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1. GİRİŞ

Otomasyon birçok sektörde olduğu gibi mekanik tesisat 
sektörünün de önemli parçalarından birisini oluşturur. Bu 
önem birçok faktöre dayanır. En önemli faktörler ise; has-
sas kontrolleri gerçekleştirebilmek, termal konfor şart-
larını sağlamak, enerji tüketimini azaltmak, sistem per-
formansını izlemek, cihazlarla ile ilgili sorunları önceden 
tespit etmek olarak sıralanabilir.

Bu yazıda konu üç ana başlıkta incelenmiştir. İlk bölümde 
enerji verimliliğinin ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde 
durulacaktır. İkinci bölümde otomasyonun enerji verim-
liliğine katkısı ele alınacaktır. Son bölümde ise mekanik 

tesisat tasarımı sırasında otomasyon bakış açısıyla düşü-
nülmesi gereken noktalara değinilecektir.

2. OTOMASYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji verimliliğini iki yönden ele almak gerekir: Canlıların 
sağlığı ve ekonomi. 

Canlıların sağlığı ile enerji ilişkisi sera gazı salınımı ile 
başlar. Çünkü elektrik üretim yöntemlerinin bazılarında 
zararlı sera gazı salınır. Bu gazlar ise atmosferin ısınması-
na neden olur. Örneğin sanayileşmenin artmasıyla deniz 
suyu sıcaklığı son 40 yılda 1°C civarında arttı. Ayrıca, 2018 
itibariyle atmosferdeki CO2 yoğunluğu 400ppm’e çıktı. 
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CO2 artışına neden olan sektörlerin istatistiğine bakıldı-
ğında, dünyada elektrik üretim sektörünün ilk sırada yer 
aldığı görülmektedir. Bu da, ne kadar az elektrik üretme 
ihtiyacımız olur ise o kadar az sera gazı salınacağı anlamı-
na gelir. Türkiye’de de sera gazı emisyonları 20 yılda iki kat 
artmış. Enerji sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
sera gazı salınımında başı çekmekte. Dünya şu anki hızla 
sanayileşir ve sera gazı salınımı sonucu atmosfer ve de-
nizler ısınmaya devam eder ise canlılıarın yaşam kalitesi 
gün geçtikçe azalacak ve bir süre sonra doğal afetlerin 

sonuçları insan yaşamını ciddi anlamda tehdit eder hale 
gelecektir

Enerjiye bağımlılık sadece sera gazı salınımı açısından de-
ğil ekonomimiz açısından da zararlıdır. 

Şekil 1'de göreceğimiz üzere bazı yıllarda yıllık cari açığı-
mız kadar enerji ithalatı gerçekleştirdik.

Bu durum tabi ki son kullanıcılara da yansıyor. Sanayideki 
fiyat artışları meskene göre çok daha fazla. 2018 Mart ile 

 

 Şekil 1. Türkiye 2013-2017 Cari Açık/Enerji İthalatı İlişkisi(Milyar$)

 

 
Şekil 2. Tüketici Tarifelerinin 2017 Sonuna Göre Artış Oranları
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2019 Mart arasında %72 artmış, sanayideki tüketici tari-
feleri. 

Peki binalar tüketilen enerjinin ne kadarından sorumlu?

Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan araştırmalar, bina-
ların dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %40'ndan so-
rumlu olduğunu gösteriyor. HVAC sistemleri ise binaların 
tükettiği enerjinin %40 ından sorumlu. Avusturalya’da ya-
pılan bir araştırma da HVAC sistemlerinde en çok enerjiyi 
fanların tükettiğini gösteriyor. 

Bu verileri bir kenarda tutarak, Türkiye'nin enerji verimlili-
ği konusunda attığı adımlara bakalım.

Türkiye Paris Antlaşmasını onayladı ancak henüz mec-
listen geçiremedi. Ancak geçen yıl bir cumhurbaşkanlığı 
genelgesi yayınlandı; Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu 
üzerine. Sonrasında Enerji Bakanlığı sitesinde bir rehber 
yayınlandı. Bu uygulama rehberinde, otomasyon ile ilgili 
olarak; mahallerin belirli sıcaklıklarda tutulması ve izleme 
faaliyetleri için otomasyon yapılacağı belirtildi. 

