Amerika’da en az yayılan hizmetlerden 
biri olan BPA bölgedeki su gücü kaynağını ve ilgili elektrik şebekesini 
yönetmekle ve toptan düzeyde satışını yapmakla yükümlüdür. 
 
Portland Genel Elektriği (PGE): %33 yenilenebilir enerji; %28 doğalgaz, 
%25 kömür 
Amazon Web Servisleri de dahil Portland şehri civarındaki bölgeye hizmet 
verir. 
 
PacifiCorp: kömür %63, doğalgaz %14, yenilenebilir enerji ve su, %9 
diğerleri 
 
Statü: 
 
Pasifik Kuzeybatıda alüminyum endüstrisinin ve diğer endüstrilerin 
küçülmesini geride bırakan, pahalı olmayan ekstra su enerji kapasitesinin 
büyük miktarda olmasının cazipliği bölgeye pek çok bulut şirketi getirmiştir. 
Fakat bu su gücü temini sınırsız değildir ve bulut şirketleri bölgede daha 



fazla genişlemeye bakacaklarından, ilave talebin nasıl karşılanacağı 
konusuna çok dikkat etmelidirler.  
 
Yeterli yenilenebilir kapasite ilavesiyle örtüşen bulut altyapısından talep 
sağlamak için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı olmaması, bulut 
şirketlerinin PacifiCorp ve bölge dışındaki diğer şirketlerden daha fazla 
kömür gücü ithal etmesine neden olacaktır. PacifiCorp bölgesindeki bu 
şirketler için, büyük ölçüde kömüre bağlı kalan bir elektrik sağlayıcısıyla 
karşı karşıya kalırlar. Piyasa güçlerini, finansal ve marka kaynaklarını 
destekleyerek, Pasifik Kuzeybatıdaki BT şirketleri daha iyi yenilenebilir 
enerji seçeneklerini talep etmeye konumlanmışlardır.  
 
VIII. Ek 
 
 A. Metodoloji 
 
Temiz Enerji İndeksi Metodolojisi  
 
Greenpeace Temiz Enerji İndeksini başlıca bulut sağlayıcılarının ve ilgili 
veri merkezlerinin enerji bağlantılı ayak izlerini değerlendirmek ve 
karşılaştırmak için yararlı metriklerin ve halka açık verilerin eksikliğine 
karşı tepki olarak kurmuştur. 
Bu veri eksikliği, verinin mevcut olmamasından kaynaklanmamaktadır. 
Fakat endüstri artan elektrik tüketiminin hem miktarı hem de kaynağı 
hakkında en temel bilgiyi sağlama konusunda bile isteksizdir. Enerji 
verimliliğince ölçüldüğü üzere bir veri merkezinin ne kadar yeşil olduğunun 
ölçülmesi adına çaba gösteren endüstrilerce oluşturulan metriklerin (PUE 
gibi) yaygınlaşmasına rağmen, mevcut olan metriklerden hiçbiri temel soru 
üzerine ışık tutmamıştır: ne miktarda kirli enerji kullanılmaktadır ve hangi 
şirketler bulutlarına güç sağlamak adına temiz enerjiyi tercih etmektedir? 
 
Temiz Enerji İndeksi mevcut olan sınırlı bilgiden nelerin toplanabileceğine 
dayanarak ve gözde markaların en son yatırımlarına ve her bir yatırımla 
bağlantılı mevcut temiz enerji teminleri üzerine odaklanarak bu soruya 
temel bir cevap bulmaya çalışır.  
 
Bazı büyük bulut sağlayıcılarının kuruluşlarından başlayarak, Greenpeace 
en son (beş yıl ya da daha az) altyapı yatırımlarının tanımlayıcı 
örneklerinden iki ana veriyi saptamaya çalışır.  
 
Bu veriler: 
 
(1) Her tesisin tahmini elektrik talebi oranı (megawatt olarak); 
(2) Ona güç sağlamak için kullanılan yenilenebilir enerji miktarı (yüzde 
olarak). 
 
Daha sonra bu bilgi ilk olarak tesis düzeyinde kullanılan temiz enerji 
megawatt miktarını yaklaşık olarak değerlendirmek için kullanılır. Veri 



merkezlerinin tanıtıcı örneği için tesis düzeyinde Temiz Enerji 
Yoğunluğunu hesapladıktan sonra, kullanılan temiz enerji şirket ortalaması 
elde edilir. 
 
Bu rapora dahil olan verileri derleyerek, Greenpeace burada öne çıkan tüm 
şirketlerle irtibat kurdu ve veri merkezi tesisleriyle, altyapı 
konumlandırmalarıyla ve hafifletme çabalarıyla ilgili bilgiler aldı. Veri 
merkezi güç talebi tahminleri yayınlanmadan önce şirketlerin yorumuna 
sunuldu ve sorunların çıktığı kısımlar, sayı tablosu üzerindeki dipnotlarda 
vurgulandı. 
 
Yukarıdaki veriler aşağıdaki kaynaklardandır: 

• Şirketlerin Greenpeace’e doğrudan sundukları 
• Yatırımlar açıklanırken şirket tarafından tanımlananlar 
• Medya tarafından rapor edilenler (yatırımlar ya da tesislerin 

kurulumu vb üzerine yazılardan) 
• Yatırımın açıklanan oranından ve tesis için mevcut olan PUE ile 

ikiye katlanan, mevcut değilse, yeni tesisler için 1.5 olan BT yükü 
başına (MW başına 15 $) MW kullanan endüstri ortalama maliyeti 
toplam miktarından elde edilen elektrik talepleri  

• Şirket tarafından duyurulmamışsa, yenilenebilir enerji yüzdesi 
aşağıdaki kaynaklardan birinden alınır, azalan tercih sırasıyla: 

• Yerel hizmetin en son yayınlanan üretim karışımı 
• Amerika’da EPA tarafından rapor edildiği üzere 2007 e-şebeke 

Eyalet düzeyi üretim karışımı ya da mevcut değilse, rapor edilen 
alt bölgesel e-şebeke üretim karışımı 

• Amerika dışında, Avrupa Komisyonu ve Uluslar arası Enerji Ajansı 
2008/09 İstatistikleri 

 
Önemli Not: Bu analiz, kendisini şirket geneli düzeyinde ne kadar temiz 
enerji tüketildiğine dair kapsamlı bir görüntü olarak sunmaya çalışmaz. 
Yalnızca şirketler bunu en uygun şekilde yapabilir. 
Greenpeace analizimize daha detaylı veri katma imkanına sıcak 
bakacaktır, çünkü bu durum bulut sağlayıcıları hakkında daha eksiksiz ve 
rafine bir resim sağlayacaktır. Şirketler daha iyi veri sağladıkça, 
Greenpeace bunları bizim değerlendirmemize ekleyecek ve diğer 
şirketlerin de bu yoldan gitmeye teşvik edecektir. 
 
Kömür ve Nükleer Yoğunluğu  
 
Bir şirketin kömür yoğunluğu, şirketin veri merkezlerine güç sağlayan 
kömürden üretilen elektriğin yaklaşık toplam yüzdesinin basitçe 
hesaplanmasıdır. Bir şirketin nükleer yoğunluğu da buna benzer: şirketin 
veri merkezlerine güç sağlayan nükleerden üretilen elektriğin yaklaşık 
toplam yüzdesinin basitçe hesaplanmasıdır. Bu, tesisin tahmin edilen en 
yüksek güç talebine ve anlaşmalı hizmet ya da yerel şebekece sağlanan 
kömür ve nükleerden üretilen elektriğin yüzdesine dayanarak, öncelikle 
tesis düzeyinde hesaplanır.  



 
Hem kömür hem de nükleerin şirket düzeyinde yoğunluğu, örnek veri 
merkezi filosu üzerinden kömür üretiminin tahmin edilen en yüksek güç 
MW toplamı eklenerek ve aynı örnek veri merkezlerinin tahmin edilen 
toplam MW en yüksek güç talebine bölünerek elde edilir. 
 
Enerji şeffaflığı metodolojisi  
 
Şirketler, pay sahipleri ve müşterilerin enerji bağlantılı çevresel 
performansı ve kurumsal düzeyde, ürün düzeyinde ve tesis düzeyinde 
etkiyi ölçmelerine izin veren BT altyapısı enerji tüketimi üzerine halka açık 
hale getirilen detay düzeyinden ve kapsam üzerinden değerlendirilir. Kamu 
bilgilendirmesi, şirket web sitesinden, yıllık raporlardan, düzenleyici 
kuruşlardan ya da Karbon Saydamlık Projesi gibi bilgi takas odalarından 
gönderilen bilgileri kapsar.  
 

• Kurumsal ve tesis düzeyinde raporlama için, başlıca bilgi unsurları 
şunlardır: tesislerin konumu ve büyüklüğü; elektrik talebi oranı; 
üretim karışımı ve ilgili karbon içeriği (tesise özgü güç satın alım 
sözleşmelerini de kapsar) ve veri dağıtımı ve depolanmasının 
karbon yoğunluğu. Raporlama hem sahip olunan hem de kiralanan 
tesisleri içermelidir.  

