
1ÇAĞRI

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2018  www.mmo.org.tr  

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin önümüzdeki aylar-
daki konuları, yayın kurulumuz tarafından “Nükleer Enerji", 
“Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama Sistemleri,”  "İleri 
Robotik" olarak belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız uygula-
ma ve araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki deneysel 
çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler, piyasadaki 
mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla paylaşmanız, 
sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı sunabileceği gibi bi-
zim için de çok değerlidir. 

Bu konular ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, rö-
portaj vb.) aşağıdaki tarihlere kadar göndermenizi dileriz. 

18 Mayıs 2018 Nükleer Enerji

8 Haziran 2018 Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, 
Depolama Sistemleri

6 Temmuz 2018 İleri Robotik

Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun, 
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer, 
konferans, teknik eğitimler vb.)  tanıtımını yapmanız da 
mümkündür.

Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak bizimle bağlan-
tıya geçebilirsiniz:

Mühendis ve Makina Güncel 
Dergisi Özel Sayı Çağrıları

 web: mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
 Tel: +90 312 425 21 41 – 230
 e-posta: yayin@mmo.org.tr
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Mart ayında gerçekleştirilen MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali http://
www.mmo.org.tr/miem/  adresinden takip edilebilir.
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Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör
3-5 Mart 2018 İstanbul Şube 10 Mart 2018

28-30 Mart 2018 Antalya Şube 31 Mart 2018

30 Mart-1 Nisan 2018 İstanbul Şube 2 Nisan 2018

Asansör Avan Proje Hazırlama

16-17 Mart 2018 İstanbul Şube 18 Mart 2018

19-20 Mart 2018 Konya Şube 20 Mart 2018

26-27 Mart 2018 Antalya Şube 27 Mart 2018

28-29 Mart 2018 İzmir Şube 30 Mart 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 15-18 Mart 2018 İstanbul Şube 19 Mart 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

12-15 Mart 2018 Bursa Şube 16 Mart 2018

13-16 Mart 2018 Kayseri Şube 17 Mart 2018

26-29 Mart 2018 Denizli Şube 30 Mart 2018

29 Mart-1 Nisan 2018 İstanbul Şube 2 Nisan 2018

Doğalgaz İç Tesisat*

1-4 Mart 2018 İstanbul Şube 5 Mart 2018

8-11 Mart 2018 Adana Şube 12 Mart 2018

19-22 Mart 2018 Denizli Şube 23 Mart 2018

20-22 Mart 2018 Bursa Şube 23 Mart 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

1-4 Mart 2018 Samsun Şube 5 Mart 2018

1-4 Mart 2018 İzmir Şube 5 Mart 2018

3-6 Mart 2018 Ankara Şube 7 Mart 2018

8-11 Mart 2018 İstanbul Şube 12 Mart 2018

13-16 Mart 2018 Adana Şube 17 Mart 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
2-4 Mart 2018 Adana Şube 4 Mart 2018

2-4 Mart 2018 Adana Şube 4 Mart 2018

Havalandırma Tesisatı

18-19 Mart 2018 Kocaeli Şube 20 Mart 2018

26-27 Mart 2018 Mersin Şube 28 Mart 2018

28-29 Mart 2018 Konya Şube 29 Mart 2018

Havuz Tesisatı 21-23 Mart 2018 Mersin Şube 23 Mart 2018
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

15-17 Mart 2018 Eskişehir Şube 17 Mart 2018

21-23 Mart 2018 İzmir Şube 23 Mart 2018

22-24 Mart 2018 Kocaeli Şube 24 Mart 2018

28-30 Mart 2018 Samsun Şube 30 Mart 2018

29-31 Mart 2018 Kayseri Şube 31 Mart 2018

30 Mart – 1 Nisan 2018 İstanbul Şube 1 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 

(A Sınıfı İSG Uzmanı)

8-9 Mart 2018 Ankara Şube 9 Mart 2018

29-30 Mart 2018 Kayseri Şube 30 Mart 2018

Mekanik Tesisat

5-11 Mart 2018 Samsun Şube 12 Mart 2018

10-16 Mart 2018 Kocaeli Şube 17 Mart 2018

12-18 Mart 2018 Konya Şube 19 Mart 2018

12-18 Mart 2018 İstanbul Şube 19 Mart 2018

12-18 Mart 2018 İzmir Şube 19 Mart 2018

Soğutma Tesisatı
21-22 Mart 2018 Kocaeli Şube 23 Mart 2018

24-25 Mart 2018 Mersin Şube 26 Mart 2018

Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı
5-7 Mart 2018 Ankara Şube 7 Mart 2018

13-15 Mart 2018 Eskişehir Şube 16 Mart 2018

Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı 8-10 Mart 2018 Ankara Şube 10 Mart 2018

Şantiye Şefliği

7-9 Mart 2018 İzmir Şube 9 Mart 2018

9-11 Mart 2018 İstanbul Şube 11 Mart 2018

13-15 Mart 2018 Bursa Şube 15 Mart 2018

Temel Bilirkişilik

6-9 Mart 2018 Samsun Şube

10-13 Mart 2018 Denizli Şube

31 Mart – 3 Nisan 2018 Denizli Şube

Yangın Tesisatı
16-18 Mart 2018 Samsun Şube 19 Mart 2018

31 Mart – 2 Nisan 2018 Kocaeli Şube 3 Nisan 2018
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz, “Nesneler Genel Ağı” konulu özel bir sayıyla daha karşınız-
da. Literatürde Ocak 2018 itibarıyla Endüstri 4.0 teknolojileriyle ilgili en fazla atıf alan, Nesnelerin 
İnterneti olarak bilinen Nesnelerin Genel Ağı (NGA),  gündelik hayatımızda kullandığımız nesnele-
rin, hatta insan ve diğer canlıların bir ağ üzerinden etkileşimini anlatmak için kullanılan bir terimdir. 
1999 yılında Avrupa’da dolaşıma giren bu terim hem yeni girişimcilerin hem de biliminsanlarının 
hemen dikkatini çekmiş, Türkiye’de ise daha geç bir tarihte, son birkaç yılı içinde özellikle yatırım-
cılar arasında yaygınlaşmıştır. Moda haline dönüşen bu terimin ve uygulama alanlarının ne oldu-
ğunu, Söyleşi, Makale, Kıyaslama, Derleme, Uluslararası Gelişmeler, Teknoloji Dünyası ve Sözlük 
bölümleri bağlamında okuyucularımızla paylaşılmıştır. 

Söyleşi bölümünde, Cem Kızıldağ ve Cihan Nazmi Bıyıklı ile gerçekleştirilen, “IoTerm Şirketi’nin 
Nesnelerin İnterneti Konusuna ve Uygulamalarına Bakışı” ve Onur Kılıç’la yapılan, “Nesnelerin 
İnterneti’nden Faydalanan Park Çözümleri” isimli söyleşilerimizi okuyabilirsiniz. Birinci söyleşimiz-
de, NGA’nın işleyiş mantığının ne olduğu, çevremizdeki nesnelerden örnekler verilerek Türkiye’de 
ve dünyadaki geleceği ve ikinci söyleyişimizde ise NGA’dan faydalanılarak park sorununa çözüm 
getiren Freepark’ın ne olduğu ve nasıl işlediği konusunda okuyucularımız bilgilendirilmiştir.       

Makale bölümünde, Ümit Keskin ve Tarık Özbek’in “Nesnelerin Genel Ağı Terimi” başlıklı makalesi 
yer almaktadır. Makalede, iki veya daha çok nesnenin birbirine bağlanması veya insanlarla etkileşim 
kurması anlamına gelen NGA’nın, kapitalizmin gündelik hayatımıza yayılmasındaki önemli adımlar-
dan biri olan makina ve teknolojinin gelişimiyle birlikte süreç içinde görünürlüğü artıran dijitalleş-
me, internet, bilgisayar gibi terimlerle doğrudan ilişkili olduğu anlatılmıştır. 

Kıyaslama bölümünde, Ümit Keskin’in “Nesnelerin Genel Ağı’nın Avantaj ve Dezavantajları Neler-
dir?” isimli yazısı okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, süreç içinde popülerleşen NGA’nın birey, 
toplum ve üretim ilişkileri üzerinde sadece olumlu etkiler yaratmadığı aynı zamanda olumsuz etkile-
re de sahip olabileceği ve bunun da genel olarak “insani” ilişkileri yerinden edebileceği tartışılmıştır. 

Derleme bölümünde, Ertan Karaismail’in “Nesnelerin İnterneti Teknolojisinde Simülasyonun Rolü” 
başlıklı makalesi bulunmaktadır. Makalede, cihazların – nesnelerin akıllı ve bağlanabilir hale gel-
mesiyle birlikte, yeni tasarım zorluklarının simülasyonlar ile çözümü ve NGA’nın geliştirilmesinde 
faydalanılan yazılım ve uygulamalar üzerinde durulmuştur. 

Uluslararası Gelişmeler bölümünde, Ümit Keskin’in “Nesnelerin Genel Ağı Bağlamında Birleşik 
Krallık’taki Gelişmeler Üzerine” isimli metni bulunmaktadır. Metinde, Birleşik Krallık’taki üniversite 
ve başka ortakların bir araya gelerek oluşturdukları PETRAS’ın NGA ile ilgili gerçekleştirdiği teorik ve 
pratik araştırmalara değinilmiştir. 

