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Yönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici Özeti    

Akıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı Kentler    

Günümüzde 7 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2020 yılında 7,8 ve 2050 yılında 

9,7 milyara ulaşması ve artışın büyük oranda gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması 

beklenmektedir. 2010 yılında dünya nüfusunun %52’si kentlerde yaşarken 2020 yılında 

bu oranın %56’ya ve 2050 yılında %67’ye çıkması öngörülmektedir. 

Hızla artan nüfus sonucu kentlerde sunulan hizmetlerin kalitesi düşmekte, kentlerdeki 

ekonomik ve sosyal hayat olumsuz etkilenmekte ve kentlerin marka imajına zarar 

gelmektedir.  

Akıllı kent alanındaki gelişimler incelendiğinde aşağıdaki eğilimlerin öne çıktığı 

gözlemlenmektedir. 

• Akıllı kent uygulamalarındaki büyüme daha çok teknolojisini kanıtlamış alanlarda 

veya güvenlik sorunları nispeten önemsiz belli alanlarda meydana gelmektedir. 

• Dünyadaki örneklere bakıldığında Akıllı Kent projeleri daha çok sektörler arası 

bütünleşmeye sahip projelerden çok bağımsız çözümler veya küçük ölçekli pilot 

uygulamalar şeklindedir. 

• Akıllı kent uygulamaların tümleşik ve bütüncül bir şekilde hayata geçirilmesi için 

ciddi finansal kaynaklara ve güçlü uzun vadeli bir öngörüye gerek duyulmaktadır. 

• Akıllı kent çözümleri çoğunlukla devletler tarafından hayata geçirilmekle birlikte 

kamu özel sektör işbirlikleri ve sadece özel sektörün hayata geçirdiği projeler de 

bulunmaktadır. 

Ülke politikaları ve bölgesel politikalar incelendiğinde akıllı kentler üzerine yapılan 

çalışmaların önem kazanmakta olduğu görülmektedir.  

• Akıllı kentler alanında etkin olarak çalışmalar sürdüren Avrupa Birliği, yakın 

zamanda oluşturduğu “Akıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı 

(SCC)” inisiyatifi ile Avrupa’daki şehirlerin sorunlarını yenilikçi BİT uygulamaları ile 

çözmeyi amaçlamaktadır. AB akıllı kent uygulamaları üzerine, özellikle enerji 

verimliliği alanında, pek çok projeye de maddi destek sağlamaktadır. Bunlara ek 
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olarak vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği “yaşayan laboratuvarlar” 

yaklaşımı Avrupa’da akıllı kent uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

• Akıllı kentler Çin hükümetinin 12. beş yıllık ekonomik kalkınma planının (2011-

2015) temel strateji alanlarından birisidir ve bu konu üzerinde yüksek miktarda 

kamu finansmanı ayrılmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Akıllı kent çözümlerinin 

hayata geçirilmesi için 2013-2015 yılları arasında Çin hükümeti tarafından 12,8 

milyar dolar kaynak ayrılması öngörülmektedir. 

• Teknolojik yenilikçi çözümler vasıtasıyla büyümeyi ve verimliliği artırmayı 

amaçlayan İngiltere Teknoloji Stratejisi Komisyonu 2012 yılında büyük ölçekli ve 

şehrin diğer bilgi teknolojileri altyapı sistemleri ile bütünleşmiş akıllı kent 

çözümlerinin hayata geçirilmesi için 25 milyon poundluk bir yarışma başlatmıştır. 

Proje sonucunda kazanılacak olan bilgi birikimi ve uygulama çözümlerinin 

İngiltere’deki diğer kentlerin kullanımına açılması planlanmıştır. 

EEEE----Sağlık HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri    

Küresel olarak pek çok ülkede, özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlık harcamaları 

GSYİH’nin artışından daha hızlı artmaktadır. 2000-2010 yılları arasında küresel GSYİH 

yıllık %2-5 arasında artarken dünyada Güneydoğu Asya dışındaki bölgelerde sağlık 

harcamalarının GSYİH içindeki payı yıllık %10’dan fazla bir artış göstermiştir. 

Yaşlı nüfusundaki ve kronik hastalıklardaki artış, sağlık harcamalarının artmasındaki 

temel nedenlerdendir. 2000’li yıllarda %11 seviyesinde olan 60 yaş üstü dünya 

nüfusunun 2050 yılına geldiğinde %21 seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2000’li 

yılların başında %58-59 seviyesinde olan kronik hastalıklardan ölüm oranının 2030’lu 

yıllara gelindiğinde %70 seviyesine yaklaşacağı tahmin edilmektedir 

Artan sağlık harcamaların kontrol altına almak, maliyetleri düşürmek, süreçleri 

hızlandırmak, verimliliği artırmak, verilere ve analizlere dayalı kararlar vermek, 

vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve kapsamını artırmak amacıyla bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanımı hızla artmaktadır.  

e-Sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla ülkeler ve bölgesel birlikler önemli 

adımlar atmaktadır. Örneğin, Avrupa Komisyonun e-sağlık hizmetlerini, Avrupa 

vatandaşlarının almakta oldukları sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla öncelikli bir 
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alan ilan etmiştir. 2008 yılında 10 maddeden oluşan ve tele-tıp uygulamalarının 

Avrupa’da yaygınlaştırılması amaçlayan Tele-Tıp Eylem Planını oluşturmuştur. Ayrıca, 

2011 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arası sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve 

hastaların ülkeler arası hareketliliğini artırmak amacıyla Sınır Ötesi Sağlık Hizmetleri 

Yönergesi yayımlanmıştır.  

Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda devletler e-sağlık hizmetlerinin 

yürürlüğe konulmasına ilişkin politika belgeleri ve hedefleri bulunmaktadır. Birçok Avrupa 

Birliği ülkesinde e-sağlık alanında politika, strateji ve hedefler belirlenmiştir ve eylemler 

hayata geçirilmiştir. Elektronik sağlık kayıtları, teletıp ve standartlar ile ilgili eylemler 

AB27 ülkelerinin tamamında tamamlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda 

e-sağlık hizmetlerinin kullanımı hastaların haklarını belirten ve hasta verilerinin gizliliğini 

sağlayan kanunlar ve mesleki işlemleri düzenleyen gelen hukuksal çerçeve ile 

düzenlenmektedir. 

Yeşil BilişimYeşil BilişimYeşil BilişimYeşil Bilişim    

Son yıllarda iklim değişikliği konusu ülkelerin politika gündemlerinin ana maddelerinden 

birini oluşturmaktadır. Bu amaçla ülkeler küresel ısınmada önemli etkisi bulunan sera 

gazlarının salımlarını düşürmek amacıyla hedefler belirlemiş ve pek çok gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke karbon salımını 2020 yılına kadar düşürmek için taahhütte 

bulunmuştur. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak hem bilgi ve iletişim teknolojisi sektöründe hem 

de diğer sektörlerde enerji verimliliğinin sağlanması ve sonucunda karbon salımlarının 

azaltılması Yeşil Bilişimin temelini oluşturmaktadır. Devletler farklı alanlarda bilgi ve 

iletişim teknolojileri ve çevre politikaları benimsemişlerdir. Bu politikalarda Ar-Ge, 

yenilikçilik, yeşil bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

yetkinlik ve farkındalık yaratmak öne çıkan politika alanlarıdır. 

Yeşil bilişim alanında ülkeler farkındalık yaratma, ulusal stratejileri oluşturma, en iyi 

uygulamaları paylaşma, özel sektör ve vatandaşların katılımını artırma, enerji verimliliğini 

artırma ve e-atık yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

Yeşil bilişim alanında OECD ülkelerinin “Yönetim ve Eşgüdüm”, “Ar-Ge ve Yenilikçiliğe 

Sağlanan Teşvikler”, “Hükümet Alımlarında Yeşil Bilişim” ve “Yenilikçilik Desteği" 

yaklaşımları incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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• Yönetim ve Eşgüdüm:Yönetim ve Eşgüdüm:Yönetim ve Eşgüdüm:Yönetim ve Eşgüdüm: Yeşil bilişim hükümet politikaları ve programları genellikle 

merkezi hükümet bünyesindeki tek bir bakanlık ya da ulusal daire tarafından 

yönetilmektedir. Ancak, bazıları ise genellikle bir hükümet kurumu, ulusal bir 

Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcıları kurulunun eşgüdümü altında yerel bir 

yaklaşımla yerel yönetimler tarafından idare edilmektedir. Bazı politikalar ve 

programlar da hükümetler arası kuruluşlar aracılığıyla organize edilmektedir. 

• ArArArAr----Ge ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikler:Ge ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikler:Ge ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikler:Ge ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikler: Hükümetler ekonominin daha çevreci 

hale getirilmesine ve yeşil teknolojilerin teşvik edilmesine yönelik yatırımları da 

ekonomik canlandırma paketlerine eklemektedir. Yeşil teknolojilere yatırım pek 

çok canlandırma paketinin önemli bir parçasıdır. 

• Hükümet Alımlarında Yeşil Bilişim:Hükümet Alımlarında Yeşil Bilişim:Hükümet Alımlarında Yeşil Bilişim:Hükümet Alımlarında Yeşil Bilişim: Birçok ülkede hükümetler BİT ürünlerinin ve 

hizmetlerinin en büyük alıcılarından biridir. Dolayısıyla BİT alımlarında çevresel 

gereksinimleri belirleyerek, hükümetler satın aldıkları BİT'in çevre üzerindeki 

etkilerini azaltmayı sağlayabilecekleri gibi, BİT tedarikçileri arasındaki rekabeti ve 

yenilikçiliği desteklemek için satın alma güçlerini kullanabilmektedir. 

• YenilYenilYenilYenilikçilik Desteği:ikçilik Desteği:ikçilik Desteği:ikçilik Desteği: Bazı hükümetler örneğin firmalar ve yenilikçilik ağları 

arasında işbirliğini destekleyerek veya finansmana ve iş destek hizmetlerine 

erişim imkânı tanıyarak şirketler arasında yenilikçiliği doğrudan teşvik etmektedir. 

Ülke politikalarının yanında, son yıllarda enerji tüketimi bilgi ve iletişim teknolojileri 

sistemleri tasarımında daha da önemli hale gelmiştir. Bu kapsamında enerji verimliliği 

üzerine çalışmalar yapan şirketlere yapılan risk sermayesi yatırımları da artmaktadır. 

2002 yıllında 200 milyon dolar civarında olan ve yaklaşık olarak yılda 30 adet 

gerçekleşen risk sermayesi yatırımları, 2010 yılına gelindiğinde 1,5 milyar ABD dolarını 

aşmış ve sayı olarak 100’ün üzerine çıkmıştır. 

Özel sektör şirketlerinde ise küresel ısınmaya karşı oluşan duyarlılık artmaktadır. 

Şirketlerin sera gazı salımlarında şeffaflığı amaçlayan Karbon Açıklama Projesi (CDP) 

kuruluşunun 2012 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre Küresel 500 şirketin %81’i (405 

şirket) iletilen ankete cevap vermiştir. Ankete cevap veren şirketlerin %83’ü sera gazı 

salımlarını düşürmek için hedef koyduğunu belirtmiştir. 

Günümüzde BT uygulamalarına ve sunucu kullanılabilirliğine duyulan artan talep veri 

merkezi sayısını ve veri merkezlerinin enerji tüketimlerini hızla artırmaktadır. Artan enerji 

maliyetlerini ve sera gazı salımlarını düşürmek amacıyla veri merkezleri alanında 
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standartlar belirlenmekte, politikalar üretilmekte ve en iyi uygulama önerileri sektör 

oyuncuları ile paylaşılmaktadır. 

Çeşitli yerlerde CO2 salımlarının ücrete tabi tutulduğu mevzuatların yürürlüğe sokulması 

veya sokulacak olması şirketlerin enerji tüketimlerini azaltmalarında önemli bir teşvik 

unsurudur. Bu bağlamda akıllı üretim yaklaşımı üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve enerji 

verimliliğini artırmayı hedefleyen şirketler için giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Bunlara ek olarak enerji alanında karşılaşılan zorluklar ülkeleri yenilebilir enerji 

kaynaklarını (güneş, rüzgar gibi) daha etkin bir şekilde kullanmaya yönlendirmektedir. Bu 

amaçla ülkeler ileriki yıllarda enerji tüketiminde yenilebilir enerjinin payını artırmaya 

yönelik hedefler belirlemekte ve yenilebilir kaynaklardan üretilen enerjinin elektrik 

şebekesine dahil edilmesini sağlamak amacıyla akıllı şebeke ve akıllı sayaç 

uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır.  

Büyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnterneti    

Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve 

kullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşitliliğe paralel 

üretilen dijital veri hacmi hızla artmaktadır. Nesnelerin interneti cihazlarının yakın 

zamanda hızla yayılacağı, dolayısıyla da üretilen veri hacminin daha da artacağı 

öngörülmektedir. Artan veri hacmine paralel, veri türlerindeki çeşitlilik de artmaktadır.   

Bu gelişmelerin sonucunda hacmi artan ve çeşitlenen verilerden anlamı sonuçlar 

çıkarılması otomatikleştirmeyi gerektirmektedir ve bu amaçla son yıllarda özel sektörde 

hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. Verilere dayanarak model yapısını öğrenme, verileri 

test etme ve öğrenmeyi sağlayan yazılımlar gün geçtikçe daha da akıllı hale gelmektedir. 

Saklanan veriler üzerinde konuşma ve jest tanıma, doğal dil işleme, görüntü tanıma, 

tavsiye oluşturma ve zaman dizilerini tahmin etme gibi farklı alanlarda uygulamalar 

geliştirilmekte ve geliştirilen bu uygulamalara farklı cihazlardan erişim 

sağlanabilmektedir. 

Bu gelişmelere paralel olarak, küresel büyük veri pazar büyüklüğünün önümüzdeki 

yıllarda hızla artacağı tahmin edilmektedir. Büyük veri pazarın önümüzdeki senelerde 

yılda yaklaşık %60 büyüyerek 2017 yılında 53,4 milyar dolar seviyesine ulaşacağı 

öngörülmektedir. Büyük veri pazarının büyümesi, beraberinde yeni iş kollarının 

oluşmasına ve istihdama da katkı yapmaktadır. 
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Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve 

vergi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve 

açıklığın önemini vurgulamaktadır. Açık veri önem kazanmakta ve kamunun açmış 

olduğu muazzam büyüklükteki büyük veri kümeleri üzerinde yararlı bilgi elde etme ve 

doğru bakış açıları geliştirme amacıyla analizler yapılmaktadır. Büyük verinin sağlamış 

olduğu fırsatlardan yararlanmak ve bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek amacıyla ülkeler 

yatırım programlarını açıklamaya başlamıştır. 

• Hızla büyüyen dijital veri hacminden yararlanmak amacıyla ABD Hükümeti Mart 

2012'de "Büyük Veri Araştırma ve Geliştirme Girişimini" başlatmıştır. Girişimi 

başlatmak üzere bir araya gelen altı bakanlık ve diğer kurumlar muazzam 

miktarlardaki dijital verinin işlenmesindeki erişim, organizasyon ve analizler gibi 

konulara yönelik gerekli araçların ve tekniklerin geliştirilmesi için 200 milyon 

doların üzerinde bir kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştur. 

• İngiltere hükümeti büyük veri ve enerji verimliliği yüksek bilişim teknolojileri 

alanındaki araştırmalara önümüzdeki iki yıl boyunca 189 milyon sterlin ayırmayı 

planlamıştır. 

Sanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal Müzeler    

Her geçen gün artan internet kullanımı, beraberinde kullanıcılarına sunulan içeriğin 

fiziksel ortamdan dijitale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının daha büyük 

bir miktarını interneti veya mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. 

ABD’de yapılan araştırmalar göre 2008 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede 

kullanıcıların fiziksel ortamda gazete ve dergi okumak, radyo dinlemek için harcadıkları 

zamanda düşüş gözlemlenirken yine aynı dönem içinde internette ve mobil cihazları 

kullanılarak geçirilen zaman hızlı bir artış göstermiştir. Benzer şekilde ABD’de 2008 

yılından 2010 yılına kadar kullanıcıların dijital içerik harcamaları ve harcama yapan 

kullanıcı miktarı artış göstermiştir.  

Gözlemlenen bu eğilimlerin kütüphaneler (ve müzeler) üzerinde etkileri olmaktadır. 

• Sosyal ağlar ve açık içerik gibi yeni yayıncılık paradigmaları kütüphanenin küratör 

rolünü tehdit etmekte ve kütüphanelerin öğrenimi destekleyecek ve yönetecek 

yeni yollar geliştirmeye itmektedir.  
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• Mobil cihazlar bilgi sunumunun ve erişiminin şeklini değiştirmektedir. Bunun 

sonucunda, kütüphaneler giderek artan bir biçimde mobil cihazlar için hizmet ve 

içerik sağlamaktadır. 

• E-kitap satışındaki hızlı artış kütüphanelerden e-kitap verilmesi modellerinin ve 

lisans seçeneklerinin daha sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. 

• İnternetin ve arama motorları kullanımının yaygınlaşması sonucu bireyler 

kaynakları bulmada çok fazla seçenekle karşı karşıyadır. Günümüzde 

kütüphaneler bilgi arayışında genellikle başvurulan ilk kaynak özelliklerini 

kaybetmektedirler. Kütüphaneler artık kullanıcıların dikkatini çekmek için rekabet 

etmekte olduklarından kaynaklara ve bilgilere anında kesintisiz erişimin 

sağlamaları gerekmektedir. 

Bu gelişmelerin sonucunda; dijitalleşen içerik, dijital içerik harcamalarındaki hızlı artış, 

internette harcanan zamanın artışı ve bilgiye istenilen zamanda istenilen yerden 

ulaşılabilmesi, kütüphanelerin de bu değişime ayak uydurmalarını gerektirmiştir. Bunun 

sonucu olarak ABD’de kütüphaneler internet ve sosyal ağlar üzerinden sundukları 

hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal ortama geçişlerini hızlandırmışlardır. 

Sanal ortama geçişte kütüphanelerdeki ve müzelerdeki eserlerin dijitalleştirilmesi, bu 

eserlerin katalog bilgilerine ve dijital kopyalarına internet üzerinden erişimin sağlanması 

öne çıkmaktadır.  

• ABD’de Kongre Kütüphanesi 1994’ten bu yana koleksiyonlarındaki eserlerin dijital 

versiyonlarını çevrimiçi sunmaktadır. Dijitalleştirilen içerik içerisinde tarihi 

gazeteler, ses kayıtları, müzik, dans ve tiyatro gösterileri, fotoğraflar, haritalar, 

kitaplar, el yazmaları ve hatta internet sitesi arşivleri gibi materyaller 

bulunmaktadır. 

• Amerika Dijital Halk Kütüphanesi (DPLA) projesi ile kültürel ve bilimsel varlıkların 

ücretsiz bir şekilde halkın erişimine sunulması amaçlanmaktadır. Bu hedefe 

ulaşmak için DPLA, ABD’de pek çok üniversite ve kütüphane tarafından 

birbirinden bağımsız bir şekilde oluşturulan dijital içeriğin birbirleri ile entegre 

edilmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

• Avrupa Komisyonunun 2010 stratejisi kapsamında dijital ekonomiyi canlandırmak 

amacıyla 2005 yılında Dijital Kütüphaneler Girişimi (DLI) başlatmıştır. Avrupa 
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dijital kütüphanesi “Europeana” 2008 yılında 2 milyon ürünle pilot uygulamaya 

alınmıştır. Günümüzde Europeana tüm Avrupa çapında kütüphanelere, arşivlere, 

müzelere (Avrupa'nın kültürel mirası) ve koleksiyonlara (23 milyondan fazla 

esere) ortak erişim sunmaktadır. Telif haklarının izin verdiği ölçüde Europeana 

üzerinden kitaplar, dergiler, filmler, haritalar, fotoğraflar, müzik gibi tüm 

materyaller herkesin kullanımına açık olarak sunulmaktadır. 
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GirişGirişGirişGiriş    

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak yeni 

teknolojiler günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmektedir. Bu raporda bilgi 

ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler alanındaki küresel eğilimler, ülke 

incelemeleri ve uygulama örneklerine yer verilecektir.  

Akıllı Kentler bölümünde akıllı kent uygulamaları eğilimleri değerlendirilecek, 

uygulamaları hayata geçirmede kullanılan iş ve finansman modelleri detaylandırılacak ve 

bu alanda çalışmalar yapan ülkeler incelenecektir. 

E-Sağlık hizmetleri bölümünde, sağlık hizmetlerindeki küresel eğilimlerden 

bahsedilecektir. Elektronik sağlık kayıtları, teletıp uygulamaları ve mobil sağlık 

uygulamaları alanındaki pazar potansiyeli değerlendirilecektir. Bu bölümde ayrıca e-

sağlık konusunda önemli mesafe kat etmiş ülkelerin e-sağlık stratejileri, yönetişim yapısı 

ve uygulamaya aldıkları hizmetler detaylandırılacaktır. 

Yeşil Bilişim bölümünde, küresel alanda yaşanan kamu ve özel sektör eğilimlerine 

değinilecektir. Ayrıca önemli uluslararası kuruluşların ve ülkelerin yeşil bilişim alanında 

ve özellikle enerji verimliliğinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını artırmak için 

yaptıkları çalışmalardan bahsedilecektir. 

Büyük veri ve nesnelerin interneti bölümünde, hızla artan veri hacmi ve veri çeşitliliği 

alanındaki gelişmelerden bahsedilecektir. Bu bölümde ayrıca büyük veri alanında önemli 

çalışmalar yürüten ülkelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunulacaktır. 

Dokümanın son kısmı olan sanal kütüphane ve sanal müzeler bölümünde öncelikli olarak 

dünyada gözlemlenen dijital ve basılı içerik alanındaki eğilimler incelenecektir. Bu 

gelişmelere ek olarak özellikle günümüzde kütüphanelerin karşı karşıya olduğu temel 

değişimlere değinilecektir. Bu bölümde ayrıca dünyadan sanal kütüphaneler ve sanal 

müzeler üzerinde yapılan çalışmalara örnekler verilecektir. 
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1111 Akıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı KentlerAkıllı Kentler    

1.11.11.11.1 AkıllıAkıllıAkıllıAkıllı    Kentler Tanımı ve GelişimiKentler Tanımı ve GelişimiKentler Tanımı ve GelişimiKentler Tanımı ve Gelişimi    

Kentlerin performansı sadece sahip oldukları altyapıdan (fiziksel sermaye) ziyade etkisi 

her geçen gün artan bir şekilde bilginin toplanmasına, toplanan bilgilerin kalitesine, 

işlenmesine ve iletilmesine (insan ve sosyal sermaye) bağlıdır. Günümüzde kentlerin 

marka değerlerini ve rekabetçiliklerini korumaları insan kaynağına ve sosyal sermayeye 

ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, modern kentlerin hizmet bileşenlerinin çerçevesini 

çizen ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve kaynakların verimli kullanımının 

önemini vurgulayan  “akıllı kent” olgusu son 20 yıldır kentlerin stratejilerinde ve hizmet 

sunumlarında artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır [1].  

Sürdürülebilir ekonomik gelişme ve yüksek seviyede yaşam kalitesi sağlayan akıllı 

kentler çevre, insan kaynağı, eğitim, kamu hizmetleri, ulaşım gibi pek çok farklı alanda 

ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu alanlarda gelişmenin yakalanmasının temel öğeleri 

yukarıda da bahsedildiği gibi nitelikli insan kaynağına, sosyal sermayeye ve BİT’in etkin 

kullanımına gereksinim duymaktadır. 

Kapsamı itibariyle farklı tanımları bulunan “akıllı kent” kavramının temel özellikleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

• Ekonomik ve politik etkinliği artırmak ve sosyal, kültürel ve kentsel gelişimin 

sağlanması için birbirleri ile iletişim halindeki altyapıların kullanılması 

• İş odaklı yaklaşım (kentlerde yeni iş olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi) 

vasıtasıyla kentlerin sosyoekonomik gelişmişliğinin artırılması 

• Farklı kesimlerdeki ve bölgelerdeki kent sakinlerinin sosyal içerme ile kamu 

hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmasının sağlanması. 

• Bilgi odaklı ve küreselleşen ekonomide nitelikli insan kaynağının kentlere 

çekilmesi ve yaratıcı kültür ortamının oluşturulması 

• Kentsel gelişimde sosyal sermayenin önemi ve kent sakinlerinin yeni teknolojileri 

öğrenmesi, benimsemesi ve vatandaşların yaşayan laboratuvarlar gibi yapılar 

vasıtasıyla kentler için yeni çözümler üretimine katkı sağlaması 

• Sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili 

kullanılması 
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Akıllı kent kavramına ek olarak  “akıllı kent çözümleri/uygulamaları” ise temelde Kent 

Bilgi Sistemleri (KBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi kentlerin bilgi teknolojileri 

altyapı sistemlerine bütünleşmiş ve gerçek-zamanlı bilgiye dayalı karar almayı mümkün 

kılacak şekilde enerji, su, ulaşım, sağlık, eğitim, güvenlik gibi kentlerde sunulan pek çok 

hizmetin sunumunu ve takibini kolaylaştıran ve kalitesini artıran BİT destekli 

uygulamalardır. 

1.21.21.21.2 Küresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel Eğilimler    

Küresel nüfus artışına ek olarak kırsal alanlardan kentlere olan göçteki artış sonucunda 

kentlerin nüfusları hızla artmaktadır. Günümüzde 7 milyar civarında olan dünya 

nüfusunun 2020 yılında 7,8 ve 2050 yılında 9,7 milyara ulaşması ve artışın büyük oranda 

gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanması beklenmektedir [2]. 2010 yılında dünya 

nüfusunun %52’si kentlerde yaşarken 2020 yılında bu oranın %56’ya ve 2050 yılında 

%67’ye çıkması öngörülmektedir [3]. 

Hızla artan nüfus sonucu kentlerde sunulan hizmetlerin kalitesi düşmekte, kentlerdeki 

ekonomik ve sosyal hayat olumsuz etkilenmekte ve kentlerin marka imajına zarar 

gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kentlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi, 

yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kentlerde yaşayanların yaşam 

kalitelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.  

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Akıllı Kent Uygulama EğilimleriAkıllı Kent Uygulama EğilimleriAkıllı Kent Uygulama EğilimleriAkıllı Kent Uygulama Eğilimleri    

Akıllı kent uygulamalarının sağlamış olduğu maliyetlerin düşürülmesi, kent yaşamının 

iyileştirilmesi ve kentin marka değerinin artırılması gibi faydalardan mümkün olan en üst 

seviyede faydalanabilmek için, uygulamaya konulması düşünülen çözümlerin 

vatandaşların tercihlerine göre önceliklendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Şekil 1.1).  

ABD’deki çalışmalar kimi çözümlerin vatandaşların tercihlerine göre önceliklendirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Özellikle trafik yoğunluğu, istihdama erişim, binaların enerji 

verimliliği konularında vatandaş memnuniyetsizliği öne çıkmaktadır. Her ne kadar bu 

problemler öne çıksa da, akıllı şehir çözümlerine vatandaşların verdiği desteğin boyutu 

her zaman hizmetlerin kalite derecelendirmelerine karşılık gelmemektedir. Örneğin trafik 

yoğunluğu problemlerine çözüm olarak önerilen akıllı park etme ölçerleri ve hızlı şeride 

ücretli erişim gibi uygulamalar kent sakinleri tarafından pek destek görmemektedir. 
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Şekil 1.1 Akıllı kent çözümlerinin önceliklendirilmesi 

 

 

Küresel örneklere bakıldığında günümüzde akıllı kent uygulamalarındaki büyüme daha 

çok teknolojisini kanıtlamış veya güvenlik sorunları nispeten önemsiz belli alanlarda 

meydana gelmektedir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre özel hayatla ilgili bilgilerin 

dağıtılmış sistemler üzerinden işlenmesi nedeniyle mahremiyet, güvenilirlik ve güvenlik 

konularında kaygı uyandıran pek çok nokta bulunmaktadır. Bunun sonucunda bu 

alanlardaki akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi güvenlik ve mahremiyet 

konuları nispeten daha geri planda tutulan kamuda enerji verimliliği gibi alanlarda 

yoğunlaşmaktadır (Şekil 1.2). 
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10

5

5
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8

5

12

32

8

9

17

22

19

3,4

Vatandaş katkısı&bağlılığı 3,3

Şehir binalarının enerji verimliliği 3,3

İstihdama erişim 3,3

Şehir caddelerindeki trafik yoğunluğu 2,7

Otoyollardaki trafik yoğunluğu 2,4

Toplu taşıma araçlarına erişim

Acil durum hizmetleri 4,0

Eğitime erişim 4,0

Su hizmetleri 3,9

Sağlık hizmetlerine erişim 3,9

Çöp hizmetleri 3,9

Elektrik hizmetleri 3,9

Su kalitesi 3,8

Güvenlik 3,6

Hava kalitesi 3,4

Hızlı şeride ücretli erişim 2,6

Akıllı park etme ölçerleri 2,9

Atık toplama 3,1

Hava kalitesi denetimi 3,6

Su kalitesi bilgileri 3,6

Akıllı su ölçerler 3,7

Akıllı telefonlar vasıtası
ile bakım istekleri 3,7

Videoyla suç denetimi 3,8

Sel suyu yönetimi 3,8

Akıllı elektrik ölçerler 3,8

Tren/otobüs hizmetleri 4,0

Değişken tarife uygulaması 4,0

Şehir binalarının enerji verimliliği 4,0

Koordineli afet müdahalesi 4,1

Su sızıntısı sensörleri 4,1

Sızıntı önleme 4,1

Akıllık cadde ışıkları 4,2

Akıllı trafik ışıkları 4,3

Desteğin derecesi
5 puan üzerinden ort.

Uygulama önceliği
yanıtlayanların %'si

Şehrinizin kalitesi
5 puan üzerinden ort.

1. öncelik 2. öncelik 3. öncelik

Kaynak : ABD Kentsel İstatistik Alanı (MSA) 2012 bazında en büyük 15 ABD kentinde ikamet eden 500  kişi arasında yapılan anket

Şehir hizmetlerinin kalitesi ile ilgili kent sakinlerinin 
derecelendirmesi (düşük puan = yüksek şikayet) 

Akıllı Şehir çözümlerine verilecek desteğin boyutu her zaman kalite 
derecelendirmelerine karşılık gelmemektedir (daha yüksek puan = daha fazla destek)

Doğrudan 
vatandaştan 
ücret alınan 
çözümler 
daha düşük 
destek 
toplamıştır
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Şekil 1.2 Akıllı kent çözümlerinin önceliklendirilmesi 

 

 

Dünyadaki örneklere bakıldığında Akıllı Kent projeleri daha çok sektörler arası 

bütünleşmeye sahip projelerden çok bağımsız çözümler veya küçük ölçekli pilot 

uygulamalar şeklindedir (Şekil 1.3). Akıllı kent uygulamaların hayata geçirildiği pek çok 

kentte genellikle ayrı ayrı sorun noktalarına yönelik uygulamalar zaman içinde 

yaygınlaştırılmaktadır. Bunun sonucunda da çözümler arasında veri uyumunda 

problemler yaşanabilmektedir.  

Gözlemlenen bir başka konu ise akıllı kent uygulamaların tümleşik ve bütüncül bir 

şekilde hayata geçirilmesi için ciddi finansal kaynakların ve güçlü uzun vadeli bir 

öngörünün gerekliliğidir. Bununla birlikte sorun noktalarında iyileştirmeye yönelik yapılan 

genelde düşük yatırımlı projeler kentlerin akıllı kent teknolojilerini tanımaya olanak 

Kaynak: ABD Belediye Başkanları Konferansı, 2011
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44

86

Cadde aydınlatmaları

Kamu binalarında enerji verimliliği

Sağlık (bina/ulaşım)

Toplu konutlar

Eğitim (okul binaları/ulaşım)

Enerji (elektrik/gaz hizmetleri)

Atık yönetimi

Kamu güvenliği (binalar/ulaşım)

Toplu taşıma

Su tedariki

Trafik yönetimi

Atık su arıtımı

Kamu güvenliği, bireysel veriler veya 
güvenilirlik konularında kaygı 
uyandıran daha az nokta bulunmaktadır

Özel hayatla ilgili bilgilerin dağıtılmış 
varlıklar üzerinden işlenmesi nedeniyle 
mahremiyet, güvenilirlik ve güvenlik 
konularında kaygı uyandıran daha çok 
nokta bulunmaktadır; (Örneğin, trafik 
kameraları), kritik altyapılar (örneğin; 
enerji), ağ üzerinde tutulan bilgiler

Şu an itibarıyla teknolojilerin kullanılması hedeflenen alanlar
Ankete katılanların yüzdesi (ankete katılan ABD’deki 396 kent içinde)
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sağlamakla beraber kentlerin “akıllı” kent olma konusunda bütüncül bir öngörü 

geliştirmesine mani olabilmektedir. 

Şekil 1.3 Küresel akıllı kent uygulamaları örnekleri 

 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 Finansman ve İş ModelleriFinansman ve İş ModelleriFinansman ve İş ModelleriFinansman ve İş Modelleri    

Akıllı kent çözümlerinin hayata geçirilmesi ciddi finansal yatırıma ihtiyaç duymaktadır ve 

devlet ve özel sektör finansmanı bu çözümlerin hayata geçirilmesi için hayati önem 

taşımaktadır. Günümüzde devletler akıllı kent çözümlerinin hayata geçirilmesinde 

gereken kaynakların büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Finansman genellikle kamu 

bankaları, araştırma fonları veya doğrudan kamu yatırımları yoluyla sağlanmaktadır. Bazı 

durumlarda kamu tarafından sağlanan ilk finansman yardımının ardından, özel sektör 

sonraki adımlardaki geliştirme maliyetlerini karşılayabilmektedir.  
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Akıllı Kent projeleri ayrıca özel sektör tarafından sağlanan kaynaklar ile de hayata 

geçirilebilmektedir. Bu amaçla özel sektör yatırımlarına kamu teşvikleri sağlanmaktadır 

(örn. dolaylı destekler veya vergi indirimleri).  

Hem devlet destekli hem de özel sektör finansmanı sonucunda hayata geçirilen akıllı 

kent uygulamalarının idamesi için yerel yönetimlerin kaynak yaratması gerekmektedir. 

Bu amaçla; 

• Sunulan çözümler için vatandaşlardan ücret alınması 

• Çözümlerde özel sektör ile gelir paylaşımı gibi modellerin uygulanması 

• Oluşturulan çözümlerin ticarileştirilmesi ve lisans/telif ücretleri alınması 

gibi yöntemler izlenebilmektedir. 

Günümüzdeki akıllı kent çözümleri çoğunlukla devletler tarafından hayata geçirilmekle 

birlikte kamu özel sektör işbirlikleri ve sadece özel sektörün hayata geçirdiği projeler de 

bulunmaktadır. Aşağıda farklı iş modellerine örnekler sunulmuştur. 

• Devlet:Devlet:Devlet:Devlet: Devlet tek başına mevcut veya yapılacak olan altyapıyı geliştirmek 

amacıyla akıllı kent uygulamalarına yatırım yapmaktadır. Ülkedeki mevzuat ve 

yerel yönetimlerin tabi olduğu kanunlar, strateji ve hedefler doğrultusunda projeler 

hayata geçirilmektedir. Masdar City (Abu Dhabi), Cape Town (Güney Afrika) ve 

Suwon City (Güney Kore) bu modele örnek olarak gösterilebilir [4]. 

• DevletDevletDevletDevlet----özel sektör işbirliği: özel sektör işbirliği: özel sektör işbirliği: özel sektör işbirliği: Devlet özel sektör ile yakın çalışarak mevcut süreçleri 

iyileştirmek, belirlenen hedeflere ulaşmak ve yeni çözümleri hayata geçirmek 

amacıyla projeler yürütebilmektedir. Devlet bu tarzda projelerde kamu, akademi, 

özel sektör katılımcılarından oluşan proje takımları vasıtasıyla proje kapsamındaki 

etkinlikleri yönetmekte ve koordine etmektedir. Amsterdam (Hollanda). 

Birmingham (İngiltere) ve Dublin (İrlanda) devlet-özel sektör işbirliği modeline 

örnek olarak gösterilebilir [4]. 

• Özel sektör: Özel sektör: Özel sektör: Özel sektör: Devlet tarafından desteklenen özel sektör kuruluşları, çerçevesi 

detaylı olarak belirlenmiş akıllı kent projelerini hayata geçirmektedir. Özel sektör 

tarafından hayata geçirilen projelerde, şirketlerin ortaklıklar kurarak veya diğer 

şirketler ile işbirliğine giderek yatırım yapması yaygın olarak gözlemlenmektedir. 

Jubail (Suudi Arabistan), Lavasa (Hindistan), Malaga (İspanya) ve Songdo City 
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(Güney Kore) şehirlerindeki akıllı kent uygulamaları bu modele örnek olarak 

gösterilebilir [4]. 

Aşağıdaki şekillerde akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde kullanılan iş ve 

finansman modellerinin örnekleri sunulmuştur. Özellikle Avrupa’daki şehirlerde yaşayan 

laboratuvar uygulamalarına rastlanmıştır. Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilme 

biçimi incelenen şehirlerde yerel yönetim, özel sektör ve araştırma kuruluşlarının 

işbirlikleri ağırlıklı olarak görülmektedir. 

Hollanda’da Amsterdam kenti bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) tabanlı yaşam ve 

çalışma, e-Katılımcılık, açık veri ve mobil uygulamalar, enerji verimliliği, akıllı binalar, 

akıllı sayaçlar, uzaktan sağlık hizmetleri ve akıllı şebeke konularında projeleri özel sektör, 

yerel yönetim ve araştırma kurumları ortaklığından oluşan 70’ten fazla kurum vasıtasıyla 

hayata geçirilmektedir. Projelere Avrupa Komisyonu Bölgesel Gelişim Fonu, özel sektör 

ve kamu kaynak aktarmaktadır ve kentlerde yaşayan vatandaşların yenilikçilik sürecinin 

içine çekildiği “yaşayan laboratuvar” uygulaması Amsterdam’da akıllı kent 

uygulamalarının hayata geçirilmesinde kullanılmaktadır (Şekil 1.4)[5]. 

Güney Kore’deki Songdo City ise akıllı kent uygulamalarının hayata geçirildiği bir başka 

örnektir. Songdo City 1.500 dönümlük alanda baştan yaratılmış yeni bir şehirdir. 2015 

yılında inşasının bitirilmesi planlanan şehirde 80.000 konut bulunacaktır. Sürdürülebilir 

şehir kavramında inşa edilen şehirdeki alanların %40’ının yeşil alanlardan oluşması 

beklenmektedir. Proje kapsamında, şehir genelinde fiber genişbant erişimi sağlanacak, 

evlerde, ofislerde ve kamu binalarında video konferans sistemi ekranları (telepresence) 

bulunacak ve aydınlatma, ulaşım, enerji, su yönetimi, güvenlik, akıllı binalar gibi 

uygulamalarda yoğun olarak sensörler kullanılacaktır. Songdo City yerel yönetim ve özel 

sektör ortaklığı ile ağırlıklı olarak özel sektör ve yerel yönetim finansmanı ile hayata 

geçirilmektedir (Şekil 1.4)[6]. 

Çin’de Shenyang kenti akıllı su ve elektrik sayaçları, akıllı ulaşım ve trafik yönetimi ve acil 

durum müdahalesi gibi alanlarda özel sektör, yerel yönetim ve araştırma kurumlarının 

katılımıyla ve çoğunlukla yerel yönetimin finansmanıyla projeler yürütmektedir (Şekil 

1.4)[7].  
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Şekil 1.4 Akıllı kent uygulamaları iş ve finansal modeller örnekleri (1/2) 

 

 

İspanya’da Malaga kenti enerji verimliliği konusunda akıllı elektrik sayaçları ve yenilebilir 

enerji kaynaklarının enerji şebekesine en uygun katılımı ve akıllı enerji şebekesi 

konularında uygulamaları özel sektör, yerel yönetim ve araştırma kurumları ortaklığı (11 

özel sektör şirketi, 14 araştırma kurumu) ile hayata geçirmektedir. Projelerin finansmanı 

Avrupa Komisyonu Bölgesel Gelişim Fonu (31 milyon avro bütçe), yerel yönetim ve 

merkezi hükümet tarafından sağlanmaktadır. Amsterdam kentindekine benzer şekilde 

Malaga’da da yaşayan laboratuvar uygulaması ile enerji verimliliği konusunda 

uygulamaların geliştirilmesinde kent sakinlerinin sürece etkin katılımları sağlanmaktadır 

(Şekil 1.5)[8]. 
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Şekil 1.5 Akıllı kent uygulamaları iş ve finansal modeller örnekleri (2/2) 

 

 

Japonya’da Yokohama şehrinde de Malaga’ya benzer şekilde enerji verimliliği 

konusunda akıllı enerji şebekesi, akıllı enerji yönetim sistemleri (konutlar, kamu binaları, 

ofisler, fabrikalar gibi) ve elektrikli araçlar konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu 

çalışmalara özel sektör, yerel yönetim ve araştırma kurumları ortaklığından oluşan 

30’dan fazla kurum katılmaktadır ve projelerin finansmanı ağırlıklı olarak Japon Ekonomi, 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Japonya’da ayrıca Totoya, 

Keihanna ve Kitakyushu şehirlerinde düşük karbon salımı ve enerji verimliliği alanlarında 

pilot çalışmalar yürütülmektedir. Bu projelerle hem akıllı kentler ile ilgili yenilikçi 

teknolojilerin test edilmesi ve sonucunda oluşturulan çözümlerin ticarileştirilerek yurt 

dışına satılması hedeflenmektedir (Şekil 1.5)[9].  
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ABD’de Dubuque şehrinde de yerel yönetim ve özel sektör ortaklığıyla akıllı su ve 

elektrik sayaçları, akıllı ulaşım sistemleri ve toplu taşıma alanlarında akıllı kent 

uygulamaları hayata geçirilmektedir. Projelerin finansmanı özel sektör, federal fonlar 

(Energy Efficiency and Conservation Block Grant) ve Iowa eyalet fonlarından 

karşılanmaktadır (Şekil 1.5) [10, 11]. 

1.2.31.2.31.2.31.2.3 Yerel Yönetimler Arası EtkinlikYerel Yönetimler Arası EtkinlikYerel Yönetimler Arası EtkinlikYerel Yönetimler Arası Etkinlik    

Yerel yönetimler tarafından geliştirilecek olan BİT destekli akıllı kent uygulamalarında 

standartların belirlenmesi ve en iyi uygulamaların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması 

uygulamaların daha az maliyetle ve çok daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesine ve 

birlikte çalışabilirliğe olanak sağlamaktadır. 

BT’nin akıllı kent uygulamalarındaki yoğun kullanımından dolayı özellikle belediyeler 

arası BT etkinliğini artırmayı hedefleyen kurumlar kurulmuştur. Genellikle kar amacı 

gütmeyen yapıda olan, 2000’lerde kurulmuş bu kurumlar belediyelerin üyelik bedelleri ve 

belediyelere sağladıkları hizmetler karşılığında aldıkları ödemelerle maliyetlerini 

karşılamaktadır. Yönetimleri bu kurumlara üye yerel yönetimler tarafından seçilmekte ya 

da yerel yönetim temsilcilerinden oluşmaktadır.  

Bu kuruluşların yerel yönetimler için faydaları üç ana başlıkta özetlenebilir: 

• Yerel yönetimlerde teknik ölçütlerin belirlenmesi ve BT standartları eşgüdümünün 

sağlanması 

• Yerel yönetimler arası ortak çözümlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımı ve yerel 

yönetimlere özel yazılım çözümleri geliştirilmesi sayesinde mükerrer harcamaların 

azalması 

• Satın almanın birleştirilmesi sayesinde aynı ürün ve hizmetlere daha az maliyetle 

erişim 

• BT uygulamaları için sözleşme ve proje yönetimi, BT projelerinde kullanılacak 

standartların ve BT mimarisinin seçiminde destek verilmesi gibi hizmetleri 

sayesinde yerel yönetimlerin yetkin personel bulamama sorunlarının azalması, 

dolayısıyla BT etkinliklerinin artması 

Özellikle sundukları yazılım çözümlerinin kapsamı ve içeriği bu kurumların hizmet 

verdikleri belediyelerin çeşitliliğine ve sayısına göre değişiklik göstermektedir. Az sayıda 

büyük belediyeye hizmet veren kurumlar daha özelleşmiş yazılım hizmetleri sunarken, 
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çok sayıda belediyeye hizmet veren kurumlar daha kısıtlı özelleştirme imkanı sağlayan 

bulut bilişim çözümleri sunmaktadır (Şekil 1.6) [12, 13, 14]. 

Şekil 1.6 Yerel yönetimler arası etkinlik üzerine faaliyet gösteren küresel örnekler 

 

Dimpact Kooperatifi 2006 yılında kurulmuş ve 2013 Ocak itibariyle Hollanda nüfusunun 

%8’ine hizmet veren 31 belediye kooperatife üyedir. Belediyeler tarafından yönetilen 

kooperatif BT alanındaki ihtiyaçları birleştirip satın almakta ve alıcı belediye talep ederse 

satın alınan hizmetlerin sözleşme yönetimini de üstlenmektedir. Kooperatif ayrıca 

kullanılacak teknik standartların seçimi ve BT mimarisi konularında belediyelere destek 

vermektedir. Belediyelerin geliştirdikleri uygulamalar konusunda bilgi sahibi olan 

kooperatif bu uygulamaların başka belediyeler tarafından da kullanılmasını sağlayarak 

ortak çözümleri yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca Dimpact bünyesinde kapsamlı bir belediye 

e-devlet çözümü geliştirilmiş ve bu çözüm bulut bilişim çözümü olarak üye belediyelere 

sunulmaktadır. Çözüm; girişimlerin ve bireylerin ihtiyaçlarına hitap eden bir belediye 
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portalı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), doküman, süreç ve içerik yönetimi, çalışan portalı, 

hazır elektronik formlar gibi uygulamaları sunmaktadır [12]. Hollanda’da 2006’da kurulan 

Gov United kurumu da Dimpact kooperatifiyle benzer alanlarda faaliyet göstermektedir 

[13]. 

Almanya’da 2004 yılında 2 eyalete ortak BT hizmeti vermek için kurulan Dataport 

kurumu 2013 itibariyle Almanya’daki 16 eyaletten Kuzey Almanya’daki 5’ine hizmet 

vermektedir. Halka açık bir kurum olan Dataport 1800 çalışana sahiptir ve 2011 yılında 

317 milyon avro gelir elde etmiştir. Kurumun yazılım alanında arşivler, vatandaşlık 

işlemleri, coğrafi bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetimi alanında özelleşmiş çözümleri 

bulunmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler için kurumlar arası yazışma altyapısı 

sağlayabilmekte, yerel yönetimlere özel hizmetlerini bütünleşik bir şekilde 

sunabilecekleri internet sitesi hizmeti sunmaktadır. Donanım alanında ise ağ yönetimi, 

son kullanıcılara destek ve veri merkezi aracılığıyla sunucu kapasitesi sağlanması gibi 

kapsamlı hizmetleri bulunmaktadır [14]. 

Almanya örneğinde ayrıca belediyeler teknik ölçütlerin belirlenmesinde aktif rol 

oynamaktadırlar. Bremen belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BT Standartları 

Eşgüdüm Kurumu (Koordinierungsstelle für IT-Standards), özellikle veri iletişim alanında 

kapsamlı teknik ölçütleri Kamu İdaresinde XML (XML in der öffentlichen Verwaltung) 

çerçevesi altında belirlemiştir. 

Japonya’da yere yönetimler tarafından sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, 

BİT maliyetlerinin düşürülmesi, sistemler arası birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve BİT 

hizmet ve ürün pazarının geliştirilmesi amacıyla 2006 yılında Yerel Yönetimler Açık Bilgi 

ve İletişim Geliştirme Kurumu (APPLIC) kurulmuştur. APPLIC üyeleri yerel yönetim, özel 

sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşmuştur. APPLIC’in temel amacı bölgesel ve 

yerel bilgi politikalarını kamu ve özel sektör ortak işbirliği ile oluşturmaktır. Bünyesinde 

dört komite bulunana APPLIC bu komiteler vasıtasıyla aşağıdaki alanlarda çalışmalar 

yürütmektedir [15]. 

• Teknik Komite:Teknik Komite:Teknik Komite:Teknik Komite: Yerel Yönetim BİT Platformu standartlarını özel sektör, teknoloji, 

birlikte çalışabilirlik ve CBS perspektifinden geliştirmekle sorumludur.  

• Uygulama Komitesi:Uygulama Komitesi:Uygulama Komitesi:Uygulama Komitesi: Veri paylaşımı standartlarının belirlenmesinden sorumludur. 

• Yaygınlaştırma ve Farkındalık Yaygınlaştırma ve Farkındalık Yaygınlaştırma ve Farkındalık Yaygınlaştırma ve Farkındalık Komitesi:Komitesi:Komitesi:Komitesi: Yerel Yönetim BİT Platformu’nun tanıtımı 

ve yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesinden 
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sorumludur. Ayrıca bilgi paylaşımının sağlanması ve standartlar konularında 

eğitimler de vermektedir. 

• BİT Altyapı Komitesi:BİT Altyapı Komitesi:BİT Altyapı Komitesi:BİT Altyapı Komitesi: BİT altyapısı alanında güncel bilgi paylaşımından 

sorumludur. Japonya genelinde bölgesel ve yerel kamu genişbant şebekesi 

yaygınlaştırılması çalışmaları için farkındalık yöntemleri geliştirmektedir. 

Japonya’da yerel yönetimler tarafından ortak olarak kullanılan CBS sistemleri yerel 

yönetim birimlerinin mükerrer yatırımlar yapmasını önlemektedir. Yerel yönetimlerin pek 

çoğunda CBS sistemleri hayata geçirilmiştir. Japonya’da CBS yerel yönetimler 

tarafından yönetim birimine özel kurulabildiği gibi, çevre yerel yönetimler ile ortak 

kurulum ve kullanım örnekleri de mevcuttur [16].  

1.31.31.31.3 Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Ülke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleri    

1.3.11.3.11.3.11.3.1 AvrupaAvrupaAvrupaAvrupa    BirliğiBirliğiBirliğiBirliği    

AB nüfusunun %68’i kentsel bölgelerde yaşamaktadır ve bu oran, Avrupa ülkelerindeki 

kentleşme eğilimiyle birlikte artmaktadır. Günümüzde Avrupa’da, yeni binalar toplam ev 

stokunun yalnızca yıllık %1’lik bölümünü oluşturmaktadır, araç stokunun ise yalnızca 

%10’undan azı her yıl yeni kaydedilen araçlardır. Bu durum Avrupa’daki mevcut 

şehirlerde yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinin zaman alacağına işaret etmektedir 

[17]. 

Avrupa, ayrıca yeni çözümlerin denenmesi için kısıtlı kaynağa sahiptir ve bu yüzden de 

akıllı şehirler çözümlerinin hayata geçirilebilmesi için en etkin maliyetli, düşük karbonlu 

ve sürdürülebilir yöntemleri üretmek ve paylaşmak zorunluluğundadır[17]. Bu amaçla 

Avrupa’daki kentler için geliştirilen çözümlerin yenilikçi olması ve aynı zamanda uyum 

sağlayabilme özelliği taşıması gerekmektedir. Bu sayede yeni gelişmelerden 

faydalanabilecek ve pazara girişin önüne yeni engeller (tedarikçi sıkıntıları, birlikte 

çalışamayan protokol ve mevzuat gibi) çıkarmayacak sistemler oluşturulabilmektedir. 

Avrupa Komisyonu’nun akıllı kent teknolojiler için belirlediği ön koşul, uyumluluk ve 

birlikte çalışabilirliktir. Bunun da ötesinde, vatandaşların ihtiyaçlarına ve tercihlerine 

gerçek zamanlı olarak cevap verebilme potansiyeline sahip yeni uygulamaların 

geliştirilmesini ve benimsenmesini kolaylaştıracak ilgili verilerin herkes tarafından 

erişilebilir olması önem taşımaktadır. 
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Avrupa Komisyonu’nun ayrıca farklı sektörlerden katılımcıların, örneğin enerji verimliliği 

ve kentlerdeki enerji etkin uygulamalardaki BİT çözümleri gibi kentlerin taleplere yanıt 

verebilecek çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için birlikte çalışmanın 

gerekliliğine işaret etmektedir. Akıllı kent çözümlerinin uygulanmasına ilişkin riskler 

Avrupa’da halen mevcuttur. Bu riskler, düzenlemelere ilişkin belirsizliklerden, kamu 

alımlarında yenilikçi çözümlerle ilgili risklerden kaçınılmasında, standart noksanlığından 

ve tam anlamıyla bütünleşmiş enerji, taşımacılık ve BİT çözümleri açısından 

olgunlaşmamış çözümlerden kaynaklanmaktadır [17].  

Avrupa Komisyonu, akıllı kent çözümlerin ticarileştirilmesi için gereken sürelerin 

kısaltılması ve yenilikçilik alımlarının kolaylaştırılması için gerektiğinde mevcut altyapıdaki 

sinerjilerin tam olarak kullanılmasının gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlara ek olarak, 

Avrupa’da şehirler, teknolojiye ve tedarikçiye olası bağımlılık, standartlaştırılmamış 

çözümlerin ek maliyetleri, kamu alımlarında yenilikçiliği yaygınlaştırma zorlukları ve 

belirsiz yatırım dönüşleri konularında endişeler taşımaktadırlar [17].  

1.3.1.11.3.1.11.3.1.11.3.1.1 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik OrtaklığıAkıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik OrtaklığıAkıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik OrtaklığıAkıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı    

Avrupa şehirleri artan kentleşme, yaşlanan kentler, kent altyapılarında yaşanan sorunlar 

ve kısıtlı kaynaklardan dolayı enerji, çevre ve ulaşım gibi sorunları çözmek için yenilikçi 

çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Birliği tarafından yakın zamanda oluşturulan 

“Akıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı” inisiyatifi Avrupa’daki 

şehirlerin sorunlarını yenilikçi uygulamalar ile çözmeyi amaçlamaktadır [17]. 

Akıllı Şehirler ve Topluluklar Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı (SCC) enerji, ulaşım ve bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanları genelindeki bir ortaklıktır. Bu ortaklığın amacı hizmetleri 

iyileştirmek için enerji üretiminin, dağıtımının ve kullanımının; mobilite  ve taşımacılığın ve 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin yakinen bağlantılı olması ve yeni disiplinler arası fırsatlar 

sunması sürecini hızlandırmak, bir yandan da enerji ve kaynak tüketimini, sera gazlarını 

ve diğer kirliliğe sebep olan salımları azaltmaktır [17]. 

2011 yılında kurulan SCC’ye 2012 yılında 81 milyon avroluk bir kaynak ayrılmış ve 

özellikle ulaşım ve enerji alanlarında çözümler geliştirilmesine odaklanılmıştır. 2012 yılı 

kaynağı kapsamında finanse edilen örnek projeler odaklanılan alanlardan herhangi birisi 

üzerine olabilmektedir. 2013 yılı ile birlikte ayrılan kaynak miktarı 81 milyondan 365 

milyon avroya çıkarılmış ve odaklanılan alanlara BİT de eklenmiştir. Örnek projelerde 
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sinerji oluşturmak amacıyla 2013 yılı kaynaklarından yararlanacak projelere her üç 

sektörü (enerji, ulaşım ve BİT) içinde bulundurma şartı getirilmiştir. Projelerde aranan bu 

şartın sonucunda odaklanılan sektördeki kuruluşlar ve Avrupa şehirleri arasında 

ortaklıklar geliştirilmesi ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır [18]. 

SCC, ayrıca kentsel alanlardaki ekonomik ve sosyal değişim gerçekleştirmek için özel 

sektörün yön verdiği yenilikçi çözümlere odaklanmakta ve yenilikçilik döngüsü ve farklı 

sektörler genelindeki eylemleri yaygınlaştırmaktadır. Çevre (kaynak verimliliği, su, atıklar, 

kirlilik, yeşil altyapılar) ve iklim politikaları alanlarındaki, kentsel alanlara odaklı mevcut 

ve gelecekteki AB girişimlerini desteklemektedir [17]. 

SCC, ticarileştirmenin eşiğindeki, maliyet etkin teknolojik ve teknolojik olmayan yenilikçi 

çözümleri ortaya koyan eylemler yoluyla kentlerin maruz kaldığı riskleri azaltmaya 

yardımcı olmaktadır. Bu amaçla, Avrupa genelinde etki yaratacak çözümler üretebilmek 

için, SCC kapsamındaki tüm projeler büyüme ve yaygınlaştırabilme kapasitelerine göre 

değerlendirilmektedir [17]. 

SCC, araştırma ve yenilikçilik projelerini koordine etmenin ötesine geçerek; enerji, 

taşımacılık ve BİT hizmetleri için yeni işletme modellerinin geliştirilmesi, aynı zamanda 

kaynak verimliliği ve enerji tasarrufu açısından fayda sağlayan kamu alımları gibi talepleri 

de araştırmaktadır. Ayrıca düzenleme ve standartlarla ilgili ileride alınacak 

güncellemelere de katkıda bulunmaktadır (örneğin akıllı elektrik sayacı kurulumu ve 

işletilmesi) [17]. 