• Müşteri düzeyinde raporlama için, şirketler belirlenen raporlama 
protokollerine uygun şekilde raporlanmış, müşterinin tüketimiyle ilgili 
düzenli enerji ve karbon ayak izi bilgisini sağlamalıdır.  

 
Altyapı konumlandırma metodolojisi  
 
Şirketler, temiz enerji kaynakları kullanımını maksimuma çıkarmak ve 
işletmelerinde giderek artan elektrik talebini karşılamak adına kömür ya da 
nükleer güç talebinde artışı engellemek için şirketlerin BT altyapısının 
gelişimini sağlayan yatırım kararları ve altyapı konumlandırma kriterlerinin 
gücü ile değerlendirilir. Yüksek skorlu şirketler şunları sergilemiştir: 
 

• Elektrik kaynağı olarak büyük ölçüde yenilenebilir enerjiye dayanan 
ve altyapı elektrik talebini karşılamak adına kömür ve nükleer 
enerjiye karşı ayrım yapan BT altyapı yatırımlarına ve tedariklerine 
öncelik tanımak için temiz enerji konumlandırma politikası. 

• Elektrik taleplerini yenilenebilir elektrik kaynaklarına dönüştüren ya 
da bu kaynakları artıran başlıca istikrarlı altyapı yatırım kararı 
modelleri. 

• Kömür ve nükleer enerjiyi şirket altyapısına güç sağlamaktan 
çıkartmak adına bağlılık. 

 
Azaltma stratejisi metodolojisi  
 
Şirketler BT altyapılarınca üretilen kirli enerji için talebi azaltmak adına 
stratejilerinin ve ölçülebilir gelişmelerinin gücüyle değerlendirilirler. Şirketin 



azaltma stratejisinin etkiliği ve gücü aşağıdaki yönergeler çerçevesinde 
ölçülür: 
 

• Mutlak salınım azaltma hedeflerine sahip şirketler, yoğunluk temelli 
hedefleri benimseyen şirketlerden daha yüksek oranla 
sınıflandırılacaktır.  

• Doğrudan yenilenebilir enerji tesisiyle elektrik talebini karşılamak ve 
yüksek verimlilik aracılığıyla salınımı azaltmak için çaba harcayan 
şirketler en yüksek puanları alacaktır. 

• Temiz enerji temini ve yerel enerji verimliliği mekanizmalarına 
yatırım yapan şirketler, belirlenmiş çevresel hedeflere ulaşmak için 
konum ve yenilebilir enerji kredileri satın alımından daha yüksek 
oranla sınıflandırılacaktır.  

 
B. Açıklanan Şirket Puanları 
 
1. Amazon Web Servisleri 
 
Tanıtım: En büyük Amerikan çevrimiçi bayi, Amazon.com, 2006’da 
Amazon Web Servislerini (AWS) piyasaya sürdü. AWS geçen yıl içerisinde 
veri merkezi altyapısında önemli yatırımlar yapmıştır. Amazon, Netflix, 
Twitter ve Zappos gibi pek çok bilinen çevrimiçi genç şirketin yapısal temel 
taşıdır. Şirket Kindle, Amazon’s Appstore for Android, Amazon Instant 
Video ve çevrimiçi kişisel MP3 depolama alanı Amazon Cloud Player gibi 
pek çok çevrimiçi servisi de işletir. 2011’de Amazon, Oregon, Dublin ve 
Kuzey California’da yeni veri merkezleri kurmaya yatırım yaptı, böylece bu 
bölgelerin bulut gücü imkanlarını önemli derecede artırdı. AWS, bireysel 
olarak veri merkezleri ve sunucular kurmak zorunda olmaksızın, pek çok 
farklı büyüklükteki işletmenin bulut içerisinde yer almasına izin verir. 
 
Fakat şirket hiç şüphesiz giderek büyüyen çevresel etkileri konusunda 
sessiz kalır. Amazon temel şeffaflık eksikliği nedeniyle grubun en alt 
kısımlarında yer alır. Şirketin işletme stratejisi içerisine kararlı salınım 
azaltma hedefleri koyma konusunda başarısız olarak, Amazon yalnızca 
kendi işletmesi için değil aynı zamanda altyapısını destekleyen topluluklar 
için de geçerli olan iklim değişikliği tehdidini göz ardı eder.  
 
Şeffaflık: F: Amazon Web Servisleri (AWS) geçen yıl muazzam bir 
büyüme yaşamış fakat şirketin çevresel ayak izleri üzerine bilgiyi ne şirket 
genelinde ne de tesis düzeyinde açığa vurmakta başarı gösterebilir. AWS 
Karbon Şeffaflık Projesine katılmaz. Daha fazla BT şirketi işlemlerinin 
çevresel etkilerinin ayrıntılarını piyasaya sunduğu için, AWS’nin 
endüstrinin gerisinde kaldığı açıktır.  
 
Konumlandırma: F: Veri merkezleri için enerji kaynaklarının ayrıntılarına 
gelindiğinde, AWS ketumdur. Şirket, mevcut tesisleri ve Sao Paulo, 
Brezilya ve Oregon’dan toprak ve Dublin, İrlanda’dan üç ayrı alan satın 
alarak geçtiğimiz yıl hızla genişlemiştir. Söylentilere göre, en büyük veri 



merkezi şebekenin kömür ağırlıklı olduğu Kuzey Virginia’da yer alır. Mart 
2012’de, Amazon şirketin anlık video servisine 3,000 yeni film sunma 
konusunda Discovery Communications ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 
Viacom ile benzer bir anlaşmanın yanı sıra, Amazon abonelerin çevrimiçi 
izleyebilmeleri için 17,000 anlık video sunar. Şirketin bu yeni yatırımlar için 
altyapı oluşturması nedeniyle, şirketin kendisinden bilgi şeffaflığı eksikliği 
oluşmuştur ve temiz enerji kaynaklarına öncelik verildiğine dair hiçbir 
politika ya da eğilim yoktur. 
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: D: Amazon enerji verimliliğine 
yenilenebilir enerji yatırımlarından daha çok kaynak ayırmış gibi görünür. 
Amazon enerji verimliliği konusundaki çabalarını sektördeki diğer 
üyeleriyle paylaşmak için de kaynaklar harcar. Şirket sunucularını daha 
etkili bir şekilde işletme yöntemi olarak modüler veri merkezlerini19 de 
benimsemiştir. Fakat AWS herhangi bir çevresel hedefe sahipmiş gibi 
görünmez ve veri merkezi performansını ya da etkisini değerlendirmek için 
metrikler yayınlamaz. AWS şebekede mevcut karışımın ötesinde işlemleri 
için temiz enerji teminine dair hiçbir kanıt sağlamaz. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: F: Amazon yenilenebilir enerji 
yatırımlarını içeren finansal bilgisini açığa vurmaz. Aslında, şirketin üst 
düzey altyapı uzmanı, şirketin çevresel etkilerini azaltmada güneşe yatırım 
yapmanın20 faydalı olacağına inanmadığını belirtmiştir. Yenilenebilir enerji 
açığa vurma ve güvence altına alma konusunda başarısız olarak, Amazon 
iklim değişikliği nedeniyle şirketin karşı karşıya kalacağı etkileri göz 
önünde bulunduran uzun vadeli işletme stratejisi oluşturmada başarısız 
olur, çünkü sektör içerisindeki diğer şirketler bunu yapmaya başlamıştır. 
 
2. Akamai 
 
Tanıtım: Akamai 1999’da piyasaya sürüldü ve 2011’in üçüncü çeyreğinde 
300 milyon dolara yakın gelir rapor etti. Herkesçe tanınan bir marka 
olmasa da, Akamai çevrimiçi içerik gönderimindeki başlıca şirketlerden 
biridir ve MIT’ten akademisyenler tarafından kurulduğu için 
Massachusetts’e dayanır. Şirket sera gazı (GHG) salınımını dört yıl önce 
açığa vurmaya başladı. Akamai büyük markalar adına 72 ülkede 84,000’in 
üzerinde sunucu dağıtık şebekesiyle Internet trafiğinin %15 ila %30’unu 
sağlar.  
 
Şeffaflık: B: Akamai kendi tesis düzeyinin altında GHG salınımı şeffaflık 
düzeyleri için ve magabaytlarla bağlantılı karbon yoğunluğunu açığa 
vurduğu için yüksek puanlar almaya devam eder. Akamai Karbon Şeffaflık 
Projesi gönüllü raporlama programına katılır.  
 