Şekil 3. Bir Ofisin Enerji Tüketim Noktaları ve Enerji Tüketim Oranları       

Şekil 4. Avrupa'da Enerjinin Tüketildiği Alanlar
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Şekil 5. Kamu Binalarında Tasarruf Hedefleri ve Uygulama Rehberi

 

D C B A D C B A

4
4.1

0 Otomatik kontrol yok
1 Zaman programı
2 Varlık kontrolü

4.2
0 Aç-kapa kontrol
1 Değişken kontrol
2 Talep kontrolü

4.3
0 Koordinasyon yok
1 Koordinasyon

4.4
0 Sabit taze hava oranı/kontrolü
1 Zaman programı ile taze hava oran/debi kontrolü(düşük/yüksek)
2 Varlık tespiti ile taze hava oran/debi kontrolü(düşük/yüksek)
3 Değişken kontrol

4.5
0 Otomatik kontrol yok
1 Aç-kapa zaman kontrolü
2 Kademeli kontrol
3 Otomatik debi veya basınç kontrolü(Set değeri değiştirilerek)
4 Otomatik debi veya basınç kontrolü(Set değeri sabit)

İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA KONTROLÜ
Mahal seviyesinde üfleme debi kontrolü

Mahal sıcaklık kontrolü(tüm havalı sistemler)

Mahal sıcaklık kontrolü(Hava+su kombine sistemler)

Taze hava debi kontrolü

Klima santrali seviyesinde debi veya basınç kontrolü

Sınıf Tanımları
Konut Konut Dışı

OTOMATİK KONTROL

Şekil 6. EN15232 İklimlendirme ve Havalandırma Kontrolü Örnek Puanlama Tablosu

Avrupa ise halihazırda birliğe üye ülkeler için 2020 ye 
kadar 1990 yılına kıyasla %20 enerji tasarrufu planla-
mıştı. Buna bağlı olarak otomasyonun enerji verimliliği-
ne etkisini ölçmek için EN15232 standardını yayınladı. 
EN15232'den alınan puana bağlı olarak eu.bac adlı ku-
rum, otomasyon sisteminizi sertifikalandırıyor.

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri dünyadaki 
enerji tüketiminin yaklaşık %20 sinden sorumlu iken, bu 
alanda gerçekleştirilecek en küçük tasarruf sera gazı sa-
lınımının ve enerji tüketim maliyetlerinin azaltılmasında 
ciddi fayda sağlayacaktır. 
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3. OTOMASYONUN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KATKISI

Otomasyon sistemleri sera gazı salınımı ve enerji tüketim 
maliyetlerinin azaltılması faydalarının elde edilmesi için 
önemli bir araç. Peki otomasyon sistemleri enerji verim-
liliğine nasıl katkı sağlar? 

Örneğin; otomasyon sistemlerinde sıcaklık, basınç, nem, 
entalpi değerlerini izlediğimiz Trend verileri ile geçmişe 
dönük sistem hatalarını ve yanlış set değerlerini tespit 
edebiliriz. Bu da doğrudan tasarruf demek. Bazı araştır-
malar soğutmadaki 1°C lik yanlış set değerinin %10 ekstra 
enerji tüketimi yaratacağını gösteriyor. 

      

 

Seviye Puan
AA 85-100
A 75-84
B 65-74
C 55-64
D 45-54
E 0-44

Şekil 7.  EN15232 ile Alınan Puanların Karşılık Geldiği 
Otomasyon Enerji Verimliliği Sınıfları

 

 

Şekil 8. Set Değeri Aralığının Enerji Tasarrufu İçin Genişletilmesi

Şekil 9. Trend Verisi (Geçmişe Dönük Birden Fazla Verinin Aynı Grafikte Gösterilmesi)
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Şekil 10. CO2 Seviyesine Göre Klima Santralindeki Fanın ve Taze 
Hava Damperinin Sıralı Oransal Kontrolü  

             

 

Şekil 11. Fan Optimizasyonu ile Fan Devir Kontrolü ve Fan Eğrisi Üzerinde Enerji Tasarrufu Gösterimi

perler veya fanlar CO2 bilgisine bağlı olarak kontrol edile-
rek, fan enerji tüketimi azaltılır. 