Teknoloji Dünyası bölümünde, “Silikon Vadisi Nesnelerin Genel Ağı Test Merkezi” başlıklı metnin 
çevirisi yer almaktadır. Metinde, güvenlik, yazılım ve donanım mühendislerinin NGA ürünlerine yö-
nelik uyguladığı testlerin ne olduğu ve bunların nasıl gerçekleştirildiği örneklerle anlatılmıştır.

Sözlük bölümünde, Ümit Keskin ve Tarık Özbek’in “Nesnelerin Genel Ağı ile İlgili Kısa Bir Sözlük Ça-
lışması” isimli metni okuyucularımıza sunulmuştur. Metinde, NGA’nın tek bir sözcükten oluşmadığı, 
kendisiyle ilişkili olan ancak sözcük dağarcığımıza tam anlamıyla yerleşmemiş bazı terimlerin ne 
olduğu ve anlamları açıklanmıştır. 

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen MİEM Mart ayı eğitim programına da ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makine-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar 
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek 
olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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Kişisel öykünüzü anlatır mısınız?

Cem Kızıldağ: Eğitim hayatım doğup 
büyüdüğüm şehir olan Ankara’da 
geçti. Ortaokul ve liseyi Özel Yükse-
liş Koleji’nde tamamladım. Bilkent 
Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri (CTIS) bölümün-
de lisans eğitimimi yaptım, mezun 
olduktan sonra (1999) yine Bilkent 
Üniversitesi’nin İletişim ve Spektrum 
Yönetimi Araştırma Merkezi’nde (İS-
YAM) profosyonel iş hayatına giriş 
yaptım. İsyam’da çalışırken Başkent 
Üniversitesi’nde işletme yönetimi 
alanında yüksek lisans programını 
tamamladım. Sırasıyla Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin iştiraki 
TOBB-NET (2002-2005), Türk Hava-
cılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) (2005-
2008), Finansbank ve iştiraki IBTech 
(2008-2012) ve Hewlett Packard (HP) 
Software, Professional Services’de 
çalıştım (2012-2015). HP sonrasında 
Amerika merkezli Hintli ESQ Busi-
ness Services şirketinin Türkiye tem-

IoTerm ŞİRKETİ'NİN NESNELERİN İNTERNETİ 
KONUSUNA VE UYGULAMALARINA BAKIŞI 

Ümit Keskin1, Tarık Özbek2

1 Dr., TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın Birimi - umit.keskin@mmo.org.tr
2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın Birimi - tarik.ozbek@mmo.org.tr

IoTerm Şirketi’nin 
genel müdürü 
Cem Kızıldağ 
ve iş geliştirme 

danışmanı Cihan 
Nazmi Bıyıklı 
ile Nesnelerin 
İnterneti'nin ne 
olduğu, nasıl 

işlediği, uygulama 
alanlarına, 
gelecekteki 

durumuna ve 
ilgili konulara 
dair bir söyleşi 

gerçekleştirdik…

silcisi olarak görev aldım. 2016’da 
artık kendi işimi yapmak üzere daha 
önceden hobi olarak ilgilendiğim 
Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri 
konusunda hizmet vermek üzere Io-
Term şirketini kurduk.

Cihan Nazmi Bıyıklı: İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği’nden lisans ve 
yüksek lisans derecelerimin yanı sıra 
Doğuş Üniversitesi’nden de İşletme 
alanında yüksek lisans derecelerine 
sahibim. 20 yılı aşan Telekomüni-
kasyon sektörü profosyonel kariye-
rimde Turkcell ve Grup Şirketlerinin 
(Turkcell, Global Tower, Superonline, 
UkrTower& Life) yönetim takımı içeri-
sinde yer aldım. Dünyanın en yüksek 
kalitedeki servis seviyesinde olan şe-
bekelerinden biri Turkcell şebekeleri-
nin teknolojik evriminde, uzman, yö-
netici, müdür, direktör, genel müdür 
yardımcısı, genel müdür, grup başka-
nı, yönetim kurulu üyesi ve yönetim 
kurulu başkanı olarak aktif rol alırken 
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hem şirketime hem de Türkiye Tele-
komünikasyon sektörüne katkılarda 
bulundum. Turkcell Grup’ta altyapı 
yönetimi grup başkanlığı, Global 
Tower’da genel müdürlük ve yöne-
tim kurulu başkanlığı ile UkrTower’da 
yönetim kurulu başkan yardımcılı-
ğı görevlerini eşzamanlı olarak yü-
rüttüm. Ayrıca kuruluş döneminde 
Paksistem Teknoloji A.Ş.’de yönetim 
kurulu başkanlığı yaptım.Turkcell 
Grup’un altyapı operatörü şirketleri 
olan Global Tower ve UkrTower’ın ya-
pılandırılması sürecindeki liderliğim 
ile birlikte ürün ve müşteri segman-
tasyonu ile birlikte pazarın oluşturul-
masını da sağlayıp her iki şirketi de 
iş planlarından önce net kâr üreten 
şirketler haline gelmesini, sektör or-
talamalarının üzerinde ve hızlı bü-
yümelerini yönettim. Yenilikçi yak-
laşımlarımız ile yeni iş modelleri ve 
patentli ürünlerin ortaya çıkmasını, 
Telekomünikasyon sektöründeki alt-
yapı paylaşım modellerinin yanısıra, 
pasif altyapı paylaşım modelleri ile 
telekomünikasyon, yayıncılık ve Nİ 
(Nesnelerin İnterneti) şebekelerinin 
altyapılarında yakınsama ve ortak 
kullanım modellerinin oluşmasını 
sağladım. Global Tower’ın yeniden 
yapılandırılması ve halka arz süre-
cine Turkcell Grup’ta danışmanlık 
hizmetleri verdim. Mevcut durumda 
telekom, bilişim ve enerji sektörle-
rinde girişimcilik ve yatırımlar ya-
pıyorum. Ayrıca üst düzey yönetim 
danışmanlığı, teknoloji, enerji ve iş 
stratejileri üzerine kendi şirketimin 
olmasının yanı sıra LYNK, Guidepoint 
ve GLG üzerinden yurtiçi ve yurtdı-
şı danışmanlıklarda vermekteyim. 
Simurg-E’de kurucu ortaklığı yanı 
sıra Veloxity, Mimware ve IoTerm şir-
ketlerinde de iş geliştirme danışman-
lıkları veriyorum. Sosyal sorumluluk 

kapsamında İTÜ Çekirdek Kuluçka 
Merkezi’nde Strateji ve İş Geliştirme 
Mentorlüğü yapıyorum.

Hayatınızda girişimciliğin nere-
ye oturduğundan bahsedebilir 
misiniz?

Cem Kızıldağ: Girişimcilik mer-
kezde, parçanız haline geliyor. Sı-
fırdan var ettiğiniz, büyütmek için 
fedakârlıklar yaptığınız bir parçanız.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Çalışma ha-
yatımda hep iyi fikirlerin üzerine 
kurgulanmış büyük hayalleri gerçek-
leştirebildiğim büyük projelerin içe-
risinde oldum. Yapmak istediğinizin 
kılavuzluğunda ortaya konan gayret 
ile projenin gelişimini görmek ve or-
taya çıkan sonucun içinde etkinizin 
olduğunu bilmek çok keyifli bir du-
rum. Bu duyguları yaşadıktan sonra 
rutin operasyonel veya günü geçire-
cek işlerle ilgilenemez hale geliyor-
sunuz. Bu bir bakış açısı ve yaşam 
şekli haline geliyor ve paralelinde de 
ele aldığınız konularda doğal bir giri-
şim hikâyesine dönüşüyor.

Hangi kurumlar ve şirketlerle 
hangi girişimcilik hikâyelerinizin 
gerçekleştiğinden söz edebilir 
misiniz?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Profesyo-
nel olarak çalıştığım kurum olan 
Turkcell’in bir girişim fikrinden kendi 
alanında bir deve dönüşmesine her 
aşamada katkı sağladım ve bunun 
akabinde Global Tower’ın kuruluşun-
dan milyar dolara yaklaşan piyasa 
değeri olan dönüşüm hikâyesini yaz-
ma ve yönetme şansını yakaladım. 
Kişisel olarak lisansız güneş enerjisi 
çiftlikleri kurulum projeleri yaptım, 
endüstriyel akülerin yenilenmesine 
yönelik teknolojilerin ülkeye kazan-

dırılmasıyla ilgili çalışmalarımla ve 
ev ve sanayi atıklarından enerji üre-
timi projeleri halen devam ediyor. 
LPWAN (Low Power Wide Area Net-
work) alternatif teknolojilerini, yani 
alternatif Nİ şebeke teknolojilerinin 
Türkiye’de kurulması ve servislerinin 
geliştirilmesi içinde hâlihazırda çalış-
malarımız devam ediyor.

Şu an hayatınızda merkezi olan 
uğraşınız ve uygulamalarla ilgili 
bilgi verebilir misiniz?