                                                
19 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/06/09/a-look-inside-amazons-data-centers/ 
20 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/19/is-solar-power-for-data-centers-a-
bad-idea/  



Konumlandırma: D: Akamai buluta güç sağlayan en büyük sunucu 
filolarından birine sahiptir fakat iş modeli bu sunucuların başlıca Internet 
santralleri üzerinden dağıtımını gerektirir. Konumlandırma seçenekleri, 
global olarak 100,000’in üzerinde sunucu ve 110 ortak yerleşim 
sağlayıcısıyla (kiralık sunucu alanı) daha yüksek site konumu esnekliğine 
sahip Apple, Google ya da Facebook’tan farklı olsa da, Akamai önemli bir 
piyasa etkisine sahiptir. Akamai enerji ve su performans bilgisi toplamak 
için 100+ ortak yerleşim tesisi anketini tamamlamıştır; bu anket, daha fazla 
karbon azaltma hedeflerine yöneleceği için gelecekte konum seçimi ve 
yeniden anlaşma yapacağı konusunda bilgi sağlamıştır.    
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: B: Akamai sunucu sayısında yaklaşık 
%20 artışla hızla büyümeye devam etse de, global ağını yönetmek için 
daha fazla enerji verimli sunucu ve daha iyi yazılımlar kullanarak, ağ 
işlemlerinin enerji yoğunluğunda (son 2 yılda %57) önemli bir azalma 
olduğunu raporlamaya devam eder. Akamai veri merkezleri için Karbon 
Kullanımı Etkililiği metriğini kullanarak veri toplar. Akamai daha iyi veri ve 
işlemlerinin enerji ayak izleri üzerine metrikler için ortak yerleşim 
sağlayıcılarıyla irtibat kurar ve mümkün olan yerlerde, sözleşmesini sabit 
oran sözleşmesinden ölçülü sözleşmeye dönüştürür, böylece kapatılan 
boş sunuculardan enerji tasarrufu karını elde eder.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: Akamai Yenilenebilir Enerji 
Kredilerine (REC) yatırım yapar fakat doğrudan ya da şebeke yenilenebilir 
enerji satın alımlarına önemli yatırımlar yapıyor gibi görünmez. Şirket 
endüstrinin daha fazla yenilenebilir enerji kullanımına yönlendirilmesi 
konusunda güvenilir bir konum sergiler fakat liderlik potansiyeline 
ulaşmakta başarısız olur. Akamai endüstri için daha temiz enerji 
imkanlarına yönelmek adına gerekli olan politik destekte de daha fazla 
proaktif olmalıdır.  
 
3. Apple  
 
Tanıtım: Bu raporun hazırlandığı dönemdeki 500 milyar doların üzerinde 
piyasa değeri ve 100 milyar dolarlık nakit değerlerle dünyanın en çok 
değer gören şirketlerinden biri olan Apple’ın karları, popüler iPhone ve 
iPad markaları aracılığıyla kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve 
tabletlerin giderek artan piyasa payı sayesinde hızla artmaktadır. Bu 
cihazlara güç sağlayan iTunes gibi iCloud servislerine yakıt sağlamak için, 
Apple veri merkezi altyapısını önemli ölçüde genişletmiştir. Dünyanın en 
büyük veri merkezlerinden biri olan Kuzey Carolina’daki “iDataCenter” için 
en az 1 milyar $ yatırım yapmıştır ve Prineville, Oregon’da kurulacak olan 
bir diğer tesisi duyurmuştur. Ne yazık ki, her iki yatırım da büyük ölçüde 
kömür gücüne dayanır ve Apple giderek büyüyen veri merkezlerinin 
karbon ayak izi detaylarını tedbirli bir şekilde piyasaya sunmuştur. 
Şeffaflık, konumlandırma politikası ve ayak izlerini azaltma planlarının 
eksikliğine bağlı olarak, Apple kendisini bulut bilişim stratosferinin daha 
büyük parçasını kontrol etmeye çalışan Facebook ve Google’ın arkasında 



bulur. Yakalamaca oynamak yerine, Apple Farklı Düşünmek için pratik 
zeka, mevcut para ve yenilikçi ruha sahiptir ve kendi bulutuna güç 
sağlayan enerji türünde sağlam geliştirmeler yapar.  
 
Şeffaflık: D: Apple, en çok sevilen bilgi ve detayları öncelikle sunan, 
Kuzey Carolina’daki iCloud’un enerji ile ilgili detayları hakkında inanılmaz 
derecede seçicidir. Apple iCloud’un enerji talepleri üzerine herhangi bir 
detay sunmaz. 
 
Konumlandırma: F: Apple’ın iCloud’a (Maiden, NC ve Prineville, OR) güç 
sağlamak adına yaptığı en son iki veri merkezi duyurusu, hızla genişleyen 
bulut şirketi için başlıca kriter olarak yenilenebilir enerjiye erişimi içeren 
konumlandırma politikası oluşturma acil ihtiyacının altını çizer. Apple’a yön 
verecek güçlü bir kurumsal hedefin ya da bu tür bir politikanın eksikliği, 
iCloud veri merkezlerinin ağırlıklı olarak (%50-60) kömüre dayanan kirli 
hizmetlerce yönlendirilen bölgelere kurulmasına neden olur.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: D: Apple Maiden, NC iCloud veri 
merkezinde çok sayıda yenilikçi enerji verimli tasarım özelliklerine dair 
yüksek düzeyli bir kanıt sağlamıştır. Apple kendisine LEED Platin ismini 
kazandıran diğer enerji dışı ilgili tasarım özelliklerini de yansıttı. Fakat 
Apple’ın tesis performansı üzerine şeffaflık ve enerji tasarruflu tasarım 
özellikleri ile ilgili detay eksikliği, performansının değerlendirilmesini 
zorlaştırır. Bu şeffaflık ve veri detayı eksiklikleri, diğer BT markalarının 
Apple’ın en iyi verimlilik uygulamaları hakkında bilgi almalarını ve 
geliştirmelerini de zorlaştırır.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: Apple’ın Maiden, NC iCloud 
veri merkezi için yerinde yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapma kararı 
güzel bir ilk adımdır ve toplam enerji talebinin %10’u kadar temiz enerji 
sağlamalıdır. Apple iCloud için istediğini öne sürdüğü “yüksek yüzdeli” 
yenilenebilir enerjiye sahip olmak konusuyla gerçekten ilgileniyorsa, 
yerinde üretim için ilk adımlardan daha fazlasına geçmeli ve muazzam 
nakit değerlerini yenilenebilir enerji satın alımı ya da yatırımı için ve Duke 
Energy üzerine daha temiz enerji sağlaması konusunda baskı yapmak için 
kullanmalıdır.  
 
4. Dell 
 
Tanıtım: Hem tüketici hem de kuruluş piyasasında ileri gelen bilgisayar 
üreticisi olarak bilinen Dell Perot Systems ve sermaye yatırımları gibi 
yatırımlar aracılığıyla son birkaç yıl içerisinde veri merkezi alanına hızla 
giriş yapmıştır. Pek çok alanda, Dell veri merkezi arenasında çevresel lider 
olmak için tesis kurmuştur; büyüyen veri merkezi filosunun karbon 
performansının ve belirli salınımlarının derinlerine inerek, şirket genelinde 
eksiksiz sera gazı (GHG) salınımı şeffaflığını kurabilir. Benzer şekilde, 
şirket tutkulu ve kesin GHG azaltma hedefini (2015’e kadar 2007 
düzeylerinin %40’ını) genişleyen işletmesi için daha fazla doğrudan 



yatırıma ve hizmetleri yenilenebilir enerjiye erişimine yönlendirmek 
amacıyla bir hızlandırıcı olarak kullanabilir. 
 
Şeffaflık: C: Dell şirket karbon ayak izinin tamamını büyük ölçüde açığa 
vurur ve kendi tedarik zinciri (Kapsam 3) ayak izi üzerine ön açıklamaları 
dosyalayan bir avuç şirketten biridir. GHG azaltma konusunda sağlam 
hedeflerine bakılarak, Dell enerji tüketimini azalttığı ve altyapısı içerisine 
yenilenebilir enerji çözümleri yerleştirdiği konusunda çeşitli yöntemleri 
gözler önüne serer. Dell kendi filosunu ya da tesis düzeyi enerji ayak 
izlerini birkaç belirsiz rakam üzerinden (yüzölçümü verimliliğinde %6 artış) 
açığa vurmaz. Veri merkezi ayak izindeki artışa bakılarak, Dell salınım 
faktörlerini ve veri tabanı filosunun yenilenebilir enerji yüzdesini dahil 
etmeli ve Yeşil Şebeke gibi teşebbüsler aracılığıyla katkıda bulunan CUE 
gibi metrikler kullanarak BT servislerinin karbon yoğunluğu oranını açıklığa 
kavuşturmalıdır.  
 