SCC’nin hedefleri 2020 yılında, enerji, taşımacılık ve BİT teknolojilerini birleştiren ve 

şehirlere, karbon salımlarını azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ve enerji 

verimliliğini artırma alanındaki AB hedeflerini gerçekleştirmek konusunda öncülük 

edecek en az 20 büyük yenilikçi çözüm sunmaktır. SCC ayrıca, iyi uygulamaları ortaya 

koymak ve şehirlerin başarılarını duyurabilmek üzere 2014’ten itibaren bir ödül 

uygulamasına gitmeyi planlamaktadır [17].  

SCC, öncelikle pilot şehirlerde akıllı kent uygulamaların geliştirilmesi ve sonrasında diğer 

Avrupa şehirlerine yaygınlaşması ve nihayetinde uygulamaların ticarileşmesi yolunu 

izlemektedir. Hayata geçirilen pilot uygulamalarda geri beslemesinin araştırma 

programlarına aktarılması ve piyasa engellerinin ortadan kaldırılması için eylemler 

yürütülecektir. Bu eylemler kapsamında ileriki dönemlerde akıllı kentler konusundaki 
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Avrupa Birliği politikalarına, düzenlemeler ve standartlara girdiler sağlanması 

amaçlanmaktadır (Şekil 1.7) [17].  

Şekil 1.7 SCC üst seviye eylemleri ve yol haritası 

 

 

SCC’nin yönetişim yapısı “Üst Seviye Grup” ve “Akıllı Kentler Paydaş Platformu” olarak 

adlandırılan iki birimden oluşmaktadır. “Üst Seviye Grup” Avrupa Komisyonu’na akıllı 

kentler konusunda danışmanlık yapmak üzere Enerji Ulaştırma ve Dijital Ajanda 

komiserinin başkanlığında özel sektörün, kentlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve AB’nin 

ilgili konulardaki inisiyatiflerinde görev yapan üst seviye temsilcilerden oluşturulmuştur. 

Üst Seviye Grubun görevi teknolojik çözümlerin geliştirmesinde ve hayata 

geçirilmesinde ortaya çıkabilecek engellerin belirlenmesi ve bu engellerin çözümüne 

yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu grup ayrıca SCC 
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tarafından yapılan ilerlemeleri de takip edecek ve çalışma gruplarını yönlendirecektir 

[17].  

SCC’nin ikinci yönetişim yapısı olan “Akıllı Kentler Paydaş Platformu”, Avrupa kentlerinin 

daha akıllı ve sürdürebilir olması amacıyla farklı paydaşların Avrupa Akıllı Kentler yol 

haritasının oluşmasına katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Kentlerde enerji verimliliği 

sağlayacak düşük karbon teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulamaya 

alınmasını hızlandırmayı hedeflemektedir. Platform, ayrıca Avrupa Birliği’nin sera gazı 

salımlarını 2050 yılında %80 oranında azaltılmasını amaçlayan Avrupa’nın öncelikli enerji 

teknolojisi politikasını desteklemektedir ve platformun destekleyeceği projeler enerji, 

ulaşım ve BİT alanındaki bütünleşmiş çözümlerden oluşturmaktadır [19].  

Enerji şebekeleri, konutlarda enerji verimliliği, mobilite ve ulaşım tematik uzman grupları 

ve finansman ve yol haritası yatay çalışma grupları Akıllı Kentler Paydaş Platformunun 

temelini oluşturmaktadır. Hazırlanan portal vasıtasıyla katılımcılar ve paydaşlar 

tarafından çözüm ve proje önerileri SCC’ye sunulabilmektedir ve umut verici çözüm ve 

proje önerileri Avrupa Akıllı Kentler yol haritasına dahil edilmektedir. Platform ayrıca 

teknoloji geliştiricilerin çözümlerini paylaştıkları, şehir yöneticilerinin uzmanlara kolayca 

erişebildikleri ve fikirlerin açıkça paylaşıldığı bir ortam sağlamaktadır. 

1.3.1.21.3.1.21.3.1.21.3.1.2 Stratejik Enerji Teknolojileri PlanıStratejik Enerji Teknolojileri PlanıStratejik Enerji Teknolojileri PlanıStratejik Enerji Teknolojileri Planı    

Avrupa Birliği Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET-Plan) vasıtasıyla Avrupa için enerji 

teknolojisi belirlemeyi amaçlamıştır. SET-Plan etkin maliyetli düşük karbon 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması için hazırlanana stratejik plandır. 

SET-Plan enerji teknolojileri alanında planlama, uygulama, kaynak yönetimi ve 

uluslararası işbirliği alanlarında önlemleri içermektedir [20].  

Avrupa Birliği ayrıca Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET-Plan) kapsamında akıllı 

kentlerde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik eylemler de belirlemiştir. Bu kapsamda 

SET-Plan çerçevesinde, akıllı kentler inisiyatifi AB enerji ve iklim değişikliği 

politikalarında belirlenen hedeflerin ötesinde Avrupa’daki büyük kentlerde enerji 

verimliliğini artırmayı ve yenilebilir enerjinin uygulamaya alınmasını amaçlamaktadır.  

SET-Plan’da belirlenen eylemler binalar, ısıtma ve soğutma, elektrik ve enerji alanlarına 

odaklanmıştır. Avrupa’daki mevcut binaların yenilenmesi ve binalarda enerji verimliliğinin 

artırılması, ısıtma ve soğutmada alanında yenilebilir kaynakların kullanımının artırılması, 
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verimi yüksek cihazların, aydınlatma elemanlarının ve akıllı sayaçların geliştirilmesi ve 

yerleştirilmesi ve ulaştırma alanında akıllı toplu taşıma, trafik yönetimi gibi sistemlerin 

yaygınlaştırılması eylemleri öne çıkmaktadır (Şekil 1.8). 

Şekil 1.8 SET-Plan akıllı kentler eylemleri 

 

1.3.1.31.3.1.31.3.1.31.3.1.3 Akıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent Projeleri    

Avrupa Birliği’nde akıllı kent uygulamaları üzerine pek çok çalışma yürütülmektedir. 

Özellikle enerji verimliliği alanlarında aşağıda örnekleri sunulan projeler bulunmaktadır 

[21]: 

• AIM: Binalarda elektrikle çalışan ev eşyalarının elektrik tüketiminin görsel olarak 

takibi ve yönetimi 

• EnRiMa: Kamu binalarında enerji verimliliğinin ölçülmesi ve risk yönetimi 
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• FIEMSER: Mevcut binalarda akıllı enerji yönetim sistemi 

• REEB: Binalarda ve inşaatlarda BİT tabanlı enerji verimliliği Avrupa stratejik 

araştırma yol haritasının oluşturulması 

• TIBUCON: Kablosuz sensörler vasıtasıyla binalarda havalandırma, iklimlendirme 

sistemlerinin enerji verimliliğinin artırılması 

• LiTES: LED teknolojisi tabanlı akıllı sokak aydınlatması 

• eSESH: Avrupa’daki sosyal konutlarda BİT ile enerji tasarrufu 

• ICE-WISH: Akıllı kontrol sistemleri ile (akıllı sayaçlar, kablosuz şebekeler, bulut 

bilişim ve kullanıcı odaklı arayüzler) Avrupa’daki sosyal konutlarda enerji ve su 

israfının azaltılması 

• SMARTSPACES: BİT kullanımı ile Avrupa’daki kamu binalarında enerji 

tasarrufunun sağlanması 

• GREEN@Hospital: İnternet teknolojiler kullanımı yoluyla hastanelerdeki enerji 

tüketiminin optimize edilmesi 

Enerji verimliliği üzerine yapılan pek çok çalışmaya ek olarak yaşayan akıllı kentlerde 

yaşayan laboratuvarlar, açık platformlar ve kentlerde yaşayan yaşlılara yönelikte aşağıda 

örnekleri verilen çalışmalar yapılmaktadır: 

• EPIC: Akıllı şehir çözümleri ile bulut bileşim teknolojisini birleştirerek, verimli, etkin 

ve ekonomik akıllı şehir hizmetlerinin yaratılmasını ve paylaşılmasını 

amaçlamaktadır [22]. 

• LIFE 2.0: Yaşlıların bağımsız olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve sosyal 

hayatlarının gelişmesi için yer takibi sistemlerinin kullanılması amaçlanmıştır [23]. 

• PEOPLE: Akıllı şehir uygulamalarının hızlandırılmasını amaçlamaktadır. Akıllı şehir 

uygulamalarının hızlı yayılımı için açık yenilikçilik yöntemlerinin ve süreçlerinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir [24]. 

1.3.1.41.3.1.41.3.1.41.3.1.4 EuroCities İnisiyatifiEuroCities İnisiyatifiEuroCities İnisiyatifiEuroCities İnisiyatifi    

Avrupa’da EuroCities inisiyatifi kentlerin sorunlarını ve kentlerin ekonomik, politik ve 

sosyal gelişimlerini Avrupa Birliği gündemine katmak için çalışmaktadır. 1986 yılında 
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kurulan EuroCities, AB üyesi ülkelerde ve diğer Avrupa ülkelerindeki 134 şehirde, 

seçilmiş yerel hükümetleri bir araya getirmektedir [25]. 

Üyelik, uluslararası açıdan önemli bölgesel merkezler olarak görülen ve en az 250,000 

kişilik nüfusa sahip tüm şehirlerin belediyelerine açıktır. EuroCities, şehirlerin katılımcı, 

müreffeh, yaratıcı ve sürdürülebilir olduğu, demokratik ve etkin yönetişime sahip ve tüm 

vatandaşlarının kent hayatının tüm imkanlarından yararlanabildiği (politik, kültürel, sosyal 

ve ekonomik açıdan) şehirler olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Oluşturulan ağ sayesinde şehirler bilgi, deneyim paylaşımı, farklı yaklaşımların 

kıyaslanması, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve en iyi uygulamaların analiz edilmesi 

yoluyla birbirlerinden çok şey öğrenebilmektedir. EuroCities, AB üyesi şehirlere seslerini 

duyurma imkanı tanımakta ve Avrupa’daki şehirlere uygun politikaların, kanunların ve 

programların geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin rol oynamaktadır. 

Ayrıca, EuroCities Green Digital Charter, üye belediyeler tarafından küresel ısınmanın 

olumsuz etkilerini aşmak amacıyla dijital teknolojilerle çözümler üretilmesini ve bu 

şekilde şehirlerdeki BİT sektörü kaynaklı karbon salımının %30 azaltılmasını 

amaçlamaktadır. 

1.3.1.51.3.1.51.3.1.51.3.1.5 Örnek Akıllı Kent Örnek Akıllı Kent Örnek Akıllı Kent Örnek Akıllı Kent UygulamalarıUygulamalarıUygulamalarıUygulamaları    

Avrupa’da son yıllarda Akıllı Kent uygulamalarının şehir çapında uygulandığı projeler de 

oluşturulmuştur. 

TTTT----City Yenilikçi Şehir Projesi, AlmanyaCity Yenilikçi Şehir Projesi, AlmanyaCity Yenilikçi Şehir Projesi, AlmanyaCity Yenilikçi Şehir Projesi, Almanya    [26]    

Deutsche Telekom şirketi, 2007 yılında, akıllı kentlerin inşasında BİT çözümlerinin rolünü 

artırmak amacıyla bir proje başlatmıştır. Yapılan yarışmada Almanya’nın güneyinde 

bulundan Friedrichshafen şehri pilot şehir olarak seçilmiştir. Projenin başlamasıyla 

birlikte Akıllı Kent çözümleri dahilinde 50’den fazla uygulama hayata geçirilmiştir ve 

şehrin BİT altyapısı geliştirilmiştir. Projede şirket yetkilileri, şehir yönetimi ve belediye ile 

yakın şekilde çalışmıştır. 

Proje kapsamında 6 farklı alanda uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu alanlar ve bir 

takım örnek projeler şunlardır: 

• Ulaşım: Cep telefonu ile bilet kullanımı (KatCard) 
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• Yaşam ve devlet hizmetleri: 1.600’den fazla eve uygulanan akıllı sayaçlar ile 

enerji kullanımı (SmartHome) 

• Sağlık: Evde sağlık hizmetleri (MobileHomeVisit) 

• İş hayatı: Kişisel bilgisayarlara uzaktan güvenli bağlantı sistemleri (De-mail) 

• Eğitim ve araştırma: Uzaktan eğitim platformlarının kurulması ve kullanılması 

(Edunex) 

• Turizm ve kültür: Turist ve vatandaşlar için bilgilendirme ekranları 

Başarıyla hayata geçirilen projeler, vatandaşların günlük hayattaki kullanımlarının parçası 

haline gelmiştir. Proje hem şirket yetkilileri, hem de kamu temsilcileri tarafından başarılı 

olarak nitelendirilmiş ve BİT destekli Akıllı Kent çözümlerinin küçük ölçekli pilot projeler 

yerine kent çapında uygulanabileceğinin örneği olarak gösterilmektedir. 

Bottrop Yenilikçilik Şehri Projesi, AlmanyaBottrop Yenilikçilik Şehri Projesi, AlmanyaBottrop Yenilikçilik Şehri Projesi, AlmanyaBottrop Yenilikçilik Şehri Projesi, Almanya    [27]    

60 önde gelen özel sektör temsilcisinden oluşan Ruhr İnisiyatif Birliği, 2010 yılında 

yenilikçilik ve enerji verimliliği konusunda öncü olacak bir çalışma başlatmıştır. 

Çalışmanın amacı, orta ölçekli bir şehirdeki mevcut altyapıyı ve sistemleri yenileyerek, 

enerji ihtiyacını 2020’ye kadar yarıya indirmektir. Düzenlenen katılım yarışmasında, 

Bottrop şehri, özellikle çözümlerin diğer şehirlere de kolayca uygulanabileceği 

düşünülerek pilot bölge olarak seçilmiştir.  

Pilot proje, teşvik ve destek paketlerinin de yardımıyla, 5 alanda eylemlerin hayata 

geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu alanlar: 

• Yaşam alanları: Pilot bölgedeki 12.500 apartman ve evden %60’ı 10 yıl içinde 

yenilenecektir  

• Çalışma alanları: Pilot bölgedeki 2.000 ticari amaçlı kullanılan bina yenilecek ve 

çalışma sistemleri güncellenecektir 

• Enerji: Enerji üretiminde merkezi olmayan sistemler kullanılacak ve yenilebilir 

enerjinin payı artacaktır 

• Ulaşım: Ulaşımda elektrikli araçlar kullanıma alınacaktır ve uzaktan çalışma 

araçları desteklenecektir  
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• Şehir: Şehirdeki yeşil alan oranı artırılacak ve su kaynaklarının korunmasına özen 

gösterilecektir 

Pilot proje Bottrop şehrinin enerji ihtiyacını 10 yıl içinde yarıya indirmeyi hedeflemektedir. 

Bu sayede 3 farklı alanda fayda sağlanması amaçlanmaktadır: 

• Özel şirketlerin yenilikçi çözümler konusundaki iş hacminin artması ve daha fazla 

Ar-Ge çalışması için kaynak yaratılması 

• Özel sektör ve kamu sektörü arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve önemli 

işbirliklerinin kurulması 

• Ruhr bölgesindeki yaşam standardının yükselmesi ve vatandaşlara daha iyi 

hizmetlerin sunulması 

1.3.1.61.3.1.61.3.1.61.3.1.6 Yaşayan LaboratuvarlarYaşayan LaboratuvarlarYaşayan LaboratuvarlarYaşayan Laboratuvarlar    

Yaşayan Laboratuvarlar, uygulamaya geçirilmiş, kullanışlı açık yenilikçilik ortamları 

örnekleridir ve Avrupa Komisyonu tarafından yenilikçi uygulamaların oluşturulması için 

kullanıcı odaklı Kamu-Özel-Vatandaş Ortaklıkları olarak tanımlanmaktadır. Yaşayan 

Laboratuvarlar aşağıda özetlenen dört temel etkinliği gerçekleştirmektedir. 

• Kullanıcılar ve uygulama geliştiricilerin ortak tasarımı ve ortak yaratımı 

• Gelişmekte olan kullanım alanların, davranışların ve pazar fırsatlarının 

belirlenmesi 

• Kullanıcı topluluklarında gerçek zamanda senaryoların uygulamaya alınması ve 

test edilmesi 

• Geliştirilen kavramların, ürünlerin ve hizmetlerin belirlenen ölçütlere göre 

değerlendirilmesi 

Vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği “yaşayan laboratuvarlar” yaklaşımı 

Avrupa’da akıllı kent uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaşayan 

Laboratuvarlar Avrupa Ağı (ENoLL), 2006 yılında kurulmuştur ve 300’den fazla üyesiyle 

aşağıdaki konularda çalışmalar yürütmektedir [28]; 

• Örgütlenme olasılıkları sunarak, üyeler arasında yardımlaşma ve sinerjilerden 

faydalanma fırsatların sunulması 

• Karşılaştırmalı değerlendirme deneyimlerinin paylaşılması 



 

46 

 

• En iyi uygulamaların paylaşılması, hizmet ve araçların sunulması 

• Hem farklı alan hem de coğrafi bölgelerde farklı kullanıcı topluluklarına erişim 

yoluyla hizmetler için tek bir ortam oluşturulması 

Avrupa Birliği’nde yaşayan laboratuvar yöntembilimlerinin pilot uygulamalarını yapmak 

ve ilerletmek için de çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda bu çalışmalara örnekler 

sunulmuştur: 

• Collabs: BİT tabanlı Yaşayan Laboratuvar hizmetlerinin uygulanmasını, KOBİ’lerin 

yenilikçilik yeteneklerini ve süreçlerini geliştirmesini ve dahası açık yenilikçilik 

ortamlarının bir parçası olmasını desteklemektedir. Bu ağ, Avrupa’nın en gelişmiş 

Yaşayan Laboratuvarlarıyla bölgesel KOBİ yenilikçiliği odaklı kuruluşları, e-sağlık, 

enerji, medya, e-işletme ve e-kapsam uygulamaların paylaşılması, belirli pilotlar 

için planların oluşturulması amacıyla bir araya getirmektedir [29]. 

• Apollon: Yaşayan Laboratuvar ağlarının, sosyal iletişim aracılığıyla evde bakım, 

enerji verimliliği, e-üretim ve e-katılım konularında 4 pilot oluşturarak, sınır 

ötesindeki katma değerinin ortaya konmasını amaçlamaktadır. Ana hedefi 

özellikle KOBİ’lere odaklı, sınır ötesi Yaşayan Laboratuvar pilotları oluşturmak, 

sınır ötesi Yaşayan Laboratuvar projelerine yönelik yöntemleri ve araçları uyumlu 

hale getirmek ve sürdürülebilir, sınır ötesi ve bölgelere has Yaşayan Laboratuvar 

ağları oluşturmaktır [30]. 

• SMARTiP: Vatandaş odaklı akıllı kent internet hizmetlerinin geliştirilmesinde açık 

platformların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için Avrupa 

genelindeki yaşayan laboratuvar uygulamaları tarafından üretilen bilgi birikimini 

kullanmayı hedeflemektedir [31]. 

• Fireball: “Gelecek İnternet araştırmaları ve deneyleri” adıyla, akıllı şehir 

ortamlarında başarılı yenilikçiliğe yönelik test ortamları ve kullanıcı odaklı açık 

yenilikçilik konularında eşgüdüm sağlanmasını, yöntemlerin ve yaklaşımların 

uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. Hedef, ortak süreçler ve yöntemler 

oluşturmak ve farklı paydaşların varlıklarını değerlendirmektir. Ayrıca, “Geleceğin 

“İnterneti” ile ilgili farklı araştırma ve yenilikçilik toplulukları arasında sinerjiler ve 

işbirliği uygulamaları oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir [32]. 
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Avrupa Birliği’nde ayrıca geliştirilen yaşayan laboratuvar yöntemlerini hayata geçirmek 

için de çalışmalar yapılmaktadır. PreCo [33], DEHEMS [34], Save Energy [35] ve Target 

[36] gibi projeler bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir (Şekil 1.9). 

Şekil 1.9 Yaşayan laboratuvar yöntemlerini hayata geçirme projeleri 

 

1.3.21.3.21.3.21.3.2 ÇinÇinÇinÇin    

Akıllı kentler Çin hükümetinin 12. beş yıllık ekonomik kalkınma planının (2011-2015) 

temel strateji alanlarından birisidir ve bu konu üzerinde yüksek miktarda kamu 

finansmanı ayrılmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Akıllı kent çözümlerinin hayata 

geçirilmesi için 2013-2015 yılları arasında Çin hükümeti tarafından 12,8 milyar dolar 

kaynak ayrılması öngörülmektedir [37]. 
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Merkezi hükümet seviyesinde, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), Ulusal 

Kalkınma ve Reform Komitesi (NDRC) ile birlikte 2010-2011 yıllarında  toplanan verilerle 

şehirlerin akıllı hale getirilmesinin çerçevesini çizmiştir. Çerçevenin belirlenmesine 

müteakip şehirlerde daha hızlı ve geniş internet erişimi, nesnelerin interneti ve BİT 

konularında planlar oluşturulmuştur. Oluşturulan strateji ve planlara ek olarak şehirlerin 

akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırmasını teşvik amacı ile finansal teşvikler hayata 

geçirilmiştir. Bu teşvikler vasıtasıyla özel şirketlerin çözümlerin geliştirmesine olanak 

sağlanmıştır. 

Yerel yönetimler seviyesinde, 2011 yılında ulusal akıllı şehir stratejisi yayımlandıktan 

sonra Çin’deki pek çok şehir sunulan teşviklerden faydalanmak ve pilot şehir olabilmek 

için başvuruda bulunmuştur. Ocak 2013 yılında, seçilen 90 pilot şehir açıklanmıştır ve bu 

şehirler merkezi yönetimden aşağıdaki destekleri almaya hak kazanmıştır (Pekin, 

Şanghay ve Guangzhou gibi büyük şehirlerde uygulamalar hayata geçirilmeye 

başlanmıştır). 

• Kentin akıllı hale gelmesini kolaylaştıracak yöntemler ve uygulama konusunda 

merkezi hükümetin bilgi birikimi desteği. Her şehir için sunulan 6 milyon dolarlık 

finansal desteğin yanında, kentler akıllı ulaştırma, akıllı haberleşme, akıllı sağlık 

gibi pek çok konuda bilgi desteği almaktadır. Merkezi hükümet sunulan finans ve 

bilgi desteğinin yanında, pilot şehirlerdeki uygulamaları da değerlendirmektedir. 

• Belli başlı akıllı kent uygulamaları için ayrıca teşvik verilmesi planlanmıştır (örn. 

nesnelerin interneti, akıllı toplu taşıma, akıllık sokak ışıklandırması gibi). Her bir 

pilot şehir bu konular üzerinde sağlam bir uygulama planına sahip olduğunda 

veya bu konular üzerinde çalışmalar yürütmeye başladığında merkezi hükümet 

desteğine başvurabilmektedir. 

1.3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.1 Akıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent Uygulamaları    

ŞangayŞangayŞangayŞangay    (Su Yönetimi)(Su Yönetimi)(Su Yönetimi)(Su Yönetimi)    

Veolia Water Corporation ve Şangay Belediyesi arasında kurulan  

ortak girişim, su şebekesi yönetiminde CBS desteğinden yararlanmaktadır [38].  

• Veolia ve Şangay arasında kurulan kamu - özel sektör ortaklığı Pudong, Şangay’da 

son kullanıcılara temin edilen su kalitesini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için su 

altyapısı yönetiminde CBS özellikli teknolojilerden yararlanmaktadır. 
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• 3,300 km’lik boru hattı şebekesine ve valflere sensörler takılmıştır. Boru 

şebekesindeki (borular ve valfler) sensörler su basıncı ve kalitesi ile ilgili gerçek 

zamanlı, ayrıntılı ve konum-etiketli veri sağlamaktadır  

• CBS veri bankası olarak hizmet veren bir Su Kalitesi Merkezi’nde su kalitesi ilgili 

bilgiler tutulmaktadır. CBS ile su şebekesi hakkında hassas ve güncel bir görünüm 

alınabilmektedir 

• İşletmeciler Su Kalitesi Merkezindeki bu verileri kullanarak su şebekesinde sorunların 

oluştuğu noktaları hassas bir şekilde tespit edebilmektedir (örneğin su kaçakları) 

Su borularının delinme riskine göre gruplandırılması, teknisyenlerin somut bilgiye dayalı 

önleyici bakım yapmalarını dolayısıyla varlık yönetiminin iyileşmesini sağlamaktadır. 

Şebeke durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi sorunlar ortaya çıktığında müdahale 

yeteneğini iyileştirmektedir. Ayrıca, operasyonların iyileşmesi su altyapısındaki önemli 

hasarların seyrekleşmesini sağlarken acil durumlardaki su kesintilerini de azaltmaktadır.  

Hong KongHong KongHong KongHong Kong    (Coğrafi Bilgi Yönetimi)(Coğrafi Bilgi Yönetimi)(Coğrafi Bilgi Yönetimi)(Coğrafi Bilgi Yönetimi)    

Hong Kong şehri GeoInfo Map uygulaması kamuya yüksek miktarda coğrafi alan  

bilgisi sunmaktadır. GeoInfo Map, Hong Kong Arazi Dairesi tarafından sunulan ve 

kamuya çevrimiçi coğrafi alan bilgisi sağlayan (örn: karakollar, yürüyüş yolları) 

haritalama aracıdır. Kullanıcılara, Hong Kong’daki konum ve tesisler ile ilgili, devlet 

daireleri tarafından sunulan coğrafi alan bilgilerine ulaşabilecekleri bir arama seçeneği 

sunmaktadır. Uygulama, 10 kategoride toplam 79 veri katmanına sahiptir (örn: 

“ulaştırma", “kültür”) [39].  

Birden fazla kurumun verilerinin entegrasyonu şehre ilişkin coğrafi alan verilerinin daha 

kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlamaktadır (örn: metro istasyonlarına yakın park 

alanları). Kent sakinlerinin gitmek istedikleri yeri bulmalarına ya da sadece coğrafi 

çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.  

Hong Kong ayrıca, şehrin siluetini görselleştirmek için 3D CBS modelleri 

kullanmaktadır. Uygulama, Hong Kong şehir planlamacıları tarafından kullanılan ve farklı 

binalarla ilgili verileri (örn: cephe yüksekliği (kotları), arsa oranları) analiz ederek Hong 

Kong’un 2D bina planlarını 3D modellere dönüştüren bir yazılımdır. Hong Kong, LIDAR 

(optik uzaktan görüntüleme teknolojisi) ile tüm şehrin kabataslak 3D modellerine ve 
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ayrıntılı araştırmalar yoluyla şehir merkezindeki yüzlerce kilit binanın (dış cephe ve 

niteliklerini kapsayan) detaylı 3D modellerine sahiptir.  

Uygulama şehrin siluetinin görselleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, şehrin 

planlanmasında daha detaylı analizler yapılabilmesine olanak tanımaktadır (örn. 

planlamacılar, inşaat projelerine izin vermeden önce binalar ve açık alanlar arasındaki 

mekansal ilişkileri göz önüne alabilmektedir). Bunlara ek olarak, uygulama daha 

kapsamlı danışmanlık çalışmaları yapılabilmesini sağlamaktadır (örn. özel geliştiricilerle 

yapılacak görüşmelerde gelecek bir tarihteki siluetin modellemesi kullanılabilmektedir). 

XiamenXiamenXiamenXiamen    (Toplu Taşıma)(Toplu Taşıma)(Toplu Taşıma)(Toplu Taşıma)    

Çin’in Xiamen kendinde Toplu Ulaşım Birimi ulaşımda akıllı planlama için nesnelerin 

interneti uygulamalarını kullanmaktadır. Bu kapsamda, şehirdeki tüm otobüsler birbirine 

bağlıdır ve otobüsün akıllı yönetim sistemi platformundan harita takip, trafik güvenliği, 

operasyon yönetimi, planlama yönetimi, güvenlik ve video izleme sistemleri gibi 

hizmetler verilebilmektedir. Otobüslerde ayrıca aşırı hız yapılması durumunda ikaz eden, 

varış noktasına yaklaşıldığında hız düşürme uyarısı veren, otomatik durma anonsu yapan 

bir sürücü asistanı uygulaması bulunmaktadır. Kent sakinleri ayrıca internet sitesi 

vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak otobüs varış bilgilerine ulaşalabilmektedir [40]. 

WuxiWuxiWuxiWuxi    (Merkezi Taksi Çağırma)(Merkezi Taksi Çağırma)(Merkezi Taksi Çağırma)(Merkezi Taksi Çağırma)    

Çin’de Wuxi Ulaştırma Yönetimi Dairesi mobil uygulama bazlı taksi çağrıları için M2M 

teknolojisini kullanmaktadır. Wuxi Ulaştırma Yönetimi Dairesi 2012 yılında mobil 

uygulama bazlı taksi çağırma hizmetini hayata geçirmiştir. Bu uygulama ile GPS’i ve 

internet erişimi bulunan akıllı telefonlar için taksi çağırma desteği sunulmaktadır. Yolcular 

uygulamayla taksi çağırdıkları zaman, talep bilgisi otomatik olarak ana merkeze 

gönderilmekte ve merkez otomatik olarak yakındaki bir taksiyi belirlemektedir. Taksi 

sürücüsünün onayının ardından aracın navigasyon ekranında yolcunun gerçek zamanlı 

konumunu gösterilmekte ve yolcunun telefonundan araç bilgisine ve gerçek zamanlı 

konumuna ulaşılabilmektedir. Yolcular taksinin tam olarak nerede olduğunu 

görebilmekte ve bunun sonucunda gereksiz bekleme süresi kısaltılmaktadır. 
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1.3.31.3.31.3.31.3.3 İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere    

İngiltere’de pek çok şehir, akıllı kent çözümlerinin sağlayacağı faydalar konusunda bilgi 

sahibi olurken; karşılaşılan en büyük engel akıllı kent projelerinin hayata geçirilmesinde 

ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacıdır.  

Bu kapsamda, teknolojik yenilikçi çözümler vasıtasıyla büyümeyi ve verimliliği artırmayı 

amaçlayan İngiltere Teknoloji Stratejisi Komisyonu 2012 yılında büyük ölçekli ve şehrin 

diğer bilgi teknolojileri altyapı sistemleri ile bütünleşmiş akıllı kent çözümlerinin hayata 

geçirilmesi için 25 milyon poundluk bir yarışma başlatmıştır [41]. Yarışmayla aşağıdaki 

alanları kapsayan çözüm önerilerinin ödüllendirilmesi amaçlanmıştır: 

• Pek çok bilgi teknolojisi sisteminin yenilikçi bir yaklaşımla bütünleştirilmesi 

• Şehirlerin karşılaşmış olduğu önemli problemlerin çözülmesi 

• Kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırması ve ekonomiye katkı sağlaması 

• KOBİ’ler gibi yenilikçi şirketlerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir test ortamı 

sağlanması 

• Sadece projenin finansman süresi olan 2 yıl için değil daha sonraki yıllarda da 

geliştirme fırsatları sunması 

2013 Ocak ayında sonuçlanan projeyi Glasgow şehri kazanmıştır. Glasgow şehri alacağı 

merkezi finans yardımıyla gerçek zamanlı trafik bilgilendirmesi, toplu taşıma araçları 

konum bilgilendirmesi, yol arızaları bilgilendirmesi, şehir kameralarından yüz tanıma ve 

enerji kullanım ölçümü gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştirecektir.  

Proje sonucunda kazanılacak olan bilgi birikimi ve uygulama çözümlerinin İngiltere’deki 

diğer kentlerin kullanımına açılması planlanmıştır. Bunun sonucunda pilot akıllı kent 

uygulamalarının diğer kentlerde hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

1.3.3.11.3.3.11.3.3.11.3.3.1 Akıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent UygulamalarıAkıllı Kent Uygulamaları    

Londra Anakent Emniyeti başkentin çeşitli bölgelerinde işlenen suçlar hakkında ayrıntılı 

bilgilerin yer aldığı interaktif bir suç haritasını Internet üzerinden kullanıcılara sunmaktadır 
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[42]. Benzer haritalar İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde posta kodu düzeyinde 

mevcuttur1.  

Transport for London (TfL - Londra İçin Ulaşım) kendi web sitesinde başkente ait gerçek 

zamanlı ulaşım bilgilerini duyurmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

yararlanmaktadır. Ulaşım yönlendirmeleri, tavsiyeler ve canlı haberlerin alınabildiği akıllı 

telefonlara yönelik uygulamalar da sunulmaktadır. Telefonlar üzerinden kolayca 

erişilebilen uygulama Londra’yı en hızlı ve en kolay şekilde gezme yolları hakkında 

bilgilerin yer aldığı web bağlantılarının yanı sıra sokaklarda, ulaşım sırasında ve gidilen 

yerlerde insanların daha güvenli olmasını sağlayacak tavsiye ve bilgiler sunmakta ayrıca 

ulaştırma tarifeleri, lisanslı taksi ve minicab numaraları, gerçek zamanlı otobüs varış 

saatleri, metro haritaları ve yararlı telefonlar gibi ayrıntıları da kullanıcılara vermektedir 

[43].  

Londra ayrıca otomobillere yönelik kent içi trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi, Oyster 

Kartları (toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik seyahat kartı) ve Barclay Bisiklet 

Programı (kent içi bisiklet kiralama sistemi) dâhil olmak üzere çeşitli ulaşım modları için 

akıllı teknolojilerden yararlanmaktadır [44]. 

1.3.3.21.3.3.21.3.3.21.3.3.2 Akıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent ProjeleriAkıllı Kent Projeleri    

Kısa süre önce Intel, Imperial College ve University College London tarafından ortaklaşa 

başlatılan girişim kapsamında kent hayatını iyileştirmeye dönük pratik uygulamalar için 

gerekli teknolojileri araştırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Girişim, büyüyen 

kentlerin karşılaştığı sosyoekonomik zorlukların yanı sıra çevre ile ilgili sorunları da 

çözmeyi hedeflemektedir. Hava kalitesi, trafik akışı, su tedariki ve benzeri parametreleri 

izlemeyi sağlayacak bir sensorlar ağı çalışılan projeler arasındadır. Projedeki 

araştırmacıların en önemli görevlerinden biri de proje ile oluşturulan büyük miktarlardaki 

verilerden anlamlı sonuçların çıkarılmasıdır. Proje kapsamında laboratuvarda yapılan 

çalışmalar kent halkı tarafından yönlendirilecek ve kitlesel Ar&Ge (Crowdsourcing) 

yöntemlerine de başvurulacaktır [45]. 

Londra ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir akıllı kent projesi olan ve 

yazılım geliştiricilerin uygulama oluşturmak için kullanabileceği bir açık veri platformu 

 
1 Haritalara http://www.police.uk/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
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inşasında ortak bir yaklaşımın benimsendiği iCity projesinde de Barselona, Bologna ve 

Cenova ile birlikte yer almaktadır [46]. 

iCity Projesi ile akıllı kentlerde kentsel hizmetlerin bu alanda servis sağlayıcıları olarak 

yerlerini almak isteyen üçüncü taraflarla (yazılım geliştiriciler, küçük ve orta ölçekli 

işletmeler gibi) ortaklaşa şekilde yaratılması hedefinin bir adım daha ileri götürülmesi 

amaçlamaktadır. Proje ile söz konusu ilgili tarafların mevcut kamu bilgilerinin, dijital 

varlıklarının ve kent altyapılarının kullanımına dayalı hizmetlerin oluşturulması, kullanıma 

sunulması, işletilmesi ve bu hizmetlerden yararlanılmasına yönelik bir yaklaşımın 

geliştirilip yaşama geçirilmesi hedeflenmektedir.  

iCity projesi vizyonu ile “Açık Altyapılar” çerçevesindeki yeni bir anlayış olan “Açık Veri” 

kavramına bir adım daha yaklaşılmaktadır, kentsel yönetimlerin halihazırda sahip olduğu 

BİT ağlarının kamuya açılması ve bu sayede yaşama geçirilen hizmetlerin sayısının 

azami düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında nihai olarak kullanıma sunulacak hizmetler kamu bilgi ve altyapılarına 

erişim imkânı tanınmış olan ilgili üçüncü şahıslar tarafından dört katılımcı kentin 

(Barselona, Bologna, Cenova ve Londra) entegre edildiği ortak bir teknolojik platform 

üzerinde, yani iCity platformunda geliştirilecektir. 

iCity projesinde kentlerdeki açık inovasyonun ve ekosisteminin oluşması için 

geliştiricilere, girişimcilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere ulaşılmasına özel bir önem 

gösterilmektedir. Bu anlamda, katılımcı kentlerde kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde 

iCity çözümüne dikkatleri çekmek ve kullanımını teşvik etmek amacıyla yerel 

yarışmaların düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, projenin gelişimini yakından takip 

eden ve çalışmalara katılmak isteyen taraflar için bir Özel İlgi Grubu teşkil edilmiştir. 

1.3.41.3.41.3.41.3.4 SingapurSingapurSingapurSingapur    

Singapur’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Geliştirme Birimi (IDA) doğrudan veya dolaylı 

olarak akıllı kent çözümlerini şu anda yürütülen iN2015 master planındaki Akıllı Ulus ve 

Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Güçlendirilmiş Küresel Şehir öngörüsü kapsamında 

çeşitli sektörel paydaşların katılımıyla hayata geçirmektedir. Temelde güçlü bir bilgi ve 

iletişim teknolojileri altyapısı ile (Yeni Nesil Ulusal Genişbant Şebekesi, Wireless@SG 

gibi) ulusal elektronik sağlık kayıtları, geleceğin okulları, yakın alan erişimi ile ödemeler 

gibi sektörlere özel çalışmalar yürütülmektedir [47].  
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Akıllı kentlerin sağlayacağı fırsatlardan mümkün olduğunca fayda sağlamak, bu alandaki 

teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yapılan çalışmalara önderlik etmek amacıyla IDA, 

2011 yılında Akıllı Kentler Program Ofisini (SCPO) kurmuştur. SCPO, bilgi ve iletişim 

teknolojileri tabanlı bütünleşik şebekelerin kurulmasına, akıllı kentler alanında 

yetkinliklerin kazanılmasına ve bu alanda çözümlerin üretilmesine odaklanmıştır. Bu 

vesile ile temel kaynakların bağımsız ve birbirine bağımlı kent sistemlerinde verimli 

kullanılması amaçlanmaktadır. SPOC’un yürütmekte olduğu çalışmalar sadece teknoloji 

odaklı olmayıp, yönetim yapısının, usullerin ve politikaların (verilerin, altyapının, 

kaynakların ve öngörülerin paylaşılması gibi) belirlenmesini de içermektedir [47]. 

1.3.4.11.3.4.11.3.4.11.3.4.1 AkıAkıAkıAkıllı Kent Uygulamalarıllı Kent Uygulamalarıllı Kent Uygulamalarıllı Kent Uygulamaları    

Singapur ulaşım, çevre yönetimi, güvenlik ve enerji gibi çeşitli alanlarda teknolojiden ve 

BİT’ten yoğun bir biçimde yararlanmaktadır. Aşağıda Singapur’daki akıllı kent 

uygulamalarına örnekler sunulmuştur.  

• Otoyol İzleme ve Bilgilendirme Sistemi – Otoyollardaki trafik yönetimini gerçekleştiren 

akıllı olay yönetim aracıdır. Kaza, arıza ve benzeri olayları algılayan sistem trafiğinin 

bir an önce normal akışına geri dönebilmesi için en hızlı şekilde müdahale edilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca elektronik panolar aracılığıyla otobanların giriş noktasından 

istenilen çıkış noktasına kadar olan seyahat süresi hakkında gerçek zamanlı bilgi 

sunmaktadır [48].  

• Park Yönlendirme Sistemi - MİA (Merkezi İş Alanı) bölgesindeki çeşitli otoparklara 

yerleştirilen veri toplama sistemleri mevcut park yeri sayısını yine MİA bölgesindeki 

kilit noktalarda konumlandırılmış elektronik panolara aktarmakta, böylece sürücüler 

bölgedeki çeşitli merkezlerde bulunan boş park yerleri konusunda 

bilgilendirilmektedir [49]. 

• TrafficScan - Sürücülere seyredilecek yollar hakkında güncel bilgiler sağlayan 

gelişmiş bir ulaşım sistemidir. Ada genelindeki trafik durumunu sürücülere iletmek 

için yol ağında seyir halinde bulunan taksiler algılama sensörleri olarak 

kullanılmaktadır [50]. 

• Yeşil Bağlantı Belirleme Sistemi (GLIDE) – Singapur’daki tüm trafik sinyalizasyonunu 

kontrol etmektedir. Sistem, trafik akışının değişmesine paralel olarak yeşil ışığın 

süresini ayarlamaktadır. GLIDE ayrıca araçların bir kavşaktan diğerine en az duruşla 
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seyahat edebilmesini sağlamak için peş peşe gelen trafik ışıklarını birbirine 

bağlamaktadır [51]. 

• Su Seviyesi Sensörleri - Tüm Singapur’da kurulu bulunan su seviyesi sensörleri 

drenaj sistemlerindeki su düzeylerini ölçmektedir. Sensörler ayrıca, olası seller 

konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır. Olası bir sel başlangıcında ilgili 

makamların derhal gerekli önlemleri alabilmesine imkân tanıyan sistem aynı 

zamanda yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirmek için kullanıcıların cep telefonlarına 

da örneğin sel yaşanabilecek bölgelere gidilmemesi gibi uyarıların bulunduğu SMS 

mesajları göndermektedir [52].  

• CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) Güvenlik Kameraları - Suçları önlemek ve 

tespit etmek amacıyla yollar, kamusal alanlar, konut siteleri, otoparklar gibi tüm ortak 

kullanım alanlarında CCTV kamera kullanımına yaygın şekilde başvurulmaktadır. Ada 

genelindeki tüm karakollara iletilen canlı görüntüler sayesinde olaylar gerçek zamanlı 

takip edilebilmekte ve inceleme/soruşturma işleri kolaylaşmaktadır [53]. 

1.3.51.3.51.3.51.3.5 ABDABDABDABD    

ABD’deki şehirler pek çok farklı alanda akıllı kent çözümlerini yerel yönetim gelirlerinden 

ve kamu fonlarından kaynak sağlayarak ve özel şirket işbirlikleri ile hayata geçirmektedir. 

Bu bölümde ABD’de uygulamaya geçirilmiş olan akıllı kent çözümlerine örnekler 

verilecektir. Bununla birlikte ABD’nin özellikle enerji ve ulaştırma alanlarındaki politika, 

strateji ve hedefleri bu dokümanda “Yeşil Bilişim” bölümünde özetlenmektedir.  

1.3.5.11.3.5.11.3.5.11.3.5.1 San FranciscoSan FranciscoSan FranciscoSan Francisco    (Akıllı Parkmetreler ve Akıllı Sayaçlar)(Akıllı Parkmetreler ve Akıllı Sayaçlar)(Akıllı Parkmetreler ve Akıllı Sayaçlar)(Akıllı Parkmetreler ve Akıllı Sayaçlar)    

1.3.5.1.1 Akıllı Parkmetreler 

San Francisco kentinde genel olarak etkili bir otopark yönetimi bulunmakla beraber, 

şehirde bulunan parkmetrelerin kullanışlılığında ve olası park alanlarının gösteriminde 

sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bunun sonucunda sürücüler müsait park alanları bulmak için 

zaman harcamakta, trafik sıkışıklıkları oluşmakta ve sera gazı salımları artmaktaydı [54].  

Karşılaşılan bu sorunları çözmek için gerçek zamanlı olarak uygun otopark alanları 

bilgisinin toplandığı ve sürücülere sunulduğu SFPark çözümü hayata geçirilmiştir. 

Hayata geçirilen bu uygulama ayrıca periyodik olarak sokaklarda ve otoparklarda 
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bulunan parkmetrelerin fiyatlarını talep yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlamaktadır 

[55]. 

Uygulama San Francisco Belediyesi Ulaştırma Birimi tarafından pek çok özel sektör 

şirketinin katılımı ile hayata geçirilmiştir. Gerekli finansman kaynağının 19,8 milyon ABD 

dolarlık kısmı Ulaştırma Bakanlığı Kentsel Ortaklık Programı’ndan sağlanmıştır [56, 57]. 

SFPark çözümü 2008 yaz aylarında uygulamaya alınırken 18 aylık bir süre içinde 

şehirdeki parkmetreler ve otopark alanları ile ilgili detaylı veri toplanmıştır ve toplanan 

veriler sürekli güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Toplanan veriler sokaklarda bulunan 

parkmetre olan ve olmayan otopark alanlarının ve binalarda bulunan otopark alanlarının 

bilgilerini içermektedir [54]. 

SFPark çözümü kapsamında toplanan veriler ayrıca uygulama geliştiricilerin ve 

araştırmacıların erişimine açılmıştır. SFPark bu vesileyle girişimcileri ve araştırmacıları 

toplanan verileri ve sağlanan açık kaynak kodlu uygulama geliştirme ara yüzlerini 

kullanarak yeni uygulamalar ve veri gösterimleri geliştirmeleri için teşvik etmektedir [58].  

SFPark uygulamasının hayata geçirilmesi sonucunda kurallara aykırı araç park edilmesi 

azalmış, daha az sayıda hatalı park cezası kesilmiş, trafik yoğunluğu azaltılmış, hava 

kalitesi artırılmış, sürücülere daha uzun süreli otopark olanağı tanınmış, daha esnek 

ödeme yöntemleri sunulmuş ve park alanlarının uygunluğu artırılmıştır [54].  

1.3.5.1.2 Akıllı Sayaçlar 

Uzun yıllar boyunca Kaliforniya Elektrik Su ve Doğalgaz Hizmetleri Komisyonu tüm 

doğalgaz ve elektrik abonelerinin binalarına akıllı sayaçlar kullanması konusunda 

çalışmalar yürütmüştür. Daha esnek bir elektrik dağıtım şebekesi oluşturmak amacıyla 

akıllı sayaçlar programı 2006 yılında başlatılmıştır [59]. 

Akıllı sayaçlar, elektrik ve doğalgaz abonelerine evlerindeki ve işyerlerindeki elektrik ve 

doğalgaz kullanımı bilgisine herhangi bir zamanda erişim olanağı sağlamaktadır. Bunun 

sonucunda aboneler enerji maliyetlerini daha doğru kontrol edebilmek için kararlar 

alabilmektedirler [60].  

Akıllı sayaçlar programı tüm eyaleti kapsayacak şekilde Kaliforniya Elektrik Su ve 

Doğalgaz Hizmetleri Komisyonu tarafından hayata geçirilmiştir. Elektrik şebekesi erişim 

noktalarının yakınında bulunan akıllı sayaçlardan veriler toplanmakta ve bu veriler 
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merkeze güvenli bir kablosuz iletişim ağı vasıtasıyla ulaştırılmaktadır. Toplanan tüm 

veriler gizli sayılmakta ve ilgili mevzuat gereksinimlerine uygun bir şekilde 

kullanılmaktadır [60, 61].  

Bu gelişmelerin yanında, akıllı sayaçların binalara kurulumunda tartışmalar da 

yaşanmıştır. Pek çok Kaliforniya vatandaşı talep edilen akılı sayaç ücretlerinden dolayı 

akıllı sayaçları kullanmaktan vazgeçmiştir [62]. 

1.3.5.21.3.5.21.3.5.21.3.5.2 CincinnatiCincinnatiCincinnatiCincinnati    (Akıllı Katı Atık T(Akıllı Katı Atık T(Akıllı Katı Atık T(Akıllı Katı Atık Toplamoplamoplamoplama)a)a)a)    

RFID teknolojisini kullanarak şehirler vatandaşların davranışlarında değişim oluşturarak, 

teşvikler sağlayarak ve atılan kadar ücretlendirme yaparak büyüyen katı atık/çöp 

sorunuyla mücadele etmektedir. Ayrıca, RFID teknolojisi şehirlerdeki katı atık yönetim 

süreçlerini iyileştirerek, şehirlere yeni gelir imkanları sağlamaktadır [63]. 

Cincinnati şehri özel sektör işbirliğiyle şehirdeki katı atıkların yönetiminde akıllı katı atık 

toplama sistemini hayata geçirmiştir. Bu uygulamayla katı atık toplama ekipleri 

vatandaşların çöplerini ve geri dönüştürülecek atıklarını toplarken atık toplama aracındaki 

RFID okuyucular ve sistemler atıklar ile ilgili ağırlık, zaman, mekan/konum bilgisini 

toplamaktadır. Bunlara ek olarak toplama araçlarındaki sürücüler atlanan katı atık 

toplama noktalarını araçlarda bulunan bilgisayar ekranlarından görebilmektedir [63]. 

Cincinnati şehrindeki RFID tabanlı akıllı katı atık toplama sistemi vatandaşların 

atıklarında geri dönüşüme katılımını %40’tan %79’a çıkartmıştır. Toplanan 

dönüştürülebilir katı atık miktarı 2009 - 2011 yılları arasında %49 artmıştır. Ayrıca, RFID 

tabanlı çözümün kullanılması sonucunda Cincinnati Belediyesi çöp toplama ve bertaraf 

maliyetlerinde 1 milyon dolar tasarruf sağlamıştır [63].   

1.3.5.31.3.5.31.3.5.31.3.5.3 San Jose (Akıllı Trafik Kontrolü)San Jose (Akıllı Trafik Kontrolü)San Jose (Akıllı Trafik Kontrolü)San Jose (Akıllı Trafik Kontrolü)    

Ana arterlerdeki trafik akışının yönetimi bu bölgelerdeki etkili trafik sinyalizasyonuna ve 

güncellenmiş zamanlama planlarına bağlıdır. San Jose şehrindeki trafik yönetimi 1990 

yıllarda modern bir teknolojik altyapıya sahipken, günümüzde şehrin trafik akışı eskiyen 

sinyalizasyon ekipmanları ve yaklaşık 20 yıllık teknolojilerden dolayı etkili bir şekilde 

yapılamamaktadır. 2007 yılında yapılan bir ankete göre, San Jose kent sakinleri trafik 

sıkışıklığını şehrin bir an önce çözmesi gereken sorunların en önemlisi olarak belirtmiştir. 

2008 yılında yapılan başka bir anket sonucunda da 2007 yılında yapılan anket 
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sonuçlarını destekler şekilde trafik sinyalizasyonunun iyileştirilmesi %71 oranıyla 

öncelikli bir alan olduğunu vurgulamıştır [64].  

San Jose Trafik Işıkları Senkronizasyon Programı Projesi şehrin en son sinyalizasyon, 

koordinasyon ve iletişim teknolojileri kullanarak trafik akışının optimize edilmesi ve etkili 

bir şekilde yönetilmesini amaçlamıştır. Proje ile ayrıca, sinyalizasyon sistemleri bakım 

masraflarının kısılması ve yakıt ve zamandan tasarruf edilmesi hedeflenmiştir [65]. 

Mart 2008’de San Jose şehri Trafik Işıkları Senkronizasyon Programı Projesi’ne 20 

milyon ABD dolarlık kaynak tahsisi için Kaliformiya Ulaştırma Komisyonuna 

başvurmuştur. Mayıs 2008’de Kaliformiya Ulaştırma Komisyonu 15 milyon ABD dolarlık 

kaynak ayrılmasına onay vermiştir [64].  

Proje kapsamında 36 mil uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı kurulmuş ve trafik 

sıkışıklığının yoğun olduğu bölgelere gerçek zamanlı trafik izlenmesi ve sinyalizasyon 

ayarlamaları için 141 adet trafik izleme kamerası yerleştirilmiştir. Ayrıca 785 trafik ışığı 

yeni kontrol cihazları ve yazılımlar ile güncellenmiştir [64].  

Proje ile trafikte geçirilen zamanda %15 azalma, toplam 840 bin saatlik araç bekleme 

süresinin ortadan kalkması ve bu sayede yıllık beklemeden dolayı kaynaklanan 

harcamalarda 50 milyon ABD dolarlık tasarruf yapılması, 1,5 milyon ABD dolarlık yakıt 

tasarrufu yapılması, sera gazı salımının 21 bin ton azaltılması, araçlardan salınan zararlı 

emisyonların 36 ton azaltılması, yılda ortalama 180 trafik kazasının önlenmesi ve bunun 

sonucunda kazalardan dolayı oluşan maliyetlerde 3,9 milyon ABD doları tasarruf elde 

edilmesi beklenmektedir [65]. 

1.3.5.41.3.5.41.3.5.41.3.5.4 New York (Acil Müdahale ve Afet Hizmetleri)New York (Acil Müdahale ve Afet Hizmetleri)New York (Acil Müdahale ve Afet Hizmetleri)New York (Acil Müdahale ve Afet Hizmetleri)    

Küresel finans ve iş merkezi olan New York şehrinde iş yerlerinin ve kent sakinlerinin 

acil durumlara hazırlıklı olması gerekmektedir. Örneğin, New York şehrinde küçük iş 

yerlerinin %25’i doğal bir afetten sonra toparlanamamakta ve iflas etmek durumunda 

kalmaktadır. Ayrıca, New York kentindeki iş yerlerinin %98’i aile ve küçük çaplı 

işletmelerden oluşmaktadır [66]. 

Detaylı senaryo planlamasının ve veri analizlerinin yapılması, CBS tabanlı önemli 

merkezlerin, binaların ve binalarda yaşayanların demografik bilgilerinin yönetilmesi ve 
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şehirdeki bölgelerin özel ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi New York şehrini krizlere 

hazırlıklı hale getirmiştir. 

New York şehri Acil Müdahale CBS birimi 1000’den fazla coğrafi katman bilgisini 

şehirdeki diğer birimlerden, federal ve eyalet yönetimlerinde toplamaktadır. Ayrıca bu 

bilgileri diğer ilgili birimler ile gerekli durumlarda paylaşmaktadır. Acil Müdahale birimi 

diğer kurumlar ile koordinasyonu etkin bir şekilde sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu 

kurumlar ile önceden paylaşılan 43 adet acil müdahale planını yönetmektedir.  

New York Şehri Haber hizmeti acil durumlarda sisteme kayıtlı kent sakinlerine ve ilgili 

birimlerine SMS mesajları, e-posta ve telefon ile uyarı bilgisi iletebilmektedir. Ocak 

2010’da kentin Eğitim Birimi geç kalınan okul açılışları, okulların erken kapanmaları, 

öğrencilerin yer değiştirmeleri ve geçici okul kapanmaları ile ilgili de Haber hizmetini 

kullanarak bilgilendirme mesajları göndermeye başlamıştır. Mayıs 2010’da şehrin 

Emniyet Birimi kayıp yaşlılar ve çocuklar ile ilgili ilanları yine aynı altyapı üzerinden 

göndermeye başlamıştır [67].  

New York şehri Acil Müdahale CBS birimi ödül almış iki tane uygulama geliştirmiştir. Bu 

uygulamalardan ilki, Aktif Acil Durum Panosu, kentteki acil durumları bir harita üzerinde 

göstermeye yardımcı olmaktadır. İkinci uygulama, Yardım Veri Paketi Sistemi, ise yardım 

ekiplerine acil durumlar ile ilgili konum, görüntü, en yakındaki kritik binalar ve acil durum 

alanındaki demografik dağılım ile ilgili bilgiler sunmaktadır [68].  

1.3.5.51.3.5.51.3.5.51.3.5.5 Boston (Otobüsüm Nerede ve Bozuk Yol Tespiti)Boston (Otobüsüm Nerede ve Bozuk Yol Tespiti)Boston (Otobüsüm Nerede ve Bozuk Yol Tespiti)Boston (Otobüsüm Nerede ve Bozuk Yol Tespiti)    

Boston’da “Otobüsüm Nerede” uygulamasıyla otobüslerin konumu ve beklenen varış 

saati konusunda gerçek zamanlı bilgi verilmektedir [69].  

• Kent sakinlerine otobüslerin seferleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sunulmasını 

sağlayan çevrimiçi mobil bir uygulamadır. 

• Basit bir Google haritası üzerinde kullanımı kolay arayüze sahiptir. 

• Otobüslerdeki GPS aygıtları gerçek zamanlı konum bilgisini tutmaktadır. 

• Kullanıcı otobüs güzergahını, gidiş yönünü ve otobüs durağını seçmektedir. 

Uygulama otobüslerin konumlarının gerçek zamanlı takip edilmesi sayesinde sonraki 

otobüsün tahmini varış zamanını bildirmektedir. 
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Farklı kurumlardan alınan ilave veriler (örneğin hava durumu bilgileri, yol sıkışıklık) 

kullanılarak otobüslerin yaklaşık varış zamanları hesaplanmaktadır, kar vs. gibi faktörlere 

bağlı olası gecikmeler dikkate alınmaktadır. 

Boston’da ayrıca akıllı telefonların GPS ve akselerometrelerinden yararlanarak kurulan 

bozuk yol tespit uygulamasıyla yollardaki çukurların tespiti ve tamiri 

gerçekleştirilmektedir [70].  

• Bozuk yol tespit uygulaması kullanıcı aracını sürerken çalışmaktadır. Telefonun 

akselerometresi yolda bir sarsıntı olduğunu hisseder ve “bozuk yol” sinyali 

oluşturarak çukurun varlığını bildirir. 