Cem Kızıldağ: IoTerm, Nesnelerin 
İnterneti çözüm sağlayıcısı (sensör, 
güvenlik, uygulama) ve şebeke ku-
rulumu var.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Cem Bey ve 
IoTerm ile LPWAN şebeke kurulumu 
için ihtiyaç duydukları danışmanlık-
la yollarımız keşişti ve akabinde or-
tak olduk. Hâlihazırda da alternatif 
LPWAN şebeke kurulumu ve servis-
lerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışma-
larımız devam ediyor. Mevcut Telco 
şebekeleri ve çözümlerinde ağırlıkla 
kendi yapılarını ve çözümlerini nes-
neler için adapte etme yolunu seçti-
ler; bu yaklaşım, büyük hacmi oluş-
turan nesnelerin ihtiyaç duydukları 
basit bağlantılar için karmaşık, çok 
enerji tüketen ve pahalı çözümler 
olarak ortaya çıktı ve makinadan ma-
kinaya diye başlayan ve Nİ’ye evrilen 
sensörlerin oluşturduğu verilerle sa-
yısallaşan nesnelerin internete bağ-
lanma sürecini geciktirdi. Alternatif 
LPWAN şebeke teknolojileri ile (Telco 
şebekerlerinin de LPWAN içerisinde 
çözümleri var.) nesnelerin ihtiyaç 
duyduğu basit bağlantı, az güç tü-
ketimi sağlayarak 3-5 yıl ömrü olan 
tek pil ile kullanımlar ve hem termi-
nal hem de bağlantı ücretlerinde 
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ucuz çözümler oluşmaya başladı. Biz 
de bu teknolojilerin yaygınlaşması 
için öncelikle şebekelerin kurulması 
paralelinde nesnelerin bağlantı ihti-
yaçlarına çözümler üreten servislerin 
oluşması için çalışmalar yapıyoruz. 
Doğru teknoloji, doğru servisten baş-
layan bu uygulamaların yapılabilme-
si için gerekli finansmanın üretilme-
sinden servislerin gelişmesine imkân 
verecek ekosistemin kurulmasına ve 
bunu destekleyecek regülasyonların 
yapılandırılmasına varan çok boyutlu 
bir çalışma ortamı içindeyiz.

Bu uğraş ve uygulamaları neden 
ve nasıl yaptığınızdan bahsede-
bilir misiniz?

Cem Kızıldağ: Jeremy Rifkin’nin 
“Third Industrial Revolution” kitabın-
da ve konferanslarında bahsettiği 
gibi fosil yakıtlar, merkezi elektrik, 
telefon ve içten yanmalı motorların 
altyapısını oluşturduğu karbon eko-
nomisinin yerini dijital ekonomi ve 
yeni bir endüstriyel çağ almaktadır. 
Dijitalleşme, ekonominin altyapısını 
oluşturan enerji ve lojistik sektör-

lerini, diğer tüm sektörler gibi, kö-
künden etkileyerek dönüştürecektir. 
İnternetin ortaya çıkmasıyla dijital-
leşen iletişim sektörü, yeni gelişecek 
dijital, yenilenebilir enerji interneti 
ve dijital taşımacılık ve lojistik inter-
netiyle birleşecek ve süper internet 
ortaya çıkacaktır. Bu süper internet 
Nenelerin İnterneti üzerinde çalışa-
caktır. Sensörler ve yeni nesil Nİ şe-
bekeleri çevremizdeki her türlü nes-
neye entegre olacak ve nesnelerin 
birbirleriyle ve internet kullanıcılarıy-
la iletişim kurmasına imkân sağlaya-
caktır. Bu etkileşimin insanlığa birçok 
alanda yüksek verimlilik sağlayaca-
ğına inanıyorum. İşimi yapmamdaki 
en büyük motivasyonlardan birisi 
budur. Ayrıca, Türkiye’nin bu yeni 
dijital ekonomi ve endüstriyel çağa 
adım atmasında altyapıyı oluştura-
cak Nİ’nin yaygınlaşması için GSM 
operatörleri dışında alternatif bir 
bağlantı teknolojisini kurmak diğer 
bir motivasyon kaynağımdır.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Nesneleri sa-
yısal kimliklere içinde bulundukları 

durumları veya kaynaklarını, davra-
nış sebeplerini, ürettiklerini de sayı-
sal veriler haline getirdiğimizde artık 
nesneler ve bu nesnelerin diğer nes-
nelerle ilişkileri ölçümlenebilir, son-
raki adımları tahmin edilebilir, içinde 
bulundukları durumlar yönetilebilir 
hale geliyor. Ayrıca, üretilen verilerin 
Büyük Veri olarak diğer verilerle bira-
rada değerlendirildiği analizler, yani 
Büyük Veri analizleriyle verimlilik ve 
zamanından önce değişiklik yaparak 
önlem alma gerçekleştirilebilir hale 
geliyor. Toplamda hayata ve çevre-
mize değer katan süreçlere aracılık 
etmiş oluyoruz. Bu büyük bir tatmin 
veriyor.

Dâhil olduğunuz farklı projeler 
nelerdir?

Cem Kızıldağ: Elektrik dağıtımı 
alanında uzaktan sayaç okuma, pe-
rakende alanında akıllı mağazalar, 
belediyecilik alanında akıllı şehir 
uygulamaları, üniversiteler ayağın-
da ise Nİ hakkında eğitime destek 
vermek için dâhil olduğum projeler 
mevcut.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Cem Bey’in 
bahsettiği gibi projelerin yanı sıra, 
tüm nesneleri sayısallaşabilecek 
objeler olarak bakmaya başladık 
hayata. Yakın zamanda çok ilginç 
uygulama ve çözümlerle karşınıza 
çıkabiliriz.

Girişimcilik yolculuğunuzdan, 
Nesnelerin İnterneti fikrinden ve 
bununla ilginizden söz edebilir 
misiniz?

Cem Kızıldağ: Başkaları için çalışa-
rak profesyonelkariyerimize devam 
ediyorduk. Girişimciliğe bu kurdu-
ğumuz şirketten önce başladık. Nes-
nelerin İnterneti alanında bir boş-
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luk, fırsat gördük. Hem kurgulama 
alanında hem de kendi fikirlerimizi 
hayata geçirerek bir fayda üretebil-
me adına Nİ ile ilgilenmeye başladık. 
Bunu hayata geçirebilmek için de bir 
şirket kuralım, Nİ alanında çalışalım 
diyerek girişimciliğe ilk adımımızı 
attık. Profesyonel hayatla girişimci-
liği karşılaştırdığımızda bir dizi fark-
lılık bulunmaktadır: Girişimcilikte 
bir şeyleri kendiniz için yapabiliyor 
olmanız, yapmanız, yapmaya çalış-
manız daha büyük bir doygunluk 
sağlıyor. Oysa profesyonel hayatta 
başkasının hayalleri için çaba sarf 
ediyorsunuz. Belli bir saat aralığın-
da zamanınızı karşı tarafa para kar-
şılığında satıyorsunuz. Bu anlamda, 
ikisi birbirindençok farklıdır. Bu, sizin 
kendi içinizden gelerek, belki mutlu 
olarak, sevinerek yaptığınız ve bir 
zamanla da kısıtlamadığınız bir çalış-
ma şekli. İnsana daha fazla keyif ve-
riyor. Gecenin 10’unda, 11’inde veya 
sabah çok erken saatlerde bile bu iş 
için çalışmak insana ek bir yük getir-
miyor. Bunu isteyerek yapıyorsunuz. 
Ama tabii kolay mı? Diğerine, profes-
yonel hayata göre zorlukları da var; 

ancak bundan elde ettiğimiz doyum 
bir denge sağlıyor. Girişimciliğe bel-
ki daha erken girebilirdik, geç kaldık 
belki. Cihan Bey’in de bu konuda 
ekleyeceği bir şeyler vardır. Belki o 
da benzer şekilde girişimciliğe daha 
erken başlayabilirdi. 

Cihan Nazmi Bıyıklı: Profosyonel 
hayatın içindeki yoğunlukta sürece 
kattığımız farklılıklar, yenilikçi yak-
laşımlar, inovasyon, yenilikçilik veya 
başarılı çalışan olarak isimlendiri-
liyor. Sonuçlardan doğrudan etki-
lenmeye ve bu doğrultuda kararlar 
almaya başladığınızda ise girişimci 
oluyorsunuz. Ben profosyonel ha-
yattan sonra ağırlıkla Telco ve Enerji 
projeleri üzerine çalışıyordum. Nİ ya 
da önceki ismi ile M2M’de çok uğra-
şı ve az sonuç üretilen zamanların 
içinde olduğum için, Nİ dünyasında 
beklenen başarıya henüz zaman var 
diye düşündüğüm zamanlarda Cem 
Bey ile karşılaştık. IoTerm’ün Nİ ala-

nındaki çalışmalarında, şebeke ve 
altyapıların kurulumu için deneyime 
ihtiyaçları vardı. Ortak bir arkadaşı-
mız aracı oldu önceleri. Ben IoTerm’e 
tecrübelerimi ve problemleri nasıl 
çözeceklerini anlatıyordum. Son-
rasında, Cem Bey "O zaman neden 
beraber yapmıyoruz? Çözmüyoruz?" 
dedi ve şimdi bu girişimin içerisinde 
ilerliyoruz.