Konumlandırma: D: Dell’in veri merkezi işletmesi büyümektedir: geçen 
yıl, şirket veri merkezi altyapısı üzerine 10 ülkede 2 yıl boyunca bir milyar 
dolar harcadığını duyurdu. Yalnızca bu ay, yöneticiler gelecek birkaç yıl 
için Asya’da 20’den fazla veri merkezi öngörmüştür.21 Altyapı yatırımları 
için yenilenebilir enerjiye erişime öncelik veren resmi bir konumlandırma 
politikasına sahip olmak, bu genişleme planları açısından büyük önem 
taşır. Dell’in şirket için şu anki kesin GHG salınımı azaltma hedefleri 
(2015’e kadar 2007’nin %40 altında), bu hedefleri kömür yoluyla veri 
merkezi genişlemesi yaparak gerçekleştiremeyeceğini emreder. Quincy, 
Washington gibi en son yatırımlar yenilenebilir enerji tercihini gözler önüne 
serer. Dell’in büyüyen altyapısını konumlandırmak adına asıl planları 
belirsizdir; çeşitli hizmetlere ve ülke içerisindeki işletme rakiplerine 
politikasını daha iyi anlatmak için yenilenebilir enerji tercihini duyurmalıdır.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: Dell’in veri merkezi ayak izi için 
büyüme planlarının tamamına bakılarak, bu büyümeyi kısa vadeli, şirket 
genelindeki GHG azaltma hedefleri içerisine yerleştirmesi gerekir. Dell 
şirket genelindeki odağını veri merkezi işletim alanlarının verimliliği üzerine 
taşımıştır ve verimli veri merkezleri için yatırım yapmak ve modüler22 
sistemi gibi veri merkezi tasarımı yenilikleri adına çeşitli yolların altını 
çizmiştir.23 Şirket, Facebook’tan liderliği alabilir ve etkili tasarım 
tanımlamaları için daha fazla kaynak oluşturabilir. Bilişim temelli enerji 
performansı yayınlayarak verimlilik metriklerini yayınlama şekli üzerindeki 
sınırlandırmaları da kaldırabilir.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: Dell, Amerika EPA Yeşil 
Güç Ortaklığında belirtildiği üzere, elektriğinin %21’inin (ve tüm enerji 

                                                
21http://www.computerworld.com/s/article/9225221/Dell_plans_over_20_data_centers_in_Asia_as
_customers_look_to_cloud  
22 http://content.dell.com/us/en/enterprise/by-need-BT-productivity-deploy-systems-faster-
modular-data-center  
23 http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-federal-health-solutions-data-center-efficiency  



kullanımının %17.4’ünün) yenilenebilir enerji kullanılarak satın alındığını 
ayrıntılı olarak ifade eder.24 Bu, elektrik karışımının bir parçası olarak 
yenilenebilir enerji kullanımını içeren Austin, Texas ve Quincy gibi Dell 
altyapısının belirli alanlarındaki hizmetlere sağlanan enerjinin şebeke 
karışımlarını hesaba katmıyor gibi görünür. Değersiz olmasa da, 
yenilenebilir enerji sertifikasına (REC) para harcamanın, büyük ölçülü 
doğrudan yenilenebilir yatırım gibi yenilenebilir enerjiyi artırmak için ve 
hizmetlerden ve düzenleyicilerden yenilenebilir tedarike destek olmak 
adına değerli politik sermayeyi harcamak için ilave stratejilerce artırılması 
gerekir. Dell bu cephelerde nispeten daha sessiz kalır.  
 
5. Facebook 
 
Tanıtım: Tüm dünyada 845 milyon kullanıcıya sahip sosyal ağ, Facebook, 
elektriğine kaynak sağlamak açısından geçtiğimiz yıl önemli kazançlar 
elde etti. Geçen yıl, şirket kendi altyapısı için temiz enerjiye öncelik veren 
yeni bir konumlandırma politikası duyurdu ve İsveç’te neredeyse tamamı 
yenilenebilir enerjiyle güçlendirilecek olan yeni bir veri merkezi kurdu. 
 
Şeffaflık: D: Facebook’un Açık Bilişim Projesi yalnızca şeffaf ekipman 
kullanımı ve veri merkezi tasarımında değil aynı zamanda veri merkezi 
salınımı ve enerji kaynaklarının şeffaflığında da açık kaynak modeli olma 
imkanını sunar. Facebook ne kurumsal ne de tesis düzeyinde enerji 
tüketimi ve ilgili GHG salınımı ve konumlar ve veri merkezlerinin 
büyüklükleri üzerine herhangi bir veri sağlamış değildir. Bu durum, 
Facebook’un Greenpeace’e giriş yapması üzerine sözleşmelere 
dayanarak şirketin halka açılması üzerine değişeceğe benziyor. Facebook 
karbon salınımı için Karbon Şeffaflık Projesine ya da herhangi bir gönüllü 
raporlama programına katılmaz. Açık Bilişim Projesiyle, şirket genelde ayrı 
bir kategori altında tutulan enerji verimliliği tedbirleriyle ilgili en iyi 
uygulamaları açığa vurur.  
 
Konumlandırma: B: Facebook veri merkezi altyapısını konumlandırırken 
yenilenebilir enerji temini tercihini halka açık bir şekilde duyuran25 ilk 
şirketlerden biridir. Şirket neredeyse tamamı yenilenebilir enerjiyle 
güçlendirilen bir veri merkezi olan Lulea, İsveç’teki en son yatırımında 
yenilenebilir teminin başlıca unsur olduğunu belirtti. Bu, şirket altyapı 
oluşturmaya devam ederken, çevre için atılmış kritik bir adımdır. Kendi 
işletmesi için rakip güç sağlayıcılarının da Facebook’un işletmesine benzer 
uygulamalar geliştirebilmeleri için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları 
gerektiğini belirtir.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: B: Facebook’un Açık Bilişim Projesiyle, 
veri merkezi enerji verimliliği alanlarından doğru bilgi edinmek adına, şirket 
çok sayıda tasarım ve ekipman tanımlaması yayınladı. Şirket veri merkezi 
                                                
24 http://content.dell.com/us/en/corp/d/corp-comm/cr-earth-resource-conversation.aspx  
25http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool%2
0IT/Facebook/Facebook_Statement.pdf  



tasarımının enerji talebinin yanı sıra suya çok ihtiyaç duyan altyapısı için 
özellikle önemli olan su tüketimini nasıl azalttığını gözler önüne serdi. 
Şirket sektör çapında en iyi veri merkezi Güç Kullanımı Verimliliği (PUE) 
oranlarına sahiptir; PUE kısıtlamalarına bağlı olarak şirket, endüstrinin geri 
kalan kısmı ile birlikte bilişim temelli enerji performansını kapsamak için 
kendi metriklerini genişletmelidir.  
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: C: Kendi veri merkezlerine güç 
veren yenilenebilir enerji miktarlarını artırmak yönündeki Facebook 
duyurusu26, yerel hizmetler ve düzenleyiciler için daha fazla temiz 
enerjiye erişim hakkında görüşmeler yapmayı içerecek olduğundan şirket 
uygulamalarını sürdürmeye devam ettikçe bu skoru artıracak gibi görünür. 
Şu anda, Facebook’un Lulea, İsveç’teki yatırımı şirketin yenilenebilir enerji 
kullanımı toplamının çoğunluğunu oluşturur ve şirket gelecekteki üretim 
için belirli hedefler koymamıştır. 
 
6. Google 
 
Tanıtım: Google çok uluslu kamusal bulut bilişim, Internet araştırma ve 
reklamcılık kurumudur ve dünyanın en çok tanınan markalarından biridir. 
Google yalnızca sektör içerisinde enerji verimliliğini artırmak konusunda 
değil aynı zamanda enerji kaynaklarımızın yenilenebilir enerjilere taşıma 
gerekliliğimizi de artırmanın önemi konusunda da endüstri içerisindeki en 
açık şirkettir. Google şirketin şeffaflığı artırmak için önemli çalışmalar 
yapmıştır. Bu, veri tüketimiyle ilgili daha iyi bir karbon yönetimi ve enerji 
farkındalığı üzerine önemli bir adımdır. 
 
Şeffaflık: B: 2011’in sonunda, Google çevresel ayak izinin şeffaflığını 
önemli ölçüde artırdı. Şirket ilk kez enerji kullanımını27 ve GHG ayak izini 
yayınladı. Google son kullanıcılara çeşitli servislerle ilgili enerji/karbon 
ayak izi bilgisini de sağladı. (Ortalama 1.4kg CO2/kullanıcı28). Yine de 
gelişim için alan vardır. Google salınım analizleri ve tesis düzeyi enerji 
talep karışımı raporları konusunda da şeffaf olmalıdır. Şirket kesin karbon 
salınımlarını azaltmak için net hedefler koymalıdır. 
 
Konumlandırma: C: Google “kullanmanın bir anlam ifade ettiği 
bölgelerde” yenilenebilir enerji tercih edeceğini iddia etmeye sürdürür ve 
potansiyel veri merkezi alanlarının güç maliyetlerini hesaplarken karbon 
için gölge fiyatı uygular. Fakat Asya’daki en son yatırımları (Singapur, 
Tayvan ve Hong Kong) veri merkezlerinin konumlandırılması konusunda 
şirketin temiz enerji kaynaklarına öncelik vermesiyle ilgili soru işaretleri 
yaratmıştır. 
 