• “Bozuk yol tespit” uygulamasından gelen GPS konumu ve sarsıntı verileri toplanır ve 

çeşitli algoritmalarla analiz edilir (örn. rögar kapaklarının tespit dışı bırakılması). 

•  Çukurun doldurulması için iş emri çıkartılır ve tamir ekibi gönderilir. Tamir ekibi 

çukuru doldurur ve işin tamamlandığını kayda geçirir. 

1.3.5.61.3.5.61.3.5.61.3.5.6 Portland (Suç Haritası)Portland (Suç Haritası)Portland (Suç Haritası)Portland (Suç Haritası)    

ABD’de Portland kentinde CrimeMapper uygulaması ile suç işlenen mahallere ait veriler  

kamuoyu bilgisine sunulmaktadır. Bu uygulama ile bilinçlenme ve ihtiyatın artması kamu 

güvenliğini sağlamaktadır. Emniyet birimleri kaynakları daha verimli kullanılabilmekte, 

yoğun suç bölgeleri üzerinde odaklanılabilmekte ve suçla mücadele önlemlerinin etkinliği 

analiz edilebilmektedir [71]. 

• Suçlar basit bir haritalama aracıyla görsel olarak yansıtılmaktadır, kullanıcılar suç 

olayları veritabanında adrese göre arama yapabilmektedir. 

• 28 farklı suç kategorisine ilişkin kayıtlar gösterilmektedir (örneğin uyuşturucu, saldırı) 

• Çağrı merkezi personeli bildirilen olayları rapor etme aşamasında suç tipine göre 

olayları coğrafi bilgileriyle birlikte kaydetmektedir. CBS yazılımı da bu verileri 

CrimeMapper üzerine işlemektedir. 

1.3.5.71.3.5.71.3.5.71.3.5.7 Los Angeles (Trafik Yönetimi)Los Angeles (Trafik Yönetimi)Los Angeles (Trafik Yönetimi)Los Angeles (Trafik Yönetimi)    

Los Angeles kenti trafik akışını iyileştirmek ve çevresel etkiyi azaltmak için sıkışıklığa 

göre ücretlendirme yapılan pilot programları uygulamaya almıştır. Los Angeles’ta 

sürücüler gecikmelerden dolayı yılda 63 saat yitirmekte ve sürücü başına yıllık toplam 



 

61 

 

maliyet 1464 doları bulmaktadır. Los Angeles, ABD’de en yoğun trafik sıkışıklığı yaşayan 

şehirler sıralamasında Chicago ve Washington D.C.’nin ardından üçüncü sırada 

gelmektedir. 

2005-06 döneminde başlatılan uygulamayla kentteki en yoğun kavşaklar tespit edilmiş 

ve sinyalizasyon zamanlamasına müdahalelerle gecikmelerin azaltılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla LA ExpressPark ve Express Şeritler uygulamaları hayata geçirilmiştir. LA 

Express Park projesinin finansmanı için Federal Otoyol Birliğinin 15 milyon dolarlık 

hibesi ve kent bütçesinden 3.5 milyon dolar sağlanmıştır. Bir yıllık pilot programda Los 

Angeles kent merkezinde park ücretleri talebe göre belirlenmiş ve boş park yeri 

bilgilendirmesi yapılmıştır. Caddelerde park noktaları için dinamik fiyatlandırma yapılmış 

ve ücretler talebin yüksek olduğu saatlerde artırılmıştır. LA ExpressPark projesi ile her bir 

ada başına yol kenarındaki park alanını %10-30 civarında artırma, uygun park yeri arama 

süresini azaltma, hava kirliliğini azaltma, trafik akışını iyileştirme ve alternatif ulaşım 

biçimlerini teşvik etme (örneğin ortak araç kullanımı, bisiklet, toplu taşıma) amaçlanmıştır 

[72]. 

Express Şeritler projesinin finansmanı için ABD Ulaştırma Bakanlığının 210 milyon 

dolarlık hibe sağlanmıştır. Bir yıllık pilot program I-10 ve I-110 otoyollarında uygulamış ve 

sensörler araçların transponderlerinden gelen verileri okuyarak sürücülere otomatik 

ücretlendirme yapmıştır. Bu uygulamada ücretsiz kullanım için ortak araç kullanımında 

araçta en az 3 kişinin bulunması gerekmektedir. Ekspress Şeritler projesi ile yüksek araç 

sayısına sahip şeritler “Yüksek İşgal Ücreti” şeritlerine dönüştürülerek ulaşım hizmetlerini 

iyileştirme, araç kullanımı yerine diğer alternatifleri teşvik etme, ulaştırma olanaklarını 

modernize etme ve Los Angeles kent merkezinde park yapmayı iyileştirme 

amaçlanmıştır. 

1.41.41.41.4 Diğer Akıllı Kent UygulamaDiğer Akıllı Kent UygulamaDiğer Akıllı Kent UygulamaDiğer Akıllı Kent Uygulama    ÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleri    

1.4.11.4.11.4.11.4.1 Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro    (Acil Durum(Acil Durum(Acil Durum(Acil Durum    Merkezi)Merkezi)Merkezi)Merkezi)    

Rio kenti, kentteki günlük görevlerin takibi ve optimizasyonu, çözümlerin öngörülmesi ve 

vukuatların en aza indirilmesi, acil durumlarda ilgili birimlerin alarma geçirilmesi, gerekli 

acil tedbirlerin alınması, kriz yönetimindeki tüm aşamaların entegre edilmesi, risklerin 

öngörülmesi ve hafifletilmesi, acil durum hazırlığı ve gelecekteki olaylar için gerekli 

bilgilerin derlenmesi amacıyla Operasyon Yönetim Merkezi kurmuştur [73]. 
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• Operasyon merkezi Ocak 2011’de faaliyete geçmiştir. Altyapı için 15 milyon dolar ve 

teknoloji için 10 milyon dolar yatırım yapılmıştır.  

• Merkez kentin her yerinden kameralarla canlı görüntü almaktadır. Elektrik 

şebekelerine ve meteoroloji tahminlerine erişimi bulunmaktadır.  

• Toprak kaymalarını önlemek için 66 gecekondu mahallesine sirenler kurulmuştur, sel 

durumunda alarm veren bu sirenler merkeze kablosuz bağlantıyla ulaşmaktadır. 

• Merkez 30 kurumu entegre etmektedir. Bilgi toplama ve yönetimi yüksek teknolojiyle 

gerçekleştirilmektedir.  

• Farklı belediyelerden toplanan bilgi bir araya getirilerek gerçek zamanlı olarak 

olayların daha iyi görülmesi, takibi, analizi ve müdahale edilmesi 

gerçekleştirilmektedir.  

• Telefon, radyo, e-posta ve metin mesajı gibi farklı iletişim sistemlerinden alınan 

verilerin entegre edildiği sanal bir operasyon platformu bulunmaktadır. 

1.4.21.4.21.4.21.4.2 MumbaiMumbaiMumbaiMumbai    (Akıllı Kavşaklar)(Akıllı Kavşaklar)(Akıllı Kavşaklar)(Akıllı Kavşaklar)    

Mumbai kentinde kent içi ulaşımın yönetiminde adaptif trafik kontrol sistemi kurulmuştur. 

Kent yönetimi 2007 yılında Mumbai Kentsel Ulaşım Yönetimi projesini devreye almıştır. 

Bu proje kapsamında kavşaklardaki sinyalizasyon zamanlaması kavşaktaki araç 

sayısına göre gerçek zamanlı olarak ayarlanmaktadır. 253 otoyol kavşağında yaklaşık 

700 araç sayıcı detektör kurulmuş, kavşaklarda hem bekleyen hem de kavşaklara 

yaklaşan araçlar tespit edilmiştir. Ayrıca trafik kontrol sistemi ile genel görsel takip için 

kavşaklardan video görüntüleri sağlanmaktadır [74].  

Hizmete alınan sistem ile periyodik sıkışıklıklar azaltılmış, hava kirliliği düzeylerinde 

azalma elde edilmiş, ulaşım süresi %12 kısalmış ve proje Kentsel Gelişim Bakanlığı 

tarafından “2011 Yılının En İyi BİT Projesi” seçilmiştir.  

1.4.31.4.31.4.31.4.3 Bucheon CityBucheon CityBucheon CityBucheon City    (Trafik Yönetimi)(Trafik Yönetimi)(Trafik Yönetimi)(Trafik Yönetimi)    

Güney Kore’deki Bucheon City, trafik sıkışıklıkların yönetilmesi için sürücülere gerçek 

zamanlı trafik bilgisi sunmaktadır. Kullanılmakta olan uygulama ile trafik hızı farklı 

kaynaklardan (örn. kameralar, hız radarları) izlenebilmekte, ortalama hızı 

hesaplanabilmekte ve bu bilgiler sürücülere ulaştırılabilmektedir. CBS tabanlı veriler, 
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geçmişe ait ve gerçek zamanlı girdilerden yararlanarak trafik akışını ve araçların gerçek 

zamanlı hareketini tahmin eden Trafik Tahmini Aracı’nda kullanılmaktadır. Veri analizleri, 

sıkışıklığı atlatmak için kullanılabilecek en uygun yolu teşhis etmekte ve trafik akışını 

kolaylaştırmak için ek yol kapasitesine ihtiyaç duyulan noktaları belirlemektedir [75].  

Uygulama ile trafik hacmi verilerinin doğruluğunda %50-90 artış kaydedilmiş, trafikte 

daha yüksek ortalama hızlara ulaşılmış, trafik önlemlerinin şehir idaresi tarafından daha 

doğru alınması sağlanmış, sürücüler, gerçek zamanlı olarak sıkışık yollardan alternatif 

yollara yönlendirilebilmiştir. Ayrıda daha doğru trafik verileri sayesinde, şehir yönetimi, 

geleceğe dair yol planlamalarını daha etkin şekilde planlayabilmektedir (örn. yol 

genişletme çalışmasının yapılacağı noktaların belirlenmesi). 
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2222 EEEE----Sağlık HizmeSağlık HizmeSağlık HizmeSağlık Hizmettttlerilerilerileri    

2.12.12.12.1 Küresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel Eğilimler    

Küresel olarak pek çok ülkede, özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlık harcamaları hızlı 

artmaktadır. 2000-2010 yılları arasında dünyada Güneydoğu Asya dışındaki bölgelerde 

sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı hızlı artış göstermiştir (Şekil 2.1). 

Şekil 2.1 Küresel sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının değişimi 

 

Bunun sonucunda ülkeler, hızla artan sağlık harcamalarını kontrol altında tutmak için 

çeşitli adımlar atmaktadırlar.  

• Öncelikli olarak, kamu sağlık harcamalarının daha  sıkı yönetimi ve sunulan sağlık 

hizmetlerinin kapsamında değişiklikler (genellikle kısıtlamaya gidilmesi) 

yapılmaktadır. Özellikle 2008-2009’da yaşanan son küresel krizden sonra ülkeler 
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sağlık harcamalarında daha sıkı düzenlemeler yapmaktadırlar. Fakat kapsam 

değişiklikleri sonucunda kamu tarafından sunulan sağlık hizmetlerin kalitesinden 

kaynaklanan memnuniyetsizlik de artmaktadır.  

• Sağlık alanında sorumlulukların çerçevesini çizen ve yönetişim yapısını değiştiren 

reformlar hayata geçirilmektedir. İngiltere’de olduğu gibi Ulusal Sağlık 

Hizmetlerinin (NHS) yapısında ve süreçlerinde politikacıların nüfusunu azaltan 

radikal değişiklikler öneren reformlar hayata geçirilmektedir. 

• Ödeme mekanizmalarında maliyet şeffaflığını, verimliliği artırıcı ve riskleri sağlık 

sektörü değer zincirindeki paydaşlara yayan reformlar hayata geçirilmektedir. 

ABD örneğinde olduğu gibi yürürlüğe konulan kanunlar vasıtasıyla sağlık 

harcamalarında şeffaflık sağlanarak hastaların harcamalarında daha doğru 

kararlar almasına olanak sağlanmaktadır. 

• Kamu sağlık hizmetlerinin sunumundan çekilmekte, İngiltere örneğinde olduğu 

gibi özel sektörden hizmet alımı ve sağlık sektöründeki rekabet artmaktadır. 

• Hollanda örneğinde olduğu gibi kamu sağlık hizmetlerinde ödeme yapıcı rolden 

çıkarak daha çok yetkilendirme görevi veren role bürünmekte ve sağlık sigortası 

gibi hizmetleri özelleştirmektedir. 

Yaşlı nüfusundaki ve kronik hastalıklardaki artış, sağlık harcamalarının artmasındaki 

temel nedenlerdendir. 2000’li yıllarda %11 seviyesinde olan 60 yaş üstü dünya 

nüfusunun 2050 yılına geldiğinde %21 seviyesine ulaşması beklenmektedir.2000’li 

yılların başında %58-59 seviyesinde olan kronik hastalıklardan ölüm oranının 2030’lu 

yıllara gelindiğinde %70 seviyesine yaklaşacağı tahmin edilmektedir (Şekil 2.2). Yaşlılık 

ve kronik hastalıklar birbirleri ile genelde ilişkili olduğundan, kronik hastalıklarda görülen 

artışın, bu hastalıkların neden olduğu sağlık harcamalarını da ileriki yıllarda artıracağı 

öngörülmektedir. 

Yaşlı nüfusundaki ve dolayısıyla kronik hastalıklardaki artış ülkeleri yeni kaynak modelleri 

oluşturmaya, özel sektör kuruluşlarını yaşlıların uzun süreli bakımı için yenilikçi çözümler 

üretmeye ve yaşlı bakım evlerini hastalıkları önleyici tedbirler almaya yönlendirmektedir. 

Ülkeler ayrıca kronik hastalıklar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla kampanyalar 

yürütmekte ve sigarayı bırakma, obezite gibi sağlık programlarına daha fazla kaynak 

ayırmaktadır. Özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına çalışma ortamında spor ve sağlık 

hizmetleri sunmaktadır. Bunlara ek olarak bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler 
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sayesinde bireylerin sağlık konusundaki bilgiye erişimi kolaylaşmakta ve bilinç seviyesi 

artmaktadır.  

Şekil 2.2 Yaş gruplarına göre dünya nüfusu ve kronik hastalık ölüm oranları 

 

 

Mobil şebekelerin ve mobil cihazların herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda 

bilgiye erişimi kolaylaştırması özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz hizmet alan 

kırsal kesimdeki vatandaşlara sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında önem taşımaktadır. 

Mobil sağlık hizmetleri günümüzde sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma, hastalık 

teşhisi, hastalıkların tedavisi ve hastaların izlenmesi alanlarında hem vatandaşlara hem 

de sağlık çalışanlarına yardımcı olmaktadır.  

2012 yılı itibariyle dünyada 691 mobil sağlık hizmeti sunulduğu belirtilmiştir. Bu 

hizmetlerin 267 tanesi mobil hizmet sağlayıcıları tarafından sunulurken, geriye kalan 424 

Not: Yıllık özel sağlık harcamaları 5 milyar ABD dolarının üzerinde olan WHO ülkeleri
1 Bulaşıcı hastalıkları, gebelikle ilgili, anneye ait ve beslenme koşullarına bağlı ölümleri içermektedir

Kaynak: WHO Temel Sağlık Verileri; Birleşmiş Milletler World Population Prospects The 2010 Revision
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tanesi mobil hizmet sağlayıcıları dışındaki kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Mobil 

hizmet sağlayıcıları dışındaki 424 hizmetten 179’u hastalık önleme, 164’ü hastalık 

izleme, 114’ü hastalık teşhisi, 77’si sağlıklı yaşam ve 25’i hastalık tedavisi üzerine 

odaklanmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak hastalık önleme 

hizmetleri yaygın olurken, gelişmiş ülkelerde hastalık takibi mobil hizmetleri daha çok 

tercih edilmektedir (Şekil 2.3). 

Şekil 2.3 Küresel mobil sağlık hizmetleri 
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2.22.22.22.2 Bölgesel ve Uluslararası Politikalar ve Bölgesel ve Uluslararası Politikalar ve Bölgesel ve Uluslararası Politikalar ve Bölgesel ve Uluslararası Politikalar ve Ülke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleri    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 AvrupaAvrupaAvrupaAvrupa    BirliğiBirliğiBirliğiBirliği    

Avrupa Birliği ülkeleri e-sağlık hizmetleri altyapısının kurulmasında ve hizmetlerin hayata 

geçirilmesinde önemli adımlar atmışlardır. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonun e-sağlık 

hizmetlerini, Avrupa vatandaşlarının almakta oldukları sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 

amacıyla öncelikli bir alan ilan etmiştir.  

2004 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin e-sağlık hizmetlerini 

geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları amacıyla e-Sağlık Eylem Planını (2004-2010) 

oluşturmuştur. Bu eylem planıyla üye ülkelerin bölgesel veya ülkeye özel e-sağlık yol 

haritasının, üye ülkeler arası ortak hasta kimlik numaralarının, ülkeler arası hasta 

kayıtlarının ve hasta ile ilgi mesajların paylaşılmasını kolaylaştıracak standartların 

belirlenmesi ve e-sağlık alanında yatırımların hızlandırılması amaçlanmıştır [76].  

Bu amaçla, Avrupa Komisyonu e-sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasına engel olan 

unsurların ortadan kaldırılması için etkinliklerini artırmıştır. Sağlık bilgi sistemlerinin 

birlikte çalışmasının sağlanması ve tele-tıp uygulamalarındaki hukuksal çerçevenin 

tanımlanması için çalışmalar yürütülmüştür. Bilgi sistemleri ve hatta ülkeler arasında 

sağlık kayıtlarının paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarında hastaların kişisel bilgilerinin 

korunması öncelikli alan olarak belirlenmiştir [76]. 

2008 yılında 10 maddeden oluşan ve tele-tıp uygulamalarının Avrupa’da 

yaygınlaştırılması amaçlayan Tele-Tıp Eylem Planını oluşturmuştur. Ayrıca, 2011 yılında 

Avrupa Birliği ülkeleri arası sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hastaların 

ülkeler arası hareketliliğini artırmak amacıyla Sınır Ötesi Sağlık Hizmetleri Yönergesi 

yayımlanmıştır [76]. 

Günümüzde Avrupa Birliği ülkelerinin pek çoğunda devletler e-sağlık hizmetlerinin 

yürürlüğe konulmasına iliştin politika belgeleri ve hedefleri bulunmaktadır. Bu konuda 

sağlanan devlet desteğine örnek olarak pek çok Avrupa Birliği ülkesinde e-sağlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla idari destek ve uzmanlık birimleri kurulmuştur. 

Almanya’da Gematik, Fransa’da ASIP, Finlandiya’da THL National Institute for Health 

and Welfare e-sağlık hizmetleri altyapısının gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

kurulmuş ve geliştirilmiştir [77]. 
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Pek çok Avrupa Birliği ülkesinde e-sağlık alanında politika, strateji ve hedefler 

belirlenmiştir ve eylemler hayata geçirilmiştir. Elektronik sağlık kayıtları, teletıp ve 

standartlar ile ilgili eylemler AB27 ülkelerinin tamamında tamamlanmıştır. Elektronik 

sağlık kayıtları hayata geçirildikten sonra pek çok Avrupa ülkesinde bu kayıtlar üzerinden 

değerlendirilmelerin yapılması öne çıkmıştır (Şekil 2.4) [77]. 

Şekil 2.4 AB27 e-sağlık eylemleri ilerlemesi 

 

Ülkeler arası elektronik hasta kayıtlarının ve elektronik reçetelerin paylaşımı amacıyla 23 

Avrupa ülkesinin katılımıyla epSOS projesi başlatılmıştır. Bu projeyle yabancı bir hastaya 

hizmet veren başka bir Avrupa ülkesindeki doktor hasta ile ilgili bilgileri kendi dilinde 

ulaşabilmektedir [77].  

Avrupa Birliği’nde ayrıca e-sağlık alanında yönetim, paydaşların katılımı, hukuki altyapı, 

yatırım finansmanı ve harcama geri ödemeleri alanında önemli mesafe kat edilmiştir.  

Kaynak: European Commission, Ocak 2011, eHealth Strategies Report - European countries on their journey towards national eHealth infrastructures
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2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 İdari Sorumluluklar ve Yetkinlik Merkezleriİdari Sorumluluklar ve Yetkinlik Merkezleriİdari Sorumluluklar ve Yetkinlik Merkezleriİdari Sorumluluklar ve Yetkinlik Merkezleri    

Avrupa Birliği ülkeleri arasında e-sağlık stratejisinin belirlenmesi ve belirlenen stratejinin 

hayata geçirilmesi ortak bir yapı göstermemektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde bu 

sorumluluk Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Estonya, İrlanda, İtalya, Macaristan 

ve Hollanda gibi ülkelerde ise sorumluluklar (yeni teknolojiler, yenilikçilik, altyapı) farklı 

bakanlıklar ve birimler arasında dağıtılmıştır [77].  

12’den fazla Avrupa Birliği ülkesinde bakanlıkların gözetiminde belli konularda 

danışmanlık hizmeti veren ve yetkinlik merkezi olarak çalışan hukuki birimler 

oluşturulmuştur. Bu birimlerin görevi e-sağlık stratejisinin gerçekleştirilmesini yönetmek, 

denetlemek ve/veya e-sağlık altyapısının ve e-sağlık uygulama projelerinin 

gerçekleştirilmesinin sağlamaktır. Bu amaçla Slovakya’da Ulusal Sağlık Bilgi Merkezi e-

sağlık alanına özel bir düşünce kurumu oluşturmuştur. Almanya’da “Gematik” birimine 

ulusal e-sağlık eylemlerini gerçekleştirilmesi sorumluluğu kanun ile verilmiştir. 

İngiltere’de Sağlık Bakanlığına bağlı olan bir ajans (NHS Connecting for Health - CfH) 

ulusal sağlık hizmetleri bilgi teknolojileri eylemlerini hayata geçirmekle sorumlu 

tutulmuştur [77]. 

2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 Paydaşların KatılımıPaydaşların KatılımıPaydaşların KatılımıPaydaşların Katılımı    

Doğru planlama, kuruluş yapısı ve paydaşların katılımı e-sağlık uygulamalarının başarılı 

bir şekilde hayata geçirilmesi için önem taşımaktadır. Yanlış kurgulanan yönetişim yapısı 

ve süreçler e-sağlık uygulamalarının hayata geçirilmesinde paydaşlar arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümünü sağlayamamakta ve bazı kesimlerin diğer paydaşlara oranla 

daha güçlü olmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı, E-Sağlık hizmetlerinin yönetişim 

yapısının bir parçası olarak Avrupa Birliği’ndeki pek çok ülkede sivil toplum kuruluşları, 

hasta, sağlık sigortası şirketleri ve sağlık hizmetlerini sunan kurumların temsilcilerinin 

oluşturduğu danışma kurulları kurulmuştur [77].  

Avusturya’da 2005 yılından bu yana e-sağlık uygulamaları ile stratejinin ve hedeflerin 

belirlenmesinde farklı paydaşların süreçlere erken katılımı desteklenmektedir. Bu katılım 

sadece sorunların ortak çözümünü kolaylaştırmanın yanında Avusturya hükümetinin 

konuya vermiş olduğu politik desteğin kamuoyuna iletilmesine yardımcı olmaktadır [77]. 

2.2.1.32.2.1.32.2.1.32.2.1.3 Hukuk ve Düzenlemeye Yönelik AdımlarHukuk ve Düzenlemeye Yönelik AdımlarHukuk ve Düzenlemeye Yönelik AdımlarHukuk ve Düzenlemeye Yönelik Adımlar    
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Gizlilik, mahremiyet, sorumluluk, verilerin korunması gibi hukuksal ve düzenlemeye 

yönelik alanlar e-sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesindeki en büyük güçlüğü temsil 

etmektedir. Avrupa Birliğinde pek çok ülkede e-sağlık hizmetlerinin kullanımı hastaların 

haklarını belirten ve hasta verilerinin gizliliğini sağlayan kanunlar ve mesleki işlemleri 

düzenleyen gelen hukuksal çerçeve ile düzenlenmektedir [77].  

Danimarka, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Norveç, Slovakya ve İsveç gibi 

Avrupa ülkelerinde hukuksal çerçeve e-sağlık alanına adapte edilmiştir. Avrupa 

ülkelerinin pek çoğunda ayrıca, elektronik sağlık kayıtlarının güvenli bir şekilde 

saklanmasını ve güncellenmesini düzenleyen hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır 

[77].  

Teletıp alanındaki hukuksal düzenlemeler elektronik sağlık kayıtları kadar kapsamlı 

değildir. Özellikle sınır ötesi teletıp uygulamaları alanında sorumlulukların 

tanımlanmasında Avrupa Birliğinde hâlâ sıkıntılar yaşanmaktadır [77]. 

2.2.1.42.2.1.42.2.1.42.2.1.4 Finansman ve Harcama Geri ÖdemeleriFinansman ve Harcama Geri ÖdemeleriFinansman ve Harcama Geri ÖdemeleriFinansman ve Harcama Geri Ödemeleri    

Avrupa genelinde e-sağlık yatırımları temelde kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. 

Düzenli olarak e-sağlık alanına özel yatırım bütçelerinin kullanımı pek sık görülen bir 

uygulama değildir (Avusturya, İngiltere, İspanya hariç). Bununla birlikte, pek çok Avrupa 

ülkesinde e-sağlık alanında proje bazlı yatırım bütçeleri oluşturulmaktadır. Bazı 

durumlarda özel ve kamuya ait sağlık sigortası kuruluşları veya kamuya ait teknoloji ve 

yenilikçilik destek ajansları projelere finansman da sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, 

ülkeler Avrupa Bölgesel Gelişim fonlarından ve Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından 

da yararlanmaktadırlar [77].  

Avrupa’da teletıp sağlık harcamaları geri ödemeleri de farklılık göstermektedir. Fransa’da 

teletıp kararnamesi, hangi teletıp hizmetlerinin alınabileceğini ve bunların geri 

ödemesinin nasıl yapılacağını belirtmektedir. Bu kararnameye göre Fransa’daki sağlık 

ajansları sağlık hizmetleri sunan kurumlar ile teletıp hizmetleri alanında yıllık sözleşmeler 

yapabilmektedir. Bir başka seçenek olarak, teletıp hizmetleri geri ödemeleri sosyal sağlık 

sigortası tarafından karşılanabilmektedir [77]. 

2.2.1.52.2.1.52.2.1.52.2.1.5 Elektronik Sağlık KayıtlarıElektronik Sağlık KayıtlarıElektronik Sağlık KayıtlarıElektronik Sağlık Kayıtları    
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Pek çok Avrupa ülkesi elektronik sağlık kayıtları konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

1996 yılında e-sağlık ve elektronik sağlık kayıtları alanındaki stratejisini belirleyen 

Danimarka’da, elektronik sağlık kayıtları uygulaması hayata geçirilmiş ve ülke genelinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Doktorlar hasta kayıtlarının nerede yaratıldığından 

bağımsız olarak hastalarının sağlık kayıtlarına ulaşabilmektedirler. İskoçya’da merkezi 

acil sağlık kayıtları vatandaşların neredeyse tümü için 2007’den beri toplanmaktadır. 

Kayıtlar günde iki kere otomatik olarak pratisyen hekim sistemlerinden toplanmaktadır. 

Çek Cumhuriyetinde IZIP sistemi ulusal bazda internet tabanlı bir uygulama vasıtasıyla 

elektronik sağlık kayıtlarını, laboratuvar sonuçlarını, radyoloji raporlarını, acil bakım 

kayıtlarını tutmakta ve hastaların rızası dahilinde bu kayıtları sağlık kuruluşlarının 

erişimine açmaktadır. İspanya’da Endülüs Bölgesinde kullanılan DIRAYA sistemi gerçek 

anlamda detaylı elektronik hasta kayıtlarının tutulduğu bir uygulama örneğidir. Bu sistem 

birinci basamak sağlık kayıtları dışında üçüncü basamak sağlık, acil bakım, hastanede 

yatan hasta kayıtlarını tutmakta, tüm eczanelerle ve eczanelerin lojistik operasyonları ve 

faturalandırma sistemleri ile bütünleşik çalışmaktadır [77]. 

Avrupa’da elektronik sağlık kayıtlarının tutulması ve saklanması konusunda iki yöntem 

takip edilmektedir. Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, İzlanda ve İsviçre gibi ülkeler 

elektronik sağlık kayıtlarını hastaların açık sözlü veya yazılı rızası sonrasında yaratmakta 

ve saklamaktadırlar. Estonya, Polonya, Slovakya, İsveç gibi ülkelerde hastalar elektronik 

sağlık kayıtlarının tutulmaması hastanın talebine göre yapılmaktadır. Hastalar tarafından 

bir talep gelmediği taktirde elektronik sağlık kayıtları otomatik olarak yaratılmaktadır [77]. 

2.2.1.62.2.1.62.2.1.62.2.1.6 EEEE----reçetereçetereçetereçete    

Avrupa’da e-reçete uygulaması elektronik sağlık kayıtları kadar yaygın değildir. Bununla 

beraber Avrupa Birliği üyesi ülkelerin pek çoğu e-reçete uygulamasının hayata 

geçirilmesini ulusal e-sağlık stratejilerinin bir parçası olarak görmektedir. Ulusal düzeyde 

geniş kapsamlı e-reçete uygulaması Danimarka, Estonya, İzlanda ve İsveç’te hayata 

geçirilmiştir. Danimarka’da hastalar ilaç profillerine internet üzerinden ulaşabilmekte ve 

devamlı kullanım gerektiren bazı ilaçları yine internet üzerinden sipariş edebilmektedir 

[77].  

Bazı Avrupa ülkelerinde e-reçete uygulaması elektronik olarak ilaç iletimini veya 

elektronik imza kullanımını ele almayan ulusal düzenlemelerden dolayı hayata 

geçirilememiştir. E-reçete uygulaması hukuki seviyede kimlik doğrulaması, elektronik 
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imza, hastaların rızası, yazılı bir reçete kopyanın alınması gibi konuların düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Finlandiya’da e-reçete uygulaması hastanın rızasına ihtiyaç 

duymamakla birlikte hastaların reçetelerini yazılı alma hakları bulunmaktadır. Fransa’da, 

doktor muayenesini takiben reçeteler hastalara e-posta ile yollanabilmektedir [77]. 

2.2.1.72.2.1.72.2.1.72.2.1.7 Teletıp UygulamalarıTeletıp UygulamalarıTeletıp UygulamalarıTeletıp Uygulamaları    

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda teletıp uygulamaları üzerinde pilot çalışmalar 

yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlara odaklanmıştır. 

• Kronik hastalıklı bireyleri uzaktan takibi 

• Sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerden erişim 

• Sağlık ve sosyal hizmet sunan kurumlar arasında hasta bilgisinin paylaşımı ve 

sunulan hizmetlerin eşgüdümünün sağlanması 

• Yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması 

En geniş kapsamlı pilot uygulama İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen 

Tüm Sistem Gösterimi (WSD) programıdır. Bu program ile bireylerin kendi sağlıklarını 

takip etmeleri özgürlüklerine kısıtlama getirilmeden sağlanmaya çalışılmıştır [77].  

Avrupa seviyesinde, 2011 yılında başlatılan RENEWING HEALTH (REgionNs of Europe 

WorkINg toGether for HEALTH) projesi ile hasta odaklı bir yaklaşımla yenilikçi teletıp 

uygulamalarının test edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında bilgi teknolojilerinin 

sağlıkta kullanımında ve uzaktan kronik hastalık takibi ve tedavisinde ileri gitmiş 9 

bölgede hayata geçirilmiştir [77].  

Yerel pilot teletıp uygulamalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması Danimarka, İsveç, 

Norveç ve Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde mevcuttur. Bu ülkeler dışındaki Avrupa 

ülkelerinde, Slovakya, Romanya ve İspanya gibi ulusal düzeyde teletıp stratejisi 

dokümanları mevcuttur [77]. 

Teletıp alanındaki Avrupa örneklerindeki artışa rağmen, bu uygulamaların hayata 

geçirilmesinde üç temel düzenlemeyle ilgili unsur bulunmaktadır [77]. 

• Hastaların bizzat tedavi edilmesi gereksinimi: Avusturya gibi hastaların bir doktor 

ile yüz yüze tedavi edilmesi gereksinimi teletıp uygulamalarının hayata 
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geçirilmesinde engel olmaktadır. Bununla birlikte acil yardım gibi durumlarda 

Avusturya’da teletıp uygulamaları kullanılabilmektedir. 

• Akreditasyon: Özellikle İngiltere örneğinde teletıp konusunda akreditasyon ve 

eğitim öne çıkmaktadır. Tıp eğitimin müfredatında teletıp uygulamaları ile ilgili 

eğitimlerin/derslerin bulunması İngiliz Tıp Derneği tarafından önerilmektedir. 

• Sorumluluk: Sorumlulukların net olarak belirlenmemesi teletıp uygulamalarının 

sunulmasını zorlaştırmaktadır. Bu amaçla Danimarka ve Belçika’da teletıp ile 

sunulan sağlık hizmetlerinde hukuki sorumlulukları belirlemiştir. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 İsveçİsveçİsveçİsveç    

İsveç’te sağlık hizmetleri Ulusal Devlet, 21 Bağımsız Bölgesel Konsey ve 290 Belediye 

gibi üç adet bağımsız kurum tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumlar sağlık hizmetlerini 

doğrudan kendileri vatandaşlara sunabildiği gibi, özel sektör şirketlerini, sivil toplum 

kuruluşlarını ve kooperatifleri de kullanarak sağlık hizmetlerini sağlamaktadır. Bununla 

birlikte, özel sektör tarafından sağlanan sağlık hizmetleri İsveç’te gün geçtikçe 

artmaktadır [78].  

Merkezi hükümet sağlık sisteminin hedeflerini belirlemekte ve düzenlemeleri 

yapmaktadır. Yerel yönetimler ise yerel şartlara ve önceliklere göre sağlık hizmetlerini 

vatandaşlara sunmaktadır.  

Genel olarak yerel ve merkezi yönetimler ortak bir stratejiye bağlı kalmaksızın e-sağlık 

hizmetlerini ortak bir şekilde geliştirmiştir. 2006 yılında üst seviye bir yönetişim yapısı 

oluşturulmuş ve e-sağlık politikaları merkezi olarak belirlenmeye başlanmıştır. 2006 

yılında oluşturulan Ulusal e-Sağlık Strateji düzenli olarak değerlendirilmiş ve 

güncellenmiştir. Ayrıca Ulusal e-Sağlık Strateji 2004 yılında yayımlanan Avrupa Birliği e-

Sağlık Eylem Planına uygun olarak oluşturulmuştur. e-Sağlık Stratejisi temelde aşağıda 

özetlenen 6 eylem alanından oluşmuştur. 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanımını 

sağlayacak hukuki düzenlemelerin yapılması 

• Ortak veri altyapısının oluşturulması 

• Orta teknik altyapının oluşturulması 

• Birbirleri ile bütünleşmiş bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinin kurulması 
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• Veriye farklı kuruluşlar tarafından erişimin sağlanması 

• Verinin ve hizmetlerin vatandaşlara kolay bir şekilde sunulması 

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Derneği (SALAR), merkezi hükümeti, belediyeleri ve 

bölgesel konseyleri temsil etmekte ve e-sağlık hizmetlerinin belediyeler ve bölgeler 

tarafından hayata geçirilmesi ve benimsenmesi için kampanyalar yürütmektedir. SALAR 

e-sağlık çözümleri üreten Inera AB adlı özel bir şirketi de bünyesinde bulundurmaktadır. 

SALAR’ın önemli bir diğer parçası ise İsveç e-Sağlık Merkezi’dir (CeHIS). CeHIS e-sağlık 

stratejisi, eşgüdüm, ulusal altyapının standartlarının belirlenmesi, hizmetlerin tedariki ve 

e-sağlık projelerin hayata geçirilmesi alanlarında önemli tecrübeleri sahip bir kurumdur. 

Ayrıca CeHIS e-sağlık ile ilgili İsveç’teki tüm eylemleri yönetme, eşgüdümü sağlama, 

ilerleme takibi ve değerlendirilmesinin yapılmasından sorumludur.  

İsveç’te 2008 yılında Hasta Verisi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile sağlık 

hizmetleri çalışanları hastaların elektronik sağlık kayıtlarına erişebilmektedirler. Bununla 

birlikte hangi sağlık kuruluşlarının veya doktorların bu veriye erişebileceğinin kararı 

hastalar tarafından verilmektedir. Elektronik sağlık kayıtlarına erişim her durumda 

hastanın rızasına bağlıdır. Bununla birlikte hastalar bazı verilere erişimi de 

önleyebilmektedir ve verilerine kimlerin eriştiğini görebilmektedirler. Sağlık kuruluşları 

ayrıca eriştikleri kişisel bilgiler ile ilgili olarak hastalara ne amaçla bu verileri kullandıkları 

ile ilgili bilgi vermekle yükümlüdür. 

İsveç’te Ulusal Hasta Bilgisi 2008 yılından bu yana kullanımdadır. Daha öncesinde 

yapılmış olan elektronik hasta kayıtlarına yönelik bir pilot uygulamayı temel almakta ve 

odağında elektronik hasta kayıtlarının tutulmasında hastanın rızasını bulundurmaktadır. 

Elektronik hasta kayıtlarında hasta ile ilgili kişisel bilgiler, tedaviler, kronik hastalıklar, 

tıbbı alarm bilgileri (örn. alerjiler), tıbbı tahlil sonuçları gibi bilgiler tutulmaktadır. 

Hastaların kullandıkları ilaçlar ile ilgili bilgiler ayrı bir sistemde yönetilmektedir. Hem ilaç 

hem de hastaların elektronik kayıtlarına sağlık kuruluşları ve doktorlar hastaların rızası 

sonucunda ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte İsveç’te vatandaşlar elektronik sağlık 

kayıtlarına internet üzerinden ulaşabilmektedirler. 

Ulusal e-reçete uygulaması İsveç’te 2000 yılından beri kullanılmaktadır. Ulusal bazda e-

reçete uygulamasının yaygın olması 1990’lı yılların sonunda oluşturulan strateji ve 

özellikle sağlık hizmetleri için fiber optik altyapının kurulması ile mümkün olmuştur. Bu 

altyapı sayesinde kişisel ve gizlilik içeren bilgiler ve tıbbi görüntüler güvenli bir şekilde 
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iletilebilmektedir. Fiber optik altyapısı İsveç’teki tüm hastaneleri, temel sağlık birimlerini 

ve diğer pek çok sağlık merkezini IP tabanlı genişbant erişimi ile birbirine bağlamaktadır. 

Teletıp uygulamaları İsveç’te yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanda 100’den fazla 

uygulama hastanelerin %75’inde fazlasında mevcuttur. Teletıp alanından uzaktan tanı, 

uzaktan gözlem gibi uygulamalar öne çıkmaktadır. Uzaktan konsültasyon ve video 

konferans gibi uygulamalar 12’den fazla kişinin veya ortamın aynı anda iletişime 

geçmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte ulusal yardım hattı vatandaşlara günün 

herhangi bir zamanında hemşirelere ve uzmanlara erişim imkanı tanımaktadır. Ayrıca, 

internet uygulamaları vatandaşlara sağlık hizmetleri ile ilgili bilgileri sunabilmekte ve 

vatandaşlar başvurdukları sağlık kuruluşları ile ilgili bekleme zamanlarını 

görebilmektedir. Radyoloji, X-ray, tomografi gibi görüntüler yaygın olarak konsültasyon 

ve ikinci bir danışma için paylaşılabilmektedir.  

Bunlara ek olarak, pek çok sağlık kuruluşunun internet üzerinde pratik bilgiler ve öneriler 

sunan portalları bulunmaktadır. Genel olarak bu portallarda semptomlar ve hastalıklar 

hakkında bilgiler ve bu semptomlara göre tedavi için öneriler ve gerekli durumlarda bir 

doktora başvurulması ile ilgili uyarılar sunulmaktadır. Bu portallarda ayrıca, sağlıklı bir 

yaşam ve sigarayı bırakma ile ilgili genel bilgiler de sunulmaktadır. 

Vatandaşların ve sağlık hizmetlerinde çalışanların kimliklerini saptamak amacıyla e-

kimlikler İsveç’te kullanılmaktadır. Vatandaşlar ve hastalar e-kimlikleri 2005 yılından bu 

yana sağlık hizmetlerine erişimde, yaş teyidinde, kimlik teşhisinde ve eczanelerden ilaç 

temininde kullanmaktadırlar. Bunlara ek olarak e-kimlikler alışverişte ve bankacılık 

işlemlerinin gerçekleştirirken de kullanılabilmektedir. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 DanimarkaDanimarkaDanimarkaDanimarka    

Politik ve idari olarak Danimarka devlet, bölgeler ve belediyeler olarak üç seviyeden 

oluşmaktadır. Politik ve idari yapılanmaya paralel olarak Danimarka’da sağlık sektörü de 

ülke, bölgeler ve belediyeler olarak yapılandırılmıştır. Merkezi hükümet sağlık hizmetleri 

politikalarını ve hukuki düzenlemeleri belirlemek ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlara 

sunumunun eşgüdümünü sağlamakla görevlidir. Bu yapıda bölgeler temel ve uzmanlık 

gerektiren sağlık hizmetlerinin vatandaşa sunumu ile görevlendirilmiştir. Belediyeler ise 

önleyici tedbirler ve iyileştirme konularında sorumluluk sahibidir [79].  
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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı sağlık politikalarını, düzenlemeleri, uyulması gerekli olan 

ilkeleri belirlemektedir. Bölgelerde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda 

hastanelerin işletilmesi bölgesel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Belediyeler ise 

çoğunlukla sosyal hizmetler, evde bakım, okul sağlık hizmetleri, çocuk diş bakımı ve 

iyileştirme gibi alanlarda sorumluluklar taşımaktadır.  

Altyapı bağlamında, Danimarka’da pratisyen hekimlerin %99’u bilgisayar kullanmakta ve 

pratisyen hekim muayenelerinin %90’ından fazlasının genişbant internet erişimi 

bulunmaktadır. Yerel elektronik sağlık kayıtları ülke genelinde yaygın olarak 

tutulmaktadır. Pratisyen hekim muayenelerinin %90’ından fazlasında sağlık kayıtları 

dijital ortamda tutulmaktadır. Ayrıca Pratisyen hekim muayenelerinin %98’e yakınında 

radyoloji ile ilgili veriler dijital olarak saklanmaktadır. Verilerin dijital ortamda tutulmasının 

yanında, pratisyen hekim muayenelerinin %96’sı laboratuvar sonuçlarına elektronik 

ortamda ulaşabilmekte ve %74’ü elektronik sağlık verilerini diğer kurumlar ile 

paylaşabilmektedir. E-reçete alanında ise pratisyen hekimlerin %97’si düzenli olarak e-

reçete uygulamasını kullanmaktadır.  

Danimarka’nın e-sağlık alanındaki çalışmaları 1996 yılına kadar uzanmaktadır. Elektronik 

sağlık kayıtları 1996 yılında uygulama alınmıştır. 2003 yılındaki e-sağlık stratejisi ile 

birlikte elektronik sağlık kayıtları daha kapsamlı olarak uygulamaya konulmuştur. 

Yürürlükte bulunan en son e-sağlık strateji belgesi (yayımlamış olan 4. e-sağlık stratejisi 

belgesidir) 2008 yılında yayımlanan “Danimarka Sağlık Hizmetleri Dijitalleştirme Ulusal 

Stratejisi”dir.  

Danimarka’da e-sağlık alanındaki tedarikten, stratejiden ve standartların belirlenmesinde 

sorumlu olan kuruluş 2010 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yapılanmada bir 

önceki yapıya benzer şekilde İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı birimler 

ulusal standartların belirlenmesinde ve ulusal altyapı konusunda karar alma yetkisine 

sahiptir. Bölgelere ve belediyelere kendi alanlarındaki projelerin yürütülmesi ve yürütülen 

bu projelerin ulusal standartlara uygunluğu sağlama görevi verilmiştir. Bundan dolayı, 

bölgeler ve belediyeler e-sağlık hizmetlerinin Danimarka’da yaygınlaştırılmasında önemli 

bir rol oynamaktadır.  

Bahsedilen bu kuruluş dışında, ulusal seviyede e-sağlık altyapısında görev yapan 

Sundhed.dk ve MedCom kurumları bulunmaktadır. Sundhed.dk Danimarka’daki tüm 

kamu sağlık birimlerinin katılımıyla oluşturulmuş olan 2003 yılında yayına başlayan bir 
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internet portalıdır. Sundhed.dk Danimarka’nın resmi e-sağlık portalıdır ve bu portala 

vatandaşlar e-imza ile giriş yapabilmektedirler. Vatandaşlar portalda genel sağlık ile 

bilgilerin yanında kişisel bilgilerine erişebilmekte, sağlık personeli ise aynı portal 

vasıtasıyla hastalarının elektronik sağlık kayıtlarına ulaşabilmektedir. MedCom ise 1994 

yılında sağlık hizmetlerinde çalışanlar, özel sektör şirket temsilcileri ve kamu birimleri 

katılımıyla kurulan kar amacı gütmeyen ve pratisyen hekimlere hizmet sunmayı 

amaçlayan bir birimdir. Genel olarak MedCom e-sağlık projelerinin yürütülmesi ve 

standartların paydaşlara iletişiminin sağlanması alanlarına odaklanmıştır.  

Yayımlanan en son e-sağlık stratejisinde kişisel verilerin gizliliği ve korunması alanlarına 

daha fazla önem verilmiştir. Temelde Danimarka’da hastalar elektronik sağlık kayıtlarının 

paylaşılmasına rıza göstermedikleri durumlarda bu veriler sağlık kuruluşları ile 

paylaşılmamaktadır. Fakat varsayılan uygulamada hastalar tarafından böyle bir talep 

iletilmediği sürece elektronik sağlık kayıtlarına yasalar çerçevesinde sınırları çizilmiş 

sağlık çalışanları ve yine yasalarla belirtilmiş durumlarda erişebilmekte ve bu kayıtlar 

hastaneler arasında paylaşılabilmektedir. 

Danimarka’da elektronik sağlık kayıtlarının tutulması amacıyla Ulusal Hasta Endeksi 

kullanılmaktadır. Bu endeks vasıtasıyla hastalar ile ilgili kişisel bilgiler, tedaviler, 

laboratuvar sonuçları gibi sağlık ile ilgili veriler tutulabilmektedir. 2013 yılında bu yapının 

daha kapsamlı olarak farklı birimlerden verileri içerecek şekilde genişletilmesi 

planlanmaktadır. Ayrıca bu verilere Sundhed.dk potalı üzerinden vatandaşların erişiminin 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu yeni uygulamanın hayata geçirilmesiyle Danimarka’da 

vatandaşlar aşağıdaki bilgilere kolayca erişebilecektir 

• 1995’ten günümüze kadar yapılan hastane ziyaretleri 

• Son iki yıl içerisinde alınan ilaçlar 

• Organ bağışı ile ilgili kişisel tercihler 

• Doktorlar tarafından talep edilen laboratuvar testlerinin durumu 

• Hastaya atanan pratisyen hekimin iletişim bilgileri 

Danimarka e-reçete konusunda önde giden ülkelerden birisidir ve temel sağlık hizmetleri 

sağlayıcılarının %100’e yakını e-reçete uygulamasını kullanmaktadır. Elektronik ortamda 

reçetelerin hazırlanmasının yanında doktorlar reçeteleri yazılı olarak, faks veya telefon 

yoluyla da iletebilmektedir. 
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Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar ve kronik hastalık sahibi bireyler için 

uzaktan bakım hizmetlerine Danimarka’da önem verilmektedir. 2008-2012 yılları 

arasında MedCom teletıp uygulamaların yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan programı 

yönetmiştir. Yürütülen bu program video konferans ortamının geliştirilmesi, evden izleme 

ve görüntü transferi yapılması alanlarına odaklanmıştır. Bu programın dışında tele-

dermatoloji, tele-alkol rehabilitasyonu, tele-yara ve sınır ötesi teletıp alanlarında projeler 

yürütülmüştür. Ayrıca hastaneler arasında x-ray ve mamogram gibi görüntülerin ve 

verilerin paylaşılması amacıyla teletıp uygulamaları da bulunmaktadır. 

Elektronik kimlik kartları yerine Danimarka hükümeti dijital imzaların kullanılmasını 

benimsemiştir. Bu amaçla Danimarka vatandaşları bir ücret ödemeden resmi elektronik 

imzalarına sahip olabilmekte ve bu elektronik imzaları devletin sunmuş olduğu tüm e-

devlet hizmetlerinde kullanabilmektedirler. 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 KanadaKanadaKanadaKanada    

2000 yılında Kanada sağlık bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulmasını ve bölgeler arasında 

birlikte çalışabilen elektronik sağlık kayıtlarının hayata geçirilmesini sağlık alanındaki 

önceliklerden bir tanesi olarak ilan etmiştir. Bu taahhüt, 2003 yılında yayımlanan Sağlık 

Hizmetlerinin Yenilenmesi Uzlaşması belgesinde ve 2004 yılında yayımlanan Sağlık 

Hizmetlerini Güçlendirme 10 Yıllık Planında da vurgulanmıştır [80].  

Sağlık alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi önceliğinden dolayı Kanada 

hükümeti e-sağlık altyapısının geliştirilmesinin hızlandırılması amacıyla bağımsız ve kar 

amacı gütmeyen Infoway kurumuna 2000 yılında 500 milyon dolarlık kaynak tahsis 

etmiştir. 2003 yılından 600 milyon dolar ve 2004 yılında 100 milyon dolar ek kaynak 

tahsis edilerek toplamda Infoway kurumuna 1,2 milyar dolarlık kaynak tahsisi yapılmıştır 

(Şekil 2.5).  
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Şekil 2.5 Infoway’in hedefleri ve yatırım öncelikleri 

 

2000 yılında Infoway’e birlikte çalışabilen e-sağlık altyapısının kurulması görevi 

verilmiştir. Günümüzde Kanada’da pek çok bölgede elektronik sağlık kayıtları 

uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Infoway’ın temel hedefleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir 

• Elektronik sağlık kayıtları sistemlerinin tutarlı standartlar bazında oluşturulması ve 

sonucunda sistemler arası birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve verilerin bölgeler 

arasında transferinin hızlandırılması 

• Daha sonra hayata geçirilecek olan e-sağlık uygulamaları için ortak bir altyapının 

oluşturulması 

• Mümkün olduğunda ortak çalışmanın desteklenmesi ve sonucunda gereksiz 

ve/veya mükerrer çabaların ve yatırımların önlenmesi 

Yenilikçilik ve çözümlerin benimsenmesi – 60 milyon dolar

Telesağlık
120 milyon
dolar

Sağlık
gözetimi
100 milyon 
dolar

Kronik
Hastalıklar

Temel
Sağlık

Kanser

Hasta
Emniyeti

Bekleme
Süreleri

Ruh
Sağlığı

Vb.

Bütünleşik elektronik sağlık kayıtları – 175 milyon dolar

Kayıtlar
134 milyon
dolar

İlaç sistemleri
185 milyon
dolar

Laboratuvar 
sistemleri
150 milyon
dolar

Tanısal 
görüntüleme
310 milyon
dolar

Altyapı – 32 milyon dolar

Kaynak: Canada Health Infoway Inc., Advancing Canada’s Next Generation of Healthcare Vision 2015

Birbirleri ile bütünleşik 
olarak çalışan entegre 
elektronik sağlık 
kayıtlarının Kanada 
geneline 
yaygınlaştırılması ve 
çözümlerin Kanada’daki 
idari bölgelerde yaygın 
olarak kullanılması

Infoway’in hedefleri Mevcut öncelikler
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• Ölçek ekonomisini kullanarak uzun vadede maliyetlerin ve sistemlerin kurulum 

zamanlarının düşürülmesi 

• Oluşturulan elektronik sağlık kayıtları sistemi sağlık değer zincirinde bulunan pek 

çok paydaş ile verilerin otomatik olarak paylaşılmasını sağlarken, hastaların 

bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. 

• Kanada’da bölgesel elektronik sağlık kayıtları sistemimin tamamlanmış olması için 

6 temel veritabanının hayata geçirilmiş olması gerekmektedir. Günümüzde 

Kanada’daki 9 bölgede tamamlanması gereken 6 veritabanından 4’ü hayata 

geçirilmiştir. Güney batı, orta Kanada ve doğudaki toplam 5 bölgede tüm 

veritabanları hayata geçirilmiştir (Şekil 2.6) [81]. 

Şekil 2.6 Kanada’da elektronik sağlık kayıtları sistemi ilerleme durumu 

 

 

Kaynak: Canada Health Infoway Inc. (https://www.infoway-inforoute.ca/)

Kanada’da elektronik sağlık kayıtları sistemi ilerleme durumu
30 Haziran 2012 tarihine göre

Klinik raporlar

Laboratuvarlar

İlaçlar

Tanısal görüntüleme

Hastane kayıtları

Hasta kayıtları
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2.2.52.2.52.2.52.2.5 ABDABDABDABD    

2.2.5.12.2.5.12.2.5.12.2.5.1 Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı 2011 Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı 2011 Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı 2011 Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı 2011 ––––    2015201520152015    

Elektronik sağlık kayıtları (EHR), kişisel sağlık kayıtları (PHR), tele-sağlık cihazları, 

uzaktan izleme teknolojileri ve mobil sağlık uygulamaları dahil olmak üzere genel 

anlamda sağlık bilgileri teknolojileri (Sağlık Bilişimi) adıyla bilinen teknolojiler ABD'de, 

belirgin biçimde, verimsiz kullanılmaktadır. 2010 yılında muayenehanelerin sadece 

yüzde 25’i EHR’lerden yararlanırken; akut bakım merkezlerinin (hastaneler) yüzde 15'i 

bu kayıtları kullanmıştır. ABD’de uzaktan izleme ve tele-sağlık teknolojilerinin kullanımı 

çok daha düşük düzeydedir. Birçok tüketici banka bilgilerine hemen her gün internet 

üzerinden erişirken, ABD’de tüketicilerin sadece yüzde 7'si kendi kişisel sağlık bilgilerine 

erişmek için interneti kullanmıştır [82]. 

Yeni mevzuatla ilgili bir gündem tesis edilmiş ve sağlık alanındaki BT çalışmaları için 

önemli bir kaynak ayrılmıştır. Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası 2009 

kapsamında yürürlüğe sokulan Ekonomik ve Klinik Sağlık için Sağlık Bilgi Teknolojisi 

(HITECH) Yasası ile sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla sağlık sisteminin sağlık 

bilişimini benimsemesini ve anlamlı bir biçimde kullanmasını sağlamak için milyarlarca 

dolarlık kaynak tahsis edilmiştir.  

2010 Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası ve bu yasayı tadil eden 2010 Sağlık ve 

Eğitim Uzlaştırma Yasası (İkisi birden Uygun Fiyatlı Bakım Yasası olarak anılmaktadır) 

HITECH Yasası üzerine inşa edilmiş olup sağlık alanındaki geniş kapsamlı dönüşümler 

için kritik öneme sahip bir mevzuattır. 

ABD Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal 

Koordinasyon Kurumu (ONC) öncülüğünde Kongre’nin ve Yönetimin sağlık bilişimi 

hedeflerini yaşama geçirmek amacıyla etkinlik gösteren kamu ve özel sektör 

kuruluşlarıyla çalışan diğer federal ortaklarla yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.  

İlk Federal Sağlık Bilişimi Stratejik Planı 2008 yılı Haziran ayında yayımlanmıştır. 

HITECH Yasasıyla Kamu Sağlık Hizmetleri Kanununa eklenen maddesi uyarınca ONC 

planın güncellenmesinden ve tekrar yayımlanmasından sorumludur. 2011 - 2015 Federal 

Sağlık Bilişimi Stratejik Planıyla bir önceki versiyon sağlık bilişimi ve sağlık bilişimi 

politikası alanında hızla değişen görünüme paralel bir biçimde güncelleştirilmiştir. Plan 

güncellemek için ONC, HIT (Sağlık Bilişimi Teknolojisi) Politika Komitesi tarafından 
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ortaya konan stratejik çerçeveden yararlanmış ve federal kurumlar/ofisler ve özel sektör 

temsilcileriyle de görüşmeler yaparak daha yoğun girdi alınmasını sağlamıştır.  

ONC planın çeşitli versiyonları hakkında yorumlarını almak için federal ortaklarıyla, özel 

sektör kuruluşları ve kamu paydaşlarıyla da ilişki kurmuştur. Stratejik planla aşağıda 

açıklanan 5 ana hedef belirlenmiştir (Şekil 2.7). 

Şekil 2.7 ABD federal sağlık bilgi teknolojileri strateji haritası 

 

 

Hedef I; "Sağlık Bilişiminin Anlamlı Kullanımıyla Bilgi Alışverişinin Benimsenmesi" 

alanında hükümetin önümüzdeki beş yıl içindeki sağlık bilişimi stratejisinin ana noktası 

ele alınmaktadır. "Anlamlı Kullanım" ile bilgi değişiminin ilk iki aşamadaki kullanımının 

yaygınlaştırılması ve takip eden üçüncü aşamada sağlık hizmetleri performansının 

iyileştirilmesi için çaba sarf edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmalar, sertifikalı EHR 
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teknolojinin anlamlı kullanımının tanımlanması, CMS (Medicare ve Medicaid Hizmetleri 

Merkezleri) vasıtasıyla uygulanan Medicare ve Medicaid EHR Teşvik Programları 

aracılığıyla anlamlı kullanımın yaşama geçirilmesi için çaba gösterilmesi ve hibe 

programları yoluyla kamu sağlığı birimleri ve laboratuvarlar arasında bilgi değişimi dahil 

olmak üzere anlamlı kullanım desteklenmesi olarak iki alana odaklanmıştır. 