Yine kanaldaki statik basınç kontrolü ile mahaldeki debi 
değişikliklerine göre fan devrini ayarlayarak enerji ta-
sarrufu sağlayabiliriz. Daha iyi bir kontrol yöntemi ise 
VAV'lerin her birinden pozisyon ve debi bilgisi alarak en 
açık VAV'ye göre fanı sürmektir. Bu sisteme fan optimizer 
denir. Statik basınç kontrolüne göre ekstra %40’a kadar 
daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Klima santrallerinde kullanılan "Fark Entalpi Kontrolü" 
sayesinde geçiş mevsimlerinde dış havanın enerjisinin 
daha düşük olduğu durumlarda dönüş havası resirküle 
edilmeyerek soğutma grubu(Chiller) yükü azaltılmış olur.

Örnek Serbest Soğutma Senaryosu:

a)  Mahal havası sıcaklığı hesaplanan set değerinden 2°C 
yüksekse,

b)  Mahal havası sıcaklığı  belirli bir set değerinin altında 
değilse,

c)  Mahal havası sıcaklığı dış hava sıcaklığından 4°C dü-
şükse,

d)  Dış hava belirli bir sıcaklığın üstünde ise,

Sıcaklık kontrol döngüleri çalıştırılmaz

Yine otomasyon üzerinden yapabileceğiniz farklı zonlar 
için farklı zaman programları sayesinde sistemin kullanı-
cıdan bağımsız çalışması sağlanarak hataların önüne ge-
çilebilir. 

Özellikle ofis, okul, otel gibi kullanıcı miktarının sürekli 
değiştiği mahallerde varlık sensörü veya CO2 sensörü ile 
kişi sayısına göre taze hava debi miktarı değiştirilebilir. 

Varlık sensörü bilgisine göre aydınlatma miktarı değişti-
rilebilir. 

Karışım havalı klima santrallerinde veya VAV lerde dam-
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Şekil 12. Fark Basınç Anahtarı ile Filtrelerin Kirlilik Bilgisinin Alarm 
Olarak Alınması (Reaktif Bakım)

 

Şekil 13. Fark Basınç Sensörü ile Filtrelerin Kirlilik Bilgisinin Sürekli 
İzlenmesi  (Önleyici Bakım) 

ne zaman kirleneceğini tahmin ederek bakım programı 
yapılması sağlanır.

Kestirimci bakım konusuna örnek verecek olur isek: son 
zamanlarda makine öğrenmesi(machine learning) konu-
sunun daha çok hayatımıza girmesi otomasyon sistem-
lerinin bu teknolojiyi kullanmasını sağladı. Makine öğ-
renmesi kullanılarak set değerlerinin optimize edilmesi 
ve böylece enerji tüketiminin azaltılması bir kestirimci 
bakım örneğidir.

4. MEKANİK TESİSAT TASARIMI İÇİN OTOMASYON
Bu bölümde otomasyona, mekanik tesisat tasarımcıları 
gözünden bakacağız.

Mekanik tesisat tasarımcıları genelde otomasyon projele-
rini, birlikte çalıştıkları bazı otomasyon firmalarından des-
tek alarak hazırlarlar. Otomasyon firması mekanik projeyi 
aldıktan sonra otomasyon sistem seçimini yapar, projeci 
veya işveren temsilcisi ile tartışır ve keşif ile birlikte nokta 
listesi, prensip şemaları ve taslak senaryo belirlenir. Bura-
da dikkat edilmesi gereken kısım, işverenin beklentileri-
nin otomasyon projesine doğru yansıtılmasıdır. Bütçenin 
yanlış oluşturulması durumunda istenen sistemler kuru-
lamayabilir. 

Prensip şeması; mekanik sistemi ve otomasyon noktaları-
nı aynı resimde göstermek açısından önemlidir. Aşağıdaki 
şemada bir klima santrali prensip şeması görülmektedir. 
Plakalı ısı geri kazanım yapan bu klima santrali basit bir 
otomasyon sistemine sahiptir. Fanlar sabit debili, üfleme 
ve dönüşte sıcaklık sensörleri ısıtma ve soğutma vanala-
rı ve donma termostatı mevcuttur. Ayrıca giriş ve çıkışta 
damper motorları bulunmaktadır.  2 adet filtrede de fark 
basınç anahtarı bulunmaktadır. Fanlarda kayış koptu bil-
gisi almak için yine presostatlar mevcuttur.