                                                
26 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool%20I
T/Facebook/Facebook_Statement.pdf  
27 http://www.google.com/green/bigpicture/  
28 http://www.google.com/green/bigpicture/#/intro/infographics-1  



Enerji Verimliliği ve Azaltılması: B: Google endüstri standartlarının 
yarısı kadar enerji kullanan veri merkezlerinden kaynaklanan kapsamlı bir 
enerji azaltma planına29 sahiptir. Google sektör içerisinde verimliliğin 
gelişmesine yardımcı olmak adına tasarım seçimleri hakkında bu tür en iyi 
uygulamaları30 yayınlar. Yine de, bölgedeki iklim koşullarına bağlı olarak 
verimliliğin sorun oluşturabileceği Asya’da31 üç veri merkezi kurma 
konusundaki Google’ın planları üzerine çeşitli kaygılar vardır.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: A: Google’ın mümkün 
olduğunca çok yenilenebilir enerji32 kullanma konusundaki kararlılığı 
endüstri için çıtayı belirler. Google yenilenebilir enerji satın alımı 
konusundaki hedefini toplam enerji kullanımının %25’inden %35’ine33 
yükseltmiştir ve California’da dört güneş pili projesi portföyüne 94 milyon $ 
yatırım34 eklemiştir. Bu eylemler, diğer yatırımlar topluluğu arasında, 
yenilenebilir enerjinin toplam genişlemesinde yararlı bir rol oynar. Google 
son çalışmasında35 ve Amerika’da temiz enerji politikaları geliştirmek 
adına görüşmelere36 katılımıyla temiz enerji yeniliğinin faydalarının altını 
çizdi. 
 
7. HP  
 
Tanıtım: Dünyanın önde gelen kişisel bilgisayar ve yazıcı üreticisi olarak 
bilinen Hewlett-Packard (HP) bulut servisleri, yazılım ve diğer donanım 
ürünleri bölümlerinin yanı sıra BT çözümleri sağlamada önemli bir 
işletmeye sahip olan farklı bir BT şirketidir. HP son 5 yıl içerisinde sahip 
olduğu veri merkezi miktarını sağlamlaştırırken, veri merkezi işletmesi 
2008’de Elektronik Veri Sistemleri (EDS) gibi şirketlerin edinimine ve bulut 
servislerindeki endüstri büyümesinin tamamına bağlı olarak büyüdü.  
 
Şeffaflık: C: HP şirket genelindeki karbon ayak izini pek çok forumda 
açığa vurur ve işletmesi içerisindeki detaylı enerji, elektrik ve salınım 
verilerinin spektlerini37 çıkarır. Son birkaç yıl içerisinde, HP sağlamlaştırma 
çabaları sayesinde veri merkezi ayak izinde önemli azaltmalar 
gösterebilmeyi başardı. Şirket Karbon Şeffaflığı Projesi gönüllü raporlama 
programına katılır. 
 
Ne yazık ki HP veri merkezleri için belirli enerji ve salınım verilerini rapor 
etmez; bu da veri merkezi yatırımlarının HP’nin çevresel performans 

                                                
29 http://www.google.com/about/datacenters/index.html  
30 http://www.google.com/about/datacenters/best-practices.html  
31 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/09/28/google-to-build-three-data-centers-
in-asia/  
32 http://www.google.com/green/energy/use/#purchasing  
33 http://www.google.com/green/bigpicture/#beyondzero-grid  
34 http://googlegreenblog.blogspot.com.es/2011/12/ending-year-with-another-clean-energy.html  
35 http://www.google.org/energyinnovation/enough.html  
36 http://www.nytimes.com/gwire/2011/03/09/09greenwire-google-recruits-lobbying-muscle-to-
promote-gre-44273.html  
37 http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/data_and_goals/data_table.html  



metriklerinin tamamı ve şirketin belirlediği azaltma hedefleri üzerindeki 
etkisini anlamayı zorlaştırır. HP’nin kendisi ve diğer müşterileri için veri 
merkezi işlemlerine hem sahip olması hem de yönetmesine dayanarak, 
veri merkezi ayak izi şeffaflığı oranının artırılması HP müşterilerine servis 
kullanımlarıyla bağlantılı enerji ve karbon ayak izlerini sunacaktır. Karbon 
ayak izlerini azaltma ve ölçme gereksinimi içerisindeki şirketleri hesaba 
katmak, HP için uygun çevresel liderliğin yanı sıra anlamlı bir işletme 
sağlayacaktır.  
 
Konumlandırma: D: HP son beş yılın üzerindeki süreç içerisinde, sunucu 
ve veri tabanı sağlamlaştırması yoluyla elde edilen enerji verimliliğine 
müşteri çekmeye çalışır. Fakat şirket yeni, ikili veri merkezlerini (Houston 
ve Atlanta) konumlandırmak için Amerika’nın elektrik şebekesinin bazı kirli 
bölümlerini seçti. HP yenilenebilir enerji kaynakları yakınına yatırıma 
öncelik veren bir konumlandırma politikası uygulamış olsaydı, oluşabilecek 
GHG tasarruflarını bir düşünün. 
 
Veri merkezi konumlandırılmasına bakıldığında uyguladığı pek çok 
kriterden biri olarak “yenilenebilir enerji uygulanabilirliğini” listelemesine 
rağmen, şirket bu durumun müşterinin vicdanına ve veri merkezi 
konumlandırma coğrafi ihtiyaçlarına bağlı olduğunu ileri sürer. Bu ifadede 
biraz doğruluk vardır fakat gün sonunda, HP’nin salınım verisi cetvelinde 
hesaplanacak HP’nin müşterileri için sahip olduğu ve yönettiği veri 
merkezleri de vardır. Bu ayak izi sorumluluğuna bağlı olarak, GHG 
azaltması ve yenilenebilir enerji kullanımı hedeflerini gerçekleştirmek için 
şirketin yenilenebilir enerji hususunda daha güçlü tercihler uygulaması 
gerekir.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: B: HP veri merkezleri için enerji 
verimliliğini ve en iyi GHG azaltma stratejilerini geliştirmeye yönelik çok 
sayıda endüstri çapında katkıda bulunmuştur. Şirket yararlı PUE 
yaratılması ve benimsenmesine yardım etmiş; daha da önemlisi, şirket 
bilgisayımsal ve enerji kullanımı verimliliğini daha iyi ölçmek için PUE 
sınırlarının ötesine geçme ihtiyacının farkına varır. HP bazı gelecek nesil 
verimlilik metriklerini aktif olarak geliştirir.  
 
Çok sayıda tanıtım yazısı, Laboratuar bölümündeki çalışmalar ve yenilikler 
aracılığıyla, HP veri merkezlerinde enerji verimliliğini en iyi düzeye 
getirmenin yanı sıra veri merkezi ekipmanları için tedarik zinciri 
salınımlarını da kapsayan bazı kuramsal tam maliyet muhasebesi için en 
iyi uygulamaları gözler önüne serer. Son olarak Project Moonshot38 
prototipi vaatleri büyük ölçüde benimsenirse, şirket önemli potansiyel 
verimlilik ve enerji kazanımlarına sahip olur. GHG azaltma hedefi 
belirlerken, şirket daha fazla kirli enerji üretimi hedefini de eklemelidir. 
 

                                                
38 http://h17007.www1.hp.com/us/en/iss/110111.aspx  



Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: C: HP bu raporda 
değerlendirilen diğer girişimcilerin bazılarından daha büyük ve daha farklı 
bir işletmeye sahiptir. Şirketin şu anda satın aldığı en düşük yenilenebilir 
enerji oranı %8, şirketin önemli elektrik ve enerji giderlerine karşı 
ölçüldüğünde daha anlamlı olur. Fakat şirketin daha temiz bir şekilde 
büyümesini ve daha fazla kömür kullanımına yön veren yatırımları örtmek 
için yalnızca REC satın almamasını sağlayan aslında tüm bu giderlerin 
boyutudur. HP elektrik için San Diego’da doğrudan güç PPA’sı 
imzalayarak ve İngiltere’deki tüm ofislerini ve veri merkezlerini %100 
yenilenebilir enerjiyle güçlendirerek bazı umut verici adımlar atmıştır. İklim 
ve enerji sorunları üzerine politika arenasına dahil olmaya istekli olan bir 
avuç şirketten biri olarak HP ılımlı destek adımlarını artırmaya ve daha 
fazla yenilenebilir enerji erişimi için hizmetleri ve yönetimini yönlendirmek 
adına büyük alım gücünü kullanmaya devam etmelidir.  
 