Cem Kızıldağ: Gerekli hazırlık yapıl-
maz ve tedbirler alınmazsa, özellikle 

 

 

 

 

Cihan Nazmi Bıyıklı
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bizim gibi tekrarlanan iş aktiviteleri-
nin insan gücüyle gerçekleştirildiği 
ülkelerde otomasyon daha fazla iş-
sizlik veya emek sömürüsüne neden 
olabilir. Bunun önüne geçmek için 
dijital ekonominin, Nİ’nin altyapısını 
kuracak, oluşacak büyük verinin iş-
lenmesini, anlamlandırılmasını sağ-
layacak yazılım teknolojilerini gelişti-
recek iş gücüne, odaklanmak gerekir.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Bir senelik bir 
süreçte kendimizi dinleme ve ku-
luçkaya yatırma dönemine girdik 
birlikte. Benimse çalıştığım şirketten 
ayrıldıktan sonra seçebileceğim iki 
alan vardı: Bir tanesi enerji sektörü, 
diğeri de telekom-bilişimi sektörüy-
dü. Enerji sektöründe yaptığım işler 
biraz daha uzun solukluydu. Bu iş-
lerin peşinden koşuştururken Cem 
Bey’le tanıştık. Nesnelerin İnterneti 
konusuna ilgi duymamı sağlayan 
da esasında Cem Bey’dir. Telekom 
sektöründe son 10 yıldır müşterile-
re makinadan makinaya (machine 
to machine) meselesini anlatarak 
kelimeyi eskittik, yorduk ve sonra-
sında da Nesnelerin İnterneti fikri 
olgunlaştı. Yorduk dediğim hikâyeyi 
açmak gerekirse; telekom sektörün-
de büyük firmaların büyük idealleri 
vardı. Nesneleri de mevcut aboneler 
gibi daha çok veriyi daha hızlı tüke-
tecek ve gün geçtikçe sayıları arta-
cak potansiyeller olarak gördüler. 
Aslında bu, pazarın sürekliliği için 
kendi oyun alışkanlıklarını dayatma-
ya çalışan bir yaklaşımdı. Ama başa-
rılı olamadılar veya kısmi, kâr odaklı 
bir başarı elde ettiler. Kelimeyi yor-
duk, eskittik dediğim de şudur: Müş-
teriler, aboneler, kullanıcılar bun-
ları dinlemekten, ama dinledikten 
sonra kendilerini çevreleyen hayal 

Nesnelerin İnterneti’dir. Önceki ör-
neklememiz ile birleştirecek olur-
sak, telco sektörü görüntü taşımada 
kullandığı veriyi önce HD’ye sonra 
4K3 ya çevirdi. TV, tükettiği veri ile 
hep daha fazla amacına hizmet etti. 
Ancak TV’yi Nİ olarak ele aldığımız-
da çalışıp çalışmadığını ya da diğer 
servis sorunlarını bu veri ile ilgilenen 
kişiye ulaştırılması basitliğinde bir 
ihtiyaç ve yapıdan bahsediyoruz. Bu 
bakış açısı ile sokak lambası da, çöp 
kutusu da ya da asfalt da internete 
bağlı nesne haline gelebiliyor. Yani 
Nİ tam da burada. Ama buna yanlış 
çözümlerde, ihtiyaç fazlası dayat-
malarda bulunulmasından, telekom 
ve bilişim dünyasının bakış açısıyla 
şekillenmesinden dolayı bir sıkıntı 
oluştu. 

Biz bu bakış açısını farklılaştıracak, 
yapılacak işlerin olduğunu daha son-
ra, kuluçka dönemimizde gördük. 
Bu işlerin içerisinde de önce Nİ dedi-
ğimiz nesnelerin, sayısallaştıracağı-
mız nesnelerin davranışlarına basit 
olarak bakabilir miyiz? Bu basitliği 
düşük enerji ile harcayabilir miyiz? 
Enerjide öne çıkan nokta, nesne 
dediğimiz şeyin kendini şarj etme 
yeteneğinden ya da başkasının onu 
şarjla yönetme yeteneğinden müm-
kün olduğunca bağımsız olmasıdır. 
Yani enerjiyle ilişkisini mümkün ol-
duğunca kesebilmeniz gerekiyor. Bir 
de nesnenin ucuz olması gerekiyor. 
Bunu şöyle anlatayım: Beş yıl önce-
sine gittiğinizde, büyük telekom şir-
ketleri mesela Nİ dediğimiz nesne-
den şöyle bir şey anlardı: menemeni 
buzdolabının yapması, sabahleyin 
de önünüze koyması. Yumurta sipa-
rişini kendisi versin, domates sipa-
rişi versin, domates kızarıyorsa da 

gücünün karşısında bir şey olmadı-
ğını görmekten yoruldular. 10 yıllık 
hikâyenin sonunda “hiçin” etrafında 
toplanıldı neredeyse. Bu ne zamana 
kadar sürdü? Kuluçka dönemi dedi-
ğim, Cem Bey’le tanıştığımız döne-
me kadar; yani kullanıcının ihtiyaç 
duyduğu ama sektör olarak bizim 
ona cevap veremediğimiz dönemin 
çözümlerinin artık olgunlaşmaya 
başladığı ve bizim de bunun içeri-
sinde bir şeyler yapabileceğimizi 
gördüğümüz döneme kadar. Bir bu-
çuk-iki senelik bir maziye dayanıyor. 
Bu kısa girişten sonra Nİ dediğimiz, 
yani internete bağlı olan nesneler 
konusuna geçiş yapalım. 

Nİ’deki nesne, internet kullanıcıla-
rının ya da telekomünikasyon sis-
temlerini kullanan diğer abonelerin 
düşündüğünden farklı bir ihtiyacı 
tanımlar. Zaman içinde bu abonele-
rin yoruldu dediğim kısmında bu ih-
tiyaçların doğru anlaşılmamasından 
kaynaklıdır. Telekom sektörü ya da 
bilişim sektörü hep daha hızlı olmak-
tan, daha çok veri tükettirmekten ve 
bunu daha küçük makinayla, daha 
az enerji harcayarak yaptığından, 
yani hep bir “daha”dan bahseder. 
Yani oradaki gelişim de bu “daha 
çok”u “daha hızlı” ve “daha farklı” bir 
şekilde tüketmeye dayalıdır. Ama 
işin ucundaki aboneyi, kullanıcıyı bir 
bilgisayardan, bilgisayarın önündeki 
bilgisayardan ya da insan profilin-
den çıkartıp buna nesne dediğiniz 
zaman, nesne biraz daha yalın bakı-
yor hayata. Belki de bizim daha önce 
nesne tanımını doğru yapmamamız-
dan kaynaklanıyor. Nesne dediğiniz 
şey esasında bir sensör ve o sensörle 
anlamlandırılan sayısal bilginin ve-
riyi kullanacak kişiye ulaştırılması, 

3 Dört bin piksel seviyesinde yatay bir ekran çözünürlüğüne karşılık gelmektedir.
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bilmem ne olsun, buzdolabının sa-
atte bir sıcaklığını versin; bunu ver-
sin, şunu versin ama bu Nesnelerin 
İnterneti değil. Aslında bu, günlük 
alışkanlarımızdaki nesneler internet-
le temasa geçince istediğimiz şey, 
bizim yerimizi almasını istediğimiz 
robotlaştırmadır. Bunun altında da 
yine daha fazla tüketim anlayışı var-
dır. Yani saat başı veri gönderirsem 
ya da domatesin son durumuyla il-
gili veri gönderirsem bu tüketimle 
ilgili kullanımlar artar ve benzeri. Nİ 
ile getirilen yenilik ise buzdolabının 
çalışma saati ya da çalışma koşulla-
rını, ihtiyaçlarınızı belirlemenizdir. 
Örneğin buzdolabı üreticisi Arçelik, 
buzdolabını Nİ ile çalışır hale getirdi 
ve artık biliyorsunuz ki buzdolabınız 
bozulmadan önceki semptomları 
size ulaştırıyor ve siz bununla müş-
terinize onu daha uzun süre kullanı-
labilir hale getiren önleyici bakımı, 
tavsiyeyi ya da uzatılmış garantileri 
sunuyorsunuz. Yine sonunda bu 
nesne internete bağlı mı? Bağlı. Ama 
fayda nerede? Fayda günlük yaşa-
mın içinde hissedilmeyen bir yerde; 
operasyonların, operasyonel faali-
yetlerin içerisinde.

Bir başka örnek verelim: Toprağın 
nemini ölçüyorsunuz, toprağın ne-
mini ölçtüğünüzde belirlediğiniz 
değer, diyelim ki %40 nemlilik; bu-
raya bir nesne koyuyorsunuz, nem 
oranı %40’ın altına düştüğünde bu 
nesne alarm vererek sulayıcıları aktif 
hala getiriyor. Artık toprak da ya da 
çiçekleriniz de Nİ kapsamına giriyor. 
Sonrasında ise sizin orada harcadığı-
nız suyun miktarı ya da sulamadan 
kaynaklı yüksek fatura gibi konulara 
geliyorsunuz. Yani maliyet konusu-
nu hesaplamak durumundasınız. 
Bu noktada da işi ölçmek için ko-
yacağınız aletlerin veya sensörlerin 

eder hale getiren bir şirket oluyorsu-
nuz. Bu da girişimcilik için ideal bir 
iklim, daha önce anlattığım başarı-
sızlığı başarıya çevirebilecek bir or-
tam haline geliyor.

Nİ konusuyla ilgilenmeye ne za-
man, neden ve nasıl başladığı-
nızdan konuşabilir miyiz?

Cem Kızıldağ: 2013 yılında yeni 
teknoloji ve araştırma yazılarıyla il-
gilenmeye başladım; bunların insan 
hayatına ve dijital ekonomiye olan 
direkt etkisi beni heyecanlandırdı. 
Hobi olarak sektör gelişmelerini ta-
kip ettim.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Telco şebeke-
lerini yönetirken Nİ yerine M2M, yani 
makinadan makinaya, tanımını kul-
lanıyorduk. O zamanki teknolojiler 
nesnelerin ihtiyaç duyduğu basitlik, 
enerji tüketimi ve ucuzluk noktasına 
inemediği için yeterince yaygınlaşa-
madı. Çok daha öncesine dayanan 
bir geçmişi olsa da Türkiye için 2008, 
yani mobil internetin hayata geçmesi 
bir evrim noktası oldu. Ben de ilgimin 
başlamasını bu anlamda 2008 yılına 
konumlandırabilirim. Şu anda içinde 
bulunduğumuz LPWAN da yeni bir 
kırılım eşiği olacak Nİ dünyası için.