Hedef II, “Sağlık Bilişimini Kullanarak Tıbbi Bakımı İyileştirme, Toplum Sağlığını 

Geliştirme ve Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerini Azaltma” alanında sağlık bilişiminin sağlık 

reformunun hedeflerine katkıda bulunabilme yolları ele alınmaktadır. Tıbbi bakımı 

iyileştirme, toplum sağlığını geliştirme ve kişi başına sağlık hizmetlerinin maliyetlerini 

azaltmak amaçlanmaktadır. Uygun Fiyatlı Bakım Yasasının yaşama geçirilmesi için 

EHR’lerin, bilgi değişiminin, kalite iyileştirme girişimlerinin ve sağlık reformu pilot 

uygulamalarının yaygınlaşması gerekmektedir. Hükümet bu etkinliklerin her biri 

kapsamında yatırım yapmakta ve sağlık sisteminin dönüşümünde sağlık bilişiminden 

yararlanmaktadır. 

Hedef III, "Sağlık Bilişiminde Güven ve İnancın Teşvik Edilmesi" alanında hükümetin 

sağlık bilişimi ile ilgili gizlilik ve güvenlik alanlarındaki anlayışını güncelleştirme 

çabalarına odaklanılması ve hizmet sağlayıcılar ve halk nezdinde EHR’lere, sağlık bilgisi 

değişimine güvenin ve inancın inşa edilmesi amaçlanmaktadır.  

Hedef IV, "Bireylere Hem Kendi Sağlıklarını Hem De Sağlık Sistemini Daha İyiye 

Götürmek İçin Gerekli İmkânların ve Gücün Sağlanması" alanında hükümetin bireysel 

ihtiyaçları ve beklentileri karşılamak için sağlık bilişimi politikalarını ve programlarını nasıl 

tasarlayacağı, bireylerin kendi bilgilerine erişiminin nasıl sağlanacağı, güçlü tüketicilerin 

bulunduğu bir sağlık bilişimi pazarının desteklenmesi ve bireylerin ve doktorların sağlık 

bilişimi kanalıyla iletişiminin daha iyi bir biçimde bütünleşmesi gibi başlıklar ele 

alınmaktadır. Ulusal sağlık bilişim politikasının ve programlarının tasarlanmasında sesini 

duyurabilen ve kullanışlı araçlarla kendi sağlık bilgilerine erişim yetkisi tanınan bir 

kamuoyu, hasta merkezli bir sağlık sistemine geçişte önemli bir itici güç olabilmektedir. 

Hedef V, "Hızlı Öğrenmenin ve Teknolojik İlerlemenin Sağlanması" alanında sağlık 

bilişiminin ve anlamlı kullanımın yenilikçiliği mümkün kılabilmesi ve sağlık bilgilerinin 

doğru kullanımıyla halk genelinde sağlık hizmetleriyle ilgili bilginin artırabilmesi yollarının 

ortaya konulması üzerine odaklanma amaçlanmaktadır. Hükümet uzun vadede 

muazzam miktarlardaki verilerin uygun bir biçimde toplanacağı, analiz edileceği ve 
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gerçek zamanlı algoritmalar ve fonksiyonlar kullanılarak yararlanılacağı öğrenme 

yeteneğine sahip bir sağlık sistemi öngörüsünü hedeflemektedir. Gelecekte bunların 

olabilmesi için teknik anlamlı kullanım temeli üzerine inşa edilecek yenilikçiliği ve bu 

temelin sağlık hizmetleri pratiğinde kullanılması için yeni yolların bulunması 

gerekmektedir.  

2.2.5.22.2.5.22.2.5.22.2.5.2 Araştırma ve YenilikçilikAraştırma ve YenilikçilikAraştırma ve YenilikçilikAraştırma ve Yenilikçilik    

Sağlık alanındaki çok çeşitli sorunları aşabilmek için yeni fikirler, çözümler ve yaratıcı 

yaklaşımlar bulmada yaratıcılığın geliştirilmesi, yenilikçiliğin ödüllendirilmesi ve 

mükemmelliğin üst düzeye çıkarılması çok önemlidir. Aşağıdaki açıklanan ONC 

programları sağlık bilişimi alanında yapılan araştırmalar ve yaşama geçirilen yeniliklerle 

elde edilecek modern, birbirleri ile yakından ilişkili ve çok daha gelişmiş bir sağlık 

hizmetleri sistemi çerçevesinde vatandaşların elektronik sağlık kayıtlarından 

yararlanmalarını sağlayacak bir temel oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır 

[83]. 

2.2.5.2.1 Stratejik Sağlık Bilişimi İleri Araştırma Projeleri (SHARP)  

Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu (ONC) sağlık bilişiminin 

benimsenmesini engelleyen ve çok iyi bir biçimde dokümantasyonu yapılmış sorunların 

çözümü için yenilikçi araştırmaları desteklemektedir. Bu programla elde edilen bilgi ve 

yenilikler ile sağlık bilişiminin anlamlı kullanımı konusundaki ilerlemeyi hızlandıracak, 

yüksek performanslı, adaptif, ülke genelinde yaygın bir sağlık sisteminin kurulmasının 

kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Stratejik Sağlık Bilişimi İleri Araştırma Projeleri Programında (SHARP) Urbana-

Champaign’de kurulu Illinois Üniversitesi, Houston’da kurulu Teksas Üniversitesi, 

Harvard Üniversitesi, Mayo Clinic ve Massachusetts Hastanesi tarafından üstlenilen 

büyük ölçekli ortak çalışmalar öncülük etmektedir. Bu işbirlikleri ile dört yıllık bir süre 

zarfında ilgili araştırma alanlarında somut hedeflere ulaşmak için her biri geniş kapsamlı 

araştırmalar yürütülmektedir.  

SHARP kapsamında yapılan çalışmaların meyvelerini yüksek performanslı, öğrenme 

kabiliyetine sahip bir sağlık sistemine ulaşmadaki kritik alanlarda hasta merkezli sağlık 

bilişimi BT ürün ve hizmetlerinde köklü iyileştirmeler şeklinde vermesi amaçlanmaktadır. 
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SHARP fonlarından yararlanan kurum ve kuruluşlar hâlihazırda aşağıdaki alanlarda 

araştırmalar yürütmektedirler: 

• Güvenlik ve Sağlık Bilgi Teknolojisi - Urbana-Champaign’de kurulu Illinois 

Üniversitesi gizlilik ve güvenlik risklerini azaltıp, kamuoyunun güvenini artıracak 

teknolojilerin ve politika önerilerinin geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

• Hasta Merkezli Bilişsel Destek - Houston’da kurulu Teksas Üniversitesi tarafından 

yürütülen yenilikçi bilişsel araştırmalarla sağlık personelinin verdiği tıbbi bakıma 

hekim ve karar mekanizmasının da dahil edilmesi ve gereken desteğin sunulması 

için sağlık bilişiminin gücünden yararlanılması amaçlanmaktadır. 

• Sağlık Uygulamalarının ve Ağlarının Tasarımı - Harvard Üniversitesi bilgi 

değişimini kolaylaştıracak, ancak bunu yaparken de elektronik sağlık bilgilerinin 

doğruluğunu, gizliliğini ve güvenliğini temin edecek yeni ve geliştirilmiş sistem 

tasarımlarının oluşturulmasına yönelik platform tabanlı araştırmalar yürütmektedir. 

• EHR Bilgilerinin İkincil Kullanımı - Mayo Clinic sağlık hizmetlerinin genel anlamda 

kalitesini artırmak için mevcut EHR verilerinden yararlanarak yeni en iyi uygulama 

önerilerinin oluşturulmasına yönelik stratejiler geliştirmektedir.  

• Prototip Sağlık İntraneti - Massachusetts Hastanesi daha yüksek kalitede hasta 

verileri sağlamak amacıyla tıbbi cihaz üreticilerinin farklı üreticilerin cihazlarıyla, 

EHR’lerle ve sağlık bilişimi sistemleriyle birlikte çalışabilecek ürünler 

yaratabilmesine imkân verecek teknolojileri, yazılımları, standartları ve araçları 

geliştirmektedir. 

2.2.5.2.2 Sağlık Bilişimi Alanında Ödüller ve Yarışmalar 

2009 yılı Eylül ayında başlatılan Amerikan İnovasyon Stratejisiyle devlet kurumlarına 

yeniliği teşvik etme ve yeniliğin avantajlarından en iyi şekilde yararlanma kabiliyetlerini 

artırmak için ödüller ve yarışmalar gibi politika araçlarını devreye sokma inisiyatifiyle 

sağlık bilişimi alanında ödüller verilmekte ve yarışmalar düzenlenmektedir.  

Aralık 2010'da kabul edilen Amerika Yarışıyor Yasası kurum başkanlarına "yeniliğin 

teşvik edilmesi amacıyla düzenlenecek yarışmaların yer aldığı ödül programları yürütme" 

yetkisini vermektedir. Sağlık Bilgi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu (ONC) bu 

yetkiye dayanarak Inovasyona Yatırım ("i2") adlı programı başlatmıştır. 
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Şartların uygun olduğu durumlarda, yarışmalar hükümete; 

• Başarılı olması muhtemel yaklaşımları veya takımları seçmek zorunda kalmadan 

önemli bir hedef belirleyebilme; 

• Yalnızca somut sonuçlar için ödeme yapma; 

• Belli bir probleme veya ulusal ya da uluslararası düzeyde öneme sahip bir soruna 

yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlayan bireyler, kuruluşlar ve takımların sayısını 

ve çeşitliliği artırma 

• Ödülün nakit değerinden çok daha yüksek düzeyde özel sektör yatırımlarını teşvik 

etme ve 

• Belirli bir program, etkinlik veya kaygı verici durum üzerine daha fazla ilgi ve 

dikkat çekerek, bir Federal kuruluşun misyonunu daha da ileri götürme gibi 

olanakları vermektedir. 

Sağlık bilişimi geliştiricisi yarışmaları adıyla anılan yarışmalar, (1) HITECH hedeflerini 

destekleyen ve sağlık bilişiminin yaygın şekilde benimsenmesi ve anlamlı kullanımı 

önündeki engelleri ortadan kaldıran (2) ONC’nin ve HHS'nin (ABD Sağlık ve İnsan 

Hizmetleri Bakanlığı) programlarını ve program hedeflerini destekleyen ve (3) sağlık 

hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve/veya etkinliğini iyileştiren ve ülke genelini 

kapsayan öğrenme yeteneğine sahip sağlık sisteminin kurulmasında rol oynayan 

yenilikler üzerine odaklanmaktadır. 

Kısa süre önce başlatılan girişimlerden biri "Kanserin önlenmesinde kamuya açık 

verilerin kullanımı" adlı yarışmadır. Bu yarışmada katılımcılardan tüketicilerin, 

klinisyenlerin veya araştırmacıların kanser kontrolünün devamlılığı etkinlikleri sırasında 

bir veya daha fazla noktada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesine yönelik 

yenilikçi yazılım uygulamalarını geliştirmeleri istenmektedir. Uygulamalarda kanserin 

önlenmesi ve kontrolünde kamuya açık verilerin kullanılması ve mevcut teknoloji 

platformları ile bütünleşebilme potansiyeli gibi özellikler aranmaktadır.  

2.2.5.32.2.5.32.2.5.32.2.5.3 Gizlilik ve Güvenlik PolitikasıGizlilik ve Güvenlik PolitikasıGizlilik ve Güvenlik PolitikasıGizlilik ve Güvenlik Politikası    

Sağlık bilgileri teknolojileri bireyler, sağlık personeli ve ülkenin sağlık sistemi için bir dizi 

potansiyel yarar vaat etmektedir. Bu teknolojiler klinik bakım kalitesini ve halk sağlığını 

iyileştirme ve maliyetleri azaltma gibi kabiliyetler sunabilmektedir. Bu ortam aynı 
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zamanda bireylerin şahsi sağlık bilgilerinin tutulması nedeniyle yeni zorluklar ve yeni 

fırsatlar yaratmaktadır. ABD’de Hasta mahremiyetini koruma ve ülkenin sağlık bilgi 

teknolojisini kabul etme sürecinde esas alınacak federal politikalar ve düzenlemeler 

yürürlüğe sokulmuş durumdadır [84]. 

2.2.5.3.1 Sağlık Bilgileri Alışverişinde (SBA) Gizlilik ve Güvenliğin 

Geliştirilmesi  

Hastaların elektronik ortamda saklanan sağlık bilgilerinin korunması için Sağlık Sigortası 

Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasının (HIPAA) Gizlilik ve Güvenlik Kurallarında teklif 

edilen değişiklikler yapılmıştır.  

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (HHS) Vatandaşlık Hakları Dairesi (OCR) 

Gizlilik ve Güvenlik Kurallarının uygulatılmasından ve kurallarda yapılacak 

değişikliklerden sorumludur. HIPAA Gizlilik ve Güvenlik Kurallarında önerilen 

değişiklikler için 13 Eylül 2010 tarihine kadar kamuoyunun görüşleri toplanmıştır. Bu 

değişiklikler 1996 yılında Kongre'den geçmiş olan orijinal HIPAA mevzuatına yeni 

koruma gereklerini ekleyen 2009 HITECH Yasası hükümlerin uygulanmasında ve 

yürütülmesinde esas alınacak rotayı teşkil etmektedir.  

Yeni düzenlemeler aşağıda sayılan önlemlerle hasta gizliliğinin ve güvenliğin daha 

yüksek düzeyde korunmasını sağlanması amaçlanmaktadır: 

• Vatandaşlık Hakları Dairesinin (OCR) iş ortakları ve kapsama dahil olan kuruluşla 

üzerindeki ifa gücünü artırma, 

• Bireylerin kendilerine ait tıbbi bilgileri elektronik ortamda talep etme ve alma 

haklarının güçlendirilmesi ve 

• Kişilerin bilgilerinin kullanımı ve satışıyla ilgili yeni sınırların getirilmesi. 

OCR, HIPAA Gizlilik ve Güvenlik Kuralların uygulatılmasından ve kurallarda yapılacak 

değişikliklerden sorumludur. ONC tarafından devam ettirilen Gizlilik ve Güvenlik 

girişimleriyle birlikte bu çabalar elektronik bilgi değişiminin mahremiyetini ve güvenliğini 

temin etme amacını gütmektedir. 

2.2.5.3.2 HIPAA ve Sağlık Bilişimi 
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HIPAA Gizlilik Kuralı sağlık planları, sağlık ödemeleri takas merkezleri ve HHS tarafından 

kabul edilen işlem standartlara tabi belirli mali ve idari işlemlerini elektronik ortamda 

yürüten sağlık hizmeti sağlayıcıları için geçerlidir. Gizlilik Kuralı gereğince, kurala tabi 

kuruluşlar bireylerin sağlık kayıtlarının ve şahsi diğer sağlık bilgilerinin gizliliğin 

korunması için gerekli önlemleri alarak ve söz konusu bilgilerin kullanımı ve açıklanması 

ile ilgili sınırları ve şartları belirleyerek korumakla yükümlüdür. Gizlilik Kuralı aynı 

zamanda bireylere de kendi sağlık bilgileri ile ilgili olarak bazı haklar tanımaktadır [85]. 

Gizlilik Kuralı elektronik ortamda sağlık bilgilerinin alışverişi amacıyla yürütülen ilişkilerin 

ve iş modellerinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Kuralın altında 

yatan politikalar ve hükümler bireylerin kişisel sağlık bilgilerinin (PHI) gizliliğinin 

korunmasıyla bu tür sağlık bilgilerinin sağlık hizmetlerini sunma, tıbbi bakım masraflarını 

ödeme ve benzeri önemli gerekçeler için bu bilgilere erişmesi gereken taraflara verilmesi 

arasındaki hassas dengeyi yansıtmaktadır.  

Gizlilik Kuralı ile getirilen hükümler ayrıca kapsam dahilindeki kurum ve kuruluşlara 

Sağlık Bilgileri Kuruluşlarından (HIO) ve ağ üzerinde birleştirilmiş ortamlardan 

yararlanma konusunda önemli bir esneklik sağlamaktadır. 

Bu bağlamda, Gizlilik Kuralı kapsam dahilindeki kuruluşlara PHI’leri iş ortaklarına ifşa 

etme veya iş ortaklarının kuruluş adına PHI’leri oluşturması veya alması konusunda net 

bir biçimde izin vermektedir, ancak kuruluşun iş ortağıyla bilgilerin korunmasına dair 

yazılı bir sözleşme yaparak tatminkâr bir güvence sağlamış olması gerekmektedir. İş 

ortağı terimi kapsam dahilindeki bir kuruluş adına PHI’lerin söz konusu kuruluş adına 

kullanılmasını veya açıklanmasını gerektiren belirli görevleri yerine getiren ya da 

kuruluşa bu şekilde belirli hizmetleri sağlayan gerçek kişileri (kuruluş personeli dışındaki 

kişiler) veya kuruluşları ifade etmektedir. Gizlilik Kuralının iş ortaklarına yönelik hükümleri 

kapsam dahilindeki kuruluşların Sağlık Bilgileri Kuruluşlarından (HIO) yararlanarak kendi 

adlarına hizmet sağlama veya görev yapma amacıyla yürüttüğü etkinliklerini de 

kapsayabilmektedir. Bu tür etkinlikler arasında farklı yetki bölgelerinde (idari birimlerde) 

bireylerin kendi PHI’leri ile eşleştirilmesi; OHI ağına katılan kuruluşlar arasında bilgi 

değişimi için altyapı sağlanması ve bireylerin sağlık bilgilerinin gizlilik tercihlerine göre 

yönetimi dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.  

2.2.5.3.3 Elektronik Bilgi Değişimi için Ulusal Gizlilik ve Güvenlik Çerçevesi 
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Vatandaşlık Hakları Dairesi (OCR), Kişilerin Şahsi Sağlık Bilgilerinin Elektronik Değişimi 

İçin Ulusal Gizlilik ve Güvenlik Çerçevesini (Gizlilik ve Güvenlik Çerçevesi) yaşama 

geçirmek amacıyla, Gizlilik ve Güvenlik Araç Seti kapsamında 1996 Sağlık Sigortası 

Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası’nın (HIPAA) Gizlilik Kuralı yeni usul ve esaslarını 

yayımlamıştır [86].  

Kişilerin Şahsi Sağlık Bilgilerinin Elektronik Değişimi İçin Ulusal Gizlilik ve Güvenlik 

Çerçevesi belli bir kuruluş için geçerli yasal çerçeveden bağımsız olarak bir ağ üzerinden 

elektronik sağlık bilgisi paylaşımında bulunan herkesin karşı karşıya bulunduğu 

mahremiyet ve güvenlik sorunlarını çözmek için bir tek ve tutarlı bir yaklaşım 

sağlamaktadır. Ulusal Gizlilik ve Güvenlik Çerçevesi çalışmasının hedefi elektronik sağlık 

bilgisi alışverişi için ülkenin sağlık bilişimi teknolojisini benimsemesinde yol gösterecek, 

sağlık bilgilerinin daha geniş ölçüde kullanılabilir olmasına ve sağlık hizmetleri kalitesinin 

iyileştirmeye yardımcı olacak bir politika çerçevesi oluşturmaktır. İlkeleri bireylerin 

rollerini ve elektronik ağ üzerinden bireylerin şahsi sağlık bilgilerini tutan ve paylaşan 

tarafların sorumluluklarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.  

Ancak, ilkeler yasal tavsiye niteliği taşımamakta ve kişinin veya kurumun yürürlükteki 

yasal şartlara uyma görevini etkilemektedir. İlkelerin yasal şartlardan daha yüksek 

standartlar belirlediği durumlarda aşağıda ilkelere uyulması teşvik edilmektedir [87]. 

• Bireylere şahsi sağlık bilgilerinin doğruluğu veya tutarlılığı konusundaki 

uyuşmazlıkları dile getirmeleri için gerekli araçlar zamanında sağlanmalıdır, hatalı 

bilgiler düzeltilmeli veya taleplerinin reddedilmesi halinde uyuşmazlık belgelenmiş 

olmalıdır. 

• Bireyleri ve/veya şahsi sağlık bilgilerini doğrudan etkileyen politikalar, usuller ve 

teknolojiler konusunda tam bir açıklık ve şeffaflık tesis edilmelidir 

• Bireylere şahsi sağlık bilgilerinin derlenmesi, kullanımı ve açıklanması ile ilgili 

bilinçli kararlar verebilmeleri için makul ölçüdeki fırsatlar ve olanaklar 

sağlanmalıdır. 

• Şahsi sağlık bilgileri yalnızca belirlenen amacın/amaçların gerektirdiği şekilde ve 

ölçüde derlenmeli, kullanılmalı ve/veya açıklanmalı ve asla uygunsuz ayrımcılık 

yapılmamalıdır. 
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• Şahsi sağlık bilgileri gizliliklerini, bütünlüklerini ve kullanılabilirliklerini temin etmek 

için makul idari, teknik ve fiziksel güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalıdır, 

yetkisiz veya uygunsuz erişim, kullanım veya açıklama önlenmelidir. 

• Bu ilkeler yaşama geçirilmeli ve uygun izleme tedbirleri ve diğer yollarla tüm 

tarafların uyumu sağlanmalıdır, aykırılıkları ve ihlalleri azaltmak ve rapor etmek 

için gerekli yol ve yordamlar tesis edilmiş olmalıdır. 

2.2.5.3.4 Federal Hükümet - Eyalet Hükümetleri Gizlilik ve Güvenlik İşbirliği 

(HISPC) 

Haziran 2006'da ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (HHS) ile yapılan bir 

sözleşme çerçevesinde RTI International tarafından kurulan Sağlık Bilgileri Güvenlik ve 

Gizlilik İşbirliği (HISPC) başlangıçta 34 eyalet ve bölgeyi kapsamıştır. HISPC 3. Fazı 

Nisan 2008'de başlamış olup HISPC şu an itibarıyla 42 eyalet ve bölgeyi kapsamaktadır 

ve eyaletler arası işbirliği çerçevesinde elektronik sağlık bilgileri değişiminin 

getirebileceği gizlilik ve güvenlik sorunlarına çözümler bulunması amaçlanmaktadır [88].  

Tüm HISPC katılımcıları eyalet valilerinin veya bölgesel yöneticilerin desteğini almaya 

devam edip bir yönlendirme komitesini işler durumda tutarken geliştirilen çözümlerin 

yerel tercihleri doğru bir biçimde yansıtmasını sağlamak üzere yerel paydaşlarıyla da 

iletişim içinde çalışmaktadır. 

HISPC üçüncü fazda gizlilik ve güvenlik konularında eyalet yasalarındaki hasta 

verilerinin hastaların rızası ile analizine odaklanan yedi adet eyaletler arası işbirliği 

projesi yer almaktadır: 

• Eyalet içi ve eyaletler arası veri paylaşımı politikalarının incelenmesi; 

• Eyaletlerin gizlilik yasalarını uyumlaştırılmasına yardım edecek araçların 

geliştirilmesi; 

• Tüketicileri eğitmek ve katılımlarını sağlamak için araçların ve stratejilerin 

geliştirilmesi; 

• Hizmet sağlayıcıların eğitimi için bir araç kümesi geliştirilmesi; 

• Güvenlik ilkeleriyle ilgili temel şartlar hakkında tavsiye sağlama ve 

• Kurumlar arası sözleşmelerin geliştirilmesi. 
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Her bir proje gizlilik ve güvenlik uygulamalarındaki, politikalarındaki ve yasalarındaki 

farklılıkları azaltma ve uyumluluğu artırma potansiyeline sahip ortak, tekrarlanabilir, 

eyaletler arası çözümleri geliştirmek için tasarlanmıştır. 

2.2.5.42.2.5.42.2.5.42.2.5.4 Sertifikasyon Programları ve PolitikalarıSertifikasyon Programları ve PolitikalarıSertifikasyon Programları ve PolitikalarıSertifikasyon Programları ve Politikaları    

ONC Sertifikasyon Programı hizmet sağlayıcıların ve hastanelerin “anlamlı kullanım” 

hedeflerine ve CMS tarafından ortaya konan şartlara ulaşmasına yardımcı olmak 

amacıyla EHR teknolojilerinin HHS tarafından kabul edilen standartlara ve sertifikasyon 

ölçütlerine uygun olmasını sağlamak üzere bir süreç ortaya koymaktadır [89]. 

Hizmet sağlayıcılar için HIT Sertifikasyonu, hizmetleri satın alanlara ve diğer kullanıcılara 

EHR sisteminin MU hedeflerine ve şartlarına uymalarını sağlayacak gerekli teknolojik 

yeteneğe, işlevselliğe ve güvenliğe sahip olduğu konusunda bir güvence vermektedir. 

Sertifikasyon ayrıca hizmet sağlayıcılara ve hastalara kullandıkları elektronik HIT ürünleri 

ve sistemlerinin güvenliği ve diğer sistemlerle bilgi paylaşımını başarıyla 

gerçekleştireceği konusunda da bir teminat sağlamaktadır. 

CMS Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) Teşvik Programları ile şartlara uygun uzmanlara ve 

şartlara uygun hastanelere sertifikalı EHR’leri benimsemeleri ve MU’ya başarılı bir 

şekilde ulaşmaları karşılığında teşvik ödemeleri sağlamaktadır. HITECH Yasası uyarınca, 

ONC EHR Sertifikasyon Programı oluşturma sorumluluğunu üstlenmiştir.  

CMS anlamlı kullanımı denetlemekte ve Sertifikalı EHR Teknolojisini (CEHRT) anlamlı 

şekilde kullanan uzmanlara ve hastanelere teşvik ödemelerini yapmaktadır. 

Bakanlık tarafından kabul edilen standartlar, uygulama spesifikasyonları ve 

belgelendirme ölçütleri Medicare ve Medicaid EHR Teşvik Programları kapsamında 

uzmanların ve hastanelerin ulaşması gereken CEHRT anlamlı kullanım Aşama 1 veya 

Aşama 2 için asgari şartları tesis etmektedir. 

Sertifikasyon EHR teknolojisi sağlayıcılarının anlamlı kullanıma ulaşmalarına yardım 

edecek gerekli yeteneklere, işlevlere ve güvenlik özelliklerine sahip seçenekleri tercih 

etmesine olanak vermektedir.  

Sertifikalı EHR’nin benimsenmiş olması uzmanların ya da hastanelerin teşvik 

ödemelerini almaları için tek başına yeterli değildir. Uzmanların ya da hastanelerin CMS 
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tarafından yönetilen EHR Teşvik Programları aracılığıyla teşvik ödemesi almaya hak 

kazanmak için sertifikalı EHR’yı "Anlamlı şekilde kullanmaları" ve anlamlı kullanımı 

başarıyla kanıtlamaları zorunludur. 

2.2.5.4.1 ONC HIT Sertifikasyon Programı  

ONC Sağlık Bilgi Teknolojisi (HIT) Sertifikasyon Programı, eski adıyla Daimi 

Sertifikasyon Programı (PCP), ONC’nin şeffaf ve objektif bir sertifikasyon süreci kurmak 

için geliştirdiği iki parçalı yaklaşımın Geçici Sertifikasyon Programını (TCP) takip eden 

ikinci kısmıdır [90]. 

TCP, 2011 yılında başlayan EHR teşvik ödemelerini almak için Sertifikalı EHR 

Teknolojisi (CEHRT) kullanacak Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Merkezlerinin 

sağlık hizmeti sağlayıcılara gerekli şartları empoze etmek amacıyla kurulmuştur. 

ONC HIT Sertifikasyon Programı 4 Ekim 2012 tarihinde tam anlamıyla etkinliğe 

geçmiştir. ONC programın genel idaresini yürütmeye devam etmektedir. ONC HIT 

Sertifikasyon Programında belgelendirme ve test etkinlikleri birbirinden ayrı birimler 

tarafından yürütülmektedir.  

Sertifikasyon ONC-Yetkili Sertifikasyon Kuruluşları (ONC-ACB'ler) tarafından ve testler 

ise Akredite Test Laboratuvarları (ATL) tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Geliştiriciler ve Satıcılar ilk olarak ürünlerini ATL testinden geçirmekte ve ürünlerin 

şartlara uygun olması halinde ürünün tasdiki için bir ONC-ACB'ye başvurmaktadır. 

Ürünün sertifika almasından sonra ONC ürünü Sertifikalı Sağlık Bilişimi Ürünleri 

Listesine (CHPL) eklemektedir. 

2.2.5.4.2 Anlamlı Kullanım Aşamaları 

Anlamlı kullanımı sağlamak amacıyla, şartlara uygun hizmet sağlayıcıların ve 

hastanelerin sertifikalı EHR teknolojilerini benimsenmesi ve belirli hedeflere ulaşmak için 

bunları kullanması gerekmektedir. Söz konusu anlamlı kullanım hedeflerinin ve 

tedbirlerinin ileriki yıllarda üç aşamada gerçekleşmesi planlanmaktadır [91]: 

• Aşama 1 (2011-2012) Veri toplama ve paylaşım: Anlamlı kullanım ölçütlerinde 

aşağıdaki noktalar üzerinde odaklanılmaktadır: 

o Elektronik sağlık bilgisi verilerinin standartlaştırılmış bir formatta toplanması  
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o Bu bilgiler kullanılarak temel klinik sağlık sorunlarının izlenmesi  

o Bakım koordinasyonu süreçleri için bu bilgilerin aktarılması  

o Klinik kalite önlemlerinin ve halk sağlığı bilgilerinin raporlanmasının 

başlatılması  

o Bu bilgileri kullanarak hasta bakım sürecine hastaların ve ailelerinin 

katılımının sağlanması  

• Aşama 2 (2014) İleri Klinik Süreçler  

o Sağlık bilgileri değişiminin daha güçlü ve yoğun hale getirilmesi  

o E-reçete ve laboratuvar sonuçları için yeni şartların oluşturulması  

o Hasta bakımı bilgilerinin farklı ortamlara elektronik olarak aktarılması  

o Verilerde hasta kontrolünün daha yüksek düzeye çıkarılması  

• Aşama 3 (2016) daha ileri neticeler  

o Kalite, güvenlik ve verimliliğinin iyileştirilmesiyle daha da iyileştirilmiş sağlık 

hizmetleri  

o Ulusal yüksek öncelikli sağlık sorunlarında karar desteği 

o Hastaların öz-yönetim araçlarına erişimi 

o Hasta merkezli sağlık bilgileri değişimi ile hasta verilerine daha kapsamlı 

erişim 

o Kitlesel sağlığın iyileştirilmesi 

2.2.5.52.2.5.52.2.5.52.2.5.5 Standartlar ve Birlikte ÇalışabilirlikStandartlar ve Birlikte ÇalışabilirlikStandartlar ve Birlikte ÇalışabilirlikStandartlar ve Birlikte Çalışabilirlik    

Elektronik sağlık bilgisi değişimi yeteneği sağlık sisteminde kalite ve güvenliğin 

iyileştirilmesi çabaları için önemli bir temeldir. Sağlık bilişimi teknolojisi benimsenmesine 

ve edinilmesine yönelik teşvik çalışmaları HITECH Yasasının hedeflerine ulaşmada kilit 

bir rol oynamaktadır.  

Ancak bu teknolojiyi destekleyecek teknik standartlar ve spesifikasyonların tesis edilmiş 

olmasını sağlamak için yapılan çalışmalar da tümüyle işlevsel bir ulusal sağlık bilişimi 

ekosisteminin gelişimi ve başarısı için kritik öneme sahiptir.  
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ONC ülke içi sağlık bilişim standartlarının geliştirilmesi ve uyumlu hale gelmesi ile ilgili 

çalışmalar yapmakta ve aynı zamanda en iyi BT uygulamalarının ve diğer ülkelerle 

işbirliğinin teşvik edilmesi için uluslararası sağlık bilişimi kuruluşlarıyla da işbirliği 

yapmaktadır [92]. 

2.2.5.5.1 Federal Sağlık Mimarisi (FHA) 

Federal Sağlık Mimarisi (FHA) Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu 

tarafından yönetiminde yürütülen bir e-devlet etkinliğidir. FHA vatandaşlara sağlık ve tıp 

hizmetleri sunacak 20'den fazla federal kurumlar arasında sağlık bilişimi etkinliklerini 

koordine etmek için kurulmuştur [93]. 

Federal Sağlık Mimarisi (FHA) ve mimarinin federal ortakları özel sektör sistemleri ile 

birlikte işleyen ve hizmet noktasında bakımın iyileştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve 

ABD'de genel sağlığın daha iyi duruma getirilmesi amacına dönük planları destekleyecek 

bir federal sağlık bilişimi ortamının yaratılmasına destek olmaktadır. Bu amaçla FHA 

aşağıdakilerden sorumludur: 

• Sağlık bilişimi standartlarının yaşama geçirilmesine yönelik federal çalışmaları 

desteklemek 

• Federal kurumların sağlık verilerini eyaletler, yerel yönetimler ve diğer yönetimler 

ve özel sektörle düzgün ve hızlı işleyen bir yapı ile paylaşabilmesini sağlamak 

FHA aşağıda sayılan alanlardaki etkinlikleriyle ulusal sağlık bilişimi ajandasına katkıda 

bulunmaktadır: 

• FHA ulusal sağlık bilişimi çözümlerinin oluşturulmasında koordineli bir federal 

işbirliği sağlamaktadır.  

• FHA, veri birlikte çalışabilirliğini destekleyen standartlara uygun sağlık bilişimi 

yatırımları konusunda federal kurum ve kuruluşlara rehberlik sağlamaktadır. 

• FHA birlikte çalışabilirliği daha ileri götürmek için federal hükümetin sağlık bilişimi 

programlarına hesap verilebilirliği getirmektedir.  

CONNECTCONNECTCONNECTCONNECT    

CONNECT hem yerel hem de ulusal düzeyde sağlık bilgilerinin değişimini destekleyen 

açık kaynak kodlu bir yazılım çözümüdür. CONNECT sağlık bilgisi alışverişinin ülke 
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genelinde kurulmakta olan diğer değişimlerle uyumlu olmasını temin etmek için Ulusal 

Sağlık Bilgileri Ağı standartları ve yönetişimini kullanmaktadır [94]. 

Bu yazılım çözümü, başlangıçta sağlıkla ilgili kendi görevlerini desteklemek üzere federal 

kurumlar tarafından geliştirilmiştir. Günümüzde tüm kuruluşlar tarafından 

kullanılabilmekte ve ulusal düzeyde kabul görmüş birlikte çalışabilirlik standartlarına 

uygun olarak sağlık bilgisi değişimi ve veri paylaşımı kurmaya yardımcı olmak için 

aşağıdaki amaçlara yönelik kullanılabilmektedir:  

• Bir kuruluş içinde sağlık bilgilerinin değişimi için gerekli ortamın hazırlanması, 

• Bir kuruluşun Ulusal Sağlık Bilgi Ağı standartlarını kullanarak sağlık bilgisi 

alışverişi yapmak amacıyla bölgesel ve ulusal ağlara bağlanması.  

2.2.5.5.2 Birlikte Çalışabilirlik Portföyü 

Farklı hizmet sağlayıcıları sağlık bilgilerinin değişimini farklı amaçlar ve biçimlerle 

yapmaya ihtiyaç duyabilmektedir. Bu gereksinimleri destekleyen standartların ve 

spesifikasyonların bir çözüm portföyü kapsamında geliştirilmesi ve uygun hale getirilmesi 

ONC bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Dairesi tarafından yürütülmektedir [95]. 

ONC birlikte çalışabilirliği destekleyecek standartların ve spesifikasyonların 

gözetiminden ve bunların çeşitli sağlık bilgisi değişimi çözüm senaryolarına uygulanabilir 

olmasını sağlamaktan da sorumludur.  

Ulusal Sağlık Bilgi Ağı (NwHIN)Ulusal Sağlık Bilgi Ağı (NwHIN)Ulusal Sağlık Bilgi Ağı (NwHIN)Ulusal Sağlık Bilgi Ağı (NwHIN)    

ONC, Ulusal Sağlık Bilgi Ağı (NwHIN) geliştirilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin internet 

üzerinden güvenli bir biçimde alışverişi için standartlar, hizmetler ve politikalar dâhil 

olmak üzere bir dizi sağlık bilişimi programına kaynak sağlamıştır. NwHIN, ABD Sağlık 

ve İnsani Hizmetleri Bakanlığının sunucuları üzerinde çalışan fiziksel bir ağ veya aynı 

şekilde hasta kayıtlarını depolayan büyük bir ağdan ziyade sağlık bilgilerinin internet 

üzerinden güvenli bir biçimde paylaşımı için gerekli olan standartlar, hizmetler ve 

politikalar kümesini tanımlamaktadır [96]. 

Bu standartlar, hizmetler ve politikalar hasta bilgilerinin kâğıt üzerinde saklanan tıbbi 

kayıtlardan ibaret olduğu ve paylaşılması için bir doktorun ofisinden başka bir doktorun 

ofisine fiziksel olarak taşındığı bir sistemden güvenli bir şekilde elektronik olarak 

saklandığı ve paylaşıldığı sisteme geçişine yardımcı olmaktadır.  
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Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi sayesinde, ONC ülke genelinde birlikte 

çalışabilirlik özelliğine sahip bir sağlık bilgisi değişimi sağlayacak standartların ve 

spesifikasyonların, önceliklerini belirlemek, bunları geliştirmek ve uyumlu hale getirmek 

için sağlık bilişimi camiasını bir araya getirmektedir. 

DIRECT ProjesiDIRECT ProjesiDIRECT ProjesiDIRECT Projesi    

Ulusal Sağlık Bilgi Ağı kapsamında 2010 yılı Mart ayında başlatılan DIRECT Projesi 

katılımcıların doğrulanmış ve şifrelenmiş sağlık bilgilerini bilinen, güvenilen alıcılara basit, 

güvenli, ölçeklenebilir ve standartlara dayalı bir biçimde internet üzerinden doğrudan 

gönderebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. DIRECT Projesinde 50 farklı 

kurumdan 200'den fazla katılımcı yer almaktadır. Bu katılımcılar arasında EHR ve PHR 

tedarikçileri, medikal kurum ve kuruluşlar, sistem bütünleştiricileri, federal kurum ve 

kuruluşlar, eyalet düzeyinde ve bölgesel düzeyde etkinlik gösteren sağlık bilgileri 

kuruluşları, sağlık bilgileri değişimi için teknik imkânları sağlayan kuruluşlar ve sağlık 

bilişimi teknolojisi danışmanları yer almaktadır [97]. 

DIRECT Projesi esas olarak içeriğin fiilen değiş tokuşundan çok verilerin bir 

göndericiden bir alıcıya güvenli bir biçimde iletilmesi için gerekli teknik standartlar ve 

hizmetler üzerine yoğunlaşmaktadır.  

2.2.5.62.2.5.62.2.5.62.2.5.6 HITECH Programları ve Danışma KomiteleriHITECH Programları ve Danışma KomiteleriHITECH Programları ve Danışma KomiteleriHITECH Programları ve Danışma Komiteleri    

2.2.5.6.1 Sağlık Bilişimi Yaygınlaştırma Programları 

HITECH Yasasının hükümleri hizmet sağlayıcılar için gerekli yardım ve teknik destek 

sağlamada işbirliğini temin etmek, eyaletler arasında koordinasyon ve uyumu sağlamak, 

acil durumlarda kamu sağlığı camiasına bağlantı kurulabilmesine imkân vermek, 

personelin eğitim almış olmasını ve EHR’leri anlamlı bir biçimde kullanabilecek şekilde 

donatılmış olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. ONC tarafından idare edilen bu 

programlar, birbirine bağlı ve gelişmiş sağlık sisteminin bir parçası olarak vatandaşların 

elektronik sağlık kayıtlarından yararlanmak için ihtiyaç duyacakları temeli teşkil 

etmektedir [98].  

Beacon Halk Programı:Beacon Halk Programı:Beacon Halk Programı:Beacon Halk Programı: Topluluklar için sağlık bilgisi teknolojisi (Sağlık bilişimi) altyapısı 

ve değişim yeteneklerini inşa etme ve güçlendirme imkânı tanıyacak bir hibe programıdır. 
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Tüketici eTüketici eTüketici eTüketici e----Sağlık Programı:Sağlık Programı:Sağlık Programı:Sağlık Programı: ONC misyonunun merkezinde yer alan hedef sağlık 

bilişimiyle Amerikalılara sağlığı ve sağlık hizmetlerini iyileştirebilecek gücü 

kazandırmaktır. Bu program sayesinde ONC bireylerin kendi sağlık bilgilerine erişiminin 

artırılması, ailelerin kendi sağlıkları üzerindeki kontrole sahip olması ve harekete geçmesi 

ve e-sağlık araçlarının desteğiyle tüketicilerin aldıkları tıbbi bakımda tam ortak olmaya 

teşvik edilmesini amaçlanmaktadır. 

Eyalet Sağlık Bilgileri Değişimi İşbirliği Sözleşme Programı:Eyalet Sağlık Bilgileri Değişimi İşbirliği Sözleşme Programı:Eyalet Sağlık Bilgileri Değişimi İşbirliği Sözleşme Programı:Eyalet Sağlık Bilgileri Değişimi İşbirliği Sözleşme Programı: Eyaletlerin ya da Eyaletler 

Tarafından Tayin Edilen Kurumların kendi yetki alanlarında sağlık hizmeti sağlayıcıları ve 

hastaneler arasında sağlık bilgileri değişimi kabiliyetini kurmasını desteklemek için 

oluşturulmuş bir hibe programıdır. 

Sağlık Bilgileri Değişimi Yarışması Hibe Programı:Sağlık Bilgileri Değişimi Yarışması Hibe Programı:Sağlık Bilgileri Değişimi Yarışması Hibe Programı:Sağlık Bilgileri Değişimi Yarışması Hibe Programı: Sağlık bilgisi değişimi alanında ulusal 

sağlık bilgisi değişimi ve birlikte çalışabilirliği destekleyecek yenilikleri teşvik etmek için 

oluşturulmuş bir hibe programıdır. 

Sağlık Bilişimi Teknolojisi İletme Programı:Sağlık Bilişimi Teknolojisi İletme Programı:Sağlık Bilişimi Teknolojisi İletme Programı:Sağlık Bilişimi Teknolojisi İletme Programı: Sağlık hizmeti sağlayıcıların elektronik sağlık 

kayıtlarının anlamlı kullanıcıları olma çabalarını desteklemek ve hızlandırmak için en iyi 

uygulamalar hakkında bilgi sunulan, teknik yardım, rehberlik ve bilgi verilen Sağlık Bilgi 

Teknolojisi Bölgesel İletme Merkezlerinin kurulması için oluşturulmuş bir hibe 

programıdır. 

İşgücü Geliştirme Programı:İşgücü Geliştirme Programı:İşgücü Geliştirme Programı:İşgücü Geliştirme Programı: Ülkenin teknolojik olarak daha gelişmiş bir sağlık sistemine 

doğru yönelmesiyle birlikte sağlık hizmeti sağlayıcılarının elektronik sağlık kayıtlarının 

benimsenmesi ve anlamlı kullanımda destek alacakları yüksek vasıflı sağlık bilişimi 

uzmanları gereksinimi de artmaktadır. Artan talebin karşılanmasına yardımcı olmak 

amacıyla ONC Sağlık bilişimi İşgücü Geliştirme Programını finanse etmiştir. Amaç 

hizmet sağlayıcıların sağlıkta kalite, güvenlik ve maliyet verimliğini artırmak için 

elektronik sağlık kayıtlarını kullanmasına yardım etmeye hazır bir sağlık bilişimi uzmanları 

işgücünün yetiştirilmesidir. 

• İki Yıllık Üniversite (Community College) Konsorsiyumları İle Sağlık Bilişimi 

Teknolojisi Uzmanları Eğitim Programı: İki Yıllık Üniversitelerde sağlık bilişimi 

eğitim ve öğretim programlarının hızla oluşturulması ya da mevcut programların 

genişletilmesi amacını taşıyan bir hibe programıdır. Bu girişim kapsamında İki 

Yıllık Üniversitelerde altı ay veya daha kısa sürede tamamlanabilecek, 

yoğunlaştırılmış lisans dışı eğitim programlarının kurulması finanse edilmektedir. 
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• Müfredat Geliştirme Merkezleri Programı: Yükseköğretim kurumlarının (veya 

bunların oluşturduğu konsorsiyumların) sağlık bilişimi teknolojisi (sağlık bilişimi) 

müfredatı geliştirmesini desteklemek amacıyla kaynak sağlayacak 10 milyon 

dolarlık bir hibe programıdır. 

• Üniversite-Tabanlı Eğitim Yardımlaşma Program: Üniversite düzeyinde eğitim 

gerektiren özel sağlık bilgi teknolojisi uzmanlığı görevlerinde hizmet edecek 

nitelikli bireylerin sayısını hızla artırmak amacıyla oluşturulmuş bir hibe 

programıdır. 

• Lisans Eğitimi Haricindeki Eğitim Programlarını Bitiremeyen Bireyler İçin Yetkinlik 

Sınavı: Sağlık bilişimi alanında etkinlik yürütecek bir yüksek eğitim kurumu (veya 

bunların oluşturduğu konsorsiyumlar) için yeterlik sınavlarının geliştirilmesi ve ilk 

uygulamaların desteklenmesi amacıyla 6 milyon dolar kaynak sağlayacak bir hibe 

programı. 

2.2.5.6.2 Federal Danışma Komiteleri 

Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Kanunu 2009 (ARRA) ile Federal Danışma 

Kurulu Yasası (FACA) kapsamında HIT Politika Komitesi ve HIT Standartları Komitesi 

oluşturulmuştur. HIT Politika Komitesi hastaların tıbbi bilgilerinin aktarılmasında 

aranacak standartlar dâhil olmak üzere ülke çapında bir sağlık bilgi altyapısının 

geliştirilmesi ve benimsenmesi için bir politika çerçevesi geliştirilmesinde ONC’ye 

tavsiyelerde bulunmaktadır [99].  

ARPA, HIT Politika Komitesine asgari bir görev olarak standartları, uygulama 

gereksinimlerini ve sertifikasyon ölçütleri gerekli olan alanlar konusunda önerilerde 

bulunma görevini yüklemektedir. Bununla birlikte, HIT Standartları Komitesine sağlık 

bilgilerinin elektronik paylaşımı ve kullanımı için standartlar, uygulama gereksinimleri ve 

sertifikasyon ölçütleri konusunda ONC’ye tavsiyelerde bulunma görevi verilmiştir.  

2.2.5.72.2.5.72.2.5.72.2.5.7 Kırsal Sağlık GirişimiKırsal Sağlık GirişimiKırsal Sağlık GirişimiKırsal Sağlık Girişimi    

Başta Sağlık Bilişimi Teknolojisi Ulusal Koordinasyon Kurumu (ONC) ve Sağlık 

Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi olmak üzere ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) 

Bakanlığı Kırsal Sağlık Bilgileri Teknolojisi Görev Gücü, kırsal sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının sağlık bilişimi altyapısı kazanmasını desteklemek için ABD Tarım 
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Bakanlığı (USDA) Kırsal Kalkınma hibelerinden ve kredilerinden yararlanmasını 

sağlamak için USDA ile işbirliği içinde çalışmaktadır [100]. 

HHS ve USDA arasında kırsal bölgelerdeki hastanelerin ve hekimlerin sağlık bilişiminin 

yaşama geçirilmesi için gerekli yazılım ve donanımlarını satın alabilmelerini sağlayacak 

işletme sermayesi kredi programlarına ulaşabilmelerine ilişkin bir Mutabakat Zaptı 

(MOU) imzalanmıştır. 

Amerika'nın kırsal bölgelerinde sağlık bilişimi altyapısının yaygınlaştırılmasına yardımcı 

olabilecek iki önemli USDA Kırsal Kalkınma programları şunlardır: 

• Doğrudan ve garantili kredilerin yanı sıra kırsal alanlarda kamu olanakları projeleri 

için hibe sağlayacak Kamu İmkânları Programı. Bu program kırsal bölgelerdeki 

sağlık hizmeti sağlayıcılarının elektronik sağlık kayıtlarının yaşama 

geçirilmesindeki maliyetleri karşılamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

• Teletıp hizmetlerinin taşraya ulaştırılması çalışmaları için finansal destek 

sağlayabilecek Uzaktan Öğrenme ve Teletıp Hibe Programı. 

2.2.62.2.62.2.62.2.6 Dünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık Örgütü    

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) e-sağlık birimi küresel, bölgesel ve ülke seviyesindeki 

paydaşlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinin sunumunda ve 

yönetiminde kullanımını artırmak ve teşvik etmek için çalışmalar yürütmektedir [101]. 

2005 yılında Dünya Sağlık Kurulu (WHA) tarafından yayımlanan e-sağlık kararı, e-

sağlığın sağlık sistemlerini güçlendireceğini, hizmet kalitesini artıracağını, sağlık 

hizmetlerine erişimi artıracağını onaylamakta ve üye ülkeleri sağlık sistemlerinde ve 

hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak için eylemleri 

hayata geçirmeye teşvik etmektedir. Bu amaçla WHA üye ülkeleri aşağıdaki konularda 

harekete geçmeye çağırmıştır [102]. 

• E-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için uzun vadeli stratejik 

planların oluşturulması ve oluşturulan planlarda hukuksal altyapının ortaya 

konulması ve kamu-özel işbirliklerinin hayata geçirilmesi. 

• Sağlık hizmetlerinin eşit ve ekonomik bir şekilde sunulması için bilgi ve iletişim 

teknolojisi altyapısının geliştirilmesi ve bu alanda çalışan bilgi ve iletişim 
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teknolojileri kurumları ile maliyetleri düşürmek ve e-sağlık hizmetlerinin başarılı bir 

şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesi. 

• Dezavantajlı kesimlere bu kesimlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde e-sağlık 

hizmetlerinin ulaştırılması. 

• Sektörler arası işbirliği yaparak e-sağlık standartlarının ve ölçütlerinin 

belirlenmesi, e-sağlık eylemlerinin değerlendirilmesi, maliyetleri düşürücü 

bilgilerin paylaşılması ve bilginin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına dikkat 

edilmesi. 

• E-sağlık alanındaki en iyi uygulamaların paylaşılması, düzenlemelerin eşgüdümü, 

teknik destek sağlanması, hizmetlerin iyileştirilmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi 

ve yetkinliklerin artırılması amacıyla ulusal merkezlerin ve ağların kurulması. 

• Hastalıkların ve acil sağlık durumlarının takibinin iyileştirilmesi amacıyla kamu 

sağlık bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi. 
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3333 Yeşil BilişimYeşil BilişimYeşil BilişimYeşil Bilişim    

3.13.13.13.1 Küresel EğKüresel EğKüresel EğKüresel Eğilimlerilimlerilimlerilimler    

3.1.13.1.13.1.13.1.1 HedeflerHedeflerHedeflerHedefler    

Son yüzyılda karalarda ve denizlerde ölçülen sıcaklıklar dünyanın ortalama yüzey 

sıcaklığının arttığını göstermektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde 

insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre sorunlarından birisidir. Bundan dolayı, son 

yıllarda iklim değişikliği konusu ülkelerin politika gündemlerinin ana maddelerinden birini 

oluşturmaktadır.  

Şekil 3.1 Karbon salımını düşürme hedefi örnekleri 

 
Kaynak: Australia Department of Climate Change and Energy Efficiency, Kasım 2010, Status Of Global Mitigation Action - Current targets and policies in key 

countries

Karbon salımı düşürme hedefleri

%17

%25

%17

%30

%30

%26

%25

Meksika2

Güney Kore2

%15-25

Avrupa Birliği1

Avustralya4

Japonya1

Endonezya2

Rusya1

ABD3

Brezilya2 %36-39

%20-30

Kanada3

1 1990 yılını baz alan hedefler
2 Normal salınım trandi göz önüne alınarak 2020 yılı için hedef

3 2005 yılı baz olan hedef
4 2000 yılı baz olan hedef
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Bu amaçla ülkeler küresel ısınmada önemli etkisi bulunan sera gazlarının salımlarını 

düşürmek amacıyla hedefler belirlemiş ve pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

karbon salımını 2020 yılına kadar düşürmek için taahhütte bulunmuştur (Şekil 3.1). 

2009 yılında Kopenhag’da yapılan İklim Değişikliği Konferansında, ülkeler karbon 

salımını düşürmeye yönelik hedeflerini belirlemeye davet edilmiştir. 86 ülke (küresel CO2 
salımını %80’ini oluşturan) karbon salımını düşürmeye yönelik taahhütte bulunmuştur. 

2010 yılında Cancun’da yapılan İklim Değişikliği Konferansı, Kopenhag uzlaşmasını 

resmi olarak Birleşmiş Milletler iklim değişikliği tartışmalarına katmıştır.  

Ülkelerin karbon salımlarını düşürme taahhütleri, küresel anlamda atılmış en büyük 

çevreci adım olarak kabul edilen Kyoto Protokolü ile bağlayıcı hale de getirilmiştir. Kyoto 

Protokolü Birleşmiş Milletlerin “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 

geliştirilen bir protokoldür. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi’nin amacı atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi 

üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır.  

Protokol 37 sanayileşmiş ülke ve Avrupa Birliği için sera gazı salımını azaltma 

konusunda bağlayıcı hedefler koyan uluslararası bir anlaşmadır. 11 Aralık 1997 tarihinde 

Japonya’da çerçevesi oluşturulan protokol, 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Protokolün ana amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki 

yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamaktır.  

Ayrıca, protokole göre ülkelerin 2008-2012 yılları arasında sera gazı salımı oranlarını 

1990 yılına kıyasla %5 oranında düşürmeleri gerekmektedir ve protokol ile sera gazı 

salımından büyük ölçüde sorumlu olan sanayileşmiş ülkelere zorlayıcı yaptırımlar 

öngörülmektedir. Bununla birlikte, Çin ve Hindistan gibi bazı ülkeler anlaşmaya imza 

atsa da karbon salımlarını azaltmak için bağlayıcı hükümlere tabi değildir.  

3.1.23.1.23.1.23.1.2 BİT ve Çevre PolitikalarıBİT ve Çevre PolitikalarıBİT ve Çevre PolitikalarıBİT ve Çevre Politikaları    

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak hem bilgi ve iletişim teknolojisi sektöründe hem 

de diğer sektörlerde enerji verimliliğinin sağlanması ve sonucunda karbon salımlarının 

azaltılması Yeşil Bilişimin temelini oluşturmaktadır. Devletler farklı alanlarda bilgi ve 

iletişim teknolojileri ve çevre politikaları benimsemişlerdir. Bu politikalarda Ar-Ge, 

yenilikçilik, yeşil bilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

yetkinlik ve farkındalık yaratmak öne çıkan politika alanlarıdır (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.2 Politika alanı ve etki bazında BİT ve çevre programlarının sayısı 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 Farkındalık ÇalışmalarıFarkındalık ÇalışmalarıFarkındalık ÇalışmalarıFarkındalık Çalışmaları    

Yeşil bilişim alanında ülkeler farkındalık yaratma, ulusal stratejileri oluşturma, en iyi 

uygulamaları paylaşma, özel sektör ve vatandaşların katılımını artırma, enerji verimliliğini 

artırma ve e-atık yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Aşağıda bu konularda 

yapılan çalışmalara örnekler sunulmuştur [103]. 

• Bilinçlendirme:Bilinçlendirme:Bilinçlendirme:Bilinçlendirme: Bu alandaki bilinçlendirmenin artması için OECD – ICCP Komitesi 

tarafından “Yeşil BİT ve Yeşil Büyüme” konulu uluslararası bir konferans 2010’da 

gerçekleştirilmiştir. 

• Ulusal stratejiler:Ulusal stratejiler:Ulusal stratejiler:Ulusal stratejiler:    Avustralya, iklim değişikliğine karşı önlem olarak Ulusal Karbon 

Muhasebe Sistemi (NCAT) ve Sera Gazı Salımı Bilgi Topluluğu’nu hayata 

Kaynak: OECD, Haziran 2009, Towards Green ICT Strategies: Assessing Policies and Programmes on ICT and the Environment
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geçirmiştir. Güney Kore, Yeşil BİT özelinde bir ulusal strateji geliştirmiştir ve 

Birleşik Krallık, Düşük Karbonlu Sanayi Stratejisi’ni hayata geçirmiştir. 

• En iyi uygulamaların En iyi uygulamaların En iyi uygulamaların En iyi uygulamaların paylaşımı:paylaşımı:paylaşımı:paylaşımı: Danimarka, Yeşil BİT alanında kamu ve özel 

sektördeki en iyi uygulamaların yaygınlaşması amacıyla bir internet portalı 

kurmuştur. Ülkede ayrıca bu alanda yarışmalar düzenlenmekte ve ödüller 

verilmektedir. Bu çalışmalarda BT Sektörü Birliği ve BT Topluluğu gibi kuruluşlar 

da rol almaktadır. 