8. IBM 
 
Tanıtım: En eski, en büyük ve en çok tanınan teknoloji şirketlerinden biri 
olarak IBM yatırımlarını müşteri alanından dünyanın en büyük 
işletmelerine veri merkezi, bulut ve danışmanlık hizmetleri sağlamaya 
dönüştürmeyi ilk benimseyenlerden biridir. Şirket çok sayıda yenilikçi ve 
enerji verimli yöntemler aracılığıyla GHG ayak izini önemli ölçüde 
düşürmüştür fakat veri merkezi karbon ayak izi ve GHG büyümesini 
azaltmaya dair şirket planları şeffaflığı konusunda daha fazla gelişmelidir. 
IBM yenilenebilir kredilere yatırım yapmanın ötesine geçmeli ve doğrudan 
yatırım ve hizmetlerden ve hükümetten daha fazla temin isteme yoluyla 
işletmesine sağlanan temiz enerjiyi artırmalıdır.  
 
Şeffaflık: C: IBM Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) gönüllü raporlama 
programına katılır ve işletmesinin toplam GHG salınımları üzerine önemli 
ve detaylı bilgiler sunar. Şirket, salınım azaltmasındaki on yıllar öncesine 
dayanan katmanlı yaklaşımları gözler önüne serer. Fortune 50039 
şirketlerinin %80’ine bilişim hizmetleri sunan şirket, müşterilerine ya da 
diğer pay sahiplerine kendi veri merkezi ayak iziyle ilgili herhangi bir belirli 
işletme birimi ya da tesis verisi sağlamaz.  
Konumlandırma: D: IBM enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yoluyla 
şirket genelindeki GHG azaltmaları miktarını artırmak için belirlenmiş bir 
hedefe sahiptir. Bu, veri merkezi genişlemeleri de dahil IBM altyapısı için 
yatırıma yön vermede önemli bir rol oynamalıdır. Fakat şirketin tesis 
düzeyinde salınım verisi rapor etmemesine dayanarak, ne tür bir enerjinin 
tüm IBM bulutuna güç sağladığı belirsizdir. IBM, Facebook ve Yahoo!’nun 
yaptığı gibi, yeni altyapısını yenilenebilir enerji kaynakları yakınına 
konumlandırmak için net bir politika tercihi belirlemelidir. 
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: IBM son on yıl içerisinde önemli 
GHG kısıtlamalarında başarı göstermesiyle birlikte, kapsamlı salınım 
                                                
39 http://www.prnewswire.com/news-releases/industry-leaders-worldwide-embrace-ibm-clouds-to-
transform-business-processes-119388749.html  



azaltılması ve enerji verimliliği çalışmasına dahil olmuştur. 2012’nin 
sonunda bitmesi planlanan ikinci hedef belirleme süreci (şirketin hedefini 
planlanan zamandan önce gerçekleştirmesiyle) yenilenmelidir. Şirket 
karbon satın alımı yoluyla GHG kazanımlarını almadığı için de 
alkışlanmalıdır.  
 
IBM’in veri merkezleri endüstri ortalamasıyla karşılaştırıldığında bu rapor 
içerisinde yer alan birçok şirket gibi etkilidir. Şirket endüstrinin kendi 
gelişmelerinden haberdar olmasını sağlamak için tasarım, yazılım ve 
ekipman tanımlamalarını açığa vurmalı ve hazır bulundurmalıdır. Şirket 
PUE’nin ötesine geçmeli ve watt ve CUE başına bilgisayımsal güç gibi DC 
verimliliği ve iklim etkisinin bütünleyici resmini daha iyi sunan diğer 
bilgisayımsal metrikleri de rapor etmelidir.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: IBM 2010’da elektriğinin 
yüzde 11.2’sinin yenilenebilir enerji sertifikalarıyla karşılandığını rapor 
eder. Şirket bu REC’lerin yüzde kaçının geri çekildiğini açığa vurmaz ve 
yenilenebilir enerji üretimi için REC’nin şirket stratejisinin tamamı 
içerisindeki rolünü de açıkça belirtmez. Şirket satın aldığı elektriğin şebeke 
karışımını da bu karışımın yenilenebilir içeriğini de rapor etmez. Hükümete 
enerji verimliliği fizibilitesini ve GHG azaltmalarını sunsa da, IBM politika 
desteği konusunda hiçbir şeye karışmaz ve bu da yenilenebilir enerji 
teminini artırmak konusunda sorunları artırır. 
 
IBM kullandığı yenilenebilir enerji miktarını artırmak istese de, hangi 
miktarlarda ve hangi yöntemlerle bunun gerçekleşeceğini belirtmez. Şirket 
yalnızca REC satın alımının ötesine geçmeli ve bunun yerine hizmet, 
eyalet ve federal hükümet düzeylerinde daha fazla yenilenebilir enerjiyi 
desteklemeli ve yenilenebilir enerjiye doğrudan yatırım yapmalıdır.  
 
9. Microsoft 
 
Tanıtım: Microsoft yeni veri merkezleri konumlandırma ve mevcut veri 
merkezi yerlerini genişletme konusunda önemli yatırımlar yaparak bulut 
altyapısı içerisinde hızlı bir büyüme sergiler. Microsoft bulut önerileriyle, 
hem müşteri hem de işletme alanında güçlü marka profiline sahiptir. 
Microsoft daha verimli veri merkezleri oluşturma konusunda kaynaklara 
yatırım da yapar ve sektör içerisinde daha fazla tasarım detayı 
paylaşmaya başlar. Fakat şirket mevcut enerji karışımı ve yenilenebilir 
enerji kullanımını artırmak adına uzun vadeli stratejisi üzerine çok az veri 
sağlar. Şirketin büyüyen altyapısı ve GHG salınımı ile birlikte, daha detaylı 
bir plan şebekeden yenilenebilir enerji alımı ve kurulumuna öncelik 
vermeyi kapsamalıdır.  
 
Şeffaflık: C: Microsoft hem Amerika’da hem de İrlanda’da çok sayıda 
önemli veri merkezi açarak ve genişleterek 2011’de kendi bulut altyapısını 
hızla genişletti. Fakat şirket Kurumsal Vatandaşlık Raporu ve uygun web 
sitelerinde az miktarda veri sağlayarak, çevresel etkilerinin detaylı resmini 



yansıtmak konusunda yetersiz kaldı. Şirket 2012’ye kadar karbon 
salınımını 2007 düzeyinden gelir birimi başına %30 azaltma yönünde 
benzer bir hedef belirledi ve bu hedefi belirlemede üç önemli unsurdan biri 
olarak veri merkezleri üzerine atıfta bulundu. Şirket veri merkezlerinin 
PUE’sini 2012’ye kadar 1.125’e düşürme hedefini de belirledi.40 Veri 
merkezlerinin etkisini azaltmak üzerine odaklanması övgüye değer olsa 
da, daha fazla şeffaflık ve açığa vurum sektörde gerçek bir liderlik 
sergilemek adına gereklidir. Örneğin, şirket tüm veri merkezleri için 
yenilenebilir enerji yüzdeleri hakkında bilgiyi de içeren enerji talebi 
karışımını da açığa vurmalıdır. 
 
Konumlandırma: D: Microsoft yenilenebilir enerji kaynakları üzerine tercih 
sunan belirli ve sürekli bir veri merkezi konumlandırma politikasına sahip 
değilmiş gibi görünse de, enerji verimli tesis kurma ve sürdürme 
konusunda çok sayıda en iyi endüstri uygulamasını41 yerine getirir. 
Microsoft (Quincy, WA ve Dublin, İrlanda alanlarındaki genişleme gibi) 
bazı alanlarda gelişme göstermiştir, şirket halen Virginia’da inşa edilmekte 
olan ve kirli enerjiye dayanacak gibi görünen bir veri merkezi 
genişletmektedir.42 Microsoft güçlü altyapı konumlandırma politikasıyla 
gerçekleştirilebilecek olan hizmetlerin şebekeden daha fazla yenilenebilir 
enerji almaya sevk etme konusunda büyüyen bulut işletmesi gücünü 
kullanmakta başarısız olmuştur. Endüstri liderliği göstermek için, şirketin 
sürekli olarak yenilenebilir enerji kaynakları tercihleri sergilemesi ve daha 
fazla yenilenebilir enerjiyi çevrimiçi hale getirmek için hizmetlerle birlikte 
çalışması gerekmektedir. 
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: Microsoft BT enerji verimliliği 
kazanımları için başlıca olanakları saptamak ve irdelemek için çalışmaya 
devam eder. Şirket verimlilik tasarımlarını43 özellikle de Dublin, İrlanda 
alanının44 genişletilmesini, sektördeki diğerleriyle paylaşır. Microsoft’un 
enerji verimi çabaları 2012’ye kadar PUE’sini 1.125’e düşürme girişimini 
de içerir. Microsoft kısıtlı araştırma ve yatırım verisi de piyasaya 
sunmuştur. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı & Desteği: C: Şirket tüm elektrik kaynakları 
içerisinde yenilenebilir enerjiyi (RE) artırma hedefini belirler. Fakat 
Microsoft’un 2012 hedefi dünya çapındaki RE oranını şu anki %24 
oranından yalnızca %1 artışla %25’e çıkarmayı kapsar; bu da küçük bir 
olasılıkla liderlik için çıtayı belirler. Microsoft hem İngiltere hem de İrlanda 
veri merkezleri için %100 yenilenebilir enerji için imza atar. Şirket enerji 

                                                
40 http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/working-
responsibly/environmental-sustainability/  
41 http://www.microsoft.com/environment/news-and-resources/datacenter-best-practices.aspx  
42 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/09/23/microsoft-steps-up-cloud-
expansions-plans/  
43 http://www.microsoft.com/presspass/features/2011/apr11/04-19GreenDatacenters.mspx  
44 http://blogs.technet.com/b/msdatacenters/archive/2012/03/05/microsoft-s-dublin-data-center-
grows-with-enhanced-efficiency-and-sustainability.aspx  



kaynaklarının doğrudan tesis ve REC karışımı olduğunu belirtse de, daha 
detaylı veri sağlama konusunda başarısız olur. 
 