Nİ’nin geçmişi, bugünü ve gelece-
ğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cem Kızıldağ: Geçmişte, yani 
1830-40’larda yapılan çalışmalar 
Nİ’nin başlangıcı olarak nitelendiri-
lebilir. Baron Pavel Schilling elektro-
manyetik telgrafla ilgilenmiştir. Carl 
Friedrich Gauss ve Wilhelm Weber 
kendi kodlamalarıyla 1200 m uzak-
tan iletişimi geliştirmiştir. Samuel 
Morse ilk halka açık telegraf mesajını 
göndermiştir. Nİ’nin tanımını ilk kez 

maliyetleri ve bağlantılı kalmadaki 
ucuzluk öne çıkıyor.

Cem Kızıldağ: Cihan Bey’in belirt-
tiği konuya, buzdolabının sipariş 
vermesi konusuna küçük bir ekleme 
yapmak istiyorum. Tost makinesinin 
siz uyanınca tostunuzu hazırlaması, 
nesnenizin televizyondan hava du-
rumunun ne olacağını öğrenip ona 
göre size giysi önermesi, eğer Nİ’yi 
buz dağına benzetirsek, bunlar işin 
yukarıdaki görünen kısmıdır. Bunlar 
insanlara biraz daha çekici gelen, 
insanların belki daha kolay algıla-
malarını, ilgi duymalarını sağlayacak 
kısımdır. Ama buz dağının altında 
çok daha büyük bir kısmı vardır; o da 
Cihan Bey’in örnekler vererek söy-
lediği, uygun teknolojilerle destek-
lenmesi gereken, ucuz, basit, düşük 
enerji harcayarak bağlantı yapılma-
sını sağlayacak olan çözümlerdir.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Başa dönelim 
ve “Bunu girişimcilikle nasıl birleşti-
riyoruz?” sorusunu soralım. Bu soru-
nun esas cevabı da şu soruda yatıyor: 
“Bu işe nasıl girdim?” Bu işi büyük 
şirketlerin, büyük politikaların par-
çası olarak yapmaya başladığınızda, 
o sistemin en fazla tedarikçisi olabi-
liyorsunuz, yani tedarikçi girişimci 
olabiliyorsunuz. Ancak bir adım geri 
çekilip konuya yalın şekilde bakma-
ya başladığınızda ve teknolojinin yo-
ğun kullanımı ile teknoloji akıntısının 
içinde yer almak yerine, teknolojiyi 
size hizmet eder hale getirdiğinizde, 
sensörlerin geliştirilmesi, bunu ta-
şıyacak sistemlerin geliştirilmesi ve 
servislerin geliştirilmesi gibi birçok 
girişim imkânının içinde buluyorsu-
nuz kendinizi. Artık siz büyük idealli 
telekom ya da bilişim şirketlerinin alt 
tedarikçisi değil, kendi çözümünü 
üreten ve teknolojiyi de buna hizmet 
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Kevin Ashton 1999 yılında Procter 
&Gamble (P&G) için yaptığı bir su-
numun başlığı olarak kullanılmıştır. 
Günümüzde Nİ artık emekleme dö-
neminden ilk adımlarını atma sevi-
yesine geldi. Geçtiğimiz yıllarda pilot 
projeler varken 2018 ile birlikte bü-
yük ölçekli projeler planlanmaktadır. 
Nİ’nin gelecekte Her Şeyin Genel 
Ağı’na (Internet of Everything, IoE) 
evrilmesi gerçekleşecek, yapay zekâ, 
öğrenebilen makinalar gibi kavram-
larla birleşerek insanlık için yeni bir 
yaşam tarzı gelişecektir.

Nesnelerin İnterneti’nin tanı-
mından, onun öncesinde de kişi-
sel girişimcilik geçmişinizden bir 
miktar bahsettik. Şimdi de kuru-
cusu olduğunuz IoTerm şirketini 
anlatabilir misiniz?

Cem Kızıldağ: IoTerm daha önce de 
açıkladığım gibi, hem tüketiciye hem 
de kurumsal müşterilere dünyada 
ne tip çözümlerin olduğunu göster-
mek, tanıtmak amacıyla 2016 yılının 
başında kurulmuş bir şirkettir. Io-
Term adı da IoT (Nİ) ile ilgili çağrışım 
yaptığı için seçildi. Dünyadaki öncü 
teknolojilere, çözümlere bakarak 
bunları Türkiye’ye getirmek amacıyla 
kuruldu. Bu amaçla da on yıllık bir İs-
panyol firması olan kablosuz sensör 
şebekesi çözümleri sunan şirketin 
Türkiye distribütörlüğüyle başladık 
önce. Libelium ismindeki bu firma-
nın teknolojilerini getirdiğimizde, 
özellikle üniversitelerimiz bizimle te-
masa geçtiler. Belki bitirme projele-
rinde veya okul içerisindeki dersler-
de, projelerde değerlendirmek üzere 
bizden çözümler istediler, onlara bu 
çözümleri sağladık. Sonra yavaş ya-
vaş kurumlar ulaştı, belediyeler ulaştı 
ve böylece bu çözümleri Türkiye’ye 
ulaştırmayı başardık. IoTerm’ün ama-

cı bu oldu. Sensör seviyesinde baş-
ladığımız bu girişime, bunun bir üst 
katmanı olan iletişim şebekesinin Nİ 
tarafında bir eksiklik olduğunu gö-
rüp o alana doğru geçiş yaptık. Te-
lekom operatörlerinin, Cihan Bey’in 
anlattığı nedenlerden dolayı, daha 
fazla insana ulaşmak istemesinden 
dolayı, buzdağının altındaki küçük 
veriye ulaşacağınız enerji bakımın-
dan düşük enerji kullanması gereken, 
enerjiye bağımlı olmaması gereken 
cihazları internete bağlayacak düşük 
güç kablosuz şebekeler ile ilgilenme-
ye başladık. Bu konuda Türkiye’ye 
nasıl bir çözüm sunabiliriz? Bunu 
araştırdık. Bu da Türkiye çapında bir 
şebekenin hayata geçmesini içeriyor 
tabii ki. IoTerm’ün telekomünikasyon 
şebeke altyapısı kurma ve işletme 
tecrübesi olmadığı için bize kimin 
yardımcı olabileceğini düşündük. 
Kim bize destek olabilir konusunu 
araştırdığımızda Cihan Bey’le yolları-
mız kesişti. Kendisi, bütün profesyo-
nel hayatını Turkcell’de mühendislik 
seviyesinde başlayıp yönetim seviye-
sine kadar gelmiş birisi olarak bizim 
için bulunmaz bir fırsattı. Kendisiyle 
iletişime geçtik ve o da değerlendir-
di, uygun gördü. Onu da bünyemize 
katarak bu bahsettiğim şebekenin 
oluşturulması çalışmalarına başladık. 
Şirketin, IoTerm’ün genel bir özeti bu 
şekildedir.

Üniversitelerle yaptığınız proje-
ler var mı?

Cem Kızıldağ: Mecut durumda üni-
versitelerin projeleri için çözüm ve 
teknoloji tedarikçisi rolündeyiz. Önü-
müzdeki dönemde LPWAN şebeke-
sinin hayata geçmesiyle birlikte üni-
versitelerle birlikte çözüm geliştirme 
amaçlı iş birliği yapmayı planlıyoruz.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Nİ dünyasının 
daha iyi anlaşılması için öncelikle 
bölüp parçalamak gerekiyor. Birin-
cisi sensörler var, yani nesnenin in-
ternette ne şekilde bağlı kalmasını 
istiyorsanız, o şekli sayısallaştıracak 
cihazlar bunlar. Az önceki örnekten 
gidersek, ölçmek istediğiniz nemi öl-
çüp taşınabilir veri haline getirecek 
sensörler. Ya da sıcaklıksa sıcaklık, 
doluluk seviyesiyse doluluk vb. İkin-
cisi, taşınmaya hazır bilgiyi kullana-
cak kişiyle ilgili ya da o sensörden 
aldığı sinyalle işini yapacak kişiye 
verinin taşınmasıdır; bu bir şebeke 
işidir. Telekom şirketleri de yapabi-
lir, az önce bahsettiğiniz LPWAN’lar 
da yapabilir. Üçüncüsü, bu verinin 
kullanıcıya ulaştığında, kullanıcının 
bunun üzerinde karar vermesi için 
arayüzlerinin oluşmasıdır. Örneğin 
ısı bilgisi geldi ama bu ısı bilgisiyle 
ne yapılacak? Başka sistemde karar 
seviyesine getirilecekse, ona uygun 
cihaz geliştirilmesi gerekir. Dör-
düncüsü ise bu üçünü de kullanan 
kullanıcıyı daha da rahatlatacak, 
bunların hepsinin sorumluluğunun 
üstlenmesi, bunların servis olarak 
temin edilmesidir. Örneğin siz bir 
kullanıcısınız, Nİ üzerinden çalışan 
bir otopark kontrol sistemi karşınıza 
çıktığında, birisi geliyor bu dertleri 
üstleniyor sizin yerinize ve siz sadece 
kullanıcı olarak geçiyorsunuz.