Nokta listesi ise özellikle ihale aşamasında teklif veren 
diğer otomasyon firmalarının teklif vermesini kolaylaş-
tırarak şeffaf bir ihale ortamı sağlar. Ayrıca otomasyon 
panolarının detayı da nokta listesinde yer alır. Nokta lis-
tesinde, kullanılan otomasyon malzemelerini, noktaların 
tanımlarını ve tiplerini görebilirsiniz.

Otomasyon topolojisi, otomasyon sistemindeki seviye-
leri göstermek için kullanılır. Otomasyonda üç seviye 
bulunur. Yönetim, otomasyon ve saha seviyesi. Yönetim 

Vanalar kapatılır

Taze hava ve egzoz havası damper motorları tamamen 
açılır, resirkülasyon damper motoru tamamen kapatılır.

Fanlardan sonra en çok enerji tüketimi gerçekleştiren so-
ğutma grubu ve kazanların doğru otomasyon senaryosu 
ile çalıştırılması enerji tüketimi için yine kritik rol oynuyor. 

Otomasyon ve bakım ilişkisini üç ana başlıkta inceleye-
biliriz:

- Anlık bakım ("reactive maintanance"),
- Önleyici bakım ("preventive maintanance"),  
- Son olarak da kestirimci bakım ("predictive mainta-

nance"). 

Otomasyon bu üç konu için de elzem öneme sahiptir. 

Örneğin, reaktif bakımda filtrelerin kirlilik bilgisi presostat 
vasıtasıyla alınarak BMS üzerinden işletmeye bildirilir ve 
filtrenin değiştirilmesi sağlanarak fanlar üzerine düşecek 
ekstra fark basıncın önüne geçilir. 

Önleyici bakıma bir örnek verecek olursak, filtrelerde fark 
basınç sensörü yardımı ile filtreler tamamen kirlenmeden 
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Şekil 15. Klima Santrali Prensip Şeması

 
Şekil 14. Mekanik Tesisat Tasarımcıları Gözünden Otomasyon
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Tip-1, Sabit Debili Fan, Sıcaklık Kontrolü, Rotor,100% Taze

Tamburlu 100% Taze Havalı KS Malzeme ad
et

DI AI
/P

t
AI

/U
DO AO

Taze Hava Damper Motoru 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor Arıza 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor On-Off Kumanda 1 1
Isı Geri Kazanım Rotor Çalışma 1 1
Üfleme Havası Filtre Kirlilik Durumu 01APS-10U 1 1
Isıtma Vana Motoru 1 1
Soğutma Vana Motoru 1 1
Üfleme Fanı Arıza 1 1
Üfleme Fanı On-Off Kumanda 1 1
Üfleme Fanı MCC Auto/Manuel 1 1
Üfleme Fanı Kayış Durumu 01APS-10U 1 1
Üfleme Havası Sıcaklığı 01DT-1BN 1 1
Dönüş Havası Sıcaklığı 01DT-1BN 1 1
Egzoz Fanı Arıza 1 1
Egzoz Fanı On-Off Kumanda 1 1
Egzoz Fanı MCC Auto/Manuel 1 1
Egzoz Fanı Kayış Durumu 01APS-10U 1 1
Egzoz Havası Damper Motoru 1 1
Yangın Bilgisi 1 1
Acil Stop 1 1
Bakım Anahtarı 1 1

TOPLAM 12 2 0 5 2

Şekil 16. Klima Santrali Nokta Listesi

seviyesinde server, otomasyon seviyesinde panolar, saha 
seviyesinde sensör gibi saha elemanları bulunur.

Otomasyon topolojisi, bu günlerde saha elamanlarının 
doğrudan yönetim seviyesine ulaşması ile değişmekte-
dir. Örneğin şu anki teknolojide, damper motorları doğ-
rudan IP ile haberleşebilmektedir. Sektörde, önümüzdeki 
yıllarda kontrolörlerin bulunduğu seviyenin tamamen 
ortadan kalkacağı konuşulmaktadır. Bu durumda, kontro-
lörlerin sahip olduğu akıl, saha elemanlarına geçecektir. 

Otomasyon sistemini insandaki beyne benzetilirse dam-
per motoru ve vana motoru kaslara , sensörler gözlere, 
klima santrali de akciğere benzetilebilir.