10. Oracle  
 
Tanıtım: Şu anda bilgisayar donanım sistemlerine genişleyen uzun süreli 
kuruluş yazılım ürünleri satıcısı olarak Oracle Texas, Colorado ve Utah’taki 
üç ana veri merkezi aracılığıyla bulut servislerine ve çözümlerine güç 
sağlar. Verimlilikte lider olarak, Oracle veri merkezi ayak izi ve altyapısına 
güç sağlayan yenilenebilir enerji miktarı şeffaflığı konusunda gelişme 
gösterebilir.  
Şeffaflık: D: Oracle şirketin GHG salınımlarını kurumsal kapsam 
düzeyinde Karbon Şeffaflık Projesine rapor eder ve Amerika’nın sahip 
olduğu ve kiralık binalar ve veri merkezleri PUE’sini de kapsayan işletme 
bölümleri için bazı GHG azaltma ve verimlilik hedefleri koymuştur. Oracle 
tesis düzeyinde enerji karışımını ya da kullandığı yenilenebilir enerji 
miktarını açığa vurmaz. Herhangi bir karbon yoğunluğu metriği sunmaz ve 
ürünlerini kullanan müşterilerle karbon ayak izini paylaşmaz.  
 
Konumlandırma: D: Oracle veri merkezlerini konumlandırdığında 
yenilenebilir enerji temini için herhangi bir kamu tercihi belirtmez ve 
gelecekteki yatırımları için yenilenebilir enerji yüzdesine dair bir hedefe 
sahip değildir. Şirket veri altyapısını son 5 yıl içinde güçlendirdiği için, 
Texas, Utah ve Colorado’da veri merkezlerine sahiptir ve yalnızca Austin, 
Texas hizmeti yenilenebilir enerji önerilerini genişletmek ve karbon 
azaltma hedefleri belirlemek konusunda önemli planlara sahiptir.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: Oracle 2010 temelinden 2016’ya 
kadar Amerika’da sahip olduğu ve kiraladığı binaların enerji kullanımı için 
%10 azaltma konusunda ılımlı bir hedef belirlemiştir. Bu, Amerika’da sahip 
olduğu üç veri merkezini kapsar. Şirket aynı zaman dilimi içerisinde veri 
merkezi PUE’sini %6’ya yükseltme konusunda da bir hedef belirlemiştir. 
Şirket sektör içerisinde tasarruflara ve verimliliğe yön vermek için veri 
merkezi işlemlerinde yenilik oluşturma konusunda aktiftir. Daha fazla skor 
elde etmek için, Oracle enerji performansını tesis düzeyinde açığa vurmalı, 
daha kararlı hedefler belirlemeye gayret etmeli ve PUE’ye ek olarak bilişim 
temelli enerji performans metriklerini rapor etmelidir. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: Oracle veri merkezi 
altyapısını giderek artan oranlarda yenilenebilir enerjiyle güçlendirme 
konusunda belirli bir hedefe ya da vizyona sahip değildir. Şirket belirsiz bir 
yeşil güç satın alım programı kullanarak veri merkezleri için %5 güç satın 
almıştır. Bu hedefe 2010’da ulaşılmış; bu hedefi yenilemek ya da 
güncellemek konusunda herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Oracle daha 
fazla yenilenebilir enerji erişimi desteği ya da hizmet düzeyinde, 
düzenleyici düzeyde ve yasal düzeyde yenilenebilir enerji hedefleri 
konusunda aktif değildir. 
 



11. Rackspace 
 
Tanıtım: Rackspace bulut sağlayıcı, eposta ve uygulama ve yönetilen 
sağlayıcılar da dahil BT sağlama işletmesi olarak 1998’de piyasaya 
sunuldu. Rackspace’in karları 2011’in üçüncü çeyreğinde 20 milyon dolara 
ulaşarak yaklaşık %69 arttı. Pek çok servisten biri olarak bulut servislerini 
sunan diğer şirketlerin aksine, Rackspace’in temel işi, BT sağlayıcılığıdır. 
Şirket bu raporda derecelendirilenlerin arasında orta sıralarda yer alır. 
Kendi puanlamasını artırmak adına, Rackspace’in çevresel etkileri ve veri 
merkezi ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından bu etkileri azaltmak için 
attığı adımlar hakkında daha şeffaf olması gerekir. 
 
Şeffaflık: C: Rackspace hem kurumsal düzeyde hem de tesis düzeyinde 
GHG salınımı üzerine sınırlı bilgi sağlar. Rackspace Karbon Şeffaflık 
Projesine katılmaz. Şirket sekiz veri merkezinin enerji tüketimini bildirir.  
 
Konumlandırma: C: Rackspace belirli bir Global Enerji Politikasına 
sahiptir; şirket karar alma sürecinde potansiyel tesis alanından enerji 
karışımlarını içerir. Politika yenilenebilir enerji satın alımı ya da 
kurulumunun mevcudiyetini de içerir. Fakat şirket karar alma sürecinde bu 
bilgiye öncelik tanıyor gibi görünmez, yalnızca potansiyeli değerlendirir. 
Rackspace’in İngiltere’de bulunan Slough ve Haynes veri merkezleri REC 
satın alımları yoluyla %100 yenilenebilir enerjiyle güçlendirilmektedir. 
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: Rackspace, Yeşil Şebeke ve Açık 
Bilişim Projesi üyesidir. Şirket sekiz veri merkezi üzerine her tesisin güç 
tüketimini de kapsayan veriler sağlar. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: C: Rackspace İngiltere’deki 
Slough ve Haynes veri merkezleri için REC satın alır. Şirket veri merkezi 
konumlarındaki yenilenebilir enerji imkanlarını da değerlendirir ve 
tesislerinin yenilenebilir enerji geliştirme seçenekleri hakkında süreklilik 
temelinde yerel hizmetlerle görüşmeler yapar.  
 
12. Salesforce 
 
Tanıtım: Salesforce’un bulutla herhangi bir dolaylı bağlantıya ihtiyacı 
yoktur. Kurumsal logosu üzerindeki süslü beyaz kabarık amblemle, 
Salesforce servis olarak yazılım modeli altında, dünyanın en büyük kuruluş 
bulut bilişim sağlayıcısıdır. Salesforce’un veri merkezi portföyü, dağınık 
olduğundan ve bir merkeze sahip olmadığından, %100 kiralık alanlardan 
oluşur. Şirket veri merkezlerinden salınımları açığa vurmada daha açık 
olmalıdır ve mümkün olan yerlerde altyapısını yenilenebilir enerjiyle 
oluşturmak konusundan net bir tercih belirtmelidir.  
 
Şeffaflık: C: Salesforce GHG salınımı ve enerji tüketimini Karbon Şeffaflık 
Projesine kurumsal düzeyde rapor eder. Yine de, şirket veri toplama 
altyapısı gelişene kadar şirket salınım azaltmaya yönelik hedef belirleme 



konusunda kararsızdır. Salesforce kiralık tesislerinden enerji ve su 
performansı verileri talep etme konusunda ilk aşamalarda olduğunu iddia 
eder ve bu da gelecekteki konum seçimi hakkında bilgi verecektir. 
Salesforce birim başına tahmini salınım performansının yanı sıra ülke 
başına salınım unsurlarını da açığa vurur, fakat tesis düzeyinde ve toplam 
yenilenebilir enerji yüzdesi hakkında doğrulanmış ve ayrıntılı bilgi 
sağlamaz. 
 