• Özel sektörün ve vatandaşların kaÖzel sektörün ve vatandaşların kaÖzel sektörün ve vatandaşların kaÖzel sektörün ve vatandaşların katılımı:tılımı:tılımı:tılımı: Hollanda, “uzun vadeli anlaşmalar” 

adında bir program ile özel sektörün enerji verimliliğini %2 geliştirmesi konusunda 

bağlayıcı hükümler belirlemiştir. Danimarka’da, vatandaşlar tarafından evlerde 

harcanan enerjinin verimli kullanılması için kampanyalar yapılmaktadır. 

• Enerji kullanımı: Enerji kullanımı: Enerji kullanımı: Enerji kullanımı: Avustralya, BİT sektörünün enerji verimliğinin artması için 

kamunun bu alanda yapılan alımlarını bir sürdürülebilirlik planına dahil etmiştir. 

Danimarka’da, tüm kamu bilgilerinin sanal ve enerji verimli ortamda işlenmesi için 

devlet, büyük çaplı bir bulut bilişim inisiyatifi başlatmıştır. Portekiz, “InnovGrid” 

projesi ile akıllı enerji sistemlerinin yaygınlaşması için öncülük yapmıştır. ABD’de 

de akıllı enerji sistemleri ulusal planlar dahilinde yaygınlaştırılmaktadır.  

• Atık Atık Atık Atık yönetimi:yönetimi:yönetimi:yönetimi: Mısır, e-Atık Yönetimi İnisiyatifi programıyla bu alanda daha verimli 

sistemler kurmaktadır. Avustralya aynı amaçla Ulusal Atık Stratejisi 2020’yi 

oluşturmuştur. Estonya, atık yönetimi üzerine yoğunlaşan bir çevre stratejisini 

hayata geçirmiştir. Avusturya, atıkları çevre dostu olacak ürünlerin kullanımını 

çoğaltmak için çevre odaklı etiketleme sistemini kurmuştur. 

3.1.43.1.43.1.43.1.4 Risk Sermayesi YatırımlarıRisk Sermayesi YatırımlarıRisk Sermayesi YatırımlarıRisk Sermayesi Yatırımları    

Son yıllarda enerji tüketimi bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri tasarımında daha da 

önemli hale gelmiştir. Bu alanda enerji tüketimi sadece eldeki problemlerin çözümüne 

değil uzun vadeli çözümler üreterek enerji ve kaynak verimliliğine odaklanmayı 

gerektirmektedir. Bu kapsamında enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapan şirketlere 

yapılan risk sermayesi yatırımları da artmaktadır. 2002 yıllında 200 milyon dolar civarında 

olan ve yaklaşık olarak yılda 30 adet gerçekleşen risk sermayesi yatırımları, 2010 yılına 

gelindiğinde 1,5 milyar ABD dolarını aşmış ve sayı olarak 100’ün üzerine çıkmıştır (Şekil 

3.3).  
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Şekil 3.3 Bilgi ve iletişim teknolojiler yoğun temiz teknolojilerde risk sermayesi yatırımları 

 

3.1.53.1.53.1.53.1.5 Özel Özel Özel Özel Sektörde DuyarlılıkSektörde DuyarlılıkSektörde DuyarlılıkSektörde Duyarlılık    

Özel sektör şirketlerinde ise küresel ısınmaya karşı oluşan duyarlılık artmaktadır. 

Şirketlerin sera gazı salımlarında şeffaflığı amaçlayan Karbon Açıklama Projesi (CDP) 

kuruluşunun 2012 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre Küresel 500 şirketin %81’i (405 

şirket) iletilen ankete cevap vermiştir. Ankete cevap veren şirketlerin %83’ü sera gazı 

salımlarını düşürmek için hedef koyduğunu belirtmiştir. Şirketlerin %40’ı salımları 

düşürmeyi iş ortamındaki değişikliklerden bağımsız olarak hedeflemektedir. Düşük 

karbon yatırımları iş modellerinin olabilirliğini göstermek için şirketler ayrıca farklı 

yaklaşımlar izlemektedir. Enerji verimliliği (%51), düzenlemelere ve standartlara uyum 

(%49), çalışanların desteği/katılımı (%44) ve şirket içi teşvikler (%30) bu yaklaşımlardan 

en çok tercih edilenlerindendir (Şekil 3.4).  

Kaynak: OECD – ICCP Komitesi , Ekim 2012, Innovating for economic growth and sustainability: Review of the areas of digital content and Green ICTs
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Şekil 3.4 Karbon Açıklama Projesi 2012 sonuçları 

 

3.1.63.1.63.1.63.1.6 Yeşil Veri MerkezleriYeşil Veri MerkezleriYeşil Veri MerkezleriYeşil Veri Merkezleri    

Teknolojideki hızlı gelişme, mobil cihazların kullanımındaki artış, nesnelerin interneti 

cihazlarının yaygınlaşması, kullanıcı sayısındaki ve kullanıcı başına düşen internete bağlı 

cihaz sayısındaki artış gibi etkenlerden dolayı günümüzde üretilen ve saklanan veri 

miktarı hızla artmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan büyük miktardaki verinin yönetimi 

için veri merkezlerine olan talep de artmaktadır.  

Küresel olarak veri merkezleri pazarının (sunucular, saklama üniteleri, şebeke ürünleri, 

sanallaştırma, güvenlik gibi) 2012 yılında 128 milyar ABD dolarına ulaştığı tahmin 

edilmektedir. Bu pazarın yılda %5 artarak 2016 yılına gelindiğinde 152 milyar ABD 

dolarına ulaşması öngörülmektedir [104]. 

Kaynak: Carbon Disclosure Project, 2012, CDP Global 500 Climate Change Report
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Veri merkezi pazarındaki gelişime paralel olarak 2020 yılına gelindiğinde veri 

merkezlerinin BİT karbon salımları içindeki payının yıllık %10’luk bir artış göstererek 2002 

yılındaki %12 seviyesinden %22 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Şekil 3.5).  

Şekil 3.5 BİT sera gazı salımlarının sektörel kırılımı 

 

 

Yukarıda özetlenen veri merkezi pazarındaki gelişmelerin temelinde veri merkezlerinin 

geleceğini şekillendiren çeşitli eğilimler bulunmaktadır. Aşağıda veri merkezi pazarında 

gözlemlenen temel eğilimlere örnekler verilmiştir. 

• Sanallaştırma: Sunucuların, saklama ünitelerinin ve hizmetlerin kaynakların daha 

verimli kullanılmasını sağlamak için sanallaştırılması 

• PC’lerin küresel kullanımda 
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• Standardizasyon: Veri merkezi mimarisindeki farklı seviyelerdeki bileşenlerin 

yüksek oranda standartlaşması 

• Otomasyon: Ver merkezi yönetimindeki belirli adımların otomasyonu (örn. 

yazılımların kurulumu, sanallaştırılmış uygulamalar için kapasite artırımı) 

• Delokalizasyon: Veri merkezi operasyonlarının daha uygun konumlardan 

sunulması 

• Aşama sevileleri: Tüm teknoloji yığınında farklı aşama seviyelerinin kullanımı (örn. 

daha sık kullanılan verilerin otomatik olarak daha hızlı erişim sağlayan veri 

saklama ortamlarına kaydırılması ve tersi) 

• Kaynak kullanımı: Veri merkezi yönetimi süreçlerinin bir kısmının veya tamamının 

harici hizmet sağlayıcılara kaydırılması ve harici şirketlerin hizmetlerinin sunumu 

için bu şirketlere kapasite sunulması 

•  Hızlı kurulum: Veri merkezlerinin modüler yapılar vasıtasıyla hızlı bir şekilde 

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitelerini yönetebilmesi 

• Bulut bilişim: Özel ve kamuya açık bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması 

• Yeşil BT: Çevrenin korunması ve maliyetlerin azaltılması için enerji verimliliğin 

artırılması 

• Mega Veri Merkezleri: Büyük kapasitelere sahip standart veri merkezlerinin 

stratejik ve en uygun coğrafik yerlere kurulması 

Günümüzde BT uygulamalarına ve sunucu kullanılabilirliğine duyulan artan talep veri 

merkezlerinin enerji tüketimlerini hızla artırmaktadır. Coğrafik olarak veri merkezlerinin 

Kuzey Amerika’dan Asya Pasifik bölgesine kayması bu bölgelerdeki CO2/kWh oranının 

yüksek olmasından dolayı (daha karbon ağırlıklı enerji kaynaklarının kullanılmasından 

dolayı) sera gazı salımlarını daha da artırması beklenmektedir.  Artan enerji maliyetlerini 

ve sera gazı salımlarını düşürmek amacıyla veri merkezleri alanında standartlar 

belirlenmekte, politikalar üretilmekte ve en iyi uygulama önerileri sektör oyuncuları ile 

paylaşılmaktadır. 
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3.1.73.1.73.1.73.1.7 Akıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim Sistemleri    

Yüksek enerji fiyatları ve iklim değişikliği konusundaki kaygılar enerji verimliliğine ilginin 

canlanmasındaki en önemli itici güç olmuştur. Enerji verimliliği petrol krizlerinin yaşandığı 

1970'li yıllarda imalat sektörü tarafından üzerinde önemle durulan bir konuydu, bu 

duyarlık günümüzde üç ana nedene bağlı olarak yeniden gündeme gelmiştir. Birincisi 

enerji fiyatlarının çarpıcı bir biçimde artması, sağlanacak enerji tasarruflarının ciddi bir 

biçimde getiri sağlayacak olmasının çekiciliğidir. İkinci olarak bazı bölgelerde enerji 

talebinin arzı kat kat aşması nedeniyle yaygın kesintiler yaşanmasıdır, bu da enerji 

tasarrufunu işletmeler için kritik öneme sahip kabiliyet haline getirmektedir. Üçüncü 

gerekçe ise CO2 emisyonlarının toplumsal kaygıları körüklemesi ve bunun sonucunda da 

CO2 emisyonları en yüksek olan şirketlerin üzerindeki enerji tüketimini azaltma 

yönündeki baskının artmasıdır. Çeşitli yerlerde CO2 emisyonlarının ücrete tabi tutulduğu 

mevzuatların yürürlüğe sokulması veya sokulacak olması şirketlerin enerji tüketimlerini 

azaltmalarında önemli bir teşvik unsurudur. Enerji verimliliği girişimleri şirketler için hem 

doğru kararları alma hem de maliyetlerden tasarruf sağlama araçları durumuna 

gelmektedir [105]. 

Bu bağlamda akıllı üretim yaklaşımı üretim süreçlerini iyileştirmeyi ve enerji verimliliğini 

artırmayı hedefleyen şirketler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Teknolojiden 

yararlanarak atıkların ve enerji tüketiminin azaltılması yoluyla üretim süreçlerinin 

iyileştirilmesi şeklinde tanımlanabilecek Akıllı Üretim yaklaşımı aşağıdaki faaliyetleri 

desteklemektedir: 

• Üretim sürecinin izlenmesi ve yönetimi 

• Hem erken tasarım hem de dağıtım aşamalarında ürünlerin cisimsizleştirilmesi   

• Son kullanıcılara ve tüketiciler için bitmiş ürün teslimatında lojistik iyileştirmeler  

Temelde endüstriyel sektörde enerji verimliliği potansiyeli üç ana grupta 

incelebilmektedir [106]. 

• Enerji destek sistemleri:Enerji destek sistemleri:Enerji destek sistemleri:Enerji destek sistemleri: Bu grupta buhar, motor ve binalar gibi üretim süreçlerini 

destekleyen sistemler bulunmaktadır. Bu grupta enerji verimliliğine yönelik 

önlemler şunlardır: 

o Kazan egzozlarından, atık gazlar ve sıvılarda atık ısı geri kazanımı 
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o Motor sistemlerinde (pompalar, fanlar, hava kompresörleri ve motorlu 

endüstriyel üretim sistemleri gibi) bileşenlerin büyüklüklerinin talep edilen 

yük miktarına göre ayarlanması, hız kontrolü ve iyileştirilmiş bakım 

o Binalarda aydınlatma ve enerji verimli cihaz kullanımı, havalandırma ve 

iklimlendirme sistemlerinde iyileştirmeler ve bina yalıtımları  

• Enerji yoğun sektörler:Enerji yoğun sektörler:Enerji yoğun sektörler:Enerji yoğun sektörler: Rafineri, kimyasallar, kağıt üretimi, çimento üretimi gibi 

sektörleri içirmektedir. Bu grupta cüruf tesislerinde, tavlama hatlarında, 

türbinlerde vb. yüksek kalitede ısı geri kazanımı, su soğutma sistemlerinde ısı geri 

kazanımı enerji verimliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalardır. 

• Enerji yoğun olmayan sektörler:Enerji yoğun olmayan sektörler:Enerji yoğun olmayan sektörler:Enerji yoğun olmayan sektörler: Gıda, tarım, plastik, ağaç işleri gibi sektörleri 

içermektedir. Bu grupta bakımların iyileştirilmesi, süreçlerin enerji kullanımının 

yakından takibi ve atık ısı geri kazanımı enerji verimliliğini artırmak amacıyla 

yapılmaktadır. 

Üretimde enerji verimliliğini artırmak amacıyla farklı üretim tesislerinden toplanan 

verilerin analiz edilmesinde de BİT’ten yararlanılmaktadır. ABD’de Akıllı Üretim Liderlik 

Koalisyonu, 2013 yılında farklı üretim tesislerindeki sensörlerden toplanan verilerin analiz 

edilerek enerji verimliliğini artırıcı önlemlerin alınmasına olanak sağlayacak açık bir veri 

platformunun kurumlumu ve gerekli araçların geliştirilmesi için ABD Enerji Bakanlığından 

7,8 milyon dolar alınmıştır. Projeyle sensör markasından ve tipinden bağımsız olarak 

üretim tesislerinden toplanan verilerin analiz edilmesine olanak sağlayacak standart bir 

platformun oluşturulmasıdır [107]. 

Akıllı üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla ABD’de hem federal hem de özel 

sektör üretim tesisleri için danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve yazılım araçları 

sunulmaktadır. İngiltere’de enerji verimliliğini artırmak için yatırım yapan kuruluşlara 

devlet destekleri sağlanmaktadır (örn. ekipman maliyetlerinin vergiden düşülmesi). 

Çin’deyse 2011 yılından bu yana “Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı” ve “Ulusal 

Gelişim ve Reform Komisyonu” akıllı üretim sistemleri hakkında araştırma raporları 

yayınlamaktadır ve bu alan Çin hükümeti tarafından 12. Beş Yıllık Kalkınma Planının 

geliştirilmesi istenen önemli bir parçasını oluşturmaktadır [108]. 
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3.1.83.1.83.1.83.1.8 Yenilebilir EnerjiYenilebilir EnerjiYenilebilir EnerjiYenilebilir Enerji    ve Akıllı Şeve Akıllı Şeve Akıllı Şeve Akıllı Şebekelerbekelerbekelerbekeler    

Sera gazı salımlarını artması ve beraberinde ortaya çıkan küresel ısınma ve artan enerji 

fiyatları ülkeleri yenilebilir enerji kaynaklarını (güneş, rüzgar, hidrogüç, jeotermal gibi) 

daha etkin bir şekilde kullanmaya yönlendirmektedir. Bu amaçla ülkeler ileriki yıllarda 

enerji tüketiminde yenilebilir enerjinin payını artırmaya yönelik hedefler belirlemektedir.  

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 eyalette zorunlu ve 8 eyalette gönüllü olarak 

yenilebilir enerji hedefleri konulmuştur. Hedefler eyaletler arasında farklıklar göstermekle 

birlikte %15-30 arasında değişmektedir (Şekil 3.6).  

Şekil 3.6 BİT Yenilebilir enerji hedefleri – ABD 
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ABD’ye benzer şekilde Avrupa Birliği de 2020 yılı için yenilebilir enerji hedefi belirlemiştir. 

Avrupa Birliği 2020 yılına kadar enerji tüketiminin %20’lik kısmının yenilebilir enerji 

kaynaklarından karşılanmasını hedef koymuştur. Koyulan bu hedef birliğe bağlı ülkeler 

için bağlayıcı niteliktedir ve ülkelerin ulusal hedefleri arasında girmiştir. Bununla birlikte, 

Avrupa Birliği ülkeleri bu hedefe nasıl ulaşacaklarını belirlemede serbest bırakılmıştır 

(elektrik, soğutma/ısıtma, ulaştırma). İskandinav ülkelerinde bu hedefler %25-50 

arasında değişirken diğer Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %15-25 seviyesindedir 

(Şekil 3.7). 

Şekil 3.7 BİT Yenilebilir enerji hedefleri – Avrupa Birliği 

 

Yenilebilir enerji kaynakları gibi dağıtık ve kesintili enerjinin kalitesini ve güvenirliliğini 

sağlamak enerji arzında önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yenilebilir kaynaklardan 

üretilen enerjiye talep artarken bu enerjinin mevcut elektrik şebekelerine dahil 

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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edilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Aşağıda dağıtık enerji kaynaklarının mevcut 

şebekeye dahil edilmesinde yaşanan sıkıntılara örnekler verilmiştir. 

• Dağıtık enerji kayakları tahmin edilmesi güç şebeke akışlarına ve voltajda daha 

yüksek dalgalanmalara yol açabilmektedir. 

• Dağıtık enerji kaynakları genellikle enerji yükünün yüksek olduğu bölgelerden 

uzakta bulunabilmekte ve bu kaynaklar enerji üretimlerini kontrol edememektedir. 

Bundan dolayı bu kaynaklardan üretilen enerji istenen her durumda talebi 

karşılayamamaktadır.  

• Üretilen enerjinin daha yüksek voltajdaki elektrik şebekesine dahil edilmesi için 

akılı şebekeler ve akıllı sayaçların kullanımı gerekmektedir. Bu teknolojiler henüz 

tam olarak yaygınlaşmamıştır. Mevcut şebekelerdeki trafo merkezleri genelde 

yüksek voltajı düşük voltaja çevirmek için tasarlanmıştır, yenilebilir enerjide 

olduğu gibi düşük voltajı yükseltmek için değil. 

• Yenilebilir enerji kaynakları doğası gereği kesintili enerji sağladığı için üretilen 

enerjinin dağıtım şebekesine dahil edilebilmesi sonucunda oluşabilecek enerji 

kesintilerini önlemek için ek yedek kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Yenilenebilir enerji tesisleri genellikle dağıtım şebekesini aktif olarak (örn. frekans 

kontrolü) desteklemek için donanımlı değildir. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, dağıtık enerji kaynaklarının elektrik şebekesine dahil 

edilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.  

• Bilgi ve iletişim teknolojileri enerji sektöründe toplanan yüksek hacimdeki veriyi 

yönetmektedir. Gün geçtikçe sayısı artan dağıtık ve yenilebilir enerji kaynakları 

üretilen veri miktarını artırmaktadır. 

• Elektrik şebekesinin istikrarın sağlanması ve özellikle dağıtım seviyesinde enerji 

akışlarının yönetiminde BT sistemleri kullanılmaktadır. 

• Kesintili enerji kaynaklarından (örn. rüzgar) sağlanacak olan enerji tahminlerinin 

daha doğru yapılabilmesi için oluşturulacak istatistiksel modellerde BT çözümleri 

büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda dağıtık enerjinin kaynaklarının şebekeye dahil edilmesinde, enerji 

şebekesi üzerinde çift yönlü elektrik iletiminde, yine benzer şekilde toplanan verilerin 
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merkez ve dağıtık kaynaklar arasında akışında ve akıllı anahtarlama sensörlerinin ve 

akıllı sayaçların yönetiminde kullanılan akıllı dağıtım şebekeleri önemli bir rol 

oynamaktadır (Şekil 3.8).  

Şekil 3.8 BİT Akıllı dağıtım şebekeleri 

 

 

Akıllı şebekelerin temel bileşenleri incelendiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım 

ağırlığı daha net görülebilmektedir. Tepe seviyedeki uygulamalar ölçümleme yapmaya, 

elektrik şebekesini ve altyapısını merkezi olarak yönetmeye, dağıtık enerji kaynaklarını 

şebekeye dahil etmeye ve müşteri bilgilerini tutmaya olanak sağlamaktadır. Sistemin alt 

katmanlarında üst uygulamalara destek veren temel akıllı şebeke sistemleri, iletişim ve 

şebeke altyapı bileşenleri bulunmaktadır (Şekil 3.9).  
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Şekil 3.9 BİT Akıllı dağıtım şebekesi BİT bileşenleri 

 

 

Akıllı dağıtım/enerji şebekelerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla 

ülkeler politika ve strateji belirlemekte, düzenlemeler yapmakta ve akıllı şebekelerin 

yaygınlaşmasına kaynak ayırmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği’nde akıllı şebekelerin 

yaygınlaşması ve dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye dahil edilmesini hızlandırması 

amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır [109]. 
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• Yönerge 2005/89/EC (Madde 5) Elektrik arzı ve altyapı yatırımlarını güvence altına 

alınması: Akıllı şebekelerin özellikle talep yönetim kısmını desteklemekte ve akıllı 

sayaçların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 

• Yönerge 2006/32/EC (Madde 13) Enerji verimliliği ve enerji hizmetleri: Enerji 

kullanımında enerjinin kullanıldığı zamanın ve miktarın bilgisinin sunulmasını 

zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca kullanıcılara daha sık aralıklarla fatura 

gönderimini ve bunun sonucunda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını enerjiyi 

daha verimli kullanmak için değiştirmeleri amaçlamaktadır. 

• Yönerge 2009/72/EC akıllı sayaç sistemleri: Akıllı sayaç kullanımının Avrupa 

genelinde %80’e ulaşmasını hedeflemektedir. Fizibilite analizi sonucuna gore 

ekonomik olarak yapılması uygun olan ve akıllı şebeke uygulamaları için gerekli 

olan akıllı sayaç yatırımlarının 2020 yılına kadar hayata geçirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  

• 2012 Akıllı sayaçlar ve akıllı şebekeler için ortak standartlar: Şebeke cihazlarının 

birlikte çalışabilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

AB’de 2006 yılından sonra akıllı şebeke projeleri sayısı hızla artmıştır ve 2012 yılına 

kadar toplam bütçesi 1,8 milyar avroya ulaşan 280’den fazla akıllı şebeke ve 90’a yakın 

akıllı sayaç projesi tespit edilmiştir. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya akıllı şebeke 

projelerinin en büyük kaynak ayıran ülkelerdir. Danimarka is akıllı şebeke Ar-Ge 

projelerinde en aktif olarak bulunan ülkedir (Şekil 3.10). Örneğin Almanya’da E.ON 

şirketi güneşten elde edilen enerjinin elektrik şebekesine dahil edilmesini sağlamak 

amacıyla “Geleceğin Şebekesi” projesini yürütmüştür. Bu proje ile dağıtık enerji üreten 

kaynakların akıllı şebeke ve lithium-ion enerji saklama üniteleri ile ana elektrik 

şebekesine dahil edilmesi sağlanmıştır. İrlanda’da ise Eirgrid şirketi rüzgar enerjisinin 

elektrik şebekesine dahil edilmesi amacıyla akıllı şebeke kurulumu projesi 

gerçekleştirmiştir. Bu projeyle 2020 yılına gelindiğinde rüzgardan üretilen enerjinin 

%75’lik kısmının şebekeye dahil edilmesi amaçlanmaktadır. İtalya’daysa Enel şirketi 

enerji etkinliğini artırmak için 30 milyona yakın akıllı sayaç kurulumu gerçekleştirmiştir. 

Bu akıllı sayaçlar sayesinde abonelerin %60’a yakını enerji tüketim alışkanlıklarını 

değiştirmiştir (örn. abonelerin %30’a yakını beyaz eşyaları aksam saatlerinde 

kullanmaya başlamıştır). 
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Şekil 3.10 AB’de akıllı şebeke ve akıllı sayaç projeleri 

 

3.23.23.23.2 Bölgesel ve Uluslararası PolitikalarBölgesel ve Uluslararası PolitikalarBölgesel ve Uluslararası PolitikalarBölgesel ve Uluslararası Politikalar    

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Avrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa Birliği    

AB, sera gazı salımlarının 2050 yılına kadar kademeli olarak azaltılmasına yönelik 

hedeflerini belirlemiştir ve bunları başarılı bir biçimde yerine getirmektedir [110].  

Kyoto Protokolü kapsamında, 2004 öncesinde AB üyesi olan 15 ülke (AB-15) toplam 

salımlarını 2008-2012 yılları arasında 1990 seviyelerinin %8 altına çekme kararını 

almışlardır. AB salım düzeylerini 2020 yılına kadar 1990 seviyesinin %20 altına 

düşürmeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüt Avrupa 2020 büyüme stratejisinin başlıca 

hedeflerinden biridir ve bağlayıcı bir mevzuat paketi aracılığıyla uygulanmaktadır.  
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AB, salım oranları yüksek diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de kendi paylarına 

düşen çabaları sarf etmesi halinde 2020 yılına kadarki salım azaltma hedefini %30’a 

yükseltmeyi de teklif etmiştir. AB liderleri ayrıca diğer gelişmiş ülkelerin de bir bütün 

olarak benzer çabayı gösterip benzer hedefler belirlemesi halinde 2050 yılı itibarıyla sera 

gazı salımlarını 1990 seviyelerine göre %80-95 oranında azaltmayı da taahhüt etmiştir. 

Avrupa Komisyonu düşük karbonlu Avrupa ekonomisinin inşa edilebilmesi için gerekli 

yol haritasını da ortaya koymuştur. Sera gazı salımlarının düşürülmesine yönelik AB 

girişimleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır: 

• Onlarca yeni politika ve önlemin yaşama geçirilmesine yol açan Avrupa İklim 

Değişikliği Programı (ECCP); 

• Sanayi kuruluşlarının sera gazı salımlarının azaltılmasında AB için en önemli ve 

maliyet-etkin araç haline gelmiş olan AB Emisyon Ticaret Sistemi; 

• Tüketilen enerjide rüzgâr, güneş ve biokütle gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elde edilen enerjinin payının 2020 yılına kadar %20’ye 

çıkarılmasına yönelik yasanın onaylanması; 

• Binaların ve geniş bir yelpazede donanım ve ev aletlerinin enerji verimliliğini 

iyileştirerek 2020 yılına kadar Avrupa'nın enerji verimliliğini %20 oranında artırma 

hedefinin konulması; 

• Yeni otomobil ve panelvanların CO2 salımlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler; 

• Enerji santrallerinden ve diğer büyük sınai tesislerden yayılan CO2 gazını 

yakalamak ve hapsetmek için karbon yakalama ve depolama (CCS) 

teknolojilerinin gelişiminin desteklenmesi.  

Avrupa Komisyonu BİT sektörünün de daha sürdürülebilir bir Avrupa'nın gelişimine 

katkıda bulunmasını sağlamak arzusundadır ve bu amaçla Enerji Verimliliği, Su Yönetimi 

ve İklim Değişikliğine Uyum Planı üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

"Enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak için Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinin seferber edilmesine yönelik" olarak 2009 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından kabul edilen Tavsiye Kararı bu alanda Avrupa birliği etkinlikleri için 

politika çerçevesini teşkil etmekte ve BİT sektörünün enerji verimliliği potansiyelini çeşitli 

şekillerde ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  
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Karar doğrultusunda BİT sektöründen sektöre ait enerji ve çevre performansını ölçmesi 

ve enerji verimliliği hedeflerini belirlemek üzere bir çerçeve geliştirmesi istenmektedir, 

bunun sonucunda ise sektör paydaşlarının katılımıyla BİT sektörü Enerji Verimliliği 

Forumu kurulmuştur. Avrupa Komisyonu ayrıca Forumun BİT aracılığıyla elde 

edilebilecek önemli bir enerji tasarrufu potansiyeli barındıran inşaat ve ulaştırma gibi 

diğer sektörlere de açılmasını teşvik etmiştir.  

Avrupa Komisyonu, enerji verimliliğini artırma, su yönetimi ve BİT yoluyla iklim 

değişikliğine adaptasyon gibi konular üzerine odaklanan araştırma ve geliştirme 

projelerini de geniş bir yelpazede desteklemektedir. 

3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1 Enerji Verimliği YönetmeliğiEnerji Verimliği YönetmeliğiEnerji Verimliği YönetmeliğiEnerji Verimliği Yönetmeliği    

25 Ekim 2012 tarihinde AB 2012/27/EC sayılı Enerji Verimliliği Yönetmeliğini kabul 

etmiştir. Bu Yönetmelik, Birliğin 2020 yılındaki %20 enerji verimliliği hedefine ulaşılmasını 

sağlamak amacıyla Birlik bünyesinde enerji verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik 

önlemler için ortak bir çerçeve oluşturmakta, 2020 sonrasındaki daha ileri enerji 

verimliliği iyileştirmelerinin yolunu açmaktadır [111]. Yönetmelik enerji piyasasındaki 

engellerin kaldırılmasına ve enerjinin teminindeki ve kullanımındaki verimliliği düşüren 

piyasa başarısızlıklarının üstesinden gelmeye yönelik olarak tasarlanmış kuralları ortaya 

koymakta ve böylece de 2020 yılı gösterge ulusal enerji verimliliği hedeflerinin tespit 

edilmesine esas oluşturmaktadır.  

Yönetmelik Enerjinin üretiminden/dönüşümünden dağıtımına ve nihai tüketiciye 

ulaştırılmasına kadar enerji zincirinin her aşamasında daha verimli enerji kullanımı için 

üye ülkelerin çabalarını hızlandırmaya dönük yasal bağlayıcılığı olan önlemler 

getirmektedir. Önlemler arasında üye ülkelere yasal olarak enerji verimliliği 

yükümlülüklerini belirleyen politika önlemlerinin belirleme görevinin yüklenmesi yer 

almaktadır.  

Bu önlemlerle konutlarda, sanayide ve ulaştırma sektöründe enerji verimliliği 

iyileştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer önlemler arasında ise kamu 

sektörünün enerji verimliliği alanında örnek olması ve tüketicilere ne kadar enerji 

tükettiklerini bilme hakkının tanınması da yer almaktadır. 

3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2 BİT Sektörü Enerji VerimliliğiBİT Sektörü Enerji VerimliliğiBİT Sektörü Enerji VerimliliğiBİT Sektörü Enerji Verimliliği    
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Avrupa Komisyonu BİT sektörünün binaları daha enerji verimli hale getirme, enerji 

şebekesinin işleyişini geliştirme ve su yönetimi gibi konularda oynayabileceği rolün 

önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu sektörün bizzat kendisinin 

karbon salımlarından sorumlu olduğunun ve hızla büyüyen bu salımların en düşük 

düzeyde tutulması gerektiğinin de farkındadır. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu BİT 

sektörü ürünlerinin, ağlarının, hizmetlerinin ve kuruluşların çevresel ayak izini ölçmeye 

yönelik pilot yöntemleri de oluşturmaktadır [112].  

Avrupa Komisyonu ayrıca ürünlerin ve şirketlerin çevresel ayak izinin hesaplanması için 

iki ayrı yöntem bilimsel kılavuzların geliştirilmesi projesinde Çevre ve Sürdürülebilirlik İçin 

Ortak Araştırma Merkezi Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Komisyon 

standardizasyon kuruluşlarında devam eden yöntemsel çalışmalar çerçevesinde inşa 

edilen bu iki yöntemin tutarlılığına büyük önem vermektedir. Standardizasyon kuruluşları 

daha çok enerji ve karbon ayak izleri ile ilgilenmekteyken Ortak Araştırma Merkezi daha 

geniş anlamda çevresel ayak iziyle ilgili çalışmalar yürütmektedir. 

3.2.1.33.2.1.33.2.1.33.2.1.3 Akıllı Sürdürülebilir KentlerAkıllı Sürdürülebilir KentlerAkıllı Sürdürülebilir KentlerAkıllı Sürdürülebilir Kentler    

Bilgi iletişim teknolojileri binalarda, ulaştırmada, sokak aydınlatmasında vb. enerjinin 

daha iyi kullanılmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca yerel olarak üretilen yenilenebilir 

enerjinin enerji şebekesine dahil edilmesine yardımcı olabilmektedir. Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlatılan "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Enerji Verimliliği Üzerindeki 

Etkileri" başlıklı rapor BİT’in kentlerde hangi alanlarda olumlu etkilerinin olabileceğine 

işaret etmektedir [113].  

BİT'in kentlerin kendi karbon salımlarını azaltmada oynayabileceği olumlu rolü göz 

önünde bulunduran Avrupa Komisyonu, “Araştırma ve Teknolojik Gelişme ve Rekabet 

Edebilirlik ve Yenilik Programı için 7. Çerçeve Programı” kapsamında bu alandaki 

girişimlere ve araştırmalara eş-finansör olarak katılmaktadır.  

Kentler de kendi adlarına çok etkin bir biçimde etkinlik göstermekte olup 2009 yılı Yeşil 

Dijital Teknolojiler Konvansiyonunu yaşama geçirmişlerdir. Konvansiyona üye olan 

kentler BİT etkinliklerinin karbon ayak izini azaltma ve konut, ulaşım ve enerji gibi 

alanlarda daha fazla enerji verimliliğini getirecek BİT çözümlerini yaşama geçirme 

taahhüdünde bulunmaktadır.  
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Araştırma ve Teknolojik Gelişme için 7. Çerçeve Programı (FP7) ve Rekabet Edebilirlik 

ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında Avrupa Komisyonu "Sürdürülebilir Büyüme için 

BİT" alanında aşağıda gösterilen kategorilerde araştırma ve geliştirme projelerine 

finansal destek sağlamaktadır.  

• Akıllı Binalar 

• Enerji Verimliliği için BİT sistemleri 

• Akıllı Veri Merkezleri 

• Enerji Etkin Üretim 

• Akıllı Enerji Şebekeleri 

• BİT ile İklim Değişikliği Yönetimi 

• BİT ile Su Yönetimi 

3.2.1.43.2.1.43.2.1.43.2.1.4 Binalarda Enerji VerimliliğiBinalarda Enerji VerimliliğiBinalarda Enerji VerimliliğiBinalarda Enerji Verimliliği    

Binalar AB'deki nihai enerji kullanımında %40 oranında bir paya sahiptir ve binaların 

daha verimli hale getirilmesi AB’nin 2020 yılına kadar CO2 salımlarının %20 oranında 

azaltılması, enerji verimliliğinin %20 oranında artırılması ve yenilenebilir enerjinin payının 

%20’ye ulaştırılması çabalarında kilit öneme sahiptir [114].  

Avrupa Komisyonu ve paydaşları 2009 tarihli "Düşük Karbon Ekonomisi için BİT, Akıllı 

Binalar" başlıklı raporda Bilgi İletişim Teknolojilerinin binaların enerji performansını 

artırma konusunda neleri yapabileceğini tespit etmiştir. Belirlenen iki kilit alan 

aşağıdakilerdir: 

• BİT binaların hem tasarımı hem de işletilmesinde gerekli olan simülasyon, 

modelleme, analiz, izleme ve görselleştirme araçlarını oluşturarak "tüm bina 

yaklaşımının" benimsenmesini kolaylaştırmakta, böylece enerjinin daha verimli 

kullanımını sağlamaktadır.  

• BİT politikaların uygulanmasında ve uygulanan politikaların etkinliğinin 

ölçülmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği binaların enerji performansının hesaplamasına yönelik yöntemler için 

genel bir çerçeve sunmaktadır. Bu tür veriler, kolay erişilebilir hale getirilmesi 

durumunda, yaygın verimsizlik nedenlerinin, en iyi uygulamaların ve iyileştirme 
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fırsatlarının belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. BİT sektörü verilerin toplanması, 

işlenmesi, yönetimi ve standart bir formatta sunulabilmesi için hayati öneme sahip 

araçların oluşturulması gerekmektedir.  

Komisyon ayrıca Araştırma ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı için 7. Çerçeve 

Programı kapsamında binalar için enerji verimli çözümlerin geliştirilmesini ve 

uygulamaya geçirilmesini desteklemek amacıyla bir dizi projeye de eş-finansör olarak 

katılmaktadır. 

 

3.2.1.53.2.1.53.2.1.53.2.1.5 Akıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji Şebekeleri    

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri enerji şebekesinin verimliliğin artırılmasının yanı sıra 

yönetimi ve kontrolünde de çok önemli bir role sahiptir. BİT sektörünün Akıllı Enerji 

Şebekelerindeki rolü 2009 yılı Temmuz ayında Komisyon tarafından yayımlanan "Düşük 

Karbon Ekonomisi için BİT Akıllı Elektrik Dağıtım Şebekeleri" başlıklı raporda 

özetlenmiştir [115].  

Akıllı Enerji Şebekelerinin düşük karbon ekonomisinin mümkün olabilmesindeki çok 

önemli rolü nedeniyle 9 Ekim 2009 tarihli Tavsiye kararı ile getirilen Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri seferberliği çerçevesinde enerji verimliliği yüksek düşük karbon 

ekonomisine geçiş konusunda üye ülkelere aşağıdaki sorumluluklar yüklenmiştir: 

• Akıllı sayaçların asgari ortak fonksiyonel özellikleri üzerinde 2010 yılı sonuna 

kadar anlaşma sağlanması 

• Akıllı sayaçların kullanımı için 2012 yılına kadar bir takvim belirlenmesi 

Ayrıca Avrupa düzeyindeki politikalar ve mevzuat konularıyla ilgili olarak Komisyona 

tavsiyeler getirmesi amacıyla paydaşların yer aldığı Akıllı Enerji Şebekeleri Görev Gücü 

kurulmuştur. Araştırma yönünde ise, Avrupa Komisyonu akıllı şebeke teknolojilerinin 

yaşama geçirilmesindeki engelleri ve araştırma ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla çeşitli 

disiplinlerden gelen ve farklı mesleki geçmişlere sahip uzmanları bir araya getiren bir dizi 

projeye finansal destek sağlamaktadır. 

3.2.1.63.2.1.63.2.1.63.2.1.6 Veri MerkezleriVeri MerkezleriVeri MerkezleriVeri Merkezlerinde Enerji Verimliliğinde Enerji Verimliliğinde Enerji Verimliliğinde Enerji Verimliliği    
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Avrupa Birliği Veri Merkezleri Enerji Verimliliği Davranış Kuralları veri merkezlerinde 

giderek artan enerji tüketiminin aşağı çekilmesi ve bununla bağlantılı çevresel, ekonomik 

ve güvenli enerji tedariki gibi konulardaki etkilerin en aza indirilmesi ihtiyacına yanıt 

olarak oluşturulmuştur. Amaç veri merkezi operatörlerinin ve işletmecilerinin veri 

merkezlerindeki enerji tüketiminin kritik işlevleri aksatmadan ve düşük maliyetli bir 

biçimde azaltılması konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Davranış Kuralları 

bu hedefe veri merkezi bünyesindeki enerji talebinin daha iyi anlaşılması, personelin 

bilinçlendirilmesi ve enerji verimliliği yüksek örnek uygulamalar ve hedefler konusunda 

tavsiyelerin verilmesi gibi yollarla ulaşmayı amaçlamaktadır [116, 117]. Davranış 

Kuralları özellikle aşağıdaki hedeflere yöneliktir: 

• Mevcut verimliliğin ve iyileştirme düzeyinin ölçülmesi için kolay anlaşılır bir dizi ölçüm 

kriterinin geliştirilmesi ve liderlik düşüncesiyle diğer sektörlerle birlikte ilerlemek. 

• Avrupa genelindeki paydaşların ihtiyaçlarının ele alınacağı açık bir süreç ve forum 

oluşturulması. 

• Referans alınacak ve üzerinde çalışılacak ortak bir ilkeler bütününün diğer 

uluslararası girişimlerle koordineli şekilde oluşturulması. 

• Verimliliği arttırma fırsatları konusunda belli hedeflere yönelik bilgi ve materyal 

sağlanması yoluyla yöneticilerin, işletme sahiplerinin, yatırımcıların bilinçlendirilmesi. 

• Verimli hizmet ve ekipman tedarikçilerinin ve diğer kuruluşların belli hedeflere yönelik 

kampanyalarda iş ortağı haline getirilmesi ya da bu kampanyaların destekleyicisi 

olmalarının sağlanması. 

• Sanayi için düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarının yaşama geçirilmesini 

sağlayacak araçların oluşturulması ve temin edilmesi. 

• Uygulanması halinde veri merkezlerinin enerji verimliliğini iyileştirecek gönüllülük 

esassına dayalı pratik yüklenimlerin geliştirilmesi ve böylece toplam sahip olma 

maliyetinin de (TCO) en aza indirilmesi. 

• Enerji verimliliği yüksek teknolojilerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmelerinin 

hızlandırılması. 

• Enerji verimliliği yüksek satın alma uygulamalarını teşvik edip yaygınlaştıracak 

araçların geliştirilmesinin desteklenmesi. 
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• Ekipmanlar için enerji verimliliği ölçütleri (Energy Star Programı teknik şartlarına veya 

var olabilecek diğer Davranış Kuralları’na ve en iyi uygulama önerilerine dayalı 

olarak) oluşturarak satın alma faaliyetlerinin desteklenmesi, 

• İlerlemeyi ve iyileştirme olanağı bulunan alanları doğru şekilde saptamak için alınan 

önlemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

• Kamuya ve özel sektöre ait veri merkezi işletmecileri için enerji verimliliği hedeflerinin 

belirlenmesi (hedefler mevcut veri merkezlerinin büyüklüğü ve durumu, coğrafi 

konum, yatırım getirisi vb. farklılık gösterebilecektir)  

Bu Davranış Kuralları ilgili paydaşları bir araya getirmeyi ve üreticiler, tedarikçiler, 

danışmanlar ve yardımcı hizmet sağlayıcılar arasında yürütülecek benzeri faaliyetlerde 

koordinasyonu sağlamayı amaçlayan gönüllülük esasına dayalı bir girişimdir. Kaydolan 

tarafların bu Davranış Kodunun ruhuna uygun hareket etmeleri ve kabul edilen 

taahhütlere uymaları beklenmektedir. 

İşletmeler, AB Veri Merkezleri İçin Davranış Kurallarına iki şekilde üye olabilmektedir; 

Katılımcı veya Destekleyici olarak.  Bu rollerden tek birini seçme zorunluluğu 

bulunmamaktadır, gereklerini yerine getirebildiği takdirde bir işletme hem Katılımcı hem 

de Destekleyici olarak üye olabilmektedir. 

• Katılımcı bir veya daha fazla sayıda veri merkezini veya aynı merkezdeki bir veya 

daha fazla sayıda ekipmanı işleten bir taraf olup, enerji raporlaması ve En İyi 

Uygulama Kılavuzundan seçilen belli uygulamaların yaşama geçirilmesi konusunda 

taahhütte bulunmaktadır.  

• Veri merkezi işletmecileri ile ortak faaliyet yürüten diğer taraflar ise ürün, bilgi, 

hizmet, eğitim ve diğer programların geliştirilmesi yoluyla kuralları ve katılımcıları 

destekleme taahhüdünde bulunarak Destekleyici olabilmektedir. 

Davranış Kurallarına, hâlihazırda 120 veri merkezini yöneten 57 Katılımcı kaydolmuş 

durumdadır. Katılımcıların yanı sıra 163 şirket de (tedarikçiler, danışmanlar, sanayi 

dernekleri) Davranış Kurallarını kendi müşterilerine tanıtmak amacıyla Destekleyici 

olarak kaydolmuştur. 

Avrupa Birliği Veri Merkezleri Enerji Verimliliği Davranış Kuralları birimi her sene bir 

yarışma da düzenlemektedir. Ödül kazanan veri merkezleri (2011 yılında katılımcı olarak 

kabul edilen tüm veri merkezleri arasından seçim yapılmıştır) enerji verimliliğini artırmak 
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için yenilikçi teknolojileri benimsemiş kurumlardan seçilmektedir. Kazananların aldığı 

önlemler arasında en dikkat çekici olanları veri merkezlerinde mekanik soğutma 

ihtiyacının azaltılması ve ortam sıcaklığının yükseltilmesidir. Bunlar verimliliği artırıp enerji 

tüketimini azaltan en önemli tedbirler arasındadır. 2012 yılında Avrupa Veri Merkezleri 

için Davranış Kuralları Ödüllerini Kazanan veri merkezleri (katılımcı) aşağıda 

sunulmuştur [118].   

• IBM Avrupa, 15 Üye Devlet sınırları içindeki 27 veri merkezi  

• Google, St Ghislain, Belçika veri merkezi için 

• Datacenter Grubu, Amsterdam, Hollanda veri merkezi için 

• R-iX Intermax ve Hoogendoorn IT Services Spaanse Kubus, Rotterdam, Hollanda’da 

bulunan veri merkezi için  

• Migration Solutions Ltd - Norwich, İngiltere'deki veri merkezi Sentry42 için 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 OECDOECDOECDOECD    

OECD hükümetleri akıllı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin elektrik yönetimi, ulaşım ve 

inşaat sektörü uygulamalarına yönelik Yeşil Büyüme planlarının temel taşı olduğunu 

belirtmektedir. BİT uygulamalarının su yönetimi, bioçeşitliliğin korunması ve kirliliğin 

azaltılması gibi konularda daha ileri düzeyde çevresel faydaları görülmektedir. Aynı 

zamanda Bilgi İletişim Teknolojilerinin üretimi, kullanımı ve hizmet ömürlerinin sonuyla 

ilgili konuların doğrudan ve sistemik etkileri hakkında da kapsamlı önlemler 

gerekmektedir [119].  

OECD Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları (ICCP) Kurulu,,,, çevresel sorunların 

çözümünde BİT'in ve İnternet’in rolü üzerinde araştırmalar yapmaktadır [120]. Kurul, 

akıllı elektrik şebekeleri gibi özel uygulama alanlarında, BİT kullanımı istatistikleri ve veri 

varlığı hakkında, “Yeşil Bilişim" hükümet politikaları ve iş dünyası girişimlerine yönelik 

çeşitli raporlar yayımlamıştır. OECD’nin analitik çalışmaları politika yapıcılara yenilikçiliği 

teşvik etme seçenekleri sunmaktadır. 2009 yılında kabul edilen OECD Yeşil Büyüme 

Bildirgesi net bir dille OECD’yi ve ilgili paydaşlarını çevre sorunlarına çözüm üretmede 

BİT'in ve İnternet’in rolünü keşfetmeye çağırmaktadır. Bu isteğe cevap olarak, 2010 

yılında hükümetlerin ulusal çevre performanslarını geliştirmek için BİT’i nasıl 
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kullanılmaları gerektiğini açıklayan on temel ilkeyi ortaya koyan bir OECD Konseyi 

Tavsiye Kararı kabul edilmiştir.  

OECD’nin 2009 yılında hazırlamış olduğu “Yeşil Bilişim Stratejilerine Doğru” raporda 

[120] OECD üye ülkelerinin ve Avrupa Birliği’nin Yeşil Bilişim alanındaki politikaları ve 

programları incelenmiştir. İlerleyen bölümlerde OECD’nin bu çalışmasında belirtilen 

“Yönetim ve Eşgüdüm”, “Ar-Ge ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikler”, “Hükümet 

Alımlarında Yeşil Bilişim” ve “Yenilikçilik Desteği" alanlarında ülke örneklerine yer 

verilecektir. 

3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Yönetim ve Yönetim ve Yönetim ve Yönetim ve EşgüdümEşgüdümEşgüdümEşgüdüm    

Giderek artan sayıda hükümet çevresel sorunlarla mücadelede BİT'i stratejilerinin önemli 

bir parçası olarak görmeye başlamıştır. OECD hükümetlerinin pek çoğu BİT ve çevre 

üzerine politikalar ve programlar geliştirmiştir. Ancak, belli bazı odak noktalarının ve 

hedeflerin ortak olmasına rağmen, bu politika ve programların idaresi, belirlen hedef ve 

amaçlar ve bunların ölçme ve değerlendirmesinin kalitesi ülkeden ülkeye önemli ölçüde 

farklılık göstermektedir.  

Hükümet politikalarının ve BİT ve çevre üzerine programların uygulanmasında rol alan 

çeşitli taraflar bulunmaktadır. Hükümet politikaları ve programları genellikle merkezi 

hükümet bünyesindeki tek bir bakanlık ya da ulusal daire tarafından yönetilmektedir. 

Ancak, bazıları ise genellikle bir hükümet kurumu, ulusal bir Bilişimden Sorumlu Başkan 

Yardımcıları (CIO) kurulunun eşgüdümü altında yerel bir yaklaşımla yerel yönetimler 

tarafından idare edilmektedir. Bazı politikalar ve programlar da hükümetler arası 

kuruluşlar aracılığıyla organize edilmektedir.  

Danimarka, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri bazı farklılıklar göstermekle birlikte 

politikaların ve programların merkezi olarak yönetildiği ülkeler arasındadır. Danimarka'nın 

Yeşil BT Eylem Planı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. 

Japonya'nın Yeşil BT girişimi Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından 

oluşturulmuştur. Ancak, İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı da Japonya'nın BİT'in çevresel 

etkilerinin iyileştirilmesi ve BİT uygulamalarının yaşama geçirilmesi çabalarına katkıda 

bulunmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletlerinde iki ayrı ulusal idare yeşil BİT ile ilgili önlemleri almaktadır. 

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) DOE Veri Merkezi Enerji Verimliliği Programını başlatmıştır 
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ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ENERGY STAR etiketini uygulamaya almıştır. DOE 

ve EPA aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da işbirliği yapmaktadır.  

Örneğin, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet programları yerinden 

yönetim esaslarına göre organize edilmiş, bakanlıklar veya yerel idareler eliyle ve kamu 

sektörü CIO'ların yer aldığı ulusal kurullar gibi kurullar eşgüdümünde uygulanmaktadır. 

İngiltere’de tüm hükümet birimleri yeşil BİT uygulamasından sorumludur. Ancak, Bilişim 

Direktörleri (CIO) Konseyi ve Teknoloji Direktörleri Konseyi (CTO) Hükümet birimlerinin 

çalışmalarını koordine etmek amacıyla hükümetin tamamını kapsayan bir Yeşil BİT 

Strateji tesis etmiştir. Savunma Bakanlığı tarafından kurulan Yeşil BİT Uygulama grubu, 

Yeşil BİT Stratejisinin tüm birimler arasında uygulanmasına destek vermektedir.  

Bir başka örnek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde Devlet CIO'lar Ulusal Birliği 

(NASCIO) devlet CIO'larının yeşil BİT’le ilgili çabalarını koordine etmek amacıyla Yeşil 

BT Video Çalışma Grubunu oluşturmuştur.  

Avrupa Komisyonu ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) BİT ve çevre programları 

ile ilgili olarak tesis edilmiş hükümetler arası kurumlara birer örnektir. Avrupa 

Komisyonunun 2009 yılında yayımladığı "Enerji verimliliği yüksek, düşük karbon 

ekonomisine geçişi hızlandırmak için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin seferber edilmesi" 

ve “BİT ile enerji verimliliğine ulaşmadaki zorlukların aşılması” başlıklı raporları yine bu 

çabalara örnek teşkil etmektedir. Başka bir örnek de APEC tarafından üye ülkelere enerji 

verimliliği standartları hakkında bilgi sağlayan Enerji Standartları Bilgi Sistemidir. 

3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2 ArArArAr----Ge ve Yenilikçiliğe SağlGe ve Yenilikçiliğe SağlGe ve Yenilikçiliğe SağlGe ve Yenilikçiliğe Sağlanan Teşvikleranan Teşvikleranan Teşvikleranan Teşvikler    

BİT’in doğrudan etkilerini azaltmak veya BİT’in destekleyici etkilerini artırmak için 

kaynakları verimli kullanan BİT’lerin ve BİT uygulamalarının geliştirilmesini 

gerekmektedir. Pek çok hükümet enerji tasarrufu teknolojileri alanındaki Ar-Ge 

çalışmalarına ve yeniliklere teşvik sağlamaktadır. Yeşil teknolojiler üzerine Ar-Ge 

harcamalarının artırılması OECD üyesi ülkelerinin ve OECD üyesi olmayan belli başlı 

ülkelerin hükümetleri tarafından çıkarılan ekonomik teşvik paketlerinde bir öncelik 

olmuştur.  

OECD üyesi ülkelerinin ve OECD üyesi olmayan belli başlı ülkeler ekonomik durgunluğu 

sona erdirmek için teşvik paketlerini yaşama geçirmektedir. Hükümetler ekonominin 

daha çevreci hale getirilmesine ve yeşil teknolojilerin teşvik edilmesine yönelik yatırımları 
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da ekonomik canlandırma paketlerine eklemektedir. Yeşil teknolojilere yatırım pek çok 

canlandırma paketinin önemli bir parçasıdır. Örneğin, yeşil teknolojiler için Almanya'da 

5,7 milyar Euro, Avustralya’da 5,7 milyar Avustralya Doları ve Kanada’da ise 2,8 milyar 

Kanada Doları ayrılmıştır.  

Birçok durumda bu planların temelinde doğrudan veya dolaylı şekilde BİT yer almaktadır. 

Örneğin, enerji tasarrufu sağlayacak akıllı ulaştırma sistemleri, akıllı binalar ve akıllı 

elektrik şebekelerinin geliştirilmesi gibi yeşil teknoloji araştırma alanlarına önemli 

miktarda kaynak ayrılmaktadır. Enerji tasarrufuna ve yeni enerji teknolojilerine yönelik 

teşvikler (örneğin, yeni nesil güneş enerjisi) ve yeşil yatırımlara veya yeşil ürünlerin satın 

alınmasına yönelik vergi teşvikleri bu planların üst sıralarında yer almaktadır. Yeşil 

ürünlerin (BİT sektörünün ürünleri dahil) teşvik edilmesine yönelik hedefler ve önlemler 

de öncelikli olarak hayata geçirilmektedir.  

Kore 50 trilyon KRW tutarındaki teşvik paketinin neredeyse tamamını yeşil teknolojilerin 

geliştirilmesine ve kullanımına odaklamıştır, bu teknolojilerin pek çoğunda bir BİT 

bileşeni bulunmaktadır (örn BİT’in kullanıldığı yeşil ulaşım sistemleri). ABD’de yürürlüğe 

sokulan 2009 Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası çerçevesinde yeşil 

teknolojilere 59 milyar ABD doları ayrılmıştır, bunun 11 milyar dolar akıllı enerji şebekesi 

için pakete dahil edilmiştir.  

Ar-Ge ve yenilikçilik etkinliklerinin artırılması programların en çok yoğunlaştığı alanlardır. 

Bu alanda özellikle enerji verimliliği yüksek BİT uygulamalarının yanı sıra BİT sektörü 

dışında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik BİT Ar-Ge çalışmaları yer almaktadır. 

Örneğin, Japonya'da Yeşil Bilişim inisiyatifinin bir parçası olarak Yeşil Bilişim Projesi 

tesis edilmiştir. Proje çerçevesinde sanayi ve üniversite işbirliğiyle enerji verimliliği 

yüksek teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başka bir örnek olarak ise Kore'nin 

Haberleşme Sektörüne yönelik Kapsamlı Yeşil BİT Programı verilebilir, program 

kapsamında yeni iletişim teknolojilerinin yanı sıra diğer sektörler için (BİT dışındaki) 

enerji tasarrufu sağlayan çözümler teşvik edilmektedir.  

Bazı hükümetler akıllı BİT uygulamalarıyla diğer sektörler ve konutlar genelinde enerji 

verimliliğini hedeflemektedir. Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi, Avrupa Komisyonu 

akıllı enerji şebekeleri, evler ve binalara yönelik çeşitli projeler başlatmıştır, bunların bir 

kısmı Yedinci Araştırma Çerçeve Programı kapsamındadır (FP7).  



 

130 

 

Başka bir örnek olarak Danimarka Yeşil BT, yaygın bilişim ve e-devlet için 36 milyon 

kronluk bir araştırma fonu kurmuştur. Bu fon kapsamında BT'deki gelişimin çevreci bir 

topluma nasıl katkıda bulunabileceği konusundaki araştırmalar teşvik edilmektedir. 

Programa evden çalışma ve sanal toplantılara yönelik alternatif donanım ve yazılım 

teknolojilerinin geliştirmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları da dahildir. Sağlanan finansman 

ayrıca küresel enerji tasarrufuna katkıda bulunma yeteneğine sahip araştırmaları teşvik 

etmek için de kullanılabilmektedir. 

3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3 Hükümet Alımlarında Yeşil BİTHükümet Alımlarında Yeşil BİTHükümet Alımlarında Yeşil BİTHükümet Alımlarında Yeşil BİT    

Birçok ülkede hükümetler BİT ürünlerinin ve hizmetlerinin en büyük alıcılarından biridir. 

Dolayısıyla BİT alımlarında çevresel gereksinimleri belirleyerek, hükümetler satın 

aldıkları BİT'in çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı sağlayabilecekleri gibi, BİT 

tedarikçileri arasındaki rekabeti ve yenilikçiliği desteklemek için satın alma güçlerini 

kullanabilmektedir.  

Örneğin, İngiltere’nin Yeşil BİT Stratejisi, Devlet İhale Kurumu Sürdürülebilir Tedarik 

Uzmanlık Merkezi tarafından geliştirilen öneriler doğrultusunda BİT tedarik 

şartnamelerine çevresel ölçütlerin konulmasını öngörmektedir. Finlandiya Hükümeti 

merkezi satın alma birimi ve Finlandiya Çevre Enstitüsüyle birlikte ihale usulleri ve 

çerçeve anlaşmaları için çevre ölçütleri geliştirmiştir. Avusturya Federal hükümeti de 

çevre dostu alımlara yönelik federal düzeyde nicel ve nitel hedefler kabul etmiştir.  