Konuyu üniversitelere, bu işle ilgile-
nen girişimcilere, kobilere indirgedi-
ğinizde de dört farklı katman ortaya 
çıkıyor. Bunun içerisinde az önce 
ikincisi olarak bahsettiğim “şebeke” 
kısmının, daha ziyade telekom şir-
ketleri gibi bütün servis alanını kap-
sama yeteneği olan yapıların pro-
fosyonel alanında. Burada üniversite 
veya kobilerin de destek verebileceği 
projeler olacaktır. Ancak daha hızlı 
gelişimi diğer üç katmanda daha et-
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niz zaman karşınıza sensör eksikliği 
ya da uygulama eksikliğinden dola-
yı bir sonuçsuzluk çıkıyor. Alternatif 
telekom operatörleri tarafında, yani 
Lora, Sigfox, Ingenu ya da diğer ser-
best band operatörlere baktığınızda, 

kili şekilde gerçekleştirebileceklerini 
düşünüyorum. Bizim şu ana kadar da 
ağırlıklı ilgilendiğimiz kısım, ikincisi, 
yani şebekenin kurulumudur. Yani 
Nİ şebekeleri için alternatif bir taşı-
yıcı ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. 
Diğer kısımlara geldiğinizde, şebeke 
oluştuktan sonra, ihtiyaç duyulan 
sensörleri üniversite ortamında ve 
benzeri yerlerde herkes geliştirebilir, 
üretebilir. Çünkü siz artık iklimi ya-
ratmışsınızdır, şimdi ihtiyaçların sa-
yısallaşması dönemi başlamıştır. İkisi 
oluştuktan sonra, kullanıcıya sunabil-
mek için, kullanıcı alışkanlıklarından 
yola çıkarak, entegrasyon, yazılımlar, 
çözümler ya da uygulamalar çıkabi-
lir. Şu anda bahsettiğimiz konu için 
biraz erken evredeyiz esasında. Ne-
den erken evredeyiz? Şebekeler yok, 
şebekeler olmadığı için sensörlerde-
ki gelişimler yavaş ya da çok erken 
davranan birkaç kişinin kontrolünde 
kalmış, zaten sensörler ve şebeke ol-
madığı için de uygulamalar çıkmıyor. 
Şebeke kısmına baktığımız zaman, 
telekom operatörlerinin bir LPWAN 
içine aldığı NarrowBand denilen bir 
kısım var. İnternet sitelerinden ope-
ratörlerin internet üzerindeki sayfa-
larına girdiğinizde, bu servisi verdi-
ğini söyleyen, servise hazır olduğunu 
iddia eden birçok tanıtımla karşılaşa-
bilirsiniz. Ama bunu yapayım dediği-

şehir ya da ülke bazında kapsama 
sağlayabilmiş. Ama Türkiye için ko-
nuşacak olursak, henüz bir tane çö-
züm yok. Bizim girişimcilik hikâyemiz 
de bu şebekelerden birini yapabilir 
miyiz ile başladı esasında.

Nİ’yi bir benzetme kullanarak 
tanımlamanız mümkün mü?

Cem Kızıldağ: Nİ aslında fiziksel 
dünyayla dijital dünyanın birleştiril-
mesidir, fiziksel dünyamız ile dijital 
dünyayı birleştiren bir köprüdür. Bir 
analoji ile açıklarsak Nİ’yi, vücudu-
muzdaki sinir sisteminin organlar-
dan belli bilgileri alıp, toplayıp beyne 
iletmesi olarak tanımlayabiliriz. Nİ, 
beyindeki farklı parçaların organlara 
sinyal göndererek ne yapılacağına 
karar verdiği bir ağa benzetilebilir. 
Nİ’de organ tarafını sensörlere ben-
zetebiliriz, sinir sistemini şebekelere 
benzetebiliriz, yazılım ve analitiğin 
çalıştığı kısmı da beynimize benze-
tebiliriz. Bu alanda çalışabilmek için 
farklı disiplinlerdeki bilgilerden ha-
berdar olmanız gerekiyor.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Buradaki 
anahtar kelime dijitalleşme, yani sa-
yısallaşmadır.

Girişime yönelik çalışmalarını-
zın nasıl geliştiğinden bahsede-
bilir misiniz?

Cem Kızıldağ: Biz bu alandaki gi-
rişimimize ilk başta sensör/cihaz 
çözümleriyle başladık, üstüne şebe-
keyi ekleyip, işleri büyüterek devam 
ediyoruz. Ama önümüzdeki dönem-
den itibaren yazılım tarafında da çö-
zümler sunmak için çalışıyoruz. Git-
tiğimiz toplantılarda, seminerlerde 
hiçbir işletmenin tek başına uçtan 
uca Nİ çözümleri sunabilecek kapa-
sitesinin olmadığı, bunun için ortak-
lıkların gerçekleştirilmesi gerektiği 
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altı çizilerek belirtiliyor. Biz de bu 
doğrultuda özellikle yurtdışında Nİ 
alanında öncü olan girişimlerle işbir-
liği yapıyoruz.

Nİ ile birlikte anılmaya başlanan ya-
pay zekâ, öğrenebilen makinalar, 
fazla veri gibi kavramlar birbirini ta-
mamlar hale geldi. IBM, Microsoft 
gibi şirketlerin bu konularla ilgilendi-
ğini biliyoruz. Yapay zekâ tarafındaki 
yazılımın kullanıcılara gösterildiği, 
belki bir öğrenebilen makine tarafın-
da çözümler sunuyorlar. GSM ope-
ratörleri ise kendi çözümleriyle bir 
şeyler sunmak istiyor, alternatif çö-
zümler ortaya çıkıyor. Bütün hepsini 
harmanlamak, bir sistem entegras-
yonu yapmak, her taraftaki çözüm-
leri birleştirmek, belki önümüzdeki 
dönem amaçlarımızdan bir tanesi 
olacak. Kullanıcının beklentisi de as-
lında bu. Kullanıcıya gidip de şöyle 
bir şebeke dediğinizde, bu çok fazla 
bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onla-
rın belli bir sorunu var; onu çözmek 
için sizden çözüm üretmenizi bekli-
yor. Çözümü üretmek için Nİ şemsi-
yesi altındaki birçok alt bileşenden 
haberdar olmanızın yanında, kullanı-
cıya sunmak için onları birleştirecek 
vizyonunuz da olmalıdır. Bu tarafa 
doğru yavaş yavaş ilerliyoruz, sindire 
sindire ilerlemeye çalışıyoruz. Şirke-
tin bugününü veya gelecekteki po-
zisyonu bu şekilde tanımlayabiliriz.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Bütün bu işle-
rin olabilmesi için gereken ilk şeyin-
şebeke olduğunu söylemiştik. Şebe-
ke yoksa, bilgileri sayısallaştırsanızda 
bilgiyi taşıma şansınız olamaz zaten. 
Bunu konvansiyonel şebekelerle ta-
şıdığınız zaman bu sefer de ucuzluk-
tan ve basitlikten uzaklaşıyorsunuz 
ve çözümler kullanılamaz hale geli-
yor. Az önce verdiğimiz örnekte ol-
duğu gibi, zeytin üretiyorsunuz, bin-

lerce zeytin ağacınız var ve her bir 
ağacın nemini ölçtünüz tamam; ama 
bunların her birini bir cep telefonu 
ya da ADSL gibi taşıdığınızda basit-
likten, çözümden uzaklaşmış oluyor-
sunuz. Aslında, 2020’de hizmet vere-
cek teknolojiler şu anda kullanıma 
hazır. Ama kullanım dediğiniz şey, 
bütün bileşenlerin tamamlandığı 
yerde ortaya çıkıyor. Biz şebeke kart-
larından başladık, Türkiye’ye bazı 
teknolojileri getirdik, yani bildiğin 
büyük girişimciliğe soyunduk. Bu 
girişimcilikle birlikte alternatif bir şe-
beke oluşturabilirsek, sensör, uygu-
lama gibi yeni girişimlerin de önünü 
açacağımızı düşünüyorum. Az önce-
ki örneği, zeytin örneğini biraz daha 
somutlaştırırsak şunları söyleyebili-
riz: Nİ ile birlikte ortaya çıkan temel 
ihtiyaç sayısallaşma, yani nesnenin 
sayısallaşmasıdır. Ama sayısallaşma 
bizim ihtiyacımızdan da hareket-
lenmeli, yani başlangıç noktasının 
ihtiyaç olmasıdır. Örneğin ağaçların 
doğru şekilde sulanması, suyun tü-
ketilmesi odağınızsa, geliştirdiğiniz 
sensörler ya da kontrol etmek iste-
diğiniz sistemler sulamaya yönelik 
oluyor.