Kontrol ekipmanı olan kontrolör, HVAC sistemlerinde 
DDC(Direct Digital Control) olarak adlandırılır. Otomas-
yon sisteminin beynidir. Tüm saha elemanları bir yöntem-
le DDC ile haberleşir. DDC'ler PLC'lerden birçok yönü ile 
farklıdır. En önemli farkları DDC'lerin HVAC sistemlerine 
özel üretilmiş olmasıdır. DDC’lerin hızları PLC'ler kadar 

 
Şekil 17. Otomasyon Topolojisi
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Şekil 18. Otomasyon Elemanları

 

 

 

 

 

 
Şekil 19. Sensör-Kontrolör-Saha Elemanı İlişkisi

 
Şekil 20. Variable Air Volume Box( Değişken Hava Debisi Kutusu)

yüksek olmak zorunda değildir. Ayrıca DDC programla-
mak PLC programlamaya göre çok daha kolaydır; çünkü 
HVAC sensaryoları DDC'nin programlama kütüphanesin-
de zaten yer almaktadır.

Damper motorları genelde klima santrallerinde veya reg-
laj damperlerinde farklı zonlara farklı debiler göndermek 
için kullanılır. En çok kullanıldığı alanlardan bir diğeri yan-
gın ve duman kontrol damperleridir. Otomasyon sistem-
leri yangın ve duman sistemleri ile mümkün olduğu ka-
dar iletişim kurmaz. Çünkü HVAC sistemleri her ne kadar 
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 Şekil 21. 3 yollu Kelebek Vana, Elektronik Basınçtan Bağımsız Vana, Mekanik Kombine Vana

 
Şekil 22. Kontrol Vanalarının Evrimi

bazı projelerde yangın sistemine destek verse de altyapı 
olarak yangın anında çalışması uygun değildir. 

Kontrol vanaları ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistem-
lerinde akışkan debisinin kontrolünde kullanılır. Klima 
santrallerinde, eşanjörlerde, Chiller, Kazan girişlerinde, 
tavandan serinletme (Chilled Beam) veya Fan coillerde 
kullanılır. HVAC sistemlerinde çeşitli kontrol vanaları kul-
lanılmaktadır. Ancak en çok kullanılan vanalar; basınçtan 
bağımsız kontrol vanaları, motorlu kelebek vanalar ve 3 
yollu basınca bağlı vanalardır.

Günümüzde kontrol vanaları sistemlerin ihtiyacına ve 

enerji verimliliğine göre hızlıca evriliyorlar.

Şu anki teknolojide bir kontrolör altyapısına sahip, IP ile 
haberleşen, akışkan debisi, sıcaklığı ve anlık çekilen gücü 
13 ay üzerine kaydeden, buluta veri aktarabilen; hatta 
Chiller’in düşük sıcaklık farkı (Low Delta-T) sendromuna 
girmesini engellemek adına serpantinin optimum çalış-
ma noktasını yapay zeka ile tespit edip sistemi tasarım 
debisinden farklı bir noktada çalıştıran akıllı vanalar dahi 
kullanılıyor.

Örneğin Şekil 23'deki grafik, akıllı bir vana ile elde edilen 
klima santrali serpantin eğrisidir.
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Şekil 23. Klima Santrali Serpantin Debi-Güç Eğrisi

 
Şekil 24. Sensör Fiziksel Bilgi-Sinyal İlişkisi

Sensörler mekanik bir bilgiyi elektronik bilgiye dönüştür-
mek için kullanılır.

Bazı sistemlerde izleme, bazı sistemlerde ise doğrudan 
kontrol için sensöre ihtiyaç duyarız.  Otomasyon sistem-
lerinde çeşitli sensörler bulunur. VOC (" volatile organic 
compound") sensörü uçucu organik gaz ölçümü için kul-
lanılır ve standart dışı gaz kullanılan endüstriyel tesisler-
de kullanılabilir.

Sensörlerin en önemlilerinden biri de pompaların fark 

basınç kontrolü için kullanılan fark basınç sensörüdür.  
Nasıl fanlarda üfleme kanalına göre statik basınç kont-
rolü yaparak enerji tasarrufu sağlıyor isek, pompalarda 
da fark basınç kontrolü yaparak pompanın ihtiyaç kadar 
debi göndermesini sağlarız. Şekil x'de verilen örnekte 
fark basınç sensörü yerleşiminin sisteminin verimine etki-
si görülmektedir. Kritik devreye yakın bir noktaya monte 
edilen fark basınç sensörü, sistemin çok daha verimli ça-
lışmasını sağlar.