3.2.2.43.2.2.43.2.2.43.2.2.4 Yenilikçilik DesteğiYenilikçilik DesteğiYenilikçilik DesteğiYenilikçilik Desteği    

Bazı hükümetler örneğin firmalar ve yenilikçilik ağları arasında işbirliğini destekleyerek 

veya finansmana ve iş destek hizmetlerine erişim imkânı tanıyarak şirketler arasında 

yenilikçiliği doğrudan teşvik etmektedir.  

Örneğin, Akıllı Enerji - Avrupa (IEE), Avrupa Komisyonu’nun Rekabet Edebilirlik ve 

Yenilik Çerçeve Programı dahilindeki bir alt programı kapsamında enerji verimliliği, yeni 

ve yenilenebilir enerji kaynakları ve ulaştırma sektöründe yeni enerji kaynakları gibi 

konular üzerinde odaklanan yenilikçilik projelerini finanse etmekte ve bu finansmanda 

öncelikli olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedeflemektedir.  
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Başka bir örnek olarak, Japon hükümeti üniversiteler, devlet kurumları ve sanayi 

uzmanları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Yeşil Bilişim Teşvik Konseyinin 

kuruluşuna ön ayak olmuştur.  

Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Almanya: Yeşil 

Bilişim Öncülüğü" eylem planında firmalar ve konsorsiyumlar (firma grupları) arasındaki 

işbirliğine yüksek bir önem verilmektedir.  

3.2.33.2.33.2.33.2.3 ITUITUITUITU    

ITU iklim değişikliği sorununa karşı etkinliklerine 2008 yılında ITU ve BM'nin rolünü 

açıklayan "BİT ve İklim Değişikliği" başlıklı özel bir rapor yayımlayarak başlamıştır. 

ITU’nun iklim değişikliğiyle mücadeledeki temel görevleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır 

[121]: 

• ITU-R: İklim değişikliği izleme 

• ITU-D: Diğer standartları belirleyen kuruluşlarla işbirliği 

• ITU-T: İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek amacıyla BİT kullanımının 

yaygınlaştırılması 

ITU-T'nin çevre ve iklim değişikliği konusunda BİT’in iklim değişikliği üzerindeki etkilerini 

değerlendirilmesine yönelik yöntemler üzerinde çalışmalar yürütmekten ve BİT’in çevre 

dostu bir şekilde kullanımı için yönergeler yayımlamaktan sorumlu bir çalışma grubu (SG 

5) bulunmaktadır [122]. Çevresel görevi kapsamında SG 5, örneğin BİT sektörü 

tesislerinin ve donanımlarının geri dönüşümü gibi sektörün çevresel etkilerini azaltmaya 

dönük yöntembilimlerin tasarımından da sorumludur.  

SG 5 çalışmaları arasında aynı zamanda bilişim teknolojilerinin karbon ayak izinin 

ölçümü için ve BİT salımının ölçümü kolaylaştıracak, anlamlı raporlamaları ve 

karşılaştırmaları destekleyecek müşterek ve üzerinde mutabakat sağlanmış yöntemler 

de yer almaktadır. Bunun sonucunda ITU’nun ortak yöntemi işletmelerin daha çevreci 

olmasına, tüketicilerin çevreyi göz önüne alarak bilinçli tercihler yapabilmesine ve iklim 

dostu tedarik operasyonlarının desteklenmesine yardımcı olabilecektir. 
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3.33.33.33.3 Diğer Kurum ve Kuruluş İncelemeleriDiğer Kurum ve Kuruluş İncelemeleriDiğer Kurum ve Kuruluş İncelemeleriDiğer Kurum ve Kuruluş İncelemeleri    

3.3.13.3.13.3.13.3.1 WWFWWFWWFWWF    (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)    

World Wide Fund For Nature BİT’i toplumlarımızın işleyişini değiştirecek yeni bir altyapı 

oluşturmada önemli bir araç olarak görmektedir. BİT uygulamalarının toplumlara en iyi 

unsurlarını koruma ve daha iyi çözümler geliştirmede yeni fırsatlar verebileceğini 

vurgulamaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında, BİT bir yandan mevcut olumsuz eğilimleri 

hızlandıracak bir yandan da alternatif sürdürülebilir kalkınmaya doğru bir geçişe katkıda 

bulunabilecek bir katalizör olarak görülmektedir. WWF Yeşil Bilişim alanından aşağıdaki 

raporları yayımlamıştır [121]: 

SürdürülebilirlikSürdürülebilirlikSürdürülebilirlikSürdürülebilirlik: WWF, BİT’in sürdürülebilir kalkınmada gelecekte oynayabileceği rolü 

tanımlamak ve ileride karşılaşılabilecek en önemli zorlukları ortaya koymak amacıyla 

uzmanları davet etmiştir. Bu rapor, 2002 yılı Temmuz ayında davetlilerin katılımıyla 

hazırlanıp yayımlanmıştır. Rapor BİT uzmanları ile iş ve siyaset dünyasının politika 

yapıcıları ve toplumun diğer paydaşları arasındaki boşluğu doldurma amacına dönük bir 

girişimdir.  

İklim Değişikliğiyle Mücadele:İklim Değişikliğiyle Mücadele:İklim Değişikliğiyle Mücadele:İklim Değişikliğiyle Mücadele: Bu raporda CO2 salımlarında çarpıcı düşüşler elde etmek 

için günlük yaşamdaki ve iş uygulamalarındaki potansiyel altyapısal değişikliklere BİT’in 

öncülük etme olanağı açıklanmaktadır. Raporda BİT’in video konferans, sesli konferans, 

sanal telesekreter, internet üzerinden iletişim, esnek çalışma gibi imkânları vererek CO2 

salımlarını azaltmada yaratacağı fırsatlar açıklanmaktadır.  

BİT kaynaklı küresel COBİT kaynaklı küresel COBİT kaynaklı küresel COBİT kaynaklı küresel CO2222    salımındaki iyileştirme potansiyeli:salımındaki iyileştirme potansiyeli:salımındaki iyileştirme potansiyeli:salımındaki iyileştirme potansiyeli: Bu raporda CO2 salımlarının 

azaltılmasını hızlandırmaya yardımcı olabilecek on farklı bilişim çözümü ele alınmaktadır. 

Aşağıdan yukarı bir yaklaşımla uygulanacak somut çözümlerle CO2 salımında bir milyar 

tonluk stratejik bir düşüş elde edilebileceği açıklanmaktadır. Söz konusu on çözüm 

alanında akıllı şehir planlaması, akıllı binalar, akıllı ev aletleri, cisimsizleştirme, akıllı 

sanayi, akıllı enerji şebekeleri, tümleşik yenilenebilir çözümler, akıllı işletmeler ve akıllı 

ulaşım yer almaktadır. 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 SMART 2020SMART 2020SMART 2020SMART 2020    

SMART 2020 GeSI (Global e-Sustainability Initiative/Küresel Sürdürülebilirlik Girişimi) 

adına İklim Grubu2 tarafından hazırlanmış bir rapordur. Bu çalışma BİT sektörünün sera 

gazı salımlarına katkısını tahmin etme amacıyla başlatılmış ve BİT’in daha verimli bir 

ekonomi için sağlayabileceği katkı fırsatlarını ortaya koymak üzere geliştirilmiştir. 

"SMART 2020 - Bilgi Çağında Düşük Karbon Ekonomisinin Gerçekleştirilmesine Katkı" 

başlıklı rapor küresel ısınma sorununa hızla yanıt vermeye odaklı bir BİT sektörünü 

ortaya koymaktadır [123].  

Bu rapor BİT sektöründe beklenen büyüme rakamlarını esas alarak BİT ürünlerinden ve 

hizmetlerinden kaynaklanacak doğrudan salımları sayısal olarak ifade etmektedir. Rapor 

ayrıca ekonominin diğer sektörlerindeki salımlarda BİT ile önemli düşüşler elde 

edebilmek için hangi noktalar üzerine yoğunlaşılması gerektiğini incelemekte ve bu 

anlamda CO2 salımındaki azalma ve maliyet tasarrufu açısından sayısal öngörüler 

sunmaktadır. Rapora göre, BİT sektörü salım miktarlarında 2020 yılına kadar yaklaşık 7. 

8 GtCO2e (Giga ton CO2 eşdeğeri) düşüşün sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu rakam 

ticari etkinliklerin normal seyri halinde tahminleri esas alındığında 2020 yılındaki 

salımların %15’ine karşılık gelmektedir. Yine aynı şekilde bu rakam bilim adamları ve 

ekonomistler tarafından iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara varmasını önlemek 

amacıyla salımlarda 1990 seviyelerine kıyasla 2020 yılına kadar elde edilmesi önerilen 

düşüşün önemli bir bölümünü temsil etmektedir.  

Rapor BİT’in salımların düşürülmesini sağlamak konusundaki en büyük ve en erişilebilir 

fırsatlardan bazılarını tespit etmiştir, bunlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

Akıllı motor sistemleri:Akıllı motor sistemleri:Akıllı motor sistemleri:Akıllı motor sistemleri: Çin'deki üretimin gözden geçirilmesi herhangi bir optimizasyon 

olmaması halinde, 2020 yılında Çin'in salımlarının (küresel salımların %2’si) %10’unun 

tek başına Çin’in motor sistemlerinden geleceğini ve endüstriyel verimlilikteki %10’luk bir 

iyileştirmenin bile 200 MtCO2e gibi miktarlara varan oranında azalma getireceğini 

göstermektedir. Küresel çapta uygulanması halinde optimize edilmiş motorlar ve 

endüstriyel otomasyon 2020 yılı itibarıyla 0.97 GtCO2e düşüş getirebileceği 

öngörülmektedir.  

 
2 The Climate Group (http://www.theclimategroup.org/) 
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Akıllı lojistik: Akıllı lojistik: Akıllı lojistik: Akıllı lojistik: Avrupa'daki ulaştırma ve depolama ve akıllı lojistik etkinliklerinde yaşama 

geçirilecek bir dizi verimlilik sayesinde yakıt, elektrik, ısıtma alanlarında 225 MtCO2e 

salım azalmasına karşılık gelecek bir tasarruf elde edilebileceği tahmin edilmektedir. 

Akıllı lojistik ile sağlanan enerji tasarrufuyla 2020 yılına kadar küresel salımlarda elde 

edilecek düşüş 1.52 GtCO2e değerine ulaşacağı öngörülmektedir.  

Akıllı Binalar:Akıllı Binalar:Akıllı Binalar:Akıllı Binalar: Kuzey Amerika'da binalara daha yakından bakıldığında, daha iyi bina 

tasarımı, yönetimi ve otomasyonla Kuzey Amerika'daki binaların salımlarının %15 

oranında azaltılabileceği tahmin edilmektedir. Küresel çapta ise, akıllı bina teknolojileriyle 

1,68 GtCO2e salımı düşüşü sağlanabileceği öngörülmektedir. 

Akıllı Enerji Şebekeleri:Akıllı Enerji Şebekeleri:Akıllı Enerji Şebekeleri:Akıllı Enerji Şebekeleri: Hindistan'ın enerji sektöründeki iletim ve dağıtım kayıplarının 

öncelikle akıllı sayaçların uygulamaya alınması daha sonrasında ise gelişmiş bir BİT 

bütünleşmesiyle enerji şebekelerinin daha iyi izlenmesi ve yönetimiyle %30 oranında 

azaltılmasını öngörülmektedir. Akıllı enerji şebekeleri çalışmada tespit edilen en büyük 

tasarruf fırsatıdır ve küresel çapta salımları 2020 yılına kadar 2.03 GtCO2e azaltabileceği 

tahmin edilmektedir. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Green GridGreen GridGreen GridGreen Grid    

Green Grid Derneği son kullanıcılar, politika yapıcılar, teknoloji sağlayıcılar, tesis 

kurucular ve kentsel hizmet şirketlerinin yer aldığı kâr amacı gütmeyen bir açık sanayi 

konsorsiyumudur ve tüm dünyada bilgi teknolojisinin ve veri merkezlerinin kaynak 

verimliliğini artırma amacıyla etkinlik göstermektedir [124]. Dünya genelinde 175’ten 

fazla üye şirketi bir araya getiren Green Grid dünyadaki tüm sektörel çabaları birleştirme, 

ortak bir ölçüm seti oluşturma ve hedeflerini daha da ileriye götürmek için teknik bilgi ve 

eğitim araçları geliştirme amaçlarını gütmektedir.  

Bilgi teknolojisinin evrimleşerek günümüzün kurumsal yapılarının kritik sinir merkezi 

haline gelmesine paralel olarak veri merkezleri de önemli ölçüde değişmiştir. İş 

dünyasının talepleri arttıkça daha güçlü BT donanımını barındıran veri merkezi 

tesislerinin sayısı da artmaktadır. Veri merkezlerinde enerji, soğutma ve alan önemli 

maliyet kalemleridir ve bu konularında veri merkezlerinde kaynak verimliliğin sağlanması 

önemli bir konu haline gelmektedir.  
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Green Grid veri merkezlerindeki kaynakların daha verimli kullanılması için standartlar 

oluşturmak amacıyla dünya çapındaki son kullanıcılarla, teknoloji sağlayıcılarla ve 

hükümetlerle yakın işbirliği içinde etkinlik göstermektedir. 

Veri toplama ve analiz çalışmaları yapan, gelişmekte olan teknolojileri değerlendiren ve 

veri merkezi operatörleri için en iyi uygulamaları tasarlayan Green Grid dünyanın her 

yerinde kendi özel veri merkezlerinin verimliliğini belirlemek isteyen yöneticiler ve son 

kullanıcılar için ölçümler ve karşılaştırmalar ortaya koymaktadır.  

3.3.43.3.43.3.43.3.4 Energy StarEnergy StarEnergy StarEnergy Star    

Amerika Birleşik Devletleri kökenli Energy Star enerji tasarruflu tüketici ürünleri için 

uluslararası bir standarttır. Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Enerji Bakanlığı tarafından 

1992 yılında kurulmuştur ve zaman içinde Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, 

Tayvan ve Avrupa Birliği de programı benimsemiştir [125].  

Energy Star hizmet işareti taşıyan bilgisayar ürünleri ve çevre birimleri, mutfak aletleri, 

binalar ve diğer benzeri ürünler gibi cihazlar ABD’deki federal standartlara göre gerekli 

olandan genellikle %20-%30 daha az enerji kullanmaktadır.  

Enerji verimli ürünleri göstermek ve teşvik etmek amacıyla tasarlanmış gönüllü bir 

etiketleme programı olarak başlatılan Energy Star ilk olarak bilgisayar ve yazıcı ürünleri 

için etiketleme yapmıştır. 1995 yılında program önemli ölçüde genişletilmiş ve 

konutlardaki ısıtma ve soğutma sistemleri ve yeni evler için de etiketler verilmeye 

başlanmıştır.  

Beyaz eşya, ofis donanımı, aydınlatma, ev elektroniği gibi pek çok alanda Energy Star 

etiketini taşıyan ürünler mevcuttur. Etiket ayrıca yeni evlerde ve ticari ve endüstriyel 

binalarda da bulunabilmektedir.  

ABD EPA Energy Star programı çeşitli ticari ve kurumsal yapı tipleri ve üretim tesisleri 

için enerji performans derecelendirme sistemleri de geliştirmiştir. 1 ila 100 arasında bir 

ölçekte yapılan derecelendirmeler bina ve tesis tiplerinin enerji performansı açısından 

benzeri sanayi tesislerinin enerji verimliliğiyle kıyaslanmasını sağlayan bir araç görevi 

görmektedir. Derecelendirmeler bina ve enerji yöneticileri tarafından mevcut binaların ve 

sanayi tesislerinin enerji performansını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
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Derecelendirme sistemleri belli bir bina veya tesisin EPA tarafından Energy Star olarak 

tanınması için de başvurulan bir referanstır. 

Veri Merkezleri için Energy Star DerecelendirmesiVeri Merkezleri için Energy Star DerecelendirmesiVeri Merkezleri için Energy Star DerecelendirmesiVeri Merkezleri için Energy Star Derecelendirmesi    

EPA'nın enerji performansı derecelendirme sistemi enerji yöneticilerine kendi binalarının 

ülke çapındaki benzer binalara göre enerjiyi ne kadar verimli kullandığını 

değerlendirmelerinde yardımcı olmaktadır. Kuruluşlar enerji performans 

derecelendirmelerini kullanıcıların binalardaki enerji ve su tüketimini güvenli bir çevrimiçi 

ortamda izlemesine imkan tanıyan interaktif bir yönetim aracı olan Enerji Portföy 

Yöneticisi ile alabilmektedir. Binaların enerji performansı 1-100 arası bir ölçekle ifade 

edilmektedir, örneğin derecelendirmesi 50 olan bir bina tüm benzer binaların %50’sinden 

daha iyi bir performansa sahiptir, aynı şekilde derecelendirmesi 75 olan bir bina da tüm 

benzer binaların %75’inden daha iyi bir performansa sahiptir. EPA 7 Haziran 2010 

tarihinde Portföy Yöneticisinde veri merkezleri için 1 - 100 arası enerji performans 

değerlendirmesi skalasını yayınlamıştır [126]. 

Veri merkezlerindeki enerji tüketiminin anlaşılmasını sağlayacak bilinen bir ulusal veri 

setinin piyasada bulunmamasından dolayı veri merkezleri için Energy Star 

derecelendirmesini oluşturmak amacıyla kullanılan veriler EPA öncülüğündeki veri 

toplama çalışmalarına dayanmaktadır. 2007 yılının sonlarında, EPA paydaşlarla ve 

sektör liderleriyle çalışmaya başlamış ve 2009 yazında 120 veri merkezinden büyüklük, 

tip ve konum açısından farklı işletmeleri temsil eden eksiksiz enerji tüketimi ve işletme 

verilerini derlemiştir.  

3.3.53.3.53.3.53.3.5 EPEATEPEATEPEATEPEAT    

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektronik Ürünler Çevresel Değerlendirme Aracı 

(EPEAT) adı verilen bir ürün tescil sistemi kurulmuş ve yeşil bilişim alımlarında önemli bir 

etken olarak etkisini göstermeye başlamıştır. Federal bütçeyle desteklenen EPEAT, 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri (IEEE) Enstitüsü liderliğindeki bir sanayi grubu 

tarafından geliştirilen ve ürünler için 51 çevresel uyumluluk şartını ortaya koyan bir 

programdır [127]. 

Program kapsamında, tedarikçiler masaüstü, dizüstü bilgisayarlarını ve monitör 

ürünlerini 23 zorunlu ve 28 isteğe bağlı kategoride tescil ettirebilmektedir. Zorunlu ve 
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isteğe bağlı ölçütler arasında uygun kombinasyonları karşılayan ürünler buna göre temel, 

bronz, gümüş veya altın derecelendirme kategorilerinde tescil edilebilmektedir.  

EPEAT ayrıca yeni ürünlerin tasarımında dikkate alınacak performans ölçütleri 

konusunda bir yol gösterici rolü de oynamaktadır. Üreticilere sattıkları ürünlerinin çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma çabalarını sergileyerek pazardaki görünürlüklerini 

artırma ve daha çok tanınma fırsatını sağlamaktadır. Gönüllü bir program olmasına 

rağmen, örgüt tarafından sistemlerine kayıt olan ürünlerle ilgili bilgilerin güvenilirliğini 

teyit etmek amacıyla bir doğrulama süreci işletilmektedir. IEEE standartları şu an 

itibarıyla sadece PC'leri ve monitörleri kapsamaktadır ancak programın sunucular, 

yönlendiriciler ve yazıcılar gibi diğer aygıtları da kapsayacak şekilde genişletilmekte 

olduğu bildirilmektedir. 

Ürün tesciline ek olarak, EPEAT ayrıca tüketicilere kendi ihtiyaçlarına en uygun donanımı 

seçmede yardımcı olacak bir karşılaştırma ve değerlendirme aracı olarak da hizmet 

vermektedir. EPEAT, cihazları enerji maliyeti açısından karşılaştırmak için de 

kullanılabilmektedir.  

3.43.43.43.4 Ülke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleri    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 JaponyaJaponyaJaponyaJaponya    

Mevcut programların yanı sıra, Japonya'nın Yeşil Bilişim Girişimi'nin bir parçası olan 

Yeşil Bilişim Projesi çerçevesinde yüksek enerji verimliliğine sahip BİT teşvik 

edilmektedir. Yeşil Bilişim Projesinde özellikle üç ana araştırma alanı üzerinde durulması 

planlanmaktadır [119]: 

Bilişim Ağları: Bilişim Ağları: Bilişim Ağları: Bilişim Ağları: Yeşil Bilişim Projesindeki hedeflerden biri ağ bileşenlerinin enerji 

tüketimini %30 ve üstü oranlarda azaltmaktır. Yönlendirici güç tüketiminin ve trafik 

hacminin optimize edilmesine yönelik teknolojiler için 1283 milyon JPY fon ayrılmıştır.  

Veri merkezleri: Veri merkezleri: Veri merkezleri: Veri merkezleri: Yeşil Bilişim Projesinde yine özellikle sunucular ve depolama 

aygıtlarının tükettiği enerji miktarı düşürülerek veri merkezlerinin enerji tüketiminin %30 

ve üstü oranlarda azaltılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle ultra yüksek yoğunluklu 

sabit disk sürücüleri ve yüksek verimli soğutma sistemleri gibi teknolojiler teşvik 

edilmektedir. Bu araştırmalara 909 milyon JPY ayrılmıştır.  
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Monitörler:Monitörler:Monitörler:Monitörler: Üçüncü araştırma alanın hedefi ekranların güç tüketimini %50 oranında 

azaltmaktır. Organik Işık Yayan Diyot (OLED) teşvik edilecek teknolojilerden biridir. 

Ekran araştırmalarına 668 milyon JPY fon ayrılmıştır. 

3.4.1.13.4.1.13.4.1.13.4.1.1 Enerji VerimliliğiEnerji VerimliliğiEnerji VerimliliğiEnerji Verimliliği    

Japonya ayrıca enerji verimliliğinin sağlanması için binalar, donanımlar ve sektörler için 

hedefler ortaya koymuştur. Aşağıda konulan bu hedefler özetlenmiştir [128]. 

• Mayıs 2006 Ulusal Enerji Stratejisi çerçevesinde Japonya 2030 yılı itibarıyla enerji 

yoğunluğunu 2003’e kıyasla %30 oranında artırma hedefini belirlemiştir. 

Binalar için enerji verimliliğiBinalar için enerji verimliliğiBinalar için enerji verimliliğiBinalar için enerji verimliliği    

• Japonya uygulanmaya geçirilmek üzere tüm binaların enerji tüketimi için yeni 

bütünleşmiş standartları yürürlüğe koymayı planlamaktadır.  

• İnşaat sektörü örgütleri 2000 metrekare üzerindeki binaların yapımına 

başlamadan önce ilgili makamlara enerji tasarrufu tedbirlerini bildirmek 

zorundadır.  

• Konutlarda ve konut dışı binalarda yüksek verimli enerji sistemlerin yanı sıra 

güneş enerjisi sistemleri için devlet sübvansiyonları kullanılabilmektedir.  

• Japon Hükümeti ayrıca aşağıdakileri önermektedir: 

o 2030 yılına kadar konut sektöründe CO2 salımlarının yarıya düşürülmesi; 

o Akıllı sayaçların ve ilgili enerji yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve 

kurulumunun teşvik edilmesi, 2020'lerde veya mümkün olduğu kadar erken 

ilke olarak tüm kullanıcılara tanıtılması; 

o 2020 yılına kadar net-sıfır-enerjili evlerin ve ofis binalarının arz edilebilir 

hale getirilmesi ve 2030 yılı civarında net-sıfır-enerjili evlerin ve ofis 

binalarının gerçekleştirilmiş olması. 

Donanım Donanım Donanım Donanım ve Cihaz Enerji Verimliliğive Cihaz Enerji Verimliliğive Cihaz Enerji Verimliliğive Cihaz Enerji Verimliliği    

• Japon Hükümeti makine ve teçhizatlar için standart enerji değerleri belirleyen 

“Top Runner” programını tesis etmiştir, buna göre üreticiler önceden belirlenmiş 

hedef yılı için tüm kategorilerdeki bütün ürünlerinde ağırlıklı ortalama değeri aşma 

zorunluluğu getirilmiştir.  
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• Klimalar ve su sistemleri de dahil olmak üzere, yüksek verimliliğe sahip donanım 

yelpazesi için devlet destekleri sunulmaktadır. 

Sınai Sınai Sınai Sınai enerji verimliliğienerji verimliliğienerji verimliliğienerji verimliliği    

• Aralık 1996 tarihli Keidanren Gönüllü Eylem Planı belirlenen iş kollarında 2008-12 

döneminde ortalama CO2 salımlarının 1990 seviyelerinin altına indirilmesini 

hedeflemekte, petrol, demir ve çelik, çimento, kimya ve kâğıt dahil olmak üzere 

çeşitli sanayi sektörleri için bir dizi sektörel enerji verimliliği iyileştirme hedeflerini 

belirlemektedir. 

3.4.1.23.4.1.23.4.1.23.4.1.2 UlaştırmaUlaştırmaUlaştırmaUlaştırma    

Japonya enerji verimliliği hedeflerinin yanında, ulaştırma alanında da verimliliği artırmaya 

ve salımları azaltmaya yönelik hedefler belirlemiştir [128]. 

• Japonya 2007 yılında yakıt verimliliği yönetmeliğini yürürlüğe koymuştur, buna 

göre 2015 yılında elde edilmesi istenen ağırlığa dayalı kurumsal ortalama 

standartlar mevzuata girmiştir. 2015 hedeflerine ulaşıldığında, filoların ortalama 

yakıt ekonomisinin 13,6 km/L düzeyindeki 2004 performansına kıyasla %23,5 

oranında bir iyileşmeyi ifade eden 16,8 km/L (125 gCO2 salımına eşdeğer) 

düzeyine erişmesi beklenmektedir.  

• Japonya ağır taşıtlar (brüt ağırlığı 3,5 tonun üzerinde araçlar) için yakıt verimliliği 

hedef standartlarını yürürlüğe konmuştur. Üreticilerin ağır vasıtaların yakıt 

ekonomilerini 2015 yılına kadar hedef değerlere ulaştırması gereklidir. Hedef 

değerler yakıt verimliliğinde %12’nin üzerinde iyileştirmelere karşılık gelmektedir. 

• Japonya mümkün olan tüm politika tedbirlerini devreye sokarak araç satışlarında 

yeni nesil araçların payını 2020 yılına kadar %50’ye, 2030 yılına kadar da %70’e 

yükseltmeyi hedeflemektedir (2020 yakıt verimliliği standartları dahil olmak üzere, 

destek önlemlerinin alınması ve yeni pil şarj cihazlarının/istasyonlarının 

yaygınlaştırılması) 

• 2006 yılından bu yana belirli bir boyuttaki işletmeler (örneğin, 200 veya daha fazla 

sayıda kamyon işleten nakliye şirketleri) (yük taşımacılığı şirketleri, yolcu hizmet 

şirketleri, sevkiyat firmaları) enerji tüketim miktarları ve diğer konularla ilgili etkinlik 

raporlarının yanı sıra enerji tasarrufu planlarını da hazırlamak ve sunmakla 

yükümlüdürler. 
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 DanimarkaDanimarkaDanimarkaDanimarka    

Danimarka’nın Yeşil Bilişim Eylem Planı Bilim Bakanlığı tarafından 2008 yılında 

hazırlanmıştır. Yeşil Bilişim Eylem Planı BİT’in ilk odak alanı çevresel etkilerinin 

azaltılmasını amaçlayan dört girişimi içermektedir [119]: 

• İlk girişim çerçevesinde; şirketlerin çevreci bilişim teknolojilerini kullanılmasını 

teşvik ederek, şirket bünyesindeki BİT kullanımının çevresel etkilerinin azaltılması 

amaçlanmaktadır.  

• İkinci girişim çerçevesinde; bir bilinçlendirme kampanyasıyla çocukların ve 

gençlerin yeşil BİT kullanımını teşvik etme üzerine yoğunlaşılmaktadır.  

• Üçüncü girişim çerçevesinde; kamu makamları için Yeşil BİT ilkeleri üzerine 

odaklanılmaktadır.  

• Son girişimde ise "Enerji ve CO2 hesaplamaları için bilgi tabanı" oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Eylem planın ikinci odak alanı olan "Sürdürülebilir bir gelecek için BT çözümleri" 

toplumun çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan girişimleri de içermektedir. Bu 

amaçla, Yeşil Bilişim, yaygın bilişim ve e-devlet üzerinde Ar-Ge’ye odaklanılmaktadır. 

Ayrıca, Yeşil Bilişim uzmanlığı ve teknolojilerinin ihracı üzerinde durulmaktadır.  

Yukarıdaki iki ana konu dışında, Yeşil Bilişim Eylem Planı kapsamında Danimarka Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı kendi etkinliklerinde Yeşil Bilişim kullanımını 

planlamaktadır, bu vesileyle yıllık elektrik tüketiminin %10 oranında azaltmayı 

hedeflenmektedir. 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 Güney Güney Güney Güney KoreKoreKoreKore    

2008 yılı Ağustos ayında gelecek 60 yıl için Güney Kore'nin yeni öngörüsünü teşkil 

edecek Düşük Karbonlu Yeşil Büyüme planı Kore devlet başkanı tarafından ilan 

edilmiştir. Kore devlet başkanı ayrıca 2008 Şubat’ında Yeşil Büyüme Başkanlık 

Komitesini de (Yeşil Büyüme Komitesi) kurmuştur. Planda üç hedef ve 10 temel politika 

öğesi yer almaktadır (Şekil 3.11).  

Temel politikalar arasında sera gazının azaltılması, yeşil teknolojilere yönelik Ar-Ge 

etkinlikleri, düşük karbonlu sanayi yapısının oluşturulması ve benzeri hedefler 
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bulunmaktadır. Bu plana göre Kore hükümeti 2013 yılına kadar 86 milyar ABD Doları 

yatırım yapmayı planlamaktadır. 

Şekil 3.11 Güney Kore’nin yeşil büyüme planı hedefleri ve öğeleri 

 

 

Yeşil Bilişim alanında lider bir ülke olma arzusundaki Kore hükümeti, üç hedef ve dokuz 

politika belirlemiştir (Şekil 3.12). Üç hedef BİT’in çevreci hale getirilmesini ve altı politika 

ise BİT yardımıyla çevreci gelişmelerin sağlanmasını amaçlamaktadır.  

 

 

 

Kaynak: Asia-Pacific Telecommunity, 2011, Introduction to Green ICT Activities

1. Sera gazı emisyonlarının 
etkili bir şekilde azaltılması

2. Fosil yakıtlara bağımlılığın 
ve dolayısıyla enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması

3. İklim değişikliğine 
adaptasyon konusunda 
yetkinliklerin 
güçlendirilmesi

4. Yeşil teknolojiler üzerine 
Ar-Ge

5. Mevcut endüstrilerin 
yeşilleştirilmesi ve yeşil 
endüstrilerin teşvik 
edilmesi

6. Endüstriye yapının 
ilerletilmesi

7. Yeşil ekonomi için yapısal 
temel bileşenlerin 
oluşturulması

8. Ulusal sınırların 
yeşilleştirilmesi ve ulaşım 
altyapısının güncellenmesi 

9. Yeşil değişimin 
vatandaşların günlük 
hayatlarına sokulması

10. Uluslararası alanda yeşil 
büyüme alanında rol model 
ülke olunması

İklim değişikliği ile 
mücadele ve enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması

Ekonomik büyüme için 
yeni yatırım alanlarını 
belirlenmesi

Yaşam kalitesinin iyileş-
tirilmesi ve yeşil büyümede 
rol model olunması
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Şekil 3.12 Kore’nin yeşil bilişim planı hedefleri ve öğeleri 

 

 

3.4.3.13.4.3.13.4.3.13.4.3.1 Enerji VerimliliğiEnerji VerimliliğiEnerji VerimliliğiEnerji Verimliliği    

Kore’de ekonomi genelinde enerji verimliliği hedefleri enerji yoğunluğunun 2013 yılı 

itibarıyla 2009 düzeyinin yüzde 9 altına çekilmesi, 2020 yılına kadar da 2013 düzeyinin 

yüzde 20 altına çekilmesidir. Bu amaçla çeşitli alanlarda hedefler konulmuştur [128]. 

Binalarda enerji verimliliğiBinalarda enerji verimliliğiBinalarda enerji verimliliğiBinalarda enerji verimliliği    

• Yeni binalar için 2001 yılından bu yana zorunlu standartlar belirlenmiştir. Yüksek 

enerji tüketen sekiz bina tipi türlü ilave zorunlu tasarım standartlarına tabidir ve 

bina ruhsatları bu standartlara uyuma bağlıdır.  

Kaynak: Asia-Pacific Telecommunity, 2011, Introduction to Green ICT Activities

Küresel Yeşil Bilişim Alanında LiderlikVizyon

9 temel
girişim

Yeşil Bilişim – Doğrudan etkiler (3) Yeşil Bilişim – Dolaylı etkiler (6)

▪ Yeşil bilişim ürünlerinin geliştirilmesi

▪ Bilgi ve iletişim sektörünün 
yeşilleştirilmesi

▪ 10 kat daha hızlı ve güvenli ağlar

▪ Düşük karbon emisyonlu çalışma 
ortamları

▪ Bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı 
yeşil yaşam tarzı

▪ Yeşil üretim

▪ Akıllı ve yeşil trafik ve ulaştırma 
sistemleri

▪ Akıllı enerji şebekesi altyapısı

▪ Gerçek zamanlı çevresel cevap sistemi

Hedefler Kapasitenin geliştirilmesi
Düşük karbonlu topluma 
geçiş

Yeşil Bilişimin 
geliştirilmesi
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• 2020'ye 2 milyon Yeşil Ev kurma hedefi: İnşaat veya tadilat yoluyla evlerin enerji 

verimliliğini ciddi şekilde artırmak ve küçük ölçekli yenilenebilir üretim kapasiteleri 

kurmak için devlet sübvansiyonları ve vergi teşvikleri getirilmiştir.  

• 18 veya daha fazla sayıda haneye sahip apartmanlar için bina sertifikasyon ve 

etiketleme gönüllülük esasına dayalıdır, belli bir eşiğin üzerinde enerji verimliliğine 

sahip apartmanlara düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.  

• 2015 yılına kadar ışık yayan diyot (LED) ile aydınlatma oranının yüzde 30’a 

çıkarılması hedeflenmektedir (kamu binaları için üç yıl daha erken), mevcut 

LED'ler için indirimler veya sübvansiyonlar söz konusudur. 

Donanım Donanım Donanım Donanım ve cihaz enerji verimliliğive cihaz enerji verimliliğive cihaz enerji verimliliğive cihaz enerji verimliliği    

• Zorunlu enerji performansı etiketlemesi: 22 ürün kategorisi için zorunlu enerji 

performansı standartları yürürlüğe sokulmuştur.  

• Ampullerin kullanımına 2013 yılına kadar aşamalı olarak son verilmesi 

hedeflenmiştir.  

• Güney Kore'de belli başlı ev ve ofis aletleri için bir watt’tan düşük bekleme gücü 

tüketimi teşvik edilmektedir. Yüksek bekleme gücü tüketimi olan ürünlerde bir 

uyarı etiketinin bulunması, istenen standartlara uygun ürünlerde ise bir uyum 

etiketinin bulunması gerekmektedir.  

• 22 ürün kategorisinde süper-verimli cihazlar için belgelendirme, mali destek ve 

vergi avantajları mevcuttur.  

• Nihai enerji tüketiminin yüzde 41’inden sorumlu yedi donanım kategorisi için 

devlet destekli araştırma ve geliştirme öncelikli hale getirilmiştir.  

• Enerji tasarruflu aydınlatma, elektrik motorları, otomatlar, invertörler (güç 

çeviriciler), transformatörler ve pompalar için elektrik faturalarındaki %3,7’lik 

zorunlu ücretin iadesi şeklinde bir sübvansiyon yapılmaktadır.  

Sınai Sınai Sınai Sınai enerji verimliliğienerji verimliliğienerji verimliliğienerji verimliliği    

• Büyük ölçekli enerji tüketicileri enerji verimliliklerini artırmak için hükümetle 

gönüllü olarak beş yıllık anlaşmalara girebilmektedir.  
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• İşletmeler için enerji denetimleri yapılmakta ve enerji verimliliği iyileştirmelerini 

uygulayan şirketler için düşük faizli krediler verilmektedir. Yılda 2.000 ton petrol 

eşdeğeri kullanan işletmeler zorunlu beş yıllık denetimlere tabidir.  

• İşletmeler ve konutlar için enerji verimliliğinin artırılması ve bununla ilgili hizmetler 

sunan enerji hizmet şirketleri düşük faizli kredi almaya ve mali destek kullanmaya 

uygun kabul edilmektedir.  

3.4.3.23.4.3.23.4.3.23.4.3.2 UlaştırmaUlaştırmaUlaştırmaUlaştırma    

Japonya’ya benzer şekilde Güney Kore’de ulaştırma alanında salımları azaltmaya 

yönelik hedefler belirlemiştir [128]. 

• Yeni araçlar için önerilen zorunlu CO2 salım standartları 2015 yılına kadar 

kilometre başına 140 gCO2’dir.  

• Yeni araçlara motor hacmi bazında karbon salımları için vergi rejimi değiştirilmesi 

önerilmiştir.  

• Düşük salımlı araçlar için araştırma ve geliştirmede hükümet katkıları 

sağlanmaktadır (Hidrojen hücreli araçlar için 400 milyon KRW ve araç verimliliğini 

artırmak için 150 milyar KRW).  

• Toplu taşıma ve bisiklet kullanımını artırmak için hedefler, bisiklet yolları ve 

kamusal bisikletler için yapılacak yatırımlar belirlenmiştir.  

3.4.43.4.43.4.43.4.4 ABDABDABDABD    

2007 yılı Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Yasası (EISA orijinal adıyla 2007 yılı Temiz 

Enerji Yasası) Amerika Birleşik Devletleri enerji politikalarına ilişkin bir yasadır. Yasanın 

amacı “Amerika Birleşik Devletleri’nin enerji bağımsızlığının ve güvenliğinin teşvik 

edilmesi, yenilenebilir temiz yakıt üretimi, tüketicilerin korunması, ürünlerin, binaların ve 

araçların verimliliğinin artırılması, sera gazı yakalanması ve depolanması konusunda 

araştırmaların teşvik edilmesi ve Federal Hükümetin enerji performansının artırılması” 

olarak açıklanmıştır. 2007’nin Aralık ayında onaylanarak yürürlüğe giren tasarı ile 

ABD’nin enerji politikalarının birçok alanda değiştirilmesi hedeflenmektedir; bu 

değişikliklerden bazıları aşağıda kısaca belirtilmektedir [129]: 

• Geliştirilmiş Araç Yakıt Ekonomisi Yoluyla Enerji Güvenliği 
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• Bioyakıt Üretiminin Artırılması Yoluyla Enerji Güvenliği 

• Elektrikli Ev Aletleri/Cihazları ve Aydınlatma için Geliştirilmiş Standartlar ile Enerji 

Tasarrufu 

• Binalarda ve Sanayide Enerji Tasarrufu 

• Devlet ve Kamu Kuruluşlarında Enerji Tasarrufu 

• Daha Yoğun Araştırma ve Geliştirme 

• Karbon Yakalama ve Depolama 

• Geliştirilmiş Enerji Politikaları Yönetimi 

• Uluslararası Enerji Programları 

• Yeşil İş Alanları  

• Enerji Aktarımı ve Altyapı  

• Küçük İşletmeler için Enerji Programları 

• Akıllı Enerji Şebekeleri 

3.4.4.13.4.4.13.4.4.13.4.4.1 Akıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji ŞebekeleriAkıllı Enerji Şebekeleri    

2009 Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası (Kurtarma Yasası), elektrik 

şebekelerinin modernleştirilmesi ve 2007 yılı Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Yasası’nın 

(EISA) "Akıllı Enerji Şebekesi" girişimlerinin uygulamaya geçirilmesi amacıyla Birleşik 

Devletler Enerji Bakanlığına 4,5 milyar dolar tahsis etmiştir [130].  

Akıllı enerji şebekeleri alanındaki en büyük iki girişim Akıllı Enerji Şebekeleri Yatırım Hibe 

Programı (SGIG) ve Akıllı Enerji Şebekeleri Deneme Programıdır (SGDP); bu iki girişime 

de ilk olarak EISA tarafından yetki verilmiş ve daha sonra Kurtarma Yasası ile bugünkü 

şekli verilmiştir. Enerji Bakanlığının Elektrik Dağıtım ve Enerji Güvenilirliği Ofisi bu beş 

yıllık programların yönetiminden sorumludur. SGIG mevcut enerji şebekeleri 

teknolojilerini, aletlerini ve tekniklerini enerji şebekelerin performanslarının 

iyileştirmesinde kullanmayı hedeflemektedir. SGDP ise gelişmiş akıllı enerji şebekeleri 

ve enerji depolama sistemlerini araştırmakta ve gelecekteki uygulamalar için 

performanslarını değerlendirmektedir (Şekil 3.13).  

 



 

146 

 

Şekil 3.13 ABD Enerji Bakanlığı akıllı enerji şebekesi programları 

 

Kurtarma Yasası aynı zamanda bütçesinden 100 milyon doları işgücü eğitimine 

ayırmıştır. Elektrik Sektörü için İşgücü Eğitim Programı, akıllı enerji şebekelerinin 

tasarlanmasında, işletilmesinde ve akıllı enerji şebekelerini oluşturan teknolojilerin ve 

işletim sistemlerinin (donanım ve yazılım) güncelleştirilmesinde mühendislere, 

teknisyenlere ve teknik uzmanlara gerekli beceri donanımını sağlayacak bir müfredatın 

yüksekokul, üniversiteler ve elektrik sektöründeki şirketlerce ortakla oluşturmasını 

içermektedir.  

Akıllı Enerji Şebekelerine dair en büyük soru işaretlerinden biri tüketicilerin akıllı enerji 

şebekelerini nasıl karşılayacağıdır. Eğer tüketiciler akıllı enerji şebekelerinin gelişmiş 

ölçüm, zaman bazlı fiyatlandırma, programlanabilir ayarlı termostatlar, internet portalları 

ve talebe bağlı sunulan diğer hizmetler gibi olanaklarından yararlanmaya başlamazlarsa 

öngörülen faydalar yetersiz kalabilecektir. Bu belirsizliği gidermek için SGIG projelerinin 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Akıllı Enerji Şebekeleri Programları

Kaynak: U.S. Department of Energy Smart Grid Programs (çevrimiçi), http://www.smartgrid.gov/recovery_act/overview (erişim tarihi 4.03.2013)

Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası 2009

ABD Enerji Bakanlığı Akıllı Enerji Şebekesi Programları

Akıllı şebeke 
yatırım 
hibeleri

Akıllı şebeke 
deneme 
projeleri

Standartlar 
birlikte işlerlik 
ve siber güvenlik

İş gücü 
eğitimleri

Rehberlik

Planlama

Alıcı raporlama
Varlık ve Maliyetlerin tahsisi

Alıcı raporlama
Şebeke etkileri ve teknolojik performans

Enerji Bakanlığı analizleri
Teknolojiler, yararları ve alınan dersler
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bir kısmında istatistiksel güvenilirliği yüksek tüketici davranışı araştırmaları 

gerçekleştirilmektedir; bu araştırmalar Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan kılavuz 

çerçevesinde pik talep, toplam elektrik kullanımı, tüketici kabulü ve kalıcılığı gibi 

değişkenlerin etkilerini incelemektedir.  

SGIG ve SGDP programlarının öncelik verdiği konulardan biri projelerin birlikte 

işleyebilmesi ve güvenliktir. Birlikte işlerlik iki veya daha çok ağın, sistemin, cihazın, 

uygulamanın veya bileşenin kullanıcıya hiç veya çok az zahmet vererek paylaşılabilmesi 

ve hazır bilgilerin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesidir. Siber güvenlik ise 

bilgisayar korsanlarının veya teröristlerin şebekede birbirine bağlı donanım ve yazılım 

sistemlerine istenmeyen ihlallerinin elektrik ağları tarafından algılanıp yanıt verilmesidir, 

aynı zamanda veri veya sistem kontrollerine yetkisiz erişimi engellemeye yönelik 

korumaları da içermektedir. Enerji Bakanlığı’nın etkinlikleri standartların ve analiz 

araçlarının geliştirilmesini, ayrıca çıkarılan sonuçların ve en iyi uygulamaların 

değerlendirilmesini kapsamaktadır.  

3.4.4.1.1 Yatırım Hibe Programı  

Hibe programının amacı, ülkenin elektrik iletiminin ve elektrik dağıtım sistemlerinin 

çağdaşlaştırılmasına ivme kazandırması ve akıllı enerji şebekeleri teknolojilerinin, 

aletlerinin ve tekniklerinin esnekliğini, işlevselliğini, birlikte işlerliğini, siber güvenliğini, 

durumsal farkındalığını ve işletme verimliliğini artıracak yatırımların teşvik edilmesidir. 

SGIG projeleri liyakate dayalı, rekabeti destekleyen bir yönerge doğrultusunda 

seçilmektedir; başarılı olan projelerin şartlara uygun masraflarının %50’ye kadar olan 

kısmı devletin finansal desteğini almaya hak kazanmaktadır [131]. 

Toplam bütçesi yaklaşık 8 milyar dolar olan 99 SGIG projesi bulunmaktadır. Devletin 

payı yaklaşık 3,4 milyar dolardır (Şekil 3.14). En büyük yatırım desteğini birden fazla 

alanı içeren (ortak ilgi alanı) ve gelişmiş ölçüm altyapısı kurmayı amaçlayan projeler 

almaktadır. 

SGIG projeleri aşağıda tarif edilen kategorilere göre hibeye layık görülmüştür. Bazı 

projeler gelişmiş ölçüm altyapısı ve elektrik dağıtım sistemleri, müşteri sistemleri ve 

gelişmiş ölçüm altyapısı veya elektrik iletim sistemleri ve elektrik dağıtım sistemleri gibi 

iki veya daha fazla alanı ilgilendiren donanım ve/veya yazılım uygulamalarına sahiptir. 

Enerji Bakanlığı bu projeleri bütünleşmiş veya kesişen projeler olarak sınıflandırmıştır.  
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Şekil 3.14 Akıllı şebeke yatırım hibe projeleri 

 

Müşteri SistemleriMüşteri SistemleriMüşteri SistemleriMüşteri Sistemleri    

Müşteri sistemleri, binaların, tesislerin, cihaz ve donanımların müşteriye yönelik 

kısımlarında akıllı enerji şebekelerinin özelliklerinin kullanılabilmesine olanak 

tanımaktadır. Bu projeler çoğunlukla cihaz ve/veya yazılım uygulamalarına akıllı enerji 

şebekeleri sistemlerinin yüklenmesini kapsamaktadır; bu sistemler akıllı cihaz ve 

donanımları, ev ağları, bina veya tesis enerji yönetme sistemleri, enerji dağıtım 

sistemleri, taleplere cevap verme ve yük kontrol donanımı, enerji depolama aletleri, tak-

kullan elektrik araçları ve mikro ağlar gibi sistemlerdir. 

Gelişmiş Ölçüm AltyapısıGelişmiş Ölçüm AltyapısıGelişmiş Ölçüm AltyapısıGelişmiş Ölçüm Altyapısı    

2

30

39

13

10

5

Toplam değeri 8 Milyar ABD Doları 4.925.826.664ABD DolarıOrtak ilgi alanı projeleri

1.997.812.053ABD DolarıGelişmiş ölçüm altyapısı

511.700.775ABD DolarıElektrik dağıtımı

308.014.431 ABD DolarıElektrik iletimi

66.534.058 ABD DolarıMüşteri sistemleri

52.009.278 ABD DolarıEkipman üretimi

Akıllı şebeke yatırım projeleri

Kaynak: Smart Grid Investment Grant Program (çevrimiçi), http://www.smartgrid.gov/recovery_act/overview/smart_grid_investment_grant_program 
(erişim tarihi 19.03.2013)
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Gelişmiş ölçüm altyapısı kamu hizmet şirketleri ve müşterileri arasında ölçüm bilgilerinin 

ve diğer bilgilerin alışverişine olanak sağlamak için yürürlüğe konmuş, akıllı sayaçlardan, 

iki yönlü iletişim ağlarından ve veri yönetim sistemlerinden oluşan bir sistemdir. 

Bu projeler gelişmiş ölçüm altyapısı uygulamaları, zaman bazlı fiyatlandırma programları 

uygulamaları ve internet portalları, ev-içi görüntüleyici ekranlar, ayarlanabilir akıllı 

termostatlar gibi teknolojilerin altyapılarının oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu projeler 

ayrıca deney ve kontrol grupları ile yapılan rastgele ve kontrollü deneylerden 

oluşmaktadır. Bu çabalar güvenilirliği son derece yüksek istatistiksel yöntemler 

kullanılarak elektrik sektöründe tüketici davranışlarının daha iyi anlaşılmasına fırsat 

sunmaktadır. 

Elektrik Dağıtım SistemleriElektrik Dağıtım SistemleriElektrik Dağıtım SistemleriElektrik Dağıtım Sistemleri    

Bu konudaki projelerde perakende elektrik piyasalarındaki yerel elektrik dağıtım 

sistemlerine akıllı enerji şebekeleri eklenmektedir. Projeler esas olarak aletlere ve/veya 

yazılım uygulamalarına akıllı elektrik şebekeleri fonksiyonlarını eklenmesini 

kapsamaktadır; bu fonksiyonlardan bazıları trafo, trafo bataryaları, besleyici hatlar ve 

müşteriler arası bağlantı ve iletişim sistemleridir. Ayrıca bu alandaki projeler otomatik 

dağıtım sistemlerini; denetleyici kontrol ve veri toplama sistemlerini (SCADA); dağıtım 

izleme, kontrol ve optimizasyon sistemlerini; talebin en yoğun olduğu zamanki yükü 

hafifletmeye yönelik yükleme kontrol sistemlerini ve dağıtık elektrik üretimi ve enerji 

depolama aletlerinin elektrik dağıtımlarının tatbikini de kapsamaktadır.  

 

Elektrik İletim SistemleriElektrik İletim SistemleriElektrik İletim SistemleriElektrik İletim Sistemleri    

Bu konu alanındaki projeler, birden fazla eyaleti olan bölgeler dâhil olmak üzere uzak 

mesafelere elektrik aktarımı gerçekleştiren büyük hacimli elektrik enerjisi piyasalarındaki 

elektrik iletim sistemlerine akıllı enerji şebekeleri fonksiyonlarının eklenmesini 

amaçlamaktadır. Projeler esas olarak aletlere; donanımlara; yazılım uygulamalarına ve 

her türlü uzaktan algılama, izleme veri toplama ve düzeltme donanımlarına, planlama ve 

kontrol odası uygulamalarına, gelişmiş iletişim ve bağlantı sistemlerine ve modifiye 

elektrik iletim sistemlerine akıllı elektrik şebekeleri fonksiyonlarını ve yeteneklerini 

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Donanım İmalatıDonanım İmalatıDonanım İmalatıDonanım İmalatı    
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Bu alandaki projeler akıllı enerji şebeke sistemlerinin, donanımının, aletlerinin, 

yazılımlarının üretimini veya satın alımını gerçekleştirmekte veya hâlihazırda var olan 

elektrik sistem donanımlarına; bina, ofis, ticari veya sanayi donanımlarına; müşteri 

ürünlerine ve aletlerine veya elektrik üretimi, talep tepkisi veya enerji depolama 

aletlerine akıllı enerji şebekeleri fonksiyonlarının katılmasını mümkün kılmaktadır. 

3.4.4.1.2 Deneme Programı 

Akıllı Enerji Şebekeleri Deneme Programı (SGDP) var olan uygun veya yeni çıkan akıllı 

enerji şebekeleri kavramlarının yenilikçi bir anlayışla uygulanıp teknik, yönetimsel ve iş-

modeli açısından entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Amaç, günümüzde 

kullanılan akıllı enerji şebekelerinden daha üstün, yeni ve düşük maliyetli akıllı enerji 

şebekeleri teknolojilerini, aletlerini, tekniklerini ve sistem yapılandırılmalarını göstermektir 

[132]. 

SGDP projeleri liyakate dayalı bir yönerge doğrultusunda seçilmektedir ve seçilen 

projelerin masraflarının %50’ye kadar olan kısmına Enerji Bakanlığı finansal destek 

sağlamaktadır. Akıllı Enerji Şebekeleri Yatırım Hibe Programı projeleri birer hibe 

programıyken SGDP projelerinin işbirliğine dayalı anlaşmalardır. 

SGDP kapsamında iki tür akıllı enerji şebekesi projesi bulunmaktadır. Bu projelerden 

birincisi, akıllı enerji şebekelerinin uygulanabilirliğini kanıtlamak, akıllı enerji 

şebekelerinin masraflarını ve faydalarını rakamlara dökmek ve yeni akıllı enerji 

şebekeleri iş modellerinin ne derece kolay ülke geneline kopyalanabileceğini 

denetlemek amaçlarıyla yapılan yerel tanıtımları kapsamaktadır. İkincisi ise enerji 

depolama teknolojilerini ve rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 

enerji şebekelerine katılımını kapsamaktadır. 

Program, Akıllı Enerji Ağları Yerel Tanıtımları (16 proje) ve Enerji Depolama Tanıtımları 

(16 Proje) alanında toplam 32 projeden oluşmaktadır. 32 proje için toplam bütçe yaklaşık 

1,6 milyar dolardır ve devletin katkısı ise 600 milyon dolardır.  

3.4.4.1.3 İşgücü Eğitimi ve Geliştirilmesi 

Akıllı Enerji Şebekeleri, Kurtarma Yasası için tahsis edilen 4,5 milyar dolardan, 100 

milyon doları işgücü eğitimine ayrılmıştır. Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı, işgücü 

eğitimi için 2009 yılının Eylül ayında Finansman Fırsatı Duyurusunu yayımlamış ve 2010 
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yılının Nisan ayında da seçilen 52 Akıllı Enerji Şebekesi İş Gücü Eğitim Programını 

açıklamıştır. 32 Eyaleti ve Kolombiya Bölgesini kapsayan eğitim programlarına iki yıllık 

üniversiteler, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sanayiciler de 95 milyon dolardan fazla 

finansman sağlamıştır. Programlar akıllı enerji şebekeleri teknolojilerinin bir parçası 

olacak yaklaşık olarak 30 bin kişiyi eğitmeyi hedeflemektedir [133].  

Bu program kapsamındaki projeler, eğitimli ve yetkin, ulusal akıllı enerji şebekesini 

uygulamaya geçirebilecek, elektrik sanayisinde yeni nesil yetenekli teknisyenlerin, 

mühendislerin ve yöneticilerin yetiştirilmesini sağlayabilecek bir işgücünün 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Program aynı zamanda elektrik sektöründeki kariyer 

olanaklarına ve emeklilik yaşına yaklaşan işgücü nedeniyle beklenilen eksiklik konusuna 

dikkat çekmektedir. İşgücü eğitim projeleri aşağıda anlatılan üç konuya odaklanmaktadır.  

• Elektrik Sektörü için İşgücü Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesiElektrik Sektörü için İşgücü Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesiElektrik Sektörü için İşgücü Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesiElektrik Sektörü için İşgücü Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi, 

elektrik sektörüne yönelik, akıllı enerji şebekeleri odaklı stratejiler ve programlar 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. Eğitim programları elektrik iletimi, dağıtımı ve 

elektrikli donanım üretimi dâhil elektrik dağıtım sistemlerinin tümüne yöneliktir.  

• Elektrik Sistemlerinde Stratejik Eğitim ve Öğretim (STEPS)Elektrik Sistemlerinde Stratejik Eğitim ve Öğretim (STEPS)Elektrik Sistemlerinde Stratejik Eğitim ve Öğretim (STEPS)Elektrik Sistemlerinde Stratejik Eğitim ve Öğretim (STEPS) çağdaş bir elektrik 

sisteminin kurulumu, işletilmesi ve devamlılığının sağlanması, yenilebilir enerji 

kaynakları ve karbon yönetimi gibi çevreci yaklaşımları kapsayan bir müfredat 

oluşturması konusunda yüksek okullara ve üniversitelere destek vermektedir. 

Derslerin güç elektroniğini, bilgi ve iletişim tekniklerini, politikaları ve ekonomiyi 

kapsaması hedef alınmıştır. 

• Akıllı Enerji Şebekeleri İşgücü EğitimiAkıllı Enerji Şebekeleri İşgücü EğitimiAkıllı Enerji Şebekeleri İşgücü EğitimiAkıllı Enerji Şebekeleri İşgücü Eğitimi projeleri doğrudan doğruya akıllı enerji 

şebekelerinde çalışan personeli hedeflemektedir. Bu projeler işgücü kapasitesini 

arttırmayı, aynı zamanda elektrik şirketlerinin ve akıllı enerji şebekeleri 

teknolojilerinin üreticilerinin yeteneklerini artırmayı ve çeşitli enerji sektörü 

alanlarındaki beceri noksanlığına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.  