Cem Kızıldağ: Bütün bu anlatılan-
ları araştırma şirketlerinin sayılarıyla 
da somutlaştırabiliriz: 2020 yılı için 
Gartner 20 milyar, IDC 28 milyar, 
Business Insider 34 milyar cihazdan 
bahsediyor. Yani 2 sene sonrasında 
ortalamayı alrısak 27 milyar bağ-
lantılı cihaz hayatımızda olacak. İn-
sanların haberleşmesi amacıyla ge-
liştirilen iletişim teknolojileriyle bu 
sayılara ulaşılamayacak, bu zamana 
kadar gelinen nokta bunu göste-
riyor. Nİ için geliştirilen, cihazların 
iletişimi için geliştirilen iletişim tek-
nolojileriyle (LPWAN), uzun mesafe 
erişimli, basit kullanımlı, ucuz mali-
yetli ve düşük enerji tüketen cihazlar 

Nİ’nin yapılan tahminler doğrultu-
sunda büyümesini sağlayacaktır.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Örneğimize 
dönecek olursak, eğer yağ üreticisiy-
seniz, sizin için önemli olan zeytinin 
doğru zamanda toplanmasıdır. O 
zaman da siz zeytinin siyahlaşmasını 
gözlemliyorsunuz ya da zeytinin bü-
yüme aşamalarını gözden geçiriyor-
sunuz ve bununla ilgili alarmların, 
ağaç veya etrafındaki karbonmo-
noksiti, azotu ölçecek cihazların üre-
timine karar veriyorsunuz. Bunların 
hepsi sayısallaşma, hepsini bir ara-
ya getirdiğiniz zaman kompleks bir 
Nİ cihazı oluyor. Ayırdığınız zaman 
farklı alanlarda da kullanılabilecek 
basit bir Nİ cihazı oluyor. Girişimcili-
ğin sensör tarafındaki durumu gibi. 
Burada her şeyi sayısallaştırabiliriz, 
ağacın üstündeki böcekleri de, gö-
rüntü işlemeyi de sayısal veri haline 
getirebilirsiniz. Ama bunun tam an-
lamıyla bir Nİ olması için, sayısallaş-
tırdığınız bu verinin birisi tarafından 
da kullanılıp karar haline getirilmesi 
gerekir. Şebeke tam bunun ortasın-
da duruyor. Kullanıcı, müşteri tara-
fına baktığınızda, esasında Nİ’yi te-
tikleyen kısmı oluşturuyor. Yani ben 
hangi nesneyi hangi bakış açısıyla 
sayısallaştıracağım? Zeytin ağacını 
sulama bakış açısıyla mı? Toplama 
bakış açısıyla mı? Yoksa karmasıyla 
mı? Bunun üzerine çözümler geliyor. 
Bütün bu verileri topladığınızda da 
birleşen şey Nİ oluyor. İlk veri dediği-
miz şey de budur: Birbirinden farklı 
olan, birbiriyle ilişkisi olan, görünür-
de ilişkisi olan verileri bir anlam et-
rafında ilişkili hale getirdiğinizde, ilk 
veri kararını oluşturuyorsunuz. Bu 
noktada da alternatif telekomların, 
bilişim sistemlerinin hepsi bunun et-
rafında toplanmış oluyor.
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Türkiye’deki ve Dünya’daki Nes-
nelerin İnterneti alanındaki ya-
tırımlarla ilgili bilgi verebilir mi-
siniz lütfen?

Cem Kızıldağ: IBM, SAP, SAMSUNG, 
DELL gibi şirketler Nİ’ye milyar do-
larlar üzerinde yatırım yapacaklarını 
açıkladılar. Ancak Türkiye’de yatırım 
yok denecek kadar az.

Mesela önümdeki bir makalede şöyle 
diyor: Çin’de 1.400 km uzunluğunda-
ki bir kanalda 100.000 Nİ sensörüyle 
takip yapılıyor. Bir diğerinde, İtalya’da 
Nİ uygulamaları için yeni bir kablosuz 
şebeke kurulumundan bahsediliyor. 
Başka bir örnek, Silikon Vadisi’nde 
Nİ nesnelerinin test edilmesi için bir 
merkez oluşturulduğuyla ilgili. 

Sizce Türkiye’de gelişmeler nasıl 
yol katedecek?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Nİ deyince, 
daha önce alışılagelen bir telemet-
ri sistemi var. Sayısal verisini kendi 
üreten sistemler var zaten. Örneğin 
elektrik, su, gaz saatleri. Üzerinde bir 
endeks bilgisi olan sistemler zaten sa-
yısallaştırılıyor; ama bu da taşınması-
na ihtiyacı olan nesnelerin ilk hareket 
noktası oldu tabii. Şu anda da örnek-

ler hep bunun çevresinde dönüyor. 
Uzaktan su saatini okuyan uygula-
malar, uzaktan gaz saatini okumaya 
çalışan teknolojiler vb. Bu örnekler 
şebeke kurulum fazını geçmiş; yani 
İtalyanlar, Singapurlular, Çinliler bu 
şebeke kurulum fazını geçtikleri için, 

onlar için nesneleri milyonlar mer-
tebesinde sayısallaştırmak çok daha 
kolay artık. Örneğin siz hava kirliliği-
ni ölçmek istiyorsunuz, yani Nİ’den 
faydalanarak karbondioksit miktarını 
ölçmek istiyorsunuz. Türkiye’de yak-
laşık 1000’e yakın belediye var. Bu 
amacı gerçekleştirdiğinizde, her 100 
metrede bir, her 300-500 metrede bir 
cihazları yerleştirdiğiniz zaman, orta-
ya milyonlarca rakam çıkıyor. Sadece 
elektrik, su, gaz olarak 35 milyon saat 
var Türkiye’de. Bunların kaç tanesi 
Nİ’den faydalanılarak okunuyor emin 
değilim; ama çok düşük olduğunu, 
10 binler mertebesinde olduğunu 
düşünüyorum.

Bir başka örnek verelim: Büyükbaş, 
küçükbaş hayvanlarınızın gelişimle-
rini, boyunlarına yerleştirdiğiniz bir 
cihazla Nİ meydana getirdiniz. Yani 
boynuna yerleştirdiğiniz cihazla hay-
vanın nerede gezdiğini okuyabilece-
ğiniz bir sistem oluşturduğunuzda, 
hem küçükbaş hayvan hem de bü-
yükbaş hayvan sizin için bir Nİ nes-
nesi haline gelir. Bunu bütün yurda 
yayarsanız da 30-40 milyon büyük-
lükte bir veri elde etmiş olursunuz.

Bunu bir başka örnekle de açıklaya-
biliriz: Bölünmüş yollarınızın tama-
mını, karla mücadele, donla müca-
dele çerçevesinde tuzlayacaksınız. 
Bunu sayısallaştırayım dediğinizde, 
her 200 metreye,100 metreye sensör 
koyup yerel müdahale yeteneğine 
çıktığınızda, 300 bin kilometre yolu-
nuz varsa, bilmem kaç milyonluk bir 
Nİ meydana getirmiş oluyorsunuz. 

Türkiye olarak bu örnekleri verebil-
mek için biraz daha erken fazdayız. 
Yani Nİ cihaz sayısı birkaç milyon ci-
varında. Bunların da ağırlığı telekom 
şirketleri içerisinde yer alıyor. Cem 
Bey az önce Gartner’ın 2023 projek-

Mesela önümdeki 
bir makalede şöyle 
diyor: Çin’de 1.400 
km uzunluğundaki 

bir kanalda 100.000 
Nİ sensörüyle 

takip yapılıyor. Bir 
diğerinde, İtalya’da Nİ 
uygulamaları için yeni 

bir kablosuz şebeke 
kurulumundan 

bahsediliyor. 
Başka bir örnek, 

Silikon Vadisi’nde 
Nİ nesnelerinin 

test edilmesi 
için bir merkez 

oluşturulduğuyla ilgili 
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siyonundan bahsetmişti. 2018-2023, 
hatta 2025’e kadar gidiyordu. 2025 
yılında sanırım 92 milyon bağlantıya 
geçecek nesneden bahsediyordu. 
Bu, özel çaba ya da özel ihtiyacın 
dışında, bütün dünya trendlerine 
paralel olan bir bağlantıdır. Kendi 
çalışmalarımızı yaparken, girişimci 
gözüyle baktığımızda, şurada bir Nİ 
uygulaması yapılıyor, burada da bir 
Nİ uygulaması yapılıyor dediğimiz-
de, Gartner kadar detaylı olmasa da 
Cem Bey’le 440 milyonlu rakamları 
görüyorduk. Yani burada 440 milyo-
na kadar çıkabilirsiniz. Az önceki zey-
tin örneğinde verdiğim gibi, siz neyi 
sayısallaştırmak istiyorsunuz? Örne-
ğin Coca-Cola’sınız, her bir makina-
dan çıkan kolanın sıcaklığının uygun 
olup olmadığını ölçmek istediğiniz-
de, milyonlu rakamlar çıkar karşını-
za. Bu veriyi ne için kullanacaksınız? 
Önce bunun cevabını vermeniz la-
zım. Daha önce Prag’ta gördüğü-
müz bir uygulama vardı, FedEx’te 
yapılmış. Zarf açıldığında, zarfın 
açıldığı bölgeyi ve açıldığını postayı 
gönderene ileten tek kullanımlık Nİ 
zarfları vardı. Zarfı açtığınızda, zarfı 
ileten kişiye şu gün, şu saatte açıldı 
bilgisini gönderiyor. Maliyeti de 0,20 
sentler seviyesinde, yani bir liranın 
altında. Bütün postalarınıza bunu 
yaparsanız çok farklı bir yere gider-
siniz. Ama hayat ileride böyle ola-
cak. Bunu görmek istiyor musunuz, 
istemiyor musunuz? İki seçenekli bir 
şey olacak, ilkini seçerseniz az önce 
bahsettiğimiz milyonlar havuzuna 
yeni bir örnek kazandırmış olacaksı-
nız, istemediğinizde hayat eskisi gibi 
alışılagelmiş bir şekilde devam ede-
cek. Dolayısıyla, tahminlerde bulun-
duğumuz o rakamlar bundan birkaç 
sene sonra milyonlar değil, milyarlar 
olacak diye düşünüyorum.

