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Energy generation and consumption are the main 
aspects of social life due to the fact that, modern 
people’s necessity for energy is a fundamental in-
gredient for existence. Therefore, energy efficiency 
is regarded as the best economical approach to 
provide safer and affordable energy for both utili-
ties and consumers, through the enhancement of 
energy security and reduction of energy emissions. 
One of the problems of cloud computing service 
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INTERNET VERI MERKEZINE GÜÇ SAĞLAYAN MIKRO-AKILLI 
ŞEBEKELERI KULLANARAK YAPILAN GÜVENILIR VE VERIMLI 

YEŞIL BULUT BILIŞIME DOĞRU

TOWARDS ACHIEVING RELIABLE AND EFFICIENT GREEN 
CLOUD COMPUTING USING MICRO-SMART GRIDS TO POWER 

INTERNET DATA CENTER

Modern insanın enerji ihtiyacı varoluşun temel 
bileşeni olması sebebiyle enerji üretimi ve tü-
ketimi sosyal hayatın ana unsurudur. Enerji ve-
rimliliği enerji güvenliğinin ve enerji salınımının 
iyileştirilmesi yoluyla kurum ve tüketiciler için 
güvenli ve hesaplı enerji saplamanın en iyi eko-
nomik yaklaşımı olarak değerlendirilir. Bulut bi-
lişim hizmeti sağlayanların problemlerinden biri 
internet veri merkezlerinin (IVM) işletilmesiyle il-
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providers is the high rise in cost for energy, effi-
ciency together with carbon emission with regards 
to the running of their internet data centres IDCs. 
In order to mitigate these issues, smart micro-grids 
was found to be suitable in increasing the energy 
efficiency, sustainability together with reliability of 
electrical services for the IDCs. We also found in 
our review how smart micro-grids can bring down 
the disturbing carbon emission by the IDC all in an 
effort to achieve a green cloud computing services 
from the service providers. In specific term we aim 
at achieving green ICT in the field of cloud comput-
ing with respect to energy efficiency, cost effective-
ness and carbon emission reduction from cloud 
data centre’s perspective.

Keywords: Cloud computing, Internet Data Center, Green 
IT, Energy Efficiency, Micro-Smart Grids

gili olarak oluşan karbon salınımı ile birlikte enerji 
verimliliği için maliyetlerdeki yüksek artışlardır. 
Bu problemlerin etkilerinin azaltılması için enerji 
verimliliğinin artırılmasına ve IVM’ler için elektrik 
hizmetlerinin güvenilirliği ile birlikte sürdürülebi-
lirliğine uygun olan akıllı mikro şebekeler bulun-
du. Ayrıca, incelememizde akıllı mikro şebeke-
lerin, servis sağlayıcılardan yeşil bir bulut bilişim 
hizmetleri elde etmek için IVM’nin rahatsız edici 
karbon emisyonunu nasıl azalttığını tespit ettik. 
Kısa vadede, bulut veri merkezi perspektifinden, 
enerji verimliliği, maliyet etkinliği ve karbon sa-
lınımının azaltılması ile ilgili olarak bulut bilişim 
alanında yeşil BIT elde etmeyi amaçlıyoruz.
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Merkezi, Yeşil BT, Enerji Verimliliği, Mikro Akıllı Şebeke