3.4.4.1.4 Standartlar, Birlikte Çalışabilirlik ve Siber Güvenlik 

Birlikte çalışabilirlik ve siber güvenlik akıllı enerji şebekeleri projelerinin önceliklerindendir 

ve bu konudaki standartlarının geliştirilmesi şebekelerin çağdaşlaştırılması açısından 

önem kazanmaktadır. Bu amaçla, ABD’de standartların geliştirilmesi çalışmaları 

Kurtarma Yasasıyla ivme kazanmıştır.  
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ABD’de SGIG ve SGDP’ye hak kazanan bütün katılımcılar akıllı enerji şebekeleri 

projelerinde birlikte çalışabilirlik ve siber güvenlik mevzularının ikisini de değinmekle 

yükümlüdür. Ayrıca, Enerji Bakanlığı; Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 

standart geliştirme kuruluşları ve diğer kuruluşlarla SGIG ve SGDP’ye dâhil projelere 

birlikte çalışabilirlik, siber güvenlik alanları ve sanayi temelli standart, protokol ve iş 

alışkanlıklarına dair bilgiler sunmak için beraber çalışmaktadır [134].  

Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik [135]    

Birlikte çalışabilirlik, SGIG projeleri ve SGDP’nin farkında olup ve çözüm üretmekle 

yükümlü olduğu teknolojik uygulamaların yaşama geçirilmesinde kilit faktör olan önemli 

bir alandır.  

2004 yılında Akıllı Enerji Şebekelerinin resmi olarak tanıyan Enerji Bakanlığı (DOE) 

birlikte çalışabilirlik konusundaki kavramların tanımlanması ve akıllı enerji şebeke 

teknolojilerinin birlikte yürütülmesinin kolaylaştırılması amacıyla GridWise Mimarlık 

Konseyi’ni (GWAC) kurmuştur. 3 yıl sonra, 2007 Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik Yasası 

(EISA), akıllı enerji şebekeleri aletlerinin ve sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak 

amacıyla protokolleri ve model standartlarını koordine eden bir çerçeve geliştirmesi için 

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’ne (NIST) öncü görevini vermiştir. Kurtarma 

Yasası, Enerji Bakanlığına akıllı enerji şebekelerinin birlikte çalışabilirliğine harcamak 

üzere 12 milyon dolar tahsis etmiştir; Enerji Bakanlığı da bu parayı EISA kapsamında 

sorumluluklarını getirmeye devam etmesi için NIST’e aktarmıştır.  

2009 yılının Mayıs ayında, NIST akıllı ölçüm, dağıtık elektrik üretimi bileşenleri ve siber 

güvenlik konularının da dâhil olduğu geniş bir konu yelpazesine sahip 16 birlikte 

çalışabilirlik standardından oluşan bir başlangıç seti yayımlamıştır. Bunu 2009 Eylül 

ayında yayımlanan, standartlardaki boşlukları doldurmayı hedefleyen, 80 esas birlikte 

çalışabilirlik standardı ve 14 “öncelikli hareket planını” içeren bir rapor izlemiştir. “NIST 

Akıllı Enerji Şebekeleri Birlikte Çalışabilirliği Standartları için Çerçeve ve Yol Haritası” ise 

2010 yılının Ocak ayında yayımlanmıştır. 

2009 yılı Kasım ayında NIST, birlikle çalışabilirlik misyonuna teknik yardım sağlayacak ve 

NIST’in öncelikli hareket planlarına değinecek yeni bir paydaş forumu olan “NIST Akıllı 

Enerji Şebekeleri Birlikte Çalışabilirlik Panelini” (SGIP) başlatmıştır. Devlet kuruluşların 

yanı sıra eyalet ve yerel ekonomi düzenleyicileri dâhil 700'den fazla üye kuruluştan 

oluşan SGIP 1800’den fazla kişinin uzmanlığından yararlanmaktadır. Bu panele üyelik 
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ücretsizdir ve akıllı enerji şebekeleri konusunda öngörü edinmek isteyen bütün şirketlere 

açıktır. 

3.4.4.23.4.4.23.4.4.23.4.4.2 Akıllı BinalarAkıllı BinalarAkıllı BinalarAkıllı Binalar    

3.4.4.2.1 Enerji Tasarruflu Ticari Yapılarda Vergi İndirimi  

2005 yılında çıkan Federal Enerji Politikası Yasası enerji tasarruflu ticari yapılarda vergi 

indirimine gidileceğini belirtmiştir; vergi indirimine 1 Ocak 2006’dan 31 Aralık 2007’ye 

kadar geçen sürede hizmet veren, şartlara uygun sistem ve binalar dâhil edilmiştir. Bu 

vergi indirimi daha sonra 2008 yılını kapsayacak şekilde uzatılmış ve 2013’e kadar 

devam etmiştir. Binanın toplam enerji ve elektrik masrafını %50 oranında azaltan (1) iç 

aydınlatma; (2) bina kabuğu veya (3) ısıtma, soğutma, havalandırma veya sıcak su 

sistemleri kuran yeni ya da var olan binaların sahiplerine kadem kare (square foot) 

başına 1,80 dolar vergi indirimi uygulanmaktadır. 

Ek sistemlerin eklenmesi halinde binanın toplam enerji ve elektrik masrafını makul bir 

şekilde %50 oranında azaltabilecek olan iç aydınlatma, dış duvar (kaplama) veya ısıtma, 

soğutma, havalandırma veya sıcak su sistemleri olan binaların sahiplerine ise kadem 

kare (square foot) başına 0,60 dolar vergi indirimi uygulanmaktadır. Vergi indirimleri esas 

olarak bina sahiplerine uygulanmaktadır ama eğer kiracılar tadilat harcamalarına 

katılırlarsa vergi indirimlerinden yararlanabilmektedir. Enerji tasarruflu sistemlerinin bir 

devlet mülkü üzerinde kurulması durumunda vergi indirimleri sistemin tasarımından 

sorumlu olan kişilere uygulanmaktadır [136].  

3.4.4.2.2 Enerji Etkin Binalar Merkezi  

Enerji Bakanlığının İnovasyon Merkezleri, umut vadeden enerji bilimleri ve mühendislik 

alanlarında yapılan araştırmaların başlangıçlarından teknolojilerin özel sektörde 

kullanılabileceği ticari hale gelmelerine kadar geçen sürede karşılaşılan enerji 

konusunda kritik zorlukları bilim adamlarının öncülüğünde aşmaya yardımcı olmaktadır. 

Enerji Bakanlığının İnovasyon Merkezleri yeni bir yaklaşımla farklı disiplinlerden bilim 

adamları ve mühendislerin birlikte çalışmalarına olanak sağlayıp karşılaşılan engellerin 

beraber aşılmasını amaçlamaktadır. Bu ortamda, bilim adamları ve mühendisler beraber 

çalışarak tek başlarına yapabileceklerinden daha kısa sürede başarıya ulaşabilmektedir.  
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Enerji Etkin Binalar Merkezi (EEB Hub) Enerji Bakanlığı tarafından 2011 yılında bir 

İnovasyon Merkezleri olarak kurulmuştur ve işleyişinde “yaşayan laboratuvar” 

yaklaşımını benimsemiştir. Merkez, farklı teknolojilerin akıllı sensörler ve model 

cihazlarla donatılmış binalarla nasıl etkileşime geçebileceğini test etmektedir. Merkez 

aynı zamanda yorumlanması son derecede zor olduğu için daha önce yorumlanmayan, 

ancak binalardaki tasarrufla ve konforla doğrudan bağlantılı olan nem ve hava akışını 

kaydetmektedir [137, 138].  

Enerji Etkin Binalar Merkezi’nin en kapsamlı hedefi ise, 2015’e kadar var olan 

binalardaki enerji kullanımını %50 oranında azaltmaktır. Yapılan tespitler derinlemesine 

analiz edilerek ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve düşük maliyetli en iyi uygulamaların 

oluşturulması ve tavsiyelerin sektör içinde kullanılması amaçlanmaktadır.  

3.4.4.33.4.4.33.4.4.33.4.4.3 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Akıllı Ulaştırma Sistemleri Akıllı Ulaştırma Sistemleri Akıllı Ulaştırma Sistemleri     

Birleşik Devletler Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Araştırma ve Yenilikçi Teknoloji Kurumu 

(RITA) bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Ortak Program Ofisi (ITS JPO) bakanlık 

adına Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) alanında araştırma yapmakla yükümlüdür.  

Ulaştırma Bakanlığı’nın ITS Programı akıllı araçlar, akıllı altyapı ve bu ikisinin 

bütünleşmesiyle oluşturulabilecek akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine 

odaklanmıştır. Federal hükümet, ITS programının araştırma, yenilikçilik, teknoloji 

transferi ve eğitim gibi çalışmalarına kaynak sağlayarak destek olmaktadır. 

2010 yılının Ocak ayında yayımlanan 5 yıllık ITS Stratejik Araştırma Planı 

“Bağlanabilirlikle Ülkenin Ulaşım Sistemlerinin Dönüştürülmesi” ana temalı ve kapsamlı 

bir öngörüyü genel hatlarıyla çizmektedir. Araştırmanın kalbinde bütün taşıtların (araba, 

kamyon, otobüs, tren) kablosuz olarak birbirleriyle iletişime geçebildikleri ve sürücüleri 

olası tehlikeleri karşı uyaran, olası çarpışmaları önleyen; güvenlik, hareket ve çevre 

alanından iyileştirmeler sunan bir ulaşım altyapısını olanaklı kılan çok-modlu bir girişim 

yer almaktadır. ITS Stratejik Araştırma Planı birkaç yıllık araştırma etkinliklerinin hatlarını 

şöyle çizmektedir [139]:  

• Güvenlik Amaçlı Taşıttan-Taşıta (V2V) İletişim: Bu araştırma taşıt içindeki 

güvenlik uygulamalarının V2V iletişim sistemini kullanmasının etkili olup 

olmayacağı ve yararlarının ne olabileceği gibi kilit soruları cevaplamayı 

amaçlamaktadır. Araştırmalar, Ulusal Otoyol Ulaşım Güvenliği Kurumunun 
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düzenleyici eylemlerinin bu güvenlik becerilerini yeterince hızlı yaşama geçirip 

geçiremeyeceğini incelemektedir.  

• Güvenlik Amaçlı Taşıttan-Altyapıya (V2I) İletişim: Bu araştırma, V2I iletişim 

sistemini, trafik ışıklarının değişme fazlarının naklen yayınının yapılması ve 

araçlara zamanlama bilgisi verilmesi odaklı olarak araştıracaktır. Amaç, V2I 

iletişimi aracılığıyla yeni nesil güvenlik uygulamalarının kullanılmasına ivme 

kazandırılmasıdır. 

• Gerçek Zamanlı Veri Yakalama ve Yönetimi: Bu araştırma günümüzde birkaç 

değişik kaynaktan gelen trafik, transit, nakliyeye dair verileri değerlendirmeye 

odaklanmaktadır. Aynı zamanda taşıtlardan araştırma amaçlı alınan verilerin var 

olan verilerle nasıl bütünleşebileceğini araştırmaktadır. Hedef, en güvenli, en 

verimli ve en çevre dostu ulaşım yönetim sistemlerinin kullanılmasına ivme 

kazandırmaktır.  

• Dinamik Ulaşım Uygulamaları: Bu araştırma hangi teknolojilerin insanların ve 

malların bir ulaşım aracından diğerine (araba, otobüs, kamyon, tren, vb.) veya bir 

güzergâhtan diğerine zahmetsiz, en hızlı ve en çevre dostu şekilde geçmesine 

olanak sağlanmasını araştırmaktadır. İnsanlar ve mallar için kesişmeli mod 

ulaşımını tamamıyla mümkün kılmak, yönetimlere ve şirketlere sistemlerini 

insanların ve malların ulaşım araçlarını değiştireceği bilgisi ışığında yönetme 

olanağını sağlamak amaçlanmaktadır. 

• Yol Hava Yönetimi: Bu araştırmada araçtan alınan mevcut ve gelecek hava 

koşulları verilerinin seyahat edenler ve ulaşım idareleri tarafından karar verme 

ölçütü olarak nasıl kullanılabileceği incelenmektedir.  

• Çevre İçin Uygulamalar: Gerçek Zamanlı Bilgi Sentezi: Bu araştırma egzoz 

dumanı verilerinin çevreyle ilgili verilerle nasıl birleştirilebileceğini araştırmaktadır. 

Amaç, ulaşım yöneticilerinin ulaşım ağlarını yönetirken çevreye olan etkileri göz 

önüne almasına olanak sağlamaktır.  

• İnsan Faktörleri: Araçlar içindeki ek uygulamalar sürücülerin dikkatlerini 

dağıtabilmekte ve güvenliği tehdit eden riskleri artırabilmektedir. Bu araştırma 

araç içindeki aletlerin sürücünün dikkatini dağıtma riskini azaltmanın yollarını 

araştırmaktadır.  
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• Ulaşım Moduna Özgü Araştırma: Bu araştırma programı etkin trafik yönetimini, 

uluslararası sınırların geçilmesini, yol kenarları altyapısını, ticari araçları, elektronik 

ücretlendirmeyi ve deniz ticareti uygulamalarını kapsamaktadır. 

• Keşif Amaçlı Araştırma: Bu araştırma programı raylar için güvenlik araştırmasını, 

teknoloji taramasını ve yeni araştırma konuları için talepleri kapsamaktadır. 

• Kesişen Etkinlikler: Bu program standartlar, profesyonel kapasite oluşturulması, 

teknoloji transferi ve değerlendirilmesini içermektedir. 

3.4.4.43.4.4.43.4.4.43.4.4.4 Veri Merkezlerinde Enerji VerimliliğiVeri Merkezlerinde Enerji VerimliliğiVeri Merkezlerinde Enerji VerimliliğiVeri Merkezlerinde Enerji Verimliliği    

DOE İleri İmalat Ofisi (AMO) veri merkezi enerji kullanımını azaltmak ve enerji 

verimliliğini iyileştirmek için sektörle işbirliği yapmaktadır. 2006 yılında, ABD’deki veri 

merkezleri yaklaşık 61 milyar kWh elektrik kullanmıştır ve bu rakam ABD genelindeki 

elektrik tüketiminin % 1.5’ine karşılık gelmektedir [140]. 

AMO enerji yönetimi alanındaki en iyi uygulamaları yaşama geçirmek ve özel hedeflere 

dönük araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek suretiyle veri merkezlerinde ve 

merkezi telekomünikasyon ofislerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

AMO veri merkezi sahipleri ve işletmecileri ile işbirliği yaparak veri merkezlerinin emsal 

enerji kullanımlarını, enerji tüketimini azaltma fırsatlarını belirlemektedir; bu çalışmalarla 

elde edilecek tasarruflar şunlardır:  

• Yılda milyarlarca kWh elektrik tasarrufu 

• Veri merkezi enerji yoğunluğunun % 25 azaltılması  

• Dağıtık enerji üretimi sistemlerinin veri merkezlerince yaygın olarak uygulanmaya 

başlanması  

• Büyük kurumsal veri merkezlerinin %50’sinden fazlasında 0.70 veya üstü bir veri 

merkezi altyapı verimliliği (DCiE) performans değerlendirme faktörünün (bilgi 

teknolojisinde kullanılan enerjinin veri merkezinin toplam enerji tüketimine oranı) elde 

edilmesi. 

Veri merkezlerinde enerji verimliliği fırsatlarının belirlenmesi amacıyla DOE tarafından 

Veri Merkezi Profil Oluşturma (Data Center Profiler) Yazılımını geliştirilmiştir. Şirketler 
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veri merkezlerindeki enerji verimliliğini değerlendirmek ve fırsatları saptamak için 

geliştirilen bu yazılımdan yararlanmaktadır. Yazılım, bir veri merkezinin belli alanlarında 

özel enerji değerlendirmeleri yapılmasına imkan veren Profil Aracı ve Sistem 

Değerlendirme Araçlarını içermektedir [141]. 

DOE ayrıca veri merkezlerinin dinamik ve enerji yoğun pazarında enerji tasarrufu 

faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla Veri Merkezi Enerji Uygulama Personeli (DCEP) 

programının geliştirilmesi için sektörle işbirliği yapmaktadır. DCEP programı sektör 

paydaşları ile yakın işbirliği içinde tanımlanmakta, tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Veri merkezlerinde enerji değerlendirmelerinin doğru bir biçimde yapılabilmesi için ciddi 

bir bilgi, eğitim ve beceri birikimi sağlanması gerekmektedir [142]. Program kapsamında 

yetiştirilen DCEP personeli aşağıdaki niteliklere sahip olmaktadır: 

• Veri merkezlerinde enerji verimliliği fırsatlarını tanımlayacak ve değerlendirmeleri 

yapacak yeterlilikte olmak  

• DOE Data Center Profiler yazılımını kullanacak yeterlilikte olmak 

• Elektrik sistemleri, iklimlendirme ve hava yönetimi sistemleri, BT ekipmanları ve 

yerinde enerji üretimi gibi konulardaki fırsatları değerlendirebilme kabiliyetinde olmak 

• Akademik/iş deneyimi gereksinimlerini karşılamak (ön yeterlilik) 

• Veri merkezi değerlendirmelerinin yapılması konusunda eğitim almak 

• Bir yeterlilik sınavını geçmek ve 3 yılda bir yeniden sınava girmek 

Buna ek olarak, DOE ve Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği 

(ASHRAE) veri merkezi/telekom güç ve soğutma tesisleri için bilgilerin, araçların ve en 

iyi çevre uygulamalarının aktarıldığı atölye çalışmalarını yılda yaklaşık dört kez 

düzenlemektedir [143]. Bu atölye çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim 

verilmektedir: 

• Veri merkezlerinde ve diğer enerji yoğun bilgi ve iletişim teknolojileri tesislerinde 

enerji verimliliğini iyileştirme yolları  

• İşbirliği yapılan Green Grid Organizasyonuyla BT sistemlerinde verimlilik fırsatlarının 

tespiti 

• Veri merkezi sistemlerinde DOE tarafından ücretsiz olarak sunulan Data Center 

Profiler yazılım aracıyla enerji değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi. 
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3.4.4.4.1 Düzenlemeler ve Standartlar 

13514 sayılı “Çevre, Enerji ve Ekonomik Performans Alanlarında Federal Öncülük” 

Başkanlık Kararnamesi (EO) 5 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıştır. Kararname ile federal 

kurumlara 13423 sayılı kararname çerçevesinde mecburi tutulan ve daha geniş anlamda 

bir sürdürülebilirlik atılımının parçası olan yeşil veri merkezi stratejileri, çift taraflı baskı ve 

PC güç yönetimi gibi enerji tüketimini azaltma ve çevresel performansı iyileştirme şartları 

daha da genişletilmektedir. Elektronik Ürünler ve Hizmetler dahil pek çok alan için 

Kurumların uymakla yükümlü olduğu enerji şartları belirlenmiş, kurumların sunucuları ve 

Federal veri merkezlerinin yüksek bir enerji verimliliğiyle çalıştırılması için en iyi yönetim 

uygulamalarını benimsemeleri zorunlu tutulmuştur [140]. 

13 Ocak 2010 tarihinde DOE, Çevre Koruma Ajansı ve diğer sektör liderleriyle bir araya 

gelerek Veri Merkezi Ölçüm Kriterleri Koordinasyon Görev Gücünü oluşturmuştur. Görev 

gücünün amacı; veri merkezlerinin enerji verimliliği ölçümleri, ölçüm kriterleri ve 

raporlama kuralları üzerinde bir anlaşmaya varmaktır. Veri merkezi kullanımının ve enerji 

maliyetlerinin artmasıyla birlikte enerji verimliliği veri merkezi sahipleri ve işletmecileri 

için giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada işbirliği yapan kuruluşlar 

tarafından enerji kullanımını ve daha yüksek enerji performansı elde etme olanaklarını 

tespit etmek amacıyla yararlanılacak ölçme metotları konusunda veri merkezi 

işletmecileri için yol gösterici olacak ilkeler saptanmıştır [140].  

Mayıs 2011'de Koordinasyon Görev Gücü tarafından “Veri Merkezinin Genel Verimlilik 

Ölçümleri ve Raporlaması İçin Öneriler: Sürüm 2 - Veri Merkezlerinde PUE Ölçümü” 

başlıklı yeni bir rapor yayınlanmıştır, bu raporla Güç Kullanım Etkinliği (PUE) ölçümünün 

uygulanmasında esas alınacak kurallar oluşturulmuştur. 

3.4.4.4.2 Yeşil Veri Merkezleri Teşvik Örnekleri 

New York NYSERDA ProgramlarıNew York NYSERDA ProgramlarıNew York NYSERDA ProgramlarıNew York NYSERDA Programları    

New York, Eyalet Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu aracılığıyla şirketlere veri 

merkezlerindeki enerji verimliliğini artırmaya yönelik sermaye yatırımları için Endüstriyel 

Süreç Verimliği (IPE) programı çerçevesinde parasal yardım sağlamaktadır. NYSERDA 

(New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu) IPE programı kapsamında 

100 milyon dolar tutarında teşvik sağlandığını bildirmektedir. NYSERDA gözetiminde 

yürütülen bağımsız programlar arasında FlexTech adıyla bilinen ve şirketlere tesislerinin 
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enerji verimliliği değerlendirmesi ile ilgili masraflarını karşılamada destek olan bir 

programın yanı sıra mevcut veri merkezlerindeki enerji verimliliğini artırmaya dönük 

sermaye yatırımları için parasal destek sağlanan IPE programı da yer almaktadır.  

New York'ta tanınan bir başka imkân ise NYSERDA ile New York kenti de dâhil olmak 

üzere eyaletin önemli bir bölümüne hizmet sağlayan New York Consolidated Edison 

Company (Con Edison veya ConEd) ortaklığıyla yürütülen Veri Merkezi Verimlilik 

Programıdır. Bu program enerji verimliliğini iyileştirme çalışmaları yürüten veri 

merkezlerine çeşitli şekillerde destek olmaktadır. Örneğin iyileştirme gerektiren alanların 

belirlenmesi için yürütülen tesis değerlendirmelerinde %50'ye varan maliyet paylaşımı 

söz konusudur. Program toplam 10 milyon dolarlık teşvik sağlamaktadır [144]. 

ComEdComEdComEdComEd    

Bir başka önemli hizmet sağlayıcısı olan Commonwealth Edison Company (ComEd) 

hizmet bölgesi olan Chicago metropoliten bölgesi ve Kuzey Illinois için kendi enerji 

verimliliği programını sunmaktadır. ComEd tarafından veri merkezi işletmecilerine 

sağlanan önemli bir fırsat tesisin enerji kullanımının ücretsiz olarak analiz edilmesidir. 

ComEd ayrıca daha ayrıntılı bir inceleme yapabilmek için sistem performansını uzun bir 

süre boyunca takip eden özel yazılımların kullanılmasından kaynaklanan maliyetler 

konusunda da parasal teşvikler sunmaktadır. Başka bir olanak da enerji verimliliği daha 

yüksek ekipmanlar kullanılarak tasarruf edilen kWh başına 0.07 dolarlık özel teşviktir. 

Parasal teşvikler arasında verimlilik geliştirme projeleriyle doğan ekstra maliyetin %100 

oranında karşılanması veya toplam maliyetin % 50'ye varan kısmının karşılanması gibi 

seçenekler bulunmaktadır. ComEd mevcut veri merkezleri işletmecilerinin yanı sıra yeni 

merkezler kurmayı planlayan şirketlerle de çalışmaktadır [144]. 

Austin Energy Austin Energy Austin Energy Austin Energy     

Austin Energy, Teksas’ın başkent bölgesinde faaliyet gösteren bir kentsel hizmet 

sağlayıcısıdır ve veri merkezleri için kendi teşviklerini sunmaktadır. Şirketler veri 

merkezlerinin verimliliğini artırmak amacıyla sonradan kurulan sunucu sanallaştırma, 

soğutucu ve soğutma kuleleri ve diğer özel tasarlanmış teknolojiler için yaptıkları 

harcamaların 200,000 dolara kadar olan kısmını teşvik olarak alabilmektedir. ComEd 

programında olduğu gibi, Austin Energy de standart uygulamaları zorunlu olmasa bile 

enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik özel tasarım teknolojilere teşvik kapsamında yer 

vermektedir.  
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Bu esneklik şirketlere özel veri merkezi boyutları, yerleşim düzenleri gibi farklılıklar 

nedeniyle kendileri için en uygun olan yaklaşımları uygulamaya alma imkanı 

tanımaktadır. Program kapsamında kurumsal veri merkezlerinden sunucu dolaplarına 

kadar irili ufaklı pek çok girişim için şirketlere maliyetleri karşılama olanağı 

sağlanmaktadır [144]. 

3.4.4.4.3 Google 

Google'ın veri merkezleri tipik bir veri merkezine kıyasla %50 daha az enerji 

kullanmaktadır ve dünyanın en verimli merkezleri arasında gösterilmektedir. Google, veri 

merkezlerini doğanın korunması ve doğal koşullardan en yüksek düzeyde 

yararlanabilme hedefleriyle tasarlamıştır. Bu amaçla soğuk bölgelerde yer alan veri 

merkezlerinde dışarıdaki havadan yararlanılmakta, en sıcak, nemli yaz dönemlerinde bile 

verimliliğini üst düzeyde tutmak için yakındaki su kaynakları kullanmaktadır [145]. 

Google'ın veri merkezlerinde elde ettiği başarılar aşağıda özetlenmiştir: 

• 2008 yılında veri merkezlerine ait tüm bilgileri detaylı bir biçimde kamuoyuna 

açıklayan ilk veri merkezi işletmecisi olmuştur, o zamandan beri her çeyrekte bu 

açıklamalara devam etmiştir. 

• On yıldan fazla bir süredir verimliliği %93’ü aşan kendi özel sunucularını inşa 

etmektedir. 

• Google 2007 yılından bu yana iklim değişikliği üzerindeki etkisini tamamen ortadan 

kaldırmayı başarmış tek internet şirketidir. 

Google veri merkezlerinin enerji verimliliğini birkaç farklı örnek uygulamayı birden 

kullanarak sağlamaktadır. 

PUE (PUE (PUE (PUE (GüçGüçGüçGüç    Kullanım Kullanım Kullanım Kullanım EtkinliğiEtkinliğiEtkinliğiEtkinliği) Ölçümü) Ölçümü) Ölçümü) Ölçümü    

Google, veri merkezi verimliliğini sektör genelinde kabul görmüş bir ölçüm olan Güç 

Kullanımı Etkinliği (PUE) oranını kullanarak saptamaktadır. PUE oranında BT dışı 

işlemler (soğutma ve enerji dağıtımı gibi) için kullanılan ekstra enerji, esas faaliyetlerin 

yürütüldüğü makinelerin tükettiği enerji miktarıyla kıyaslanmaktadır. Tipik veri merkezleri  

%100 ekstra enerjiyle işletilmektedir. Yani sunucular için kullanılan güçteki enerji 

soğutma ve bina aydınlatması gibi amaçlar için de kullanılmaktadır. Google veri 

merkezlerinde ekstra enerji tüketimi %12 düzeyine çekilmiştir. 
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Hava Akımı YönetimiHava Akımı YönetimiHava Akımı YönetimiHava Akımı Yönetimi    

Bir veri merkezindeki sıcaklığın doğru düzeyde tutulması bilgisayarların ve sunucuların 

sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Bu nedenle iyi bir hava akışı sağlanması verimli bir 

veri merkezi işletmesinde esastır. Google, ilk olarak "sıcak noktaları" belirlemek ve veri 

merkezlerindeki hava akışını daha iyi anlamak için termal modelleme yönetimini 

kullanmıştır. Sonrasında ise sıcak havanın soğuk havayla karışmasını önlemek için basit 

ve hesaplı yollardan (saç yüzeyleri yalıtma ve plastik perde asma gibi) yararlanmıştır. 

Termostat Ayarlaması Termostat Ayarlaması Termostat Ayarlaması Termostat Ayarlaması     

Veri merkezlerinde enerji tasarrufu sağlamanın en basit yollarından biri de sıcaklığın 

yükseltilmesidir. Sunucu katında termostat ayarı 80 derecede (26.7 °C) tutulmakta, 

böylece enerji tüketimi yüksek bir iklimlendirme sistemi ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 

Maliyetsiz Soğutma Kullanımı Maliyetsiz Soğutma Kullanımı Maliyetsiz Soğutma Kullanımı Maliyetsiz Soğutma Kullanımı     

"Maliyetsiz Soğutma" büyük bir klima veya soğutucu sistem kullanmadan veri 

merkezinden ısı uzaklaştırılmasıdır. Ekipmanların soğutulmasında dışarıdaki havayla 

soğutma, su buharlaştırma ya da ısı rezervuarlarının kullanılması gibi doğal 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Google, tüm veri merkezlerinin soğutulmasında yerel 

şartlardan yararlanmaktadır. Mekanik soğutma cihazlarının veri merkezlerinde 

olabildiğince az kullanılması en ciddi enerji ve maliyet tasarrufu alanıdır. 

Güç Dağıtımının Optimize Edilmesi Güç Dağıtımının Optimize Edilmesi Güç Dağıtımının Optimize Edilmesi Güç Dağıtımının Optimize Edilmesi     

Google, tipik bir sunucu için kullanılan toplam enerjinin üçte birinin daha sunucudaki bilgi 

işlem bileşenlerine ulaşmadan kaybolduğunu tespit etmiştir. Bu sorunu ortadan 

kaldırabilmek amacıyla yüksek verimli güç kaynakları kullanılmakta, güç dönüştürme 

basamakları olabildiğince azaltılmakta ve güç kaynakları bu gücü kullanan yük alanlarına 

yakın konumlandırılmaktadır.  

3.4.4.53.4.4.53.4.4.53.4.4.5 Akıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim SistemleriAkıllı Üretim Sistemleri    

3.4.4.5.1 Federal Enerji Yönetimi Programı Endüstriyel Tesisler Girişimi 

ABD DOE Federal Enerji Yönetimi Programı (FEMP) ülkenin enerji güvenliğinin ve çevre 

yönetiminin iyiye götürülmesi amacıyla Federal Hükümetin uygulamaya aldığı güvenilir 

ve maliyet etkin enerji yönetimi ve yatırım uygulamalarına yardım sağlamaktadır [146]. 



 

162 

 

FEMP Endüstriyel Tesisler Girişiminin (IFI) amacı federal kurumların kendilerine ait 

tesislerdeki enerji verimliliğini geliştirmelerine ve 13423 sayılı Başkanlık Kararnamesinde 

belirtilen hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Kararname standartlar, laboratuvarlar 

ve endüstriyel tesisler için geçerli olup söz konusu kurum ve kuruluşların 2015 yılı enerji 

tüketimlerinin başlangıç durumu sayılan 2003’e kıyasla yüzde 30 oranında azaltmalarını 

gerektirmektedir.  

DOE Endüstriyel Teknoloji Programı (ITP) kapsamında, IFI aşağıdaki konularda federal 

sanayi tesislerine uzmanlık hizmetleri, teknik destek ve maddi kaynak sunmaktadır: 

• Enerji, su ve verimlilik değerlendirmeleri 

• Paydaşlara Ulaşma  

• Eğitim 

• Verimlilik artırıcı iyileştirmelerin yaşama geçirilmesinde yardım ve özel sektör 

finansmanı 

DeğerlendirmelerDeğerlendirmelerDeğerlendirmelerDeğerlendirmeler    

Sanayi tesislerindeki birkaç günlük saha ziyaretleri sırasında tesisin tamamını kapsayan 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler IFI tarafından enerji, su ve atık 

hizmetlerinin geçmişe dönük dökümünün ve fiyat yapısı analizlerinin, enerji, atık ve 

üretim akışı haritalarının, enerji tasarrufu, atıkların azaltılması ve verimliliğin arttırılmasına 

yönelik önerilerin (mühendislik hesaplamaları ve geri ödeme tahminleri de dâhil olmak 

üzere) ve benzeri bilgilerin yer aldığı detaylı bir raporla belgelendirilmektedir.  

Buhar, basınçlı hava, proses ısıtma ve pompalama sistemlerinde sisteme özel 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler birkaç günlük saha ziyaretleri 

sırasında gerçekleştirilmektedir. Değerlendirilen tesislere incelenen sistemlerin 

durumuna ilişkin ayrıntılı raporlar verilmekte, enerji tasarrufu sağlayacak ve işletme ve 

bakım maliyetlerini azaltacak tavsiyeler sunulmaktadır. 

 

PaydaşPaydaşPaydaşPaydaşlara Ulaşma lara Ulaşma lara Ulaşma lara Ulaşma     

Sanayi tesisleri için buhar sistemi verimliliği, basınçlı hava sistemlerinin temelleri ve 

motor sistemleri yönetimi gibi konularda teknik broşürler, el kitapları ve öz-değerlendirme 
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kılavuzlarının aralarında bulunduğu çeşitli teknik yayınlar mevcuttur. Endüstriyel sistem 

işletimini değerlendirmede ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmada 

yararlanılabilecek yazılım araçları da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Yazılım araçları 

arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: 

• Buhar Sistemleri Araç Takımı  

• Basınçlı Hava Sistemleri 

• Proses Isıtması 

• Pompa Sistemleri 

• Fan Sistemleri 

• Motor Sistem Yönetimi 

• Soğuk Su Sistemleri 

• Endüstriyel Tesis Enerji Profili Aracı (Tesislerin enerji profillerinin kolayca 

çıkarılması) 

Kullanıcıların tesis değerlendirmelerinin sonuçlarını görmelerine ve bunlar dışındaki 

çeşitli araçları bulmalarına olanak tanıyan veritabanları mevcuttur. Örneğin, Endüstriyel 

Değerlendirme Merkezi (IAC) veritabanı başlangıç durumu tüketim verileri, önerilen 

tedbirle elde edilen enerji ve maliyet tasarrufları gibi konularda 14,000’den fazla 

değerlendirme barındırmaktadır. 

EğitimEğitimEğitimEğitim    

IFI Federal sanayi tesislerine enerji verimliliği yüksek uygulamalar ve stratejileri ve 

kullanılan araçları üzerine eğitim sağlamaktadır. Eğitimler Federal tesislerde veya 

internet üzerinden verilebilmektedir. 

3.4.4.5.2 İleri İmalat Ofisi (AMO) 

ABD Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Dairesi bünyesindeki İleri 

İmalat Ofisi (AMO) yüksek kaliteli yerli üretim istihdamını yaratma ve Amerika Birleşik 

Devletleri'nin küresel rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip gelişmekte olan 

teknolojilerin belirlenmesi ve bu teknolojilere yatırım yapılmasında sektördeki 

oyuncularla, küçük ölçekli işletmelerle, üniversiteler ve diğer paydaşlarla işbirliği 

yapmaktadır [147]. 
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AMO hem bu konularla yeni yeni ilgilenmeye başlayan şirketlere hem de ISO 50001 ve 

Üstün Enerji Performansı sertifikasyonu gibi belgeleri alabilecek düzeye gelmiş şirketlere 

ücretsiz araçlar, eğitimler ve benzeri kaynaklar sunmaktadır. AMO Enerji Kaynakları 

Merkezi enerji yönetimi konusunda adımlar atmaya yeni başlamış imalatçılara ve bu 

alanda oturmuş programlara sahip, enerji ve maliyet tasarruflarını maksimize etmeye 

hazır firmalara yardımcı olmaktadır. Şirketler ayrıca AMO kaynaklarını paylaşabilmekte 

ve tedarik zincirlerindeki enerji verimliliğini artıracak önlemler alabilmektedir. Üreticiler 

enerji yönetimi konusunda kendini kanıtlanmış yöntemleri kendi tesislerinde yaşama 

geçirmek için AMO ile işbirliği yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan "nasıl 

yapılır" kaynakları enerji maliyetlerini düşürecek teknik ve idari stratejileri kapsamaktadır 

ve çok çeşitli sektörlere yönelik kaynaklar kullanıma sunulmaktadır. 

Şirketler AMO tarafından sağlanan Endüstriyel Tesis Enerji Profili Aracını (PEP) 

kullanarak tesislerinde enerjinin en yoğun tüketildiği noktaları tespit edebilmektedir. 

Sistem değerlendirme araçları ve kaynakları çeşitli iyileştirme yolları arasından (proses 

ısıtması, buhar, basınçlı hava, motorlar, pompalar, fanlar ve tesis/bina yalıtımı) kendi 

önceliklerine uygun olanları seçebilme olanağı tanımaktadır.  

Şirketler önceliklerin belirlenmesi ve uzun vadeli stratejik enerji yönetimi anlayışının 

oluşturulması süreçlerini adım adım yol gösteren eGuide Lite ile de yürütebilmektedir. 

eGuide Lite bir enerji yönetim programının oluşturulması ve ISO 50001 şartlarının yerine 

getirilmesine yönelik çalışmalar için şirketlere kolay bir başlangıç yaklaşımı sunmaktadır. 

Şirketlerin enerji yönetimini kurumsal kararlarına entegre etmesine ve müteakip yıllarda 

tesislerindeki varlıklardan elde edecekleri maliyet tasarrufunu en üst düzeye 

çıkarmalarına yardımcı olmaktadır. eGuide Lite ayrıca kullanıcıları kendileri için en ciddi 

enerji ve maliyet tasarrufu olanaklarını belirlemeleri sağlayacak diğer uygun AMO 

araçlarına yönlendirmektedir.  

eGuide ISO 50001 eGuide Lite’ın daha kapsamlı bir versiyonu olup tesislerdeki enerji 

yönetiminin sürekli gelişim içinde tutulması ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Standartlarına uyumun sağlanması gibi konularda adım adım takip edilecek bir yaklaşım 

sağlamaktadır. Bu araç şirketlerin enerji verimini maksimize etmelerine, mevcut 

varlıklarından ve yeni yatırımlarından en yüksek düzeyde getiriyi almalarına yardımcı 

olmaktadır. eGuide ISO 50001 de aynı şekilde kullanıcıları hedefledikleri fırsatlardan 

yararlanabilmeleri için diğer AMO araçlarına ve kaynaklarına yönlendirmektedir. 



 

165 

 

3.4.53.4.53.4.53.4.5 İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere    

İngiltere’deki büyük kamu kurumları ve özel kuruluşlar enerjinin operasyon maliyetlerinin 

büyük bir kısmını oluşturmasından dolayı enerji fiyatlarındaki artışlardan olumsuz yönde 

etkilenmektedir. İngiltere’nin karbon planı sera gazı salımlarının 2050 yılına kadar %80 

azaltmayı hedeflemektedir ve bu hedefe ulaşabilmek için her sektörde enerjinin verimli 

kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, İngiliz hükümeti özel sektör 

kuruluşlarının ve kamu sektörünün daha az enerji tüketmelerini desteklemektedir. 

Aşağıda İngiliz hükümeti tarafından bu doğrultuda yapılan çalışmalar özetlenmiştir [148]. 

• Karbon Azaltma Taahhüdü Enerji Verimliliği ProgramıKarbon Azaltma Taahhüdü Enerji Verimliliği ProgramıKarbon Azaltma Taahhüdü Enerji Verimliliği ProgramıKarbon Azaltma Taahhüdü Enerji Verimliliği Programı büyük kamu ve özel 

kuruluşların enerji verimliliğini artırmak için zorunlu bir raporlama ve fiyatlandırma 

programıdır. Bu program kapsamında katılımcılar salım yapılan her bir ton karbon 

için ödenek satın almak zorundadır. 

• Gelişmiş Sermaye Tahsis ProgramıGelişmiş Sermaye Tahsis ProgramıGelişmiş Sermaye Tahsis ProgramıGelişmiş Sermaye Tahsis Programı enerji verimliliğini artırmak için ekipman satın 

alan şirketlerin satın aldıkları ekipmanların maliyetinin yüzde yüzünü ilk sene 

vergilendirilecek karlarından düşmelerine olanak sağlamaktadır. 

• İklim Değişİklim Değişİklim Değişİklim Değişikliği Anlaşmalarıikliği Anlaşmalarıikliği Anlaşmalarıikliği Anlaşmaları enerji yoğun sektörlerde hükümetin belirtmiş olduğu 

enerji verimliliği hedeflerine ulaşan sektörlere iklim değişikliği dolayısıyla 

uygulanan vergilerden indirim sağlamaktadır. 

• Yeşil AnlaşmalarYeşil AnlaşmalarYeşil AnlaşmalarYeşil Anlaşmalar işletmeler ve diğer sivil yerli kuruluşların zaman içinde enerji 

faturalarında indirim ile enerji tasarrufu sağlayacak iyileştirmelerinin maliyetlerini 

karşılamaktadır. 

• Akıllı SayaçlarAkıllı SayaçlarAkıllı SayaçlarAkıllı Sayaçlar ProgramıProgramıProgramıProgramı binalardaki ve işletmelerdeki gerçek zamanlı elektrik ve 

doğalgaz kullanım bilgilerini tüketicilere sunarak tüketicileri bilinçlendirmekte ve 

enerji tüketimlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadır. 

• Kombine Isı ve Enerji Kombine Isı ve Enerji Kombine Isı ve Enerji Kombine Isı ve Enerji ÜÜÜÜretimiretimiretimiretimi sektörünün gelişmesi için düzenlemeler 

yapılmaktadır. Düzenlemeler genel olarak küçük enerji üreticilerin elektrik 

şebekesine erişiminin kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kombine ısı ve 

enerji üretimi sektördeki işletmelere finansal destekler (örn. vergi indirimleri) 

sağlanmaktadır. 
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4444 Büyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnternetiBüyük Veri ve Nesnelerin İnterneti    

4.14.14.14.1 Küresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel EğilimlerKüresel Eğilimler    

Günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmeye, kullanıcı sayısındaki ve 

kullanım sıklığındaki artışa ve internete bağlı bilgi toplayan cihazlardaki çeşitliliğe paralel 

üretilen veri hacmi hızla artmaktadır. Veri hacminin artmasının yanında üretilen ve 

toplanan veriler ayrıca analog ortamlardan daha çok dijital olarak saklanmaktadır. 

Sensörler ve cihazlar muazzam miktarda veri üretmeye başlamıştır. Nesnelerin interneti 

cihazlarının yakın zamanda hızla yayılacağı, dolayısıyla da üretilen veri hacminin daha 

da artacağı öngörülmektedir (Şekil 4.1). 

Şekil 4.1 Tahmini internete bağlı cihaz sayısı 

 

 

Kaynak: McKinsey Global Institute analizi

Tahmini internete bağlı cihaz sayısı
Milyon

YBBO
2010–15, %

Altyapı hizmetleri

Ulaşım velojistik

Perakende

Üretim

Enerji

Sağlık

Güvenlik

2015

72–215

15–45

28–83

4–12

8–23

2–6 1–3

Otomotiv

5–14

2010

17–50

6–18

10–30

2–6
2–6

2–5 1–2

5–14

50+

50+

15

5

30

15

45

20

35
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Veri hacminin yüksek olması ve daha da artacak olması, beraberinde bazı problemleri de 

getirmektedir. Büyük verinin hacmi günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan ilişkisel 

veritabanlarının bu verileri yüksek performansta saklaması, yönetmesi ve analiz etmesi 

için belirlenen kapasitelerinin üzerinde kalmaktadır. Bundan dolayı büyük verinin 

işlenmesi ve yönetilebilmesi için bu alana özel yazılım ve donanımların kullanılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Veri türlerindeki çeşit artarken toplanan veriler de sektörlere göre farklılıklar 

göstermektedir (Şekil 4.2). Kamu, eğitim, haberleşme ve kitle iletişim araçları alanlarında 

video, ses, metinsel/rakamsal veriler önemli olurken, sigortacılık, menkul değer ve 

hizmet alımları sektörlerinde metinsel/rakamsal veriler daha öncelikli olarak saklanmakta 

ve işlenmektedir. 

Şekil 4.2 Sektörlere göre oluşturulmuş ve depolanmış veri türleri 

 

1 Bu veri haritasını, bayt yerine veri birimlerini (dosyalardaki veriler veya video uzunlukları gibi) kullanarak oluşturulmuştur.
2 Video ve ses dosyası kullanımı, bazı alt sektörlerde yüksektir.

Video Resim Ses
Metin/

rakamlar

Bankacılık

Sigorta

Menkul değer ve yatırım hizmetleri

Parçalı imalat

Proses imalatı

Perakende

Toptan

Profesyonel hizmetler

Tüketici ve dinlenme/eğlence hizmetleri

Sağlık hizmetleri

Taşımacılık

Haberleşme ve medya2

Altyapı hizmetleri

İnşaat

Doğal kaynak endüstrileri

Kamu sektörü

Eğitim

Penetrasyon

Yüksek

Orta

Düşük

Kaynak: McKinsey Global Institute analizi
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Hacmi artan, çeşitlenen ve çok hızla artan verilerden anlamı sonuçlar çıkarılması 

otomatikleştirmeyi gerektirmektedir ve bu amaçla son yıllarda özel sektörde hızlı 

gelişmeler kaydedilmiştir. Verilere dayanarak model yapısını öğrenme, verileri test etme 

ve öğrenmeyi sağlayan yazılımlar gün geçtikçe daha da akıllı hale gelmektedir. 1950’li 

yıllarda başlayan otomatik öğrenme üzerine olan çalışmaları, özellikle son yıllarda 

kullanımı hızla artan akıllı cihazlar ve nesnelerin interneti cihazları sayesinde son 3-4 

yılda ivme kazanmıştır. Saklanan veriler üzerinde konuşma ve jest tanıma, doğal dil 

işleme, görüntü tanıma, tavsiye oluşturma ve zaman dizilerini tahmin etme gibi farklı 

alanlarda uygulamalar geliştirilmekte ve geliştirilen bu uygulamalara farklı cihazlardan 

erişim sağlanabilmektedir (Şekil 4.3).  

Şekil 4.3 Otomatik öğrenim alanındaki gelişmeler 
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Öğrenmeyi otomatikleştirmeyi amaçlayan yazılımların yanında son yıllarda büyük 

verilerin saklanması ve işlenmesi için yeni veritabanları ve dosya sistemleri 

oluşturulmuştur (BigTable, HBase, Cassandra gibi). MapReduce/Hadoop, STORM gibi 

küme programlama modelleri/dilleri, SAP HANA gibi bellek içi veritabanları, çok 

çekirdekli sunucular için ultra hızlı veri yapıları ve anlık sorgular, grafik analizi, genel veri 

analizi için yeni arama ve analiz araçları geliştirilmiştir. Bu alanlarda açık kaynak kodlu 

yazılım oluşumları, Google, Facebook, Twitter, Oracle, IBM, AMD, ARM gibi büyük 

ölçekli küresel şirketler çalışmalar yürütmektedir (Şekil 4.4). 

Şekil 4.4 Veri saklama ve işleme altyapıları 

 

 

Bu gelişmelere paralel olarak, küresel büyük veri pazar büyüklüğünün önümüzdeki 

yıllarda hızla artacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılında sunucular, veri depolama 

Yeni veritabanları/ 
dosya sistemleri
▪ BigTable/ HBase/ 

Cassandra (NoSQL)

Küme programlama 
modelleri/ diller
▪ MapReduce/ Hadoop, 

STORM

Bellek içi 
veritabanları
▪ SAP HANA 

Çok çekirdekli 
sunucular için 
ultra hızlı veri 
yapıları

Yeni arama ve 
analiz araçları

Kategori Açıklama

▪ Aralarında ilişki olmayan, dağınık haldeki veritabanları petabyte ölçeğinde 
dağınık veriler depolayabilir

▪ Sıkıştırma ve bellek içi işletim

▪ Gooogle problemleri farklı birimlere bölüp hızla işlenmelerini sağlayan 
MapReduce yapısını 2004 yılında geliştirmiştir

▪ Facebook en büyük Hadoop kümesine sahiptir (100 PB)
▪ STORM (Twitter tarafından geliştirilmiştir) ve Kafka gerçek zamanlı veri 
işlemeye imkan tanır

▪ Diske depolamak yerine ana hafızaya (RAM) dayanır
▪ Daha hızlı, daha tahmin edilebilir performans

▪ Çok çekirdekli sunucularına yüksek performanslı ön bellekler ile ara 
bağlantı yapılması (mikro sunucular için çok önemlidir)

▪ Anlık sorgu: Dremel (Google, BigQuery), Drill (Açık kaynak)
▪ Grafik analizi: Pregel (Google), Gremlin Giraph (Açık kaynak)
▪ Analiz: Matlab, Julia, R (açık kaynak)

Kaynak: Literatür taraması

ÖRNEKLER
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üniteleri, şebeke/ağ maliyetleri, yazılım ve hizmet kategorilerini içeren büyük veri pazar 

büyüklüğünün 5 milyar dolara yaklaştığı tahmin edilmektedir (Şekil 4.5). Teknoloji ve iş 

dünyasında karşılaşılan problemleri açık bir katılımcılık platformuyla çözmeyi hedefleyen 

Wikibon3, büyük veri pazar büyüklüğünün önümüzdeki senelerde yılda yaklaşık %60 

büyüyerek 2017 yılında 53,4 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörmektedir. 

Şekil 4.5 Büyük veri pazar büyüklüğü 

 

 

Büyük veri pazarının büyümesi, beraberinde yeni iş kollarının oluşmasına ve istihdama 

da katkı yapmaktadır. McKinsey’in 2011 yılında yapmış olduğu büyük veri araştırması da 

büyük veri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına vurgu yapmıştır [149]. Bu 

 
3 Wikibon büyük veri pazarını tanımlarken donanım, yazılım ve hizmetleri esas almıştır 
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araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde derin analitik yeteneklere sahip bireylere 

olan talebin, 2018’de arzdan %50 ila %60 arasında daha yüksek olabileceği 

gösterilmiştir (Şekil 4.6).  

Şekil 4.6 ABD’de analitik yeteneğe sahip nitelikli insan kaynağı açığı 

 

4.24.24.24.2 Uluslararası UygulamUluslararası UygulamUluslararası UygulamUluslararası Uygulamalar ve Ülke İncelemelerialar ve Ülke İncelemelerialar ve Ülke İncelemelerialar ve Ülke İncelemeleri    

Dünyanın pek çok ülkesinde hükümetler, sorumluluğu artırmak, yolsuzluğu önlemek ve 

vergi gelirlerinin nasıl harcandığını vatandaşlarına gösterebilmek amacıyla şeffaflığın ve 

açıklığın önemini vurgulamaktadır. Örneğin, kısa süre önce İngiliz hükümeti Verimlilik ve 

Reform Grubu bünyesinde şeffaflık ve açık veriden sorumlu bir yönetici tayin etmiştir ve 

kamu kuruluşlarından derlenen geniş veri birikimini bir internet sitesinde yayımlamıştır 

(data.gov.uk). Küresel çapta ise, 2011 yılında başlatılan Açık Yönetim Ortaklığıyla tüm 

ülkeler veri şeffaflığını sağlamaya teşvik edilmektedir [150]. 

300
30180

150

2018’de 
tahmini talep

440–490

Yetenek açığı

140–190

2018 arzıDiğer1Derin analitik 
yeteneğe sahip 
mezunlar

2008 istihdamı

Kaynak: ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu; US Census; Dun & Bradstreet; McKinsey Global Institute analizi

2018’de 

yaklaşık %50–

60 açık

2018'e kadar derin analitik yetenek arz ve talebi
Bin kişi

1 Diğer arz etkenleri arasında kayıplar (-), göç (+) ve daha önce istihdam edilmemiş derin analitik yeteneklerinin yeniden istihdam edilmesi (+) yer alır.
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 Açık veri ulusal düzeydeki yönetimleri de aşmış ve bölgesel yönetimlerin ve 

belediyelerin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Örneğin, 2012 yılı Eylül ayında Philadelphia 

kenti verilerinin kamuya açıklanması amacıyla ilk Kent İdaresi Veri Direktörünü tayin 

etmiştir[150]. 

İngiltere’de, Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü yeni ilaçların ve mevcut 

pahalı tedavilerin klinik etkililiğinin ve maliyet verimliliğinin araştırılması amacıyla büyük 

veri kümelerini incelemeye başlamıştır. Bu araştırma kuruma en iyi tedavileri saptama, 

maliyetle ilgili kuralları ortaya koyma ve ilaç ve tıbbi cihaz üreticisi firmalarla daha etkili 

bir müzakere yürütebilme olanağını vermektedir. Benzer şekilde, İtalyan Tıp Dairesi de 

ulusal maliyet verimliliği programı çerçevesinde yeni pahalı ilaçlara ait klinik verileri 

toplayıp analiz etmekte ve analiz sonuçları doğrultusunda bu ilaçların fiyatlarını ve satış 

koşullarını yeniden değerlendirebilmektedir [150]. 

4.2.14.2.14.2.14.2.1 ABDABDABDABD    

Hızla büyüyen dijital veri hacminden en iyi şekilde yararlanmayı hedefleyen Obama 

Yönetimi Mart 2012'de "Büyük Veri Araştırma ve Geliştirme Girişimini" başlatmıştır [151]. 

Büyük hacimli ve karmaşık dijital veri kümelerinde yararlı bilgi elde etme ve doğru bakış 

açıları geliştirme yeteneğini güçlendirme amaçlı bu girişim, ülkenin en acil sorunlarının 

çözümünde yardımcı olabilecek bir potansiyel vaat etmektedir.  

Girişimi başlatmak üzere bir araya gelen altı bakanlık ve diğer kurumlar muazzam 

miktarlardaki dijital verinin işlenmesindeki erişim, organizasyon ve analizler gibi konulara 

yönelik gerekli araçların ve tekniklerin geliştirilmesi için 200 milyon doların üzerinde bir 

kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştur.  

Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası 

Dairesi birçok bakanlık ve daireyle işbirliği içinde aşağıdaki amaçlara yönelik Büyük Veri 

Araştırma ve Geliştirme Girişimini başlatmıştır: 

• Çok büyük miktardaki verilerin toplanması, saklanması, korunması, yönetimi, 

analizi ve paylaşılması için gerekli en modern teknolojilerin geliştirilmesi. 

• Bu teknolojilerin bilim ve mühendislik alanındaki keşiflerin hızlandırılması, ulusal 

güvenliği güçlendirme, öğretme ve öğrenmeyi dönüştürme amacıyla kullanılması  

• Büyük Veri teknolojilerini geliştirmek ve kullanmak için gerekli işgücünü artırmak. 
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Obama Yönetiminin yaptığı duyuruda bu girişimin desteklemesi amacıyla kurum ve 

kuruluşlarının üstlendiği taahhütlerin ilk dalgası kapsamında aşağıdakilerin 

gerçekleştirileceği bildirilmektedir: 

Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Bilim Vakfı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri ----    Büyük Veri Bilimi ve Mühendisliğinin Büyük Veri Bilimi ve Mühendisliğinin Büyük Veri Bilimi ve Mühendisliğinin Büyük Veri Bilimi ve Mühendisliğinin 

İlerlemesi İçin Gerekli Temel Teknikler ve Teknolojiler İlerlemesi İçin Gerekli Temel Teknikler ve Teknolojiler İlerlemesi İçin Gerekli Temel Teknikler ve Teknolojiler İlerlemesi İçin Gerekli Temel Teknikler ve Teknolojiler     

"Büyük Veri" muazzam büyüklükteki ve çok yönlü veri kümelerinden yararlı bilgilerin 

ayıklanması, yönetimi, analiz edilmesi ve görselleştirmesi için gerekli temel bilimsel ve 

teknolojik araçların geliştirilmesi amacıyla Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Ulusal Sağlık 

Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen yeni bir müşterek programdır. Bu gelişimle 

bilimsel keşifleri hızlandırılması ve bundan önce araştırılması mümkün olmayan yeni 

alanların açılması amaçlanmaktadır. NIH sağlık ve hastalıklarla ile ilgili veri kümelerinde 

özellikle görüntüleme, moleküler, hücresel, elektro fizyolojik, kimyasal, davranışsal, 

epidemiyolojik, klinik ve benzeri alanlar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Ulusal Bilim Vakfı:Ulusal Bilim Vakfı:Ulusal Bilim Vakfı:Ulusal Bilim Vakfı: Büyük Veri programına kaynak sağlamasının ve temel araştırmalar 

üzerine yoğunlaşmasının dışında, NSF veriden bilgi elde etmek için yeni yöntemlerle 

verilerin kamu hizmetine sunulması ve yönetimi için altyapının, eğitim ve işgücü 

geliştirme için yeni yaklaşımların da içinde yer aldığı kapsamlı bir uzun vadeli stratejiyi de 

yaşama geçirmektedir. NSF özel olarak aşağıdaki başlıklar üzerinde durmaktadır: 

• Araştırma üniversitelerini yeni nesil veri bilim adamlarını ve mühendislerini 

yetiştirmesi için disiplinler arası lisansüstü programlar geliştirmeye teşvik 

edilmesi; 

• Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde verinin bilgiye dönüştürülmesi için üç güçlü 

yaklaşımı (makine öğrenmesi, bulut bilişimi ve kitlesel kaynak kullanımı) 

bütünleştirecek bir Bilişim Araştırma Projesinin Finansmanı için 10 milyon ABD 

dolarlık kaynak ayrılması.  

• Yerbilimcilerin dünya hakkında bilgiye ulaşmasına, bunları çözümlemesine ve 

paylaşmasına imkân tanıyacak bir sistem olan "EarthCube" sistemini 

destekleyecek birinci tur hibenin sağlanması; lisans öğrencilerinin eğitiminin 

desteklenmesinde karmaşık verilerin grafikler ve görselleştirme teknikleriyle 

kullanılması konusunda çalışan bir araştırma eğitimi grubu için 2 milyon ABD 

dolarlık ödül verilmesi. 
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• İstatistikçilerden ve biyologlardan oluşan ve protein yapılarını ve biyolojik 

mekanizmaları belirlemek amacıyla çalışmayı yürüten özel bir araştırma grubuna 

1,4 milyon ABD doları destek sağlanması. 