Damacana suların takibini de örnek 

olarak verebiliriz. Suyun, şişelendiği 
yerden kullanımına kadar uzanan, 
bozulmaması için çeşitli tedbirlerin 
alındığı bir hikâye. Bunun çözümü 
için normalde manuel yöntemler 
kullanılarak içinden örnekler alınıp 
analizler yapılıyordu. Ama bunu tek 
kullanımlık sensöre çevirdiğinizde, 
şişelemeyle birlikte kapattığınız ka-
pağın üzerine bir alarm yerleştirdi-
ğinizde, 50 kuruşluk bir alarmı 20 
liralık damacanaya koyduğunuzda 
maliyeti az arttırıyorsunuz; ama böy-
lelikle suyun sağlık-güvenliğini ga-
rantiliyorsunuz.

Kısaca şunu söylemek istiyorum: Or-
taya koyduğumuz bu rakamları, ihti-
yaç ve kullanıcının bakış açısı belirle-
yecek. Bu rakamlar gelecekte küçük 
kalacak. Çünkü bu rakamları verenler 
mevcut uygulamalar üzerinden bo-
yutlandırıyorlar. İnsanın Nİ konusun-
da iştahı kabardıkça, bu sayıların da 
katlanarak artacağını varsayabiliriz.

Cem Kızıldağ: Bu konuda küçük bir 
ekleme yapmak istiyorum. Tabii ki 
bu sayılar insanın ilgisini çekiyor ve 
teknolojinin içine girdiğinizde bu 
sayıların mümkün olabileceğini an-
lıyorsunuz. Teknoloji ve çözüm eko-
sisteminin diğer tarafında ise tüke-
tici ekosistemi (kişisel ve kurumlar) 
bulunmaktadır. Tüketicilerin Nİ’ye 
yapacakları yatırımın geri dönüşü-
nü ve faydayı alabilmek için stratejik 
hareket etmeleri gerekir. Biraz önce 
belirttiğim gibi, mevcut teknolojiler 
ya da karbon ekonomisi ve bir önce-
ki endüstriyel çağın çözümleriyle bu 
mümkün değil. Telekom dünyasının 
(GSMA, 3GPP) denizdeki dalgaların 
hareketine benzer şekilde hızla ve 
sürekli teknoloji değiştirmeleri de 
tüketicilerin aklını karıştırmakta ve 
yatırım yapmalarının önünde engel 
olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 

3GPP’nin (Telekomünikasyon Stan-
dardları Geliştirme Birliği) Nİ iletişimi 
için ortaya koyduğu NB-IoT ve LTE-M 
teknolojileri henüz yaygınlaşamadan 
2017 Aralık ayında 5G ve Nİ konusun-
da yeni özellikleri yayımladı. Bizce 
tüketicilerin mükemmel Nİ bağlan-
tı çözümünün (5G, 6G ve benzeri) 
geliştirilmesini beklemek yerine, şu 
anda erişebildikleri LPWAN çözümle-
riyle küçük çaplı pilot projeler yapa-
rak dijital dönüşüm yolculuğuna çık-
maları en mantıklı hareket olacaktır.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Üretim de 
buna göre şekillenecek tabii. Bir-
iki sene içerisinde bunun başlaya-
bileceğini düşünüyorum. Örneğin 
BOSCH’un uygulamaları var. Siz 
buzdolabı, klima ve benzeri alırken 
belli şebekelerin ürettiği veriyi kul-
lanıma hazır şekilde alacaksınız. Bazı 
reklamlarda görüyorum, klimasını 
uzaktan kontrol etmek istiyor, kont-
rolü dışarıda bıraktığımızda, bozulan 
klimanın servis ihtiyacının çok daha 
ucuza getirildiği çözümler olacaktır. 
Zarf örneğini vermiştim. Zarflar, Nİ’li 
zarflar haline gelecek. Bir şeyi kimlik-
lendirme ihtiyacı hissettiğinizde, bu, 
hayvanın kulak memesi de olabilir, 
belediyenin sulamasını yaptığı ağaç-
lar da olabilir ya da sokak hayvanları 
da olabilir. Burada hayal gücünden 
öte sınır yok. Değişen durumunu 
sayısal küçük veriler haline getirip 
bunu düşük güç ile iletebilen her şey 
Nİ olacaktır ileride.

Türkiye ile gelişmiş ülkeleri kı-
yasladığımızda Nİ konusunda 
Türkiye’nin eksikleri nelerdir? 
Hangi adımların atılması gerekir 
bu eksikliklerin giderilmesi için?

Cem Kızıldağ: Türkiye geriden takip 
ediyor gelişmeleri. Bu nedenle, hem 
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devlet hem de özel sektör tarafından 
desteğe ihtiyaç var. Yeni Nİ girişimle-
rinin önü açılmalıdır. Regülasyon-
da kolaylıklar yapılmalıdır, sermaye 
erişimi kolaylaştırılmalıdır. Gelişmiş 
ülkelerde küçük yaşlarda öğrencile-
re Nİ uygulamaları laboratuvar or-
tamında öğretiliyor. Yeni girişimlere 
sermaye desteği veriliyor, regülas-
yon anlamında prosedürler azaltıla-
rak kolaylık sağlanıyor.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Gelişmiş ül-
kelerle kıyasta teknoloji olarak eksik 
olan bir nokta yok bence. Ülkemiz-
deki en büyük eksiklik girişimcilerin 
önünü açacak ortamın olmayışıdır.
Finansman yaratmak, piyasanın 
regülâsyonu ve yönetiminin yeni fi-
kirlerin ve küçük oyuncuların paza-
ra girebilmesine ve tutunmalarına 
imkân sağlayacak rekabet ortamın 
yaratılabilmesinde bariz eksiklerimiz 
ve gelişim alanlarımız var. Fikirlerini 
veya deneylerini somutlaşması için 
gerek regülasyon, gerekse sermaye 
konusunda bir dizi ihtiyacın karşılan-
ması gerekir. Atadan, babadan kalan 

bir sermaye yoksa, bunları hayata 
geçiremezsiniz. Çünkü sermayeyi 
melek yatırımcı4  ya da VC (Risk alan 
yatırımcı) olarak elde ettiğinizde yü-
rütemez hale gelirsiniz. Biz Amerika 
coğrafyasındaki, İngiltere’deki Ang-
lo-Sakson kültüründen çok farklıyız. 
Bu anlamda Ortadoğu gibi davranı-
yoruz. Amerika’da farklı bir kültür var, 
Avrupa’nın farklı bir kültürü var; ama 
bizim kültürümüz bu şekilde değil 
henüz. Bizim bugünkü kültürümüz-
de para sahibi olan kişi inovasyon 
fikrini de yönetmek istiyor. Ama gi-
rişimcilikte fikrin büyümesi kazançtır 
esasında. Oysa bunu en iyi yönetecek 
kişi fikrin sahibidir. Yani fikir sahibine 
biraz daha gelişim fırsatı verilmelidir. 
Dolayısıyla, aynı fikri Amerika’da or-
taya koyduğunuzda, fikrin hayata ge-
çirilmesi için küçük paylarla insanlar 
size yatırım yapabiliyor. Türkiye’de ise 
ilk söylenen şey bunun karşılığında 
bir teminat istemektir ya da vatandaş 
bunun en az %51’ini alırım ama ben 
yönetirim diyor. Ama senin bunun 
üzerinde herhangi bir fikrin yok he-
nüz. Benimle birlikte duydun, olsun 

ama ben yönetmek isterim; çünkü 
ben parayı verdim. Bence temel sı-
kıntımız bu. 

Türkiye’de sizce Nİ’nin uygula-
maya geçirilmesi için öncelikli 
alanlar nelerdir? Mesela ilk dört 
tanesi ne olabilir?

Hızla gelişen alanlardan birisi lojistik-
tir bence. Bu alanda çok ciddi uygu-
lamaların olduğunu söyleyebilirim. 
İkincisi tarımdır, üçüncüsü ise akıllı 
şehirler, akıllı belediyecilik gibi alan-
lardır. Dördüncüsü de iç içe geçmiş 
bir alan olan Endüstri 4.0’dır. Yani ro-
botlaşma ve otomasyonun yükseldi-
ği alandır. Otomasyon alanında sen-
sörler ve üretilen bilginin taşınması 
iç içe geçmiş durumda. Yani Endüstri 
4.0’ı Nİ dünyasından ayıramazsınız. 
Say dediğinizde, aklıma ilk gelen 
dört alan bunlardır.

Türkiye’de endüstriyle ilgili ya-
pılan ve yapılması gereken Nİ 
uygulamalarından bahsedebilir 
misiniz?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Konvansiyonel 
bir şekilde kurulmuş bir altyapıda, 
yani bir fabrika ya da endüstri alanın-
da verinin taşınmasıyla ilgili ortam-
lar vb. zaten oluşturulmuş durumda. 
Ama sistemler konvansiyonel değil 
de erişimi zor çoklu noktalar oldu-
ğunda, verinin oluşturulması, ulaş-
tırılması, yönetilmesi konusu öncelik 
kazanıyor. Nİ bu noktada endüstri-
nin içerisine giriyor.

Cem Kızıldağ: İşin zorluklarından 
Cihan Bey bahsetti. Girişimcilik anla-
mında Türkiye’de de bu ilginin arttı-
ğını, yeni yeni girişimcilerin sayısının 
artmasından anlıyoruz. Bunları des-

4 Hızlı büyüme potansiyeli içeren girişimcilere