Konumlandırma: D: Salesforce’un iş modeli kiralık sunucu alanına 
dayanır. Çevresel politikası45 kiralık tesislerinin konumun seçerken şirketin 
çevresel kriterleri kullandığını ve yerel enerji teminini gözetmeye kararlı 
olduğunu belirtir. Fakat şirket politikası yenilenebilir enerjiye bağlı 
yatırımlar hakkında net bir tercih belirtmez ve iki Amerikan eyaleti Illinois46 
ve Virginia’da bulunan en son kiralık işletmelerin ağırlıklı olarak kömür ve 
nükleere dayandığını gösterir. Daha fazla puan için, Salesforce’un tesis 
başına bilgi konusunda daha açık olması ve enerji politikasının niyet 
beyannamesinden öte olduğunu göstermesi gerekir.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: C: Salesforce sağlayıcıların veri 
merkezlerinin enerji verimliliğini göz önünde tutmakta kararlıdır. 
Japonya’daki yeni veri merkezi, hava soğutmalıdır; bu da bu tesis için 
toplam güç talebini önemli ölçüde azaltacak ve geleneksel olarak 
soğutulan veri merkezlerine kıyasla daha az su talebi oluşturacaktır. Şirket 
daha yeni verimli sunucular aracılığıyla verimini artırmaya ve PUE’yi 
geliştirmeye çalışır. Salesforce en çok gerekli veri toplama altyapısı 
elverişliyken, enerji verimliliği hedeflerini belirlemelidir. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: D: Salesforce dünya üzerindeki 
farklı kiralık veri merkezlerinden enerji talebi karışımını yansıtmaz. Belirli 
sayıda REC rapor eder fakat yenilenebilir enerjiden gelen elektrik talebi 
yüzdesi açıklanmadığı için, bu durum kapsam içerisine alınamaz. 
Yenilenebilir enerjiyi ya da gelişen verimlilik türlerini ya da yenilenebilir 
enerji politikalarını destekleyen herhangi bir yenilenebilir yatırım ya da 
kamusal desteğe dair hiçbir kanıt yoktur. Salesforce alım gücünü 
kullanmalı ve sağlayıcılarıyla birlikte temiz enerji kullanımı yöntemlerini 
keşfetmelidir.  
 
13. Twitter 
 
Tanıtım: Twitter yalnızca günlük “tweet” ve kullanıcı sayısı açısından değil 
aynı zamanda dünya üzerindeki çeşitli sosyal adalet başkaldırıları üzerine 
kişilerin iletişim kurmasını sağlama yeteneği açısından da geçen yıl 
oldukça büyümüştür. Diğerlerinin şeffaflık sorgulamalarına destek verse 

                                                
45 
http://www2.sfdcstatic.com/assets/pdf/datasheets/DS_salesforcedotcom_Environmental_Policy_Q
2FY11.pdf  
46 http://www.illinoisbiz.biz/NR/rdonlyres/EA15E8A9-E0BD-468A-A308-
BE58E93D0C03/0/CoalInIllinois2011.pdf  



de, şirket işletmesi büyüdükçe şüphesiz artan kendi çevresel etkileri 
hakkında sessiz kalır.  
 
Şeffaflık: F: Twitter GHG salınımına teşvik ederek iklim değişikliği 
içerisindeki payı da dahil şirketin çevresel etkilerini açığa vurmak 
konusunda şeffaflık eksikliğinden dolayı endüstri grubunun en altında yer 
alır. Şirket giderek artan salınımını nasıl azaltacağı konusunda hedefler 
belirlemede başarısız olmuştur. 
 
Konumlandırma: F: Twitter NTT Amerika’dan sunucular kiraladıktan 
sonra Sacramento, CA bölgesinde mevcut alanı kiralayarak bulut 
altyapısını genişletmeye başlamıştır. Fakat şu anda şirket kendi 
sunucularına sahip olduğu için, kendi konumlarına sahip olma çabasına 
girişir. Twitter büyüyen çevresel ayak izi ya da salınımları göz önüne 
alarak iklim değişikliğini azaltma teşviki ihtiyacına dair herhangi bir altyapı 
politikasına sahip değildir.  
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: F: Twitter kiralık Sacramento veri 
merkezi alanı hakkında çok az bilgi sağlar. Salt Lake City, Utah’ta kurulan 
veri merkezi verimliliği hakkında da hiçbir bilgi mevcut değildir. Şirket en iyi 
tasarım uygulamalarını paylaşmaz ya da enerji verimliliği yatırımları 
hakkında konuşmaz.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: F: Twitter Utah’a taşınmayı 
planlamış fakat planlar askıda kalmıştır. Fakat Utah’ın kömür ağırlıklı 
elektrik şebekesine taşınmak, Twitter’ın yeni tesisinin ayak izlerini 
azaltmak adına daha çok çalışması gerektiği anlamına gelir. Şirket kısa 
vadeli ya da uzun vadeli yenilenebilir enerji yatırım stratejileriyle ilgili bilgi 
sunmaz. 
 
14. Yahoo! 
 
Tanıtım: Yahoo! sunduğu servisleri desteklemek adına tüm dünyada sahip 
olduğu ve kiraladığı veri merkezi alanlarını kapsayan, en büyük çevrimiçi 
hedef noktalarından biridir. Yahoo!’nun geniş marka profili ve iş portföyü 
nedeniyle, şirket endüstriyi temiz enerji geleceğine taşımaya yöneltecek bir 
konumdadır. Yahoo! salınımlarını azaltmak için yeni hedefler belirlemiştir. 
 
Şeffaflık: C: Yahoo! kurumsal çevre ayak izi üzerine Karbon Şeffaflık 
Projesine kısıtlı bilgi raporlar. Rapor edilen veri işletmesel etkiler hakkında 
net bir resim sunmaz ve veri merkezleri üzerindeki şeffaflık eksikliği için 
‘rekabete dayalı sebepler’ sunar. Yahoo! enerji verimliliği tedbirleri üzerine 
en iyi uygulamaları47 paylaşır. Fakat diğer şirketleri ofisleri ve veri 
merkezleri için 2014 azaltma hedefleri üzerine gelişimi daha iyi 
anlamalarını sağlamak için, şirketin tesis düzeyinde enerji  talebi karışımını 
raporlarken daha şeffaf olması gerekir.  
                                                
47 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2010/04/26/yahoo-computing-coop-the-shape-
of-things-to-come/  



 
Konumlandırma: B: Yahoo!’nun 2014’e kadar veri merkezlerinin karbon 
yoğunluğunu %40’a indirme konusundaki kararlılığına rağmen, en son veri 
merkezi konumlandırma kararları Yahoo!’nun daha temiz enerji yoluna 
zarar verir. Yahoo! Nebraska ve Washington State’teki mevcut veri 
merkezi genişletmeleri ve en son soğutma tasarımı teknolojileriyle 
Singapur ve İsviçre’deki yeni tesisleri de içeren pek çok aktif veri merkezi 
yapılandırma projesine48 sahiptir. Fakat şirket bu yeni tesisler için 
yenilenebilir enerji yatırımı stratejilerini halka açmamıştır. 
 
Enerji Verimliliği ve Azaltılması: B: Yahoo! neredeyse tamamen ücretsiz 
soğutmayla çalışan benzersiz “tavuk kümesi”49 tasarımını kullanarak 
dünyanın en etkili tesislerini inşa ettiğini iddia eder. Yahoo! sektör 
içerisinde gelişimi sağlamak adına yenilik başarılarını veri merkezlerinde 
paylaşmayı önerir. Şirket veri merkezlerinin soğutma için suyu ve atık suyu 
ortadan kaldırarak ve dış hava ekonomizörlerini kullanarak, %40 ila %5050 
daha az enerji harcadığını ileri sürer. İsviçre’deki yeni veri merkezi mevcut 
bir binanın güçlendirilerek yeniden tasarlanması uygulaması için ilk örnek 
olacaktır.  
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımı ve Desteği: B: Tesisler için şirketin %35 
elektrik talebi 2007 ve 2009’da art arda kurulan Washington ve New 
York’taki veri merkezleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle karşılanabilir. 
Yahoo! Washington State’de51 yer alan temiz su gücüyle güçlendirilen veri 
merkezinin gelecek tüm tesisler için sınırı belirlediğini ileri sürer. Yine de 
Yahoo!’nun Nebraska52 üzerine ve son olarak Asya53 üzerine yatırım 
eğilimleri herhangi bir önemli yenilenebilir enerji yatırımını açığa çıkarmaz. 
Umarız bu, şirketin veri merkezlerinin karbon yoğunluğunu azaltma 
konusundaki kararlılığını bir kenara bıraktığı anlamına gelmez. İklim 
değişikliğine karşı liderlik rolü oynamak için, Yahoo! kesin bir azaltma 
hedefi belirlemeli ve bunu temiz enerji hedefiyle birleştirmelidir. Yahoo! 
yenilenebilir enerjiyi teşvik edecek ölçütler olarak, güçlü enerji politikalarını 
destekleme konusunda aktif olmalıdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
48 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/03/11/yahoo-plans-500-million-data-
center-expansion/  
49 http://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/09/07/will-changes-at-yahoo-impact-
hosting-operations/  
50 http://www.ydatacentersblog.com/blog/new-york/environment/  
51 http://www.ydatacentersblog.com/blog/washington/   
52 http://www.ydatacentersblog.com/blog/nebraska/  
53 http://www.ydatacentersblog.com/blog/singapore/  
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