• Büyük verinin öğretme ve öğrenmeyi ne şekilde dönüştürebileceğini belirlemek 

amacıyla farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya getirilmesi. 

Savunma Bakanlığı Savunma Bakanlığı Savunma Bakanlığı Savunma Bakanlığı ––––    Veriden KarVeriden KarVeriden KarVeriden Kararlara:arlara:arlara:arlara: Savunma Bakanlığı (DoD) ABD’de büyük veri 

üzerine büyük yatırımlar yapan bir başka kurumdur. Yılda yaklaşık 250 milyon ABD dolar 

yatırım yapan bakanlık (yeni araştırma projeleri için 60 milyon dolar ayrılmıştır) askeri 

birimler arasında bir dizi program yürütmeyi planlamaktadır. Bu programlar arasında 

aşağıdakiler yer almaktadır: 

• Büyük veriyi yeni yollarla kullanma ve işleme; manevralarını ve kararlarını kendi 

başlarına gerçekleştirebilen tam anlamıyla otonom sistemler üretebilmek için 

hissetme, algılama ve karar desteğini bir araya getirme. 

• Operasyonlara daha yüksek oranda destek sağlamak ve muharip güçlere ve 

analistlere yardımcı olmak için durumsal farkındalık (saha hâkimiyeti) 

geliştirmek. Bakanlık analistlerin herhangi bir dildeki yazılı metinlerden bilgi 

ayıklama kabiliyetini 100 kat artırma ve bir analistin gözlemleyebileceği 

nesnelerin, etkinliklerin ve olayların sayısında benzer bir artış elde etmek 

amaçlanmaktadır. 

Büyük veride bu ihtiyacı ve diğer gereksinimleri karşılayabilecek yenilikleri hızlandırmak 

amacıyla, Savunma Bakanlığı önümüzdeki birkaç ay boyunca bir dizi açık ödüllü yarışma 

başlatmayı planlamaktadır. 

Buna ek olarak, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) dört 

yıllık bir dönem içinde yıllık yaklaşık 25 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla hem yarı-

yapılandırılmış (örneğin, tablosal, ilişkisel, kategorik, meta-veri gibi) hem de 

yapılandırılmamış (örneğin, metin belgeleri, mesaj trafiği gibi) geniş hacimli verilerin 

analizi için hesaplama teknikleri ve yazılımları geliştirmek üzere XDATA programını 

başlatmayı planlamaktadır. Bu program ile üstesinden gelinmeye çalışılacak temel 

zorluklar şunlardır: 

• Farklı veri depolarına dağıtılmış ve tam istenen şekilde olmayan verileri işlemek 

için ölçülebilir algoritmalar geliştirilmesi ve 
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• Farklı amaçlar için hızla özelleştirilebilecek görsel muhakemeyi kolaylaştırmak için 

güçlü insan-bilgisayar etkileşimi araçlarının oluşturulması. 

XDATA programı, kullanıcıların geniş hacimli verileri belli hedeflere yönelik savunma 

uygulamalarında iş akışlarıyla orantılı bir takvim çerçevesinde işlemeyebilmelerini 

sağlayacak esnek bir yazılım geliştirme için açık kaynak yazılımlarını desteklemeyi 

amaçlamaktadır. 

Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Sağlık Enstitüleri ----    Bulut Üzerinde Ulaşılabilir 1000 Genom Projesi Verisi:Bulut Üzerinde Ulaşılabilir 1000 Genom Projesi Verisi:Bulut Üzerinde Ulaşılabilir 1000 Genom Projesi Verisi:Bulut Üzerinde Ulaşılabilir 1000 Genom Projesi Verisi: Ulusal 

Sağlık Enstitüleri Uluslararası 1000 Genom Projesi çerçevesinde üretilen ve insan 

genetik çeşitliliği hakkında dünyanın en büyük veri grubunu oluşturan veri kümesinin 

Amazon Web Services (AWS) bulutu üzerinden serbestçe kullanılabileceğini ilan 

etmiştir. 200 terabaytlık büyüklüğüyle (16 milyon dosya dolabını dolduracak kadar metin 

veya 30.000'den fazla standart DVD eşdeğeri) 1000 Genom Proje veri kümesi büyük 

veriye somut bir örnektir. Veri kümeleri bu kadar büyük olduğundan bunlardan ancak 

elinde yeterli işlemci gücü bulunan sayılı araştırmacılar yararlanabilmektedir. AWS 1000 

Genom Projesini kamuya açık ücretsiz bir veri kümesi olarak tutmaktadır, araştırmacılar 

ise sadece kullandıkları bilgi işlem hizmetleri için para ödemektedir. 

Enerji Bakanlığı Enerji Bakanlığı Enerji Bakanlığı Enerji Bakanlığı ––––    İleri Bilişimle Bilimsel Keşifler:İleri Bilişimle Bilimsel Keşifler:İleri Bilişimle Bilimsel Keşifler:İleri Bilişimle Bilimsel Keşifler: Enerji Bakanlığı Ölçeklenebilir Veri 

Yönetimi, Analiz ve Görselleştirme (SDAV) Enstitüsü'nün kurulması için 25 milyon dolar 

kaynak sağlamayı planlamaktadır. Enerji Bakanlığı'nın Lawrence Berkeley Ulusal 

Laboratuvarı idaresinde etkinlik gösterecek SDAV Enstitüsü bilim adamlarına verileri 

bakanlığın süper bilgisayarlarında yönetmek ve görselleştirmek için yeni araçlar 

geliştirmek üzere altı ulusal laboratuvarın ve yedi üniversitenin uzmanlığını bir araya 

getirecektir. Bakanlığın süper bilgisayarlarında çalışan simülasyonların büyüklüğünün ve 

karmaşıklığının artması sonucu bu yeni araçlara duyulan ihtiyaç da artmıştır. Bakanlığın 

araştırma imkânlarını kullanarak bilim adamları daha ileri buluşlar yapabilmeleri 

amaçlanmaktadır. 

ABD Yerbilim Araştırmaları Kurumu (USGS) ABD Yerbilim Araştırmaları Kurumu (USGS) ABD Yerbilim Araştırmaları Kurumu (USGS) ABD Yerbilim Araştırmaları Kurumu (USGS) ----    Yer Sistemi Bilimlerinde Büyük VeriYer Sistemi Bilimlerinde Büyük VeriYer Sistemi Bilimlerinde Büyük VeriYer Sistemi Bilimlerinde Büyük Veri:::: 

USGS John Wesley Powell Analiz ve Sentez Merkezi modern bilgi işlem olanaklarıyla 

bilim adamlarına büyük veri kümelerinin derinlemesine analiz edilebilmesini ve bu 

verilerden anlamlı sonuçlar üretebilmek için ihtiyaç duyulan işbirliği araçlarının yanı sıra 

gerekli yeri ve zamanı da sağlayarak yer sistemi bilimine yenilikçi düşüncenin girişini 

hızlandırmayı amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen büyük veri projeleri, türlerin iklim 
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değişikliğine verdikleri tepkiler, deprem tekrarlama kalıpları ve yeni nesil çevreyle 

göstergeler gibi konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere    

İngiltere hükümeti büyük veri ve enerji verimliliği yüksek bilişim teknolojileri alanındaki 

araştırmalara önümüzdeki iki yıl boyunca 189 milyon sterlin ayırmayı planlamıştır [152]. 

Finansmandan faydalanacak diğer teknolojileri arasında şunlar bulunmaktadır: Uzay (25 

milyon sterlin); robotik ve otonom sistemler (35 milyon sterlin); sentetik biyoloji (88 

milyon sterlin); rejeneratif tıp (20 milyon sterlin); tarım bilimi kampüsleri (30 milyon 

sterlin); ileri malzemeler (73 milyon sterlin) ve enerji (30 milyon sterlin). 

2012 Sonbahar Raporunda ilan edilen 600 milyon sterlinlik paketin bir parçası olan bu 

yatırımın en önemli hedefi İngiltere'yi Büyük Verinin zorluklarını karşılamada enerji 

verimli ileri yazılımları geliştirmesi alanında dünya lideri haline getirmektir. 

Bu yatırımın 19 milyon sterlin civarında bir kısmı İngiltere'nin en güçlü süper bilgisayarına 

ev sahipliği ve yalnızca yazılım geliştirme alanında etkinlik gösteren dünyanın en büyük 

merkezi olan Daresbury Laboratuvarı bünyesindeki Hartree Merkezine tahsis edilmiştir. 

Yatırım bir dizi sınai ve bilimsel uygulama için tasarlanan enerji tasarruflu bilgisayar 

teknolojilerinin ilerlemesini ve özellikle de hâlihazırda bilimsel verilerin en yoğun şekilde 

üretildiği dünyanın en büyük radyo teleskopu Kilometrekare Dizgesi (SKA) ve CERN gibi 

büyük ölçekli deneysel araştırmalarla oluşturulan muazzam hacimdeki verileri işleyebilen 

yazılımların geliştirilmesini destekleyecektir. 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler ----    Küresel NabızKüresel NabızKüresel NabızKüresel Nabız    

Küresel Nabız BM Genel Sekreterliği tarafından başlatılan ve insan refahındaki 

değişiklikleri günümüzün veri dünyasının imkanlarını kullanarak gerçek zamanlı bir 

şekilde takibini sağlayacak bir girişimidir [153]. Küresel Nabız BM kuruluşları, 

hükümetler, üniversiteler ve özel sektörden gelecek uzmanları bir araya getirecek bir 

yenilikçilik laboratuvarıdır, amacıysa gerçek zamanlı verileri daha etkin ve verimli şekilde 

politika alma sürecine eklemleyecek araçlar ve yaklaşımlar için gerekli geliştirme, test ve 

paylaşım fonksiyonlarını oluşturmaktır.  
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Projenin yaşama geçirilme stratejisi sistem tabanlı bir yaklaşım olup, birbirleri ile 

yakından ilgili üç etkinlik alanında birden yürütülecektir: 

• Veri Araştırma:Veri Araştırma:Veri Araştırma:Veri Araştırma: Küresel şokların erken etkilerini tespit etmek amacıyla geleneksel 

kalkınma göstergeleriyle gerçek zamanlı yeni veri tiplerini birleştiren yenilikçi 

yöntemler ve çerçeveler keşfetmek; 

• İşbirliği Teknolojilerinin Geliştirilmesi:İşbirliği Teknolojilerinin Geliştirilmesi:İşbirliği Teknolojilerinin Geliştirilmesi:İşbirliği Teknolojilerinin Geliştirilmesi:    Hipotezlerin paylaşımı, veri analizi ve 

görselleştirme ve bütünleşme için en son teknoloji ürünü araçları meydana 

getirmek amacıyla büyük ölçüde mevcut ücretsiz ve açık kaynak teknolojilerinin 

bir araya getirilmesiyle bir teknoloji platformu oluşturmak; 

• NNNNabız abız abız abız Laboratuvarları Laboratuvarları Laboratuvarları Laboratuvarları Ağı:Ağı:Ağı:Ağı: Ülkelerin yenilikçilik merkezlerini bir araya getirecek bir 

laboratuvarlar ağıdır, (ilki New York’ta kurulmuştur)gerçek zamanlı etki izleme için 

ortak analiz ve ülke düzeyinde karar alma mekanizmalarına yönelik yöntemler ve 

araçlar kullanmak, yararlı yeniliklerin standart uygulama haline getirilmesini 

desteklemek. 

Küresel Nabız uluslararası toplumun aşağıdaki konulardaki hedeflerine de katkıda 

bulunacaktır: 

• Toplumsal refahın saptanması için yeni fırsatlar sunma: Küresel Nabız veri 

araştırmaları kitleleri izlemek için gerçek zamanlı bilgi kaynaklarını tespit 

edilmesini, hangi yeni veri kaynaklarını izlenmesi gerektiğini açıklayan ilkeler 

geliştirilmesini, hangi kalıplara dikkat edilmesi gerektiğini ve bunların ne anlama 

geldiklerini ve nasıl bir doğrulama yapılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlaması 

amaçlanmaktadır. Sonuçlar toplulukların krizlere dayanabilmek için nasıl bir 

esneklik geliştirdiğinin gerçek zamanlı şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

• Ülkelerin tersine gelişimlere karşı daha iyi korunması: Küresel dalgalanmanın 

gittikçe şiddetlendiği bir dönemde, büyük zorluklarla kazanılan kalkınma adımları 

çok daha hızlı bir şekilde geriye dönme tehlikesi altındadır. Küresel Nabız 

tarafından sağlanan ve eylem belirlemeye uygun nitelikteki gerçek zamanlı 

bilgiler, uluslararası topluma savunmasız kalma ve esneklik gibi kavramları 

kalkınma politikaları ve planlamaları içine daha iyi şekilde dahil etme olanağı 

verirken aynı zamanda da krizlerin ciddi zarar görebilecek kitleler üzerindeki 

etkilerini anlama ve geri dönüşü olmayan hasarları önlemek amacıyla erken 

müdahalelerde bulunma imkanını da tanıyacaktır.  
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• Kalkınma kaynaklarını daha etkin bir biçimde yönlendirme: Finansal sıkıntıların 

iyiden iyiye kendini gösterdiği bir ortamda tüm seviyelerdeki karar vericiler sınırlı 

kaynaklar üzerinde daha büyük bir baskı hissetmektedir. Küresel Nabız kriz 

zamanlarında karar vericilere müdahalelerinin planlanması ve hedef belirleme 

konusunda yardımcı olarak, en fazla risk altında olan kitlelerin uzun vadeli 

zararlardan korunmasını sağlayacaktır. 
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5555 Sanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal MüzelerSanal Kütüphaneler ve Sanal Müzeler    

5.15.15.15.1 Dijital İçerik ve Sosyal Medya EğilimleriDijital İçerik ve Sosyal Medya EğilimleriDijital İçerik ve Sosyal Medya EğilimleriDijital İçerik ve Sosyal Medya Eğilimleri    

Her geçen gün artan internet kullanımı, beraberinde kullanıcılarına sunulan içeriğin 

fiziksel ortamdan dijitale geçişini hızlandırmaktadır. Kullanıcılar zamanlarının daha büyük 

bir miktarını interneti veya mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. ABD’de yapılan 

araştırmalar göre 2008 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede kullanıcıların fiziksel 

ortamda gazete ve dergi okumak, radyo dinlemek ve TV seyretmek için harcadıkları 

zamanda düşüş gözlemlenirken yine aynı dönem içinde internette ve mobil cihazları 

kullanılarak geçirilen zaman hızlı bir artış göstermiştir (Şekil 5.1).  

Şekil 5.1 Kullanıcıların içerik tüketimi için harcadıkları zaman 
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Bir bakıma kullanıcılar fiziksel ortamda gazete ve dergiler okumak yerine internet 

ortamında ve mobil cihazları üzerinden dijital içeriklere erişimi tercih etmişlerdir. Benzer 

şekilde ABD’de 2008 yılından 2012 yılına kadar kullanıcıların dijital içerik harcamaları ve 

harcama yapan kullanıcı miktarı artış göstermiştir (Şekil 5.2).  

Şekil 5.2 Dijital içerik harcamaları gelişimi 

 

 

Bu gelişmelerin sonucunda; dijitalleşen içerik, dijital içerik harcamalarındaki hızlı artış ve 

internette harcanan zamanın artışı, kütüphanelerin de bu değişime ayak uydurmalarını 
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üzerinden sundukları hizmetleri artırmışlar ve fiziksel ortamdan sanal ortama geçişlerini 

hızlandırmışlardır. ABD’de 2007 yılında kütüphanelerin %38’i e-kitap hizmeti verirken bu 

oran 2011 yılına gelindiğinde %67’ye çıkmıştır. Benzer şekilde kütüphaneler kullanıcıların 
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değişen kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayarak internet ve sosyal ağlar üzerinden 

daha fazla hizmet sunmuşlardır (Şekil 5.3).  

Şekil 5.3 Kütüphanelerin internet ve sosyal ağ kullanımındaki değişim 

 

5.25.25.25.2 Bilgi TeknolojileriBilgi TeknolojileriBilgi TeknolojileriBilgi Teknolojileri    

Teknoloji kütüphaneler içinde ileri düşüncenin en büyük itici gücü olmaya devam 
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büyük önem verildiği bir dünyada eğitimin üstleneceği yeni rolün karşılaşacağı engeller 

belirtilmiştir [154]. Raporda, sosyal ağlar ve açık içerik gibi yeni yayıncılık 

paradigmalarının kütüphanenin küratör rolünü tehdit edici bir faktör olduğu ve 

kütüphanelerin öğrenimi destekleyecek ve yönetecek yeni yollar geliştirme baskısı 

altında kaldığı gibi uyarılar dile getirilmektedir. Bu eğilimler arasında öğrencilerin dijital 

iletişim okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine yardımcı olma, yeni bilimsel formlarda 

yazarlık, yayıncılık ve araştırma becerilerinin değerlendirilmesi için uygun ölçütlerin 

oluşturulması yer almaktadır.     

5.35.35.35.3 Mobil OrtamlarMobil OrtamlarMobil OrtamlarMobil Ortamlar    

Mobil cihazlar bilgi sunumunun ve erişiminin şeklini değiştirmektedir. Kütüphaneler 

giderek artan bir biçimde mobil cihazlar için hizmet ve içerik sağlamaktadır. 2011 yılında 

EDUCAUSE Uygulamalı Araştırmalar Merkezi (ECAR) tarafından yapılan bir çalışmaya 

göre lisans öğrencilerinin %55’i kendi akıllı telefonlarına sahipken, yaklaşık %19’unda 

netbook ya da bir tablet bulunmaktadır. Öğrencilerin üçte ikisinden fazlası cihazları 

akademik amaçlı kullanmaktadır. %59’luk bir kısım akıllı telefonları internetten bilgi almak 

için kullanırken ve %24’ü de kütüphane kaynaklarına erişimde kullanmaktadır [155]. 

ECAR’ın 2009 yılı çalışmasında öğrencilerin %15’ten az bir kısmı mümkün olması 

halinde mobil kütüphane hizmetlerini kullanacaklarını belirtmiştir, karşılaştırma 

yapıldığında ortamın nasıl hızlı değiştiği net bir biçimde görülmektedir[156]. ABD'de akıllı 

telefonu bulunan yetişkinlerin %25'inin cihazlarını birincil bilgi kaynağı olarak 

kullandıklarını gösteren 2011 yılı Pew Internet Projesi de kaydedilmesi gereken diğer bir 

çalışmadır [157]. 

2012 Horizon Raporunda yükseköğretim kurumlarında sınıf içinde ve sınıf dışında 

öğrenmeyi geliştirmek için uygulamaların ve tabletlerin olası kullanım yolları 

incelenmektedir. Bazı okullarda basılı materyallerin hazır yüklenmiş şekilde geldiği 

tabletler ders kitaplarının yerini almıştır, diğer bazı okullarsa tabletleri ders kaydetme 

(görüntü yakalama), öğretici alıştırmalar, yönlendirme ve etkileşimli yayın gibi amaçlarla 

kullanmaktadır [154]. 

5.45.45.45.4 Kullanıcı Esaslı EKullanıcı Esaslı EKullanıcı Esaslı EKullanıcı Esaslı E----kitap kitap kitap kitap Satın AlmaSatın AlmaSatın AlmaSatın Alma    

E-kitaplarda Kullanıcı Esaslı Satın Alma (PDA) ölçüt haline gelmeye adaydır. Bunun 

gerçekleşebilmesi için, kütüphanelerden e-kitap verilmesi modellerinin ve lisans 
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seçeneklerinin daha sürdürülebilir olması gerekmektedir. Akademik kütüphanelerin 

geleceğine dair bir raporda PDA kaçınılmaz bir eğilim olarak tanımlanmakta ve 

kütüphanelerin kendilerine yapılan harcamaların taşıdıkları değere uygun olduğunu 

kanıtlama baskısı altında bulunduğu belirtilmektedir [158]. Raporda akademik 

kütüphanelerin “raflarda bekleyen dolaşımı düşük fiziksel kitap yığınlarından” kurtulmak 

isteyeceği ve bunun yerine e-kitap satıcıları ile lisans anlaşmalarına yöneleceği böylece 

kütüphanelerin sadece yüksek talep gören kitapları satın alma yönüne gideceği 

kaydedilmektedir. PDA kısmen bir verimlilik meselesi olmakla birlikte aynı zamanda 

kütüphanelerin alıcı kitlesinin sergilediği ihtiyaçlara ve isteklere uyabilme çabasıdır. PDA 

kütüphanelerin okuyucu kitlesine çok daha büyük bir kitap koleksiyonu sunabilmektedir 

[159].  

Amerika Kütüphaneler Birliği (ALA) sürdürülebilirliği e-kitap koleksiyonları için temel bir 

ilke olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik güvenli ve sürekli finansman, kültürel kayıtların 

ömrüne ve uzun vadeli yönetim kabiliyetlerine uygun teknoloji çözümlerini 

gerektirmektedir [160]. ALA’ya göre ayrıca kütüphanelerin e-kitap kiralama işlemlerini 

kolaylaştırmak için yeni lisans seçenekleri ve standartlar benimsenmeli, uyumlu 

istatistikler elde edilmeli ve farklı cihaz ve platformlar arasında taşınabilirlik sağlanmalıdır 

[161]. 

5.55.55.55.5 Kullanıcı Davranışları ve BeklentileriKullanıcı Davranışları ve BeklentileriKullanıcı Davranışları ve BeklentileriKullanıcı Davranışları ve Beklentileri    

Kolaylık ve kullanışlılık bilgi arayışını tüm yönleriyle etkilemektedir (kaynakları seçimi, 

erişilebilirliği ve kullanımı). Bundan dolayı günümüzde kütüphaneler bilgi arayışında 

genellikle başvurulan ilk kaynak özelliklerini kaybetmektedirler. Yapılan anketlerde 

kullanıcılar kütüphaneler için "kullanmak çok zor", "son çare" ve “kullanışsız” gibi ifadeler 

sarf etmektedir. Nitekim kolaylık ve kullanışlılık akademik hayattaki ve gündelik hayattaki 

bilgi arayışı için önemli bir faktördür [162]. 

İnternetin ve arama motorlarının kullanımının yaygınlaşması sonucu bireyler kaynakları 

bulmada çok fazla sorun yaşamamaktadır. Kütüphaneler artık kullanıcıların dikkatini 

çekmek için rekabet etmekte olduğundan kaynaklara ve bilgilere anında kesintisiz 

erişimin sağlamaları gerekmektedir. 

Elektronik kaynaklara anında erişim öğrenci ve öğretim üyelerinin bilgi ihtiyaçlarını 

karşılamada kritik bileşenlerden biridir, ama insan kaynaklarına erişim de önemli bir 
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başka konudur. ABD’de 2005, 2008 ve 2010 yılında görüşülen öğrenciler ve öğretim 

üyeleri akademik ve kişisel konularda nasıl bilgi aradıkları sorulduğunda anne-baba, 

arkadaşlar, aile, iş arkadaşları ve öğretmenler gibi kaynakların kolay erişimlerinden 

dolayı genellikle ilk başvuru noktaları olduğunu belirtmişlerdir [163]. Bu kaynaklara SMS 

gönderme, sesli görüşme, mesaj atma veya e-posta gibi yollarla ulaşılabilir ve genellikle 

çok kısa sürede/anında yanıt alınabilir. Bundan dolayı kütüphaneciler de fiziksel olarak 

muhataplarının karşısında olmanın yanında sosyal iletişim, sohbet, anında mesajlaşma 

ve SMS gibi kanallarla öğrenci ve öğretim üyelerinin kendilerine daha rahat 

ulaşabilmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

5.65.65.65.6 Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Bölgesel Politikalar ve Ülke ve Uygulama İncelemeleriÜlke ve Uygulama İncelemeleriÜlke ve Uygulama İncelemeleriÜlke ve Uygulama İncelemeleri    

5.6.15.6.15.6.15.6.1 ABDABDABDABD    

ABD’de Müze ve Kütüphane Hizmetleri Enstitüsü tarafından yapılan “Müzeler, 

Kütüphaneler ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri” araştırması kütüphanelerin ve müzelerin 21. 

Yüzyılda vatandaşların bilgiye erişim ve teknoloji okuryazarlığı alanında oynayacağı 

önemin altını çizmektedir [164]. 

Bu rapora göre, 21. yüzyılda giderek hızlanan ekonomik, sosyal ve eğitimsel değişiklikler 

göz önüne alındığında, bugünün kütüphaneleri ve müzeleri hizmet ettikleri kitlenin ve 

etkinlik gösterdikleri toplumların çarpıcı bir değişim geçireceği gerçeğiyle karşı karşıyadır.  

Gerçekten de, günümüzde tüm insanlar (genç yaşlı fark etmeksizin) hayatlarının büyük 

bir kısmını dersliklerdeki biçimsel eğitim dışında öğrenim alarak geçirmektedir: Okul dışı 

programlar, işyerleri, stajlar ve bu kütüphaneler ve müzeler tarafından sunulan diğer 

resmi olmayan eğitim deneyimleri gibi. 

Kütüphanelerin ve müzelerin hizmet ettikleri kitleye çok kritik öğrenme deneyimlerini 

sunabilecek donanıma sahip oldukları bir gerçektir ancak bu potansiyelin daha da 

geliştirilmesi, tanımlanması ve daha erişilebilir hale getirilmesi de şarttır. Kütüphanelerin 

ve müzelerin ve bunların hizmet ettikleri vatandaşların 21. yüzyılın hayat boyu öğrenme 

ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha bilinçli ve amaca dönük olmaktan ve 

üstlendikleri görevi toplumun ihtiyaçlarıyla uyum içinde ve işbirliğiyle yürütmekten 

göreceği faydalar bulunmaktadır.  
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21. yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda kütüphaneler ve müzeler bir yandan mevcut 

üstünlüklerini daha da güçlendirirken diğer yandan da aşağıdaki tabloda açıklananlar 

gibi yeni yaklaşımları da benimsemesi gerekmektedir: 

 

    20.Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi20.Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi20.Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi20.Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi    21. Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi21. Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi21. Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi21. Yüzyıl Müzesi/Kütüphanesi    

Esas olarak içerik odaklı Kombine şekilde hem kullanıcı hem de 

içerik odaklı  

Çoğunlukla somut nesneler (sanat, kitap) Somut ve dijital nesnelerin birleşimi 

Tek yönlü bilgi akışı (kurum izleyicilere 

bilgi sunar) 

Çok yönlü bilgi akışı (kurumun, izleyicilerin 

ve diğer tarafların katılımıyla ortaklaşa 

oluşturulan deneyimler) 

Sunum ve sergileme odaklı  Seyirci katılımı ve deneyim odaklı  

Bağımsız etkinlik gösterir  İşbirliğinin son derece yüksek olduğu 

ortaklıklar şeklinde çalışır  

Toplum içinde yer alır (bağımsız çalışır) Toplumun içindeymiş gibi çalışır (Toplumla 

uyumludur, toplumun 

ihtiyaçlarına/sorunlarına yanıt verir)  

Öğrenme çıktıları dolaylıdır (içerik bilgisi ve 

eleştirel düşünme gibi beceriler genellikle 

programın yan ürünü şeklinde düşünülür) 

Öğrenme çıktıları amaca yöneliktir (içerik 

bilgisi ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl 

becerileri görünürdür, seyirci 

deneyiminden alınması hedeflenen 

sonuçlar bulunmaktadır) 

İçerik geliştirme kurum tarafından yapılır 

(katı düzenlemeler ve kontrollü içerik 

anlayışı hakimdir)  

İçerik farklı ortaklar ve izleyiciler tarafından 

ortaklaşa oluşturulur; çeşitli şekillerde 

erişilebilir 

21. yüzyılda bireyler kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ve istendiği anda erişilen, ulaşması 

ve paylaşması kolay deneyimlere daha alışkın hale gelmiştir. Hem fiziksel hem de 
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çevrimiçi ortamlarda, izleyiciler daha yüksek düzeyde etkileşimli ve bireysel ihtiyaçlarına 

göre özelleştirilmiş programlar beklemektedir. Müşterilerinin kitap ve marka tercihi, giysi 

bedeni gibi bilgilerini tutan çevrimiçi mağazalardan, otomatik olarak kişiselleştirilmiş 

öneriler veren müzik koleksiyonlarına kadar bireyin son derece yüksek şekilde 

özelleştirilmiş, kişisel tercihlerini yansıtan ticari ve ticari olmayan deneyimlere ulaşma, 

bunları saklama, yeniden yaşama, yeniden oluşturma ve yeniden hayal etme konusunda 

hemen hiçbir sınır kalmadığı görülmektedir.  

İşbirliğine ve kitlesel kaynağa dayalı (örneğin, çevrimiçi tüketici yorumları) bir karar alma 

mekanizmasına ve ücretsiz, açık kaynak kodlu ürünlere doğru yadsınamaz bir eğilim 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda da tüketici beklentilerinde büyük bir değişiklik 

olmaktadır: sunabilecek ilgi çekici bir şey varsa bunu 1) müşterinin istediği zamanda ve 

biçimde sunmaya 2) müşterinin katılmasına, yaratmasına, paylaşmasına, rafine 

etmesine, kaydetmesine ve yeniden kullanmasına 3) erişilebilir ve uygun fiyatlı olmasına 

dikkat etmek ve buna göre hazırlanmış olmak gerekmektedir. 

İçeriğin "demokratikleşmesi" ve izleyicilerin içerikle sosyal yollar üzerinden çevrimiçi 

etkileşimde bulunabilmesi, tasarlanmış deneyimleri hazırlayan kütüphanecilerin, 

küratörlerin ve benzeri iş gruplarının rollerinde önemli bir değişim yaratmaktadır. 

Ayrıca “Müzeler, Kütüphaneler ve 21. Yüzyıl Yetkinlikleri” araştırması giderek artan 

şekilde kullanıcılar tarafından müzelerden ve kütüphanelerden aşağıdakilerin 

beklendiğini tespit etmektedir: 

• Ellerindeki koleksiyonlardan ve içerik uzmanlıklarından en iyi şekilde yararlanarak 

daha farklı kitlelerle daha güçlü etkileşimler kurma ve 21. yüzyıl toplumunun 

ihtiyaçlarına yanıt verme; 

• Toplum genelinde öğrenme sistemleri geliştirmek için diğer ortaklarla birlikte 

katalizör olarak hareket etme; 

• Bireyleri aileleriyle ve kendileri gibi düşünen (ve bazen de düşünmeyen) diğer 

insanlarla bir araya getirecek esnek, birlikte oluşturulan, sürükleyici deneyimler 

sağlama; 

• İzleyicilere anlamlı sosyal ve toplumsal etkileşimlerde yer alma konusunda çeşitli 

yollar sunma; 
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• Seyirci katılımını ve seyirci deneyimini kurumun görevinin merkezi bileşenlerinden 

biri haline getirmeye odaklanma; 

• Kurumun hitap ettiği kitlenin ve paydaşların tamamı için geniş tabanlı katılım 

sağlayan iyi düşünülmüş bir "katılım mimarisi" uygulanması. 

5.6.1.15.6.1.15.6.1.15.6.1.1 Uygulama ÖrnekleriUygulama ÖrnekleriUygulama ÖrnekleriUygulama Örnekleri    

Kongre KütüphanesiKongre KütüphanesiKongre KütüphanesiKongre Kütüphanesi    

ABD’de Kongre Kütüphanesi 1994’ten bu yana koleksiyonlarındaki eserlerin dijital 

versiyonlarını çevrimiçi sunmaktadır. Dijitalleştirilen içerik içerisinde tarihi gazeteler, ses 

kayıtları, müzik, dans ve tiyatro gösterileri, fotoğraflar, haritalar, kitaplar, el yazmaları ve 

hatta internet sitesi arşivleri gibi materyaller bulunmaktadır. Dijitalleştirme çalışmalarının 

yanında, Kongre Kütüphanesi dijital kütüphane standartlarının belirlemekte, bu 

standartların kullanılmasını teşvik etmekte ve çevrimiçi araştırma ve başvuru hizmetleri 

sunmaktadır [165]. 

Amerika Dijital Halk Amerika Dijital Halk Amerika Dijital Halk Amerika Dijital Halk KütüphanesiKütüphanesiKütüphanesiKütüphanesi    

Amerika Dijital Halk Kütüphanesi (DPLA) projesi ile kültürel ve bilimsel varlıkların 

ücretsiz bir şekilde halkın erişimine sunulması amaçlanmaktadır. DPLA, ABD’deki 

içeriğin dijital ortama aktarılması ve örgün ve yaygın eğitimde bu içeriğe erişimin 

sağlanmasını öncelikli olarak hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için DPLA, ABD’de 

pek çok üniversite ve kütüphane tarafından birbirinden bağımsız bir şekilde oluşturulan 

dijital içeriğin birbirleri ile bütünleşmesi edilmesi için çalışmalar yürütmektedir [166].  

Metropolitan Sanat MüzesiMetropolitan Sanat MüzesiMetropolitan Sanat MüzesiMetropolitan Sanat Müzesi    

ABD’de Metropolitan Sanat Müzesi bilgi ve iletişim teknolojileri ve dijital medya 

operasyonlarını tek bir birim altında toplamıştır. 2012 yılında 44 milyonda fazla internet 

sitesi ziyaretçisi, 677 bin Facebook ve 472 bin Twitter takipçisi bulunan müze, yapılan bu 

değişiklik ile müzeye gelmeden önce müzenin internet sitesine erişen %40 civarındaki 

ziyaretçileri için çok daha iyi çevrimiçi hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 

müze bünyesinde sunulan tüm nesnelerin (1,6 milyondan fazla) dijital kayıtlarının 

oluşturulmasına başlanmıştır [167].  

Ayrıca müzeye çocukları çekebilmek, çocuklara eğlenceli bir müze deneyimi sunabilmek 

ve sanat eserlerini çocuklara tanıtmak amacıyla bir mobil oyun uygulaması 
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oluşturulmuştur. Bu uygulama ile çocukların müzenin farklı noktalarındaki ipuçlarını 

toplayarak bir problemi eğlenceli bir şekilde çözmeleri ve paralelinde sanat eserleri 

hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmıştır [166].  

Modern Sanat MüzesiModern Sanat MüzesiModern Sanat MüzesiModern Sanat Müzesi    

Modern Sanat Müzesi, vatandaşları müzeye çekebilmek için temelde iki alanda 

çalışmalar yürütmüştür [168]. 

• İnternet sitesi ve sosyal iletişim araçları: Modern Sanat Müzesi kullanıcı odaklı bir 

şekilde müzenin internet sitesini kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir şekilde 

yeniden tasarlamıştır. Ayrıca Facebook ve Twitter üzerinden düzenli olarak 

duyurular yapmakta ve bilgiler paylaşmaktadır. Modern Sanat Müzesi’nin 

Facebook ve Twitter’da 1,3 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. 

• Müze içi hizmetler: Müzeyi ziyaretçilerine ücretsiz internet erişimi (Wi-Fi) 

sağlanmakta, iTunes üzerinden müzedeki eserler ile ilgili ücretsiz içerik 

sunulmakta ve müze içerisindeki kiosklardan ziyaretçiler müzedeki eserler ve 

müze ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmektedir. 

5.6.25.6.25.6.25.6.2 Avrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa Birliği    

Avrupa Komisyonunun 2010 stratejisi kapsamında dijital ekonomiyi canlandırmak 

amacıyla 2005 yılında Dijital Kütüphaneler Girişimi (DLI) başlatmıştır. Girişim daha 

önceki yıllarda Komisyon tarafından yapılmakta olan çalışmalar üzerinde ilerlemiştir. 

Komisyon, dijital kütüphaneler girişiminin başlatılmasının çok daha öncesinde 

kütüphanelerin, arşivlerin ve müzelerin elinde bulundurdukları koleksiyonlarını 

görünürlüğünü artırmayı etkin bir biçimde teşvik etmiştir. Bu amaçla araştırma çerçeve 

programları kapsamındaki ilgili projeler için eş-finansman sağlanmış ve üye devletlerin 

kendi sayısallaştırma çalışmalarının koordine edilmesine yardımcı olunmuştur. Söz 

konusu eşgüdüm ve eş-finansman çabaları aşağıda özetlenmiştir [169]: 

• Lund sayısallaştırma eylem planı Komisyonu tarafından 2001 yılında İsveç’in Lund 

kentinde düzenlenen ulusal kültür koleksiyonlarının sayısallaştırması konulu 

büyük bir konferansta kabul edilmiştir. Bu planla Avrupa'da kültürel ve bilimsel 

içeriğin sayısallaştırılmasının iyileştirilmesine yönelik ilk eylem planını 

tanımlamaktadır. 
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• Avrupa Kütüphanesi (TEL) projesine AB'nin 5. araştırma çerçeve programı 

kapsamında eş finansman sağlanmıştır. Avrupa kütüphanelerinin katalogları 

arasında bir ağ kurmak ve ortak kaynaklara erişimi sağlamak amacıyla etkinlik 

yürütülmüştür. TEL PROJESİ 31 Ocak 2004 tarihinde sona ermiştir. Projenin 

sonuçları Avrupa dijital kütüphanesinin temeli olarak görülmektedir. 

5.6.2.15.6.2.15.6.2.15.6.2.1 EuropeanaEuropeanaEuropeanaEuropeana    

27 Ekim 2011’de Avrupa Komisyonu Sayısallaştırma ve Dijital Korumaya ilişkin bir öneri 

benimsemiştir. Tavsiye kararında üye devletlerden kendi çalışmalarını başlatmaları, 

kaynaklarını bir havuzda toplamaları ve kültürel materyalin sayısallaştırmasında özel 

sektör kuruluşlarını da dahil etmeleri ve Europeana aracılığıyla kullanıma açmaları 

istenmektedir [170]. 

Europeana tüm Avrupa çapında kütüphanelere, arşivlere ve müzelere (Avrupa'nın 

kültürel mirası) ve koleksiyonlara ortak erişim noktasıdır. Telif haklarının izin verdiği 

ölçüde kitaplar, dergiler, filmler, haritalar, fotoğraflar, müzik gibi tüm materyaller herkesin 

kullanımına açık olarak sunulmaktadır. Örneğin, kütüphane turizm ve öğretim için yeni 

ürünler ve hizmetler geliştiren, yaratıcılık ve bilgiye dayalı sektörler için zengin bir 

materyal kaynağı haline gelmiştir. 

Prototipin hizmete girmesinde bu yana Europeana tam anlamıyla operasyonel bir 

hizmete dönüşmüştür ve her geçen gün daha fazla miktarda içerik kütüphaneye 

eklenmektedir.2008 yılında 2 milyon ürünle başlayan Europeana’da şu anda 23 

milyondan fazla nesne kayıtlı olup, hizmetler daha sezgisel (kullanıcıyı anlayan) ve 

etkileşimli bir ara yüz üzerinden sunulmaktadır.  

Kullanıcıların taleplerine yanıt olarak yeni özellikler (örneğin araştırmacılar için açıklama 

araçları gibi) geliştirilmekte ve Europeana’ya eklenmektedir. Zaman içinde kullanıcıların 

da materyal ekleyebilir hale getirilmesi (Wikipedia gibi bir açık kaynak yaklaşımı yoluyla) 

arzu edilen amaçlardan biridir. Avrupa dijital kütüphanesiyle tüm içeriği tek bir 

veritabanında bir araya getirmekten ziyade Europeana olarak Avrupa'daki tüm 

veritabanlarını birbirine bağlayan tek bir erişim noktası sunmaktadır. Bu vesileyle 

kullanıcılar aradıklarını bulmak için tek tek bütün dijital kütüphaneleri gezmek zorunda 

kalmamaktadır. 
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Tek erişim noktası olan portal Europeana Vakfı tarafından idare edilmektedir. 8 Kasım 

2007 tarihinde kurulan Vakıf Avrupa kültür kurumlarını bir araya getirmektedir, bunların 

tamamı proje kapsamında taahhütlerde bulunurken bir yandan da örneğin personel alımı 

veya sponsorluk arama gibi konularda kendi bağımsızlıklarını korumaktadır. Kurucu 

üyeleri arasında Avrupa kütüphane birlikleri, arşivler, müzeler ve görsel-işitsel arşivler 

yer almaktadır. Europeana’nın operasyonel yapısı Hollanda Ulusal Kütüphanesi 

tarafından barındırılmaktadır. 

Avrupa'nın dört bir yanından daha dengeli bir katılım sağlamak amacıyla her bir üye 

devlet için 2015 yılına kadar sağlayacakları asgari içerik katkısı konusundaki hedefler 

Tavsiye Kararıyla belirlenmiştir (Şekil 5.4) [171].  

Şekil 5.4 Europeana’ya Avrupa Birliği Ülkeleri Katılımı ve Hedefler 

 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Commission Recommendation of 27.10.2011 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital 
preservation
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Üye devletler için gösterge hedeflerin saptanmasında a) nüfus ve b) GSYİH faktörleri 

esas alınmış ve 2015 yılına kadar 30 milyon parçanın sayısallaştırılarak Europeana 

aracılığıyla kullanıcılara sunulması genel bir hedef olarak ortaya konmuştur. Gösterge 

niteliğindeki hedeflere ulaşmış durumda olan ya da çok yakında ulaşacak olan üye 

devletler için gösterge hedefler halihazırda Europeana’ya yaptıkları katkı artı %30 

şeklinde yeniden belirlenmiştir. Tüm üye devletlerden parçaların niteliklerini de göz 

önünde bulundurmaları istenmekte ve 2015 yılına kadar kamuya mal olmuş tüm 

başyapıtların Europeana aracılığıyla kullanıcılara sunulması hedeflenmektedir. 

Eurpeana portalına katılımı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri çeşitli çalışmalar 

yürütmektedir. Bu çalışmalarla ulusal dijitalleştirme stratejileri oluşturulmakta, 

dijitalleştirme çalışmalarını izleyecek yönetişim yapısı tanımlanmakta, ulusal dijital 

kütüphaneler oluşturulmakta ve dijital içeriği zenginleştirmek amacıyla fikri mülkiyet 

hakları kanununda değişiklikler yapılmaktadır. Aşağıda yapılan bu çalışmalara örnekler 

verilmiştir. 

• Eurpeana’ya en çok katkı sağlayan ülkelerden birisi olan Almanya’da, Alman 

Dijital Kütüphanesi Internet Portalı 2012 yılında açılmıştır. 90’dan fazla kurumdan 

5,6 milyondan fazla dijital esere portal üzerinden erişilebilmektedir. Toplamda 

1900 kütüphane, müze, arşiv, medya kütüphanesi ve akademik enstitü portala 

kayıt olmuştur ve portal üzerinden dijital eserlerini Alman Dijital Kütüphanesi’ne 

yüklemektedir [172]. 

• Belçika’da federal seviyede kapsamlı dijitalleşme planı 2004 yılında başlatılmıştır. 

Dijitalleştirme planı yapılacak olan kültürel ve bilimsel dijitalleştirme çalışmalarının 

çerçevesini çizmekte ve ilerlemeleri takip etmektedir [173].  

• Çek Cumhuriyeti’nde Kültür Bakanlığı 2009 yılında ilk defa ulusal kültürel 

organizasyonları kapsayan kapsamlı bir dijitalleştirme anketi yapmıştır. Bu anket 

ile merkezi hükümetten bütçe ayrılan kültürel organizasyonlardaki dijitalleştirme 

alanındaki finans, insan kaynakları, teknik kaynaklar gibi konularda veriler 

toplanmıştır [173]. 

• Estonya’da Kültür Varlıklarının Dijital Korunması Konseyi düzenli olarak 

dijitalleştirme alanındaki ilerlemeyi takip etmektedir [173]. 

• Estonya’ya benzer şekilde Polonya’da da sistematik olarak arşivlerin ve kültürel 

varlıkların dijitalleştirilmesi takip edilmektedir. Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı 
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Dijitalleştirme Komitesi mevcut ve planlanan dijitalleştirme eylemleri hakkında 

bilgiler toplamakta, bu eylemleri takip etmekte ve mükerrerliği önlemektedir [173]. 

• İsveç hükümeti 2010 yılında ulusal dijitalleştirme, çevrimiçi erişim ve dijital koruma 

stratejisinin oluşturulması için görüş toplamaya başlamıştır. Bu görüş toplama 

çerçevesinde tüm kamu destekli kültür kurumlarının dijitalleştirme alanındaki 

ilerlemelerini raporlamaları zorunlu tutulmuştur. Bu alandaki strateji henüz 

tamamlanmamış olmakla birlikte, İsveç hükümeti dijitalleştirme alanındaki tüm 

eylemlerin koordinasyonunu sağlamak ve eylemlerin ilerlemesini yakında takip 

etmek amacıyla bir sekretarya oluşturmuştur [173]. 

• Fransa hükümeti Mart 2012’de kullanımda olmayan kitapların dijital kullanımı 

kanununu (2012-287) yürürlüğe almıştır. Kullanımda olmayan kitap bu kanun 

çerçevesinde 2001 yılından önce yayımlanan fakat günümüzde basılı veya dijital 

olarak yayımlanmayan kitapları içermektedir. Bu kanun ayrıca kullanımda 

olmayan kitaplar için kamuya açık ve ücretsiz bir dijital veritabanının 

oluşturulmasını sağlanmıştır [174]. 

5.6.2.25.6.2.25.6.2.25.6.2.2 Arrow ProjesiArrow ProjesiArrow ProjesiArrow Projesi    

ARROW ulusal ve uluslararası dijital kütüphane girişimlerini telif hakkı yönetimi 

konusunda destekleyecek Avrupa bilgi kaynakları altyapısıdır. ARROW eContentplus 

programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve İtalyan Yayıncılar 

Birliği (AIE) tarafından koordine edilen bir projedir. ARROW Avrupa dijital 

koleksiyonlarında yaşanan sorunlara pratik bir teknolojik çözüm sağlamak amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu yolla hâlâ telif haklarına tabi olan, telif hakkı sahiplerinin izni 

olmadan sayısallaştırılamayan yakın tarihli eserlerin bulunduğu koleksiyonların da 

sistemi dahil edilmesi kolaylaştırılmaktadır[175]. 

Avrupa’daki sertifikasyona sahip bilgi kaynaklarını (ulusal kütüphanelerdeki bibliyografik 

veritabanları ve yetki dosyaları gibi) bir araya getiren bir ağ oluşturan ARROW ile bir 

eserin telif hakkının devam edip etmediği veya artık kamu malı haline gelip gelmediğini, 

kitapların basımda olup olmadığı veya eserin sahipsiz duruma gelip gelmediği teyit 

etmek için temas edilecek hak sahiplerini belirlemek mümkün olacaktır. Sistemin ana 

unsurları şunlardır: 
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• Bibliyografik bilgi ve telif hakkı bilgisi kaynakları için dağıtık altyapı: Öncelikle 

dijital içerik koleksiyonları yapma konusunda çaba gösteren ve bu amaçla hak 

sahiplerini bulmayı arzu eden kütüphanelere, kamu ve özel sektör oyuncularına 

yönelik hizmet verecektir. 

• Avrupa Sahipsiz Eser Sicili: Hak sahiplerinin tespit edilemediği durumlarda 

eserler sahipsiz eser siciline kaydedilecek ve yazarların ve yayıncıların kayıtları 

kontrol edip gerekli hallerde hak taleplerini dile getirmeleri sağlanacaktır.  

Ulusal ve üniversite kütüphaneleri, yazarlar ve yayıncılar ve uluslararası kuruluşlar dahil 

olmak üzere ARROW projesine ortaklar ve iştirakçilerle meydana gelen bu büyük 

Avrupa konsorsiyumu dijital dünyadaki telif hakkı sorunlarının teknolojinin yenilikçi 

kullanımıyla kitap değer zincirindeki büyük oyuncular arasında işbirliği yapılarak nasıl 

çözüme kavuşturulabileceği konusunda somut bir örnek ortaya koymaktadır. 

5.6.35.6.35.6.35.6.3 AvustralyaAvustralyaAvustralyaAvustralya    

2005 yılının Mart ayında, Avustralya Ulusal Kütüphanesi, Avustralya Çevrimiçi Araştırma 

Bankalarını Keşif Hizmeti üzerinden dünyaya açmıştır, böylece tek bir aramayla 

Avustralya üniversitelerinin bilgi bankalarındaki dijital tez kayıtlarına, dergi makaleleri ön 

kopyalarına, konferans yazılarına ve kitaplara ulaşılabilmek mümkün hale gelmiştir.  

2009 yılında hizmetin adı Australia Research Online (ARO) olarak değiştirilmiş ve son 

beş yıl içinde e-dergilerdeki içerikleri, Avustralya hükümetine ait bilgi bankalarını ve çok 

daha fazlasını kapsayacak şekilde büyümüştür. 2010 yılı Kasım ayı itibarıyla ARO, 35 

yükseköğretim kurumu bankası, 6 resmi arşiv ve diğer araştırma koleksiyonlarına ait 31 

araştırma bankasına tek bir aramayla ulaşılmasını sağlamıştır. 

Trove Avustralya Milli Kütüphanesi tarafından 2009 Kasım’ında yayımlanmıştır. Trove 

100 milyondan fazla Avustralya kaynağına kolay erişim sağlamaktadır. ARO’daki tüm 

içerik Trove’ye entegre edilmiştir. Trove çok geniş bir kitleye ulaşmakta ve ARO’da 

bulunmayan milyonlarca araştırma sonucunu kullanıma sunmaktadır [176]. 

Trove, Avustralya ve Avustralyalılar hakkında bilgi bulmayı sağlayan bir arama motoru 

olup, dış arama motorlarında bulunamayacak birçok yerde arama yapabilmektedir. 

Avustralya'da büyük kütüphanelerin işbirliği ile inşa edilmiş merkezi bir ulusal hizmettir. 
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Önümüzdeki yıllarda Avustralya Milli Kütüphanesinin kaynak arama hizmetlerinin 

tümünün Trove ile bütünleşmesi planlanmaktadır. 

Arama motorunun dikkate değer özelliklerinden biri de kullanıcıların 1803 ile 1954 

arasında yayımlanan, günümüzde telifsiz hale gelmiş olup Avustralya Milli 

Kütüphanesinde tutulan gazetelerin sayısallaştırılmış versiyonlarında arama yapılmasına 

olanak tanımasıdır.  

Gazeteler taranmış ve metinlerde kolay arama yapılabilmesi amacıyla optik karakter 

tanıma (OCR) programıyla görüntüden metine geçilmesine rağmen yine de birçok OCR 

hatası bulunmaktadır. Trove internet sitesi kullanıcıların metni düzeltmesine izin 

vermekte ve kullanıcıların ücretsiz bir hesap oluşturarak sisteme kaydolmasını teşvik 

etmektedir. Zamanla bu ortak katılımın veritabanının aranabilirliğini iyileştirmesi ve 

kullanıcıların da aldıkları hizmete katkıda bulunması amaçlanmaktadır. 

5.6.45.6.45.6.45.6.4 Google KitaplarGoogle KitaplarGoogle KitaplarGoogle Kitaplar    

Google Kitaplar Google şirketi tarafından sağlanan bir hizmettir. Google aracılığıyla 

taranan kitaplar optik karakter tanıma kullanılarak metne dönüştürülmüş ve tam metin 

araması yapılabilen dijital veri tabalarında depolanmıştır [177].  

Google Kitaplar içindeki sonuçlar hem Google Web Aramalarında hem de özel Google 

Kitaplar sitesi (books.google.com) aramalarında kullanıcının önüne getirilmektedir. 

Google Kitaplar endeksinden en fazla üç sonuç (eğer ilgiliyse) Google Web Aramasında 

diğer arama sonuçlarının üzerinde görüntülenebilmektedir. 

Telif hakkı sahibinin izin vermiş olması veya telif hakkının kalkmış olması halinde Google 

Kitaplara ait bir sonuç tıklandığında kullanıcı kitaptan sayfaları görüntüleyebileceği bir ara 

yüze ulaşabilmektedir. Kamu malı haline gelmiş kitaplar için "Tam görünüm" mevcuttur 

ve ücretsiz indirme yapılabilmektedir. Baskısı devam eden kitaplarda izin verilen sayfalar 

kullanıcı izleme esasına dayalı bir "ön izleme" yaklaşımıyla görüntülenebilmekte ve bu 

kitaplar için erişim kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri bulunmaktadır. "Ön izleme" izni 

verilmemiş kitaplar için "snippet" (metinden iki-üç satır) görünümü özel izinle 

yayınlanmaktadır, ancak kitabın tam metninde bu sınırlama olmaksızın arama 

yapılabilmektedir. Bir kitabın sahibinin tespit edilemediği durumlarda kitabın belli kısımları 

"parçacık" görünümü ile kullanıcıya sunulabilmektedir. "Tam görünüm" veya "ön izleme" 
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yapılamayan diğer kitaplarda, metin araması yapılamamaktadır ve Google Kitaplar’da 

kitap adı dışında içeriğin herhangi bir kısmı sunulmamaktadır. 

5.6.55.6.55.6.55.6.5 Google AkademikGoogle AkademikGoogle AkademikGoogle Akademik    

Google Akademik serbestçe erişilebilen ve çeşitli yayın formatlarında ve disiplinlerinde 

bilimsel literatür endeksleri üzerinde tam metin araması yapılabilen bir internet arama 

motorudur. Beta sürümü 2004 yılı Kasım ayında hizmete giren Google Akademik endeksi 

Avrupa ve Amerika'daki en büyük bilimsel yayıncılara, pek çok hakemli çevrimiçi dergiye, 

bilimsel yayına ve diğer hakemsiz dergilere erişim sağlamaktadır. Google Akademik 

kullanıcılarına makalelerin çevrimiçi veya kütüphane ortamlarında depolanan dijital veya 

fiziksel kopyalarını arama imkanını vermektedir. Bilimsel dergilerdeki makalelerin, teknik 

raporların, ön kopyaların, tezlerin, kitapların ve bilimsel kabul edilen internet sayfaları gibi 

diğer belgelerin tam metinleri endekslenmiştir [178]. 

Google Akademik arama sonuçlarının çoğu kez ticari dergi makalelerine olan bağlantıları 

bulması nedeniyle birçok kişi makalelerin sadece özet kısmına ve atıflar bölümündeki 

ayrıntılara erişebilmektedir ve makalenin tamamını görebilmek için ücret ödemek 

zorundadır. Aranan anahtar kelimeler için yazarın sıralamadaki yerine, yapılan atıf 

sayısına, diğer akademik literatürle ilgi düzeyine ve yayımlandığı derginin sıralamansa 

göre en uygun sonuçlar görüntülenebilmektedir. 

5.6.65.6.65.6.65.6.6 Dünya Dijital KütüphanesiDünya Dijital KütüphanesiDünya Dijital KütüphanesiDünya Dijital Kütüphanesi    

Dünya Dijital Kütüphanesi, ABD Kongre Kütüphanesinden bir ekip ve dünyanın pek çok 

ülkesinden ortak kurumlar tarafından, UNESCO’nun desteği ve bir dizi şirket ve özel 

vakfın mali yardımı ile geliştirilmiştir. Dünya Dijital Kütüphanesinin temel hedefleri 

uluslararası ve kültürler arası anlayışı geliştirmek, internet ortamında bulunan kültürel 

içeriğin hacmini ve çeşidini artırmak, eğitimciler, araştırmacılar ve genel olarak tüm 

topluluklar için kaynak sağlamak ve ülkeler içinde ve arasındaki dijital uçurumu 

kapatmak için ortak kurumlarda kapasite oluşturmaktır[179]. 

Haziran 2005’te UNESCO’ya bir Dünya Dijital Kütüphanesi kurulması için öneri 

götürülmüştür. 2006 yılında UNESCO ve Kongre Kütüphanesi dünyanın her tarafından 

gelen önemli paydaşların katılımıyla ortak bir Uzmanlar Toplantısı düzenlemiştir. 

Uzmanlar Toplantısında standartları ve içerik seçme kurallarını geliştirecek çalışma 



 

196 

 

gruplarının kurulması kararlaştırılmıştır. Ekim 2007’de Kongre Kütüphanesi ve beş ortak 

kurum geleceğin Dünya Dijital Kütüphanesinin bir prototipini UNESCO Genel 

Konferansında sunmuştur. Nisan 2009’da Dünya Dijital Kütüphanesi hemen hemen tüm 

UNESCO üyesi devletlerden gelen içerikle uluslararası kamuoyuna açılmıştır.  

Sitenin halka açık kısmı tüm UNESCO üyesi ülkelerin kültürel mirasını yansıtan yüksek 

kaliteli materyaller içermektedir. Dünya Dijital Kütüphanesinde bulunan kültürel hazineler 

arasında el yazmaları, haritalar, nadir kitaplar, ses kayıtları, filmler, baskılar, fotoğraflar 

ve mimari çizimler yer almaktadır.  

Kütüphanenin özellikleri arasında ise etkileşimli coğrafi kümeler, zaman çizelgesi, 

gelişmiş resim görüntüleme ve yorumlama kapasiteleri yer almaktadır. Kütüphanede 

bulunan materyaller hakkındaki açıklamalar ve koleksiyon yöneticileri ile bu materyaller 

hakkında yapılan görüşmeler ilave bilgi olarak sağlamaktadır. 
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