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19 EYLÜL TEMİZLİK REHBERİ

DİJİTAL TEMİZLİĞE NASIL KATILIM SAĞLARIZ?

Akıllı Telefonunu Temizle!1

Çevreye benzer olarak, dijital dünyada da akıllı telefonlarımızdan, tabletlerimizden, laptopları-
mızdan, bilgisayarlarımızdan ve sunucularımızdan depolama alanı harcayan yüksek oranda çöp 
vardır. Eğer bütün gereksiz dosyaları, uygulamaları, fotoğrafları ve videoları silersek sadece 
aletlerimizin ömrünü uzatmak ve yüksek oranda CO2’den tasarruf etmekle kalmaz aynı zaman-
da daha dengelenmiş hisseder, hayatlarımızın kontrolünü elimize almış, daha etkili ve memnun 
olmuş oluruz. Kulağa bir kazan-kazan durumu gibi geliyor!
İnternetin ve interneti destekleyen sistemlerin oluşturduğu karbon ayak izi küresel sera gazı 
emisyonunun neredeyse %3.7’sini oluşturur ki bu küresel bağlamda havayolu endüstrisinin 
sebep olduğu oranla benzer bir orandır. Bazı çalışmalar gelecek on yılda internet ağının dünya-
nın sera gazlarının yüzde 20’sini üreteceğini öngörüyor.
İlk dijital temizlik günü 2018 yılında telekomünikasyon şirketi Telia tarafından organize
edilmiştir. İlham için teşekkürler Telia!

Bir süredir kullanmadığın ve son zamanlarda birkaç kez kullandığın bütün uygulamaları sil.
Dürüst ve cesur ol! Bütün o indirdiğin gereksiz, unutulmuş eski uygulamaları ve oyunları sil, 
indirip henüz denemediklerini bile! Emin ol, daha sonra da onları kullanmaya başlamayacaksın. 
Kullanılmasalar bile enerji tüketir durumdalar. Fotoğraflarını sınıflandır ve benzeri olanları ve 
bulanık olanları sil. Bonus- telefonunun performansı çok daha iyi olacaktır.

Laptop’ını ve Bilgisayarını Temizle!2
Bilgisayarını temizle ve benzeri olan ya da artık işe yaramayan dosyaları sil. Fotoğraflarını sınıf-
landır, benzeri olanları ve bulanık olanları sil. Videolarını tara, izlenmiş ve gereksiz olan dosyala-
rı sil. Önemli dosyaları arşivle. Bilgisayarında gerçekten ilginç şeyler bulmaya hazır ol!

E-Posta Kutunu Temizle!3
Maillerini en eskiye doğru filtrele ve arşivle. Okumadığın haber e-postalarının aboneliklerini 
iptal et. Uzun konuşmaları belirle, en yeni konuşmayı seç ve geri kalanını SİL. Yaygın isimleri, 
adresleri ve kelimeleri benzer e-postaları bir araya getirebilmek için araştır, böylece onlarla bir 
yığın olarak ilgilenebilirsin. Cesur ol ve SİL tuşuna bas!

Yeni Ayarlamalar Yap!4
E-posta göndermekten nasıl kaçınabileceğin üzerinde kafa yor. Daha çok ortak çalışma alanları-
nı kullan. Dosyaları bulutta tek bir yerde tut, böylece her bilgisayarda aynı dosyanın bulundurul-
ması gerekmez. “Tamam” ve “Teşekkür ederim!” e-postaları atmaktan vazgeç.
Yaratıcı ol, az tüket ve çok koru!