Bir klima santralindeki sensör uygulamalarını görmek 
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Şekil 25. Sensör Tipleri

       

 

          

 
Şekil 26. Fark Basınç Sensörü Yerleşiminin Pompa Enerji Tüketimine Etkisi
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Şekil 27. Klima Santralinde Sensör Yerleşimi

 

Şekil 28. Otomasyon Nokta Tipleri

adına Şekil X'deki şemadan faydalanabiliriz.

Nokta listesi hazırlamadan önce nokta tiplerini anlamak 
gerekir.  

Analog ve dijital olarak noktalar ikiye ayrılır ve DDC sayı-
ları bu noktalara göre belirlenir.Nokta listesinde belirtilen 

AO ve DO şeklindeki çıkışlar kontrol yöntemini belirtir.

Bazen de nokta listesinde belirli bir nokta bulunmaz an-
cak entegrasyon için adres adedi bulunur. Bunun nedeni 
entegrasyon sırasında bir kablo ile birden fazla verinin 
transfer edilebilmesidir.
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Şekil 29. Otomasyon Haberleşme Protokolleri

 

 

Şekil 31. Haberleşme Yöntemi ile Klima Santrali Otomasyon Kablolaması

Şekil 30. Geleneksel Yöntem ile Klima Santrali Otomasyon Kablolaması
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Şekil 32. Otomasyon Saha Elemanları ve Bulut İlişkisi

HVAC sistemleri arasındaki iletişimler farklı protokoller 
kullanarak sağlanır. Günümüzde BACnet kullanımının 
arttığını, Lonworks kullanımının ise azaldığını görmekte-
yiz. Ancak her protokolün kendi avantaj ve dezavantajları 
bulunmakta.

Analog iletişim ve entegrasyon ile sağlanan iletişim kar-
şılaştırılır ise temel fark kablolamadır. Bir diğer önemli 

fark ise entegrasyonda tek bir kablo ile birden fazla bilgi 
taşınabilmektedir. Her ne kadar entegrasyon maliyetle-
ri gün geçtikçe düşse de yetkin personele olan ihtiyaç, 
kullanıcıları entegrasyon konusunda düşündürmekte-
dir.

Bina Otomasyon Sistemleri, 90’ların ortasından itibaren 
yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak fonksiyonları gün 

   

 Şekil 33. Cep Telefonu ile Devreye Alma ve Verilerin İzlenmesi
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geçtikçe daha da gelişiyor. Özellikle bigisayarların ve 
mikroprosesörlerin gelişmesi, çok fazla verinin bir araya 
getirilmesini ve aynı anda yorumlanmasını mümkün kıl-
mıştır. Bugün kullanılan bina otomasyon sistemlerinde 
makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak enerji tüketi-
mi minimum düzeye indirilebiliyor. Enerji maliyetlerinin 
hızla artması önümüzdeki süreçte otomasyonu bir seçe-
nek değil zorunluluk olarak karşımıza çıkaracaktır. Günü-
müz otomasyon teknolojisinde veriler doğrudan bulutta 
depolanıyor ve orada analiz ediliyor.

Cep telefonlarımız sahada bizler için bir devreye alma 
aracı olarak yardımcı olabiliyor.Ya da ihtiyaç durumunda 
cep telefonunuz ile Trend(Geçmişe dönük veri akışı) veri-
lerini dahi inceleyebiliyorsunuz.

5. SONUÇ
5G teknolojisinin yaygınlaşması ile BMS dahil olmak üze-
re teknolojiyi kullanan tüm cihazlarda ciddi değişimler 
olacaktır. 5G teknolojisi ile artan veri hızı sayesinde birçok 
veriyi kullanarak sistemlerimizi daha optimum şartlarda 
çalıştırma şansımız olacak. O gün geldiğinde hazır olmak 
için verileri şimdiden doğru noktalardan alıp, kaydetmek 
gerekir. Unutmayalım ki ölçmediğimiz değeri kontrol 
edemeyiz.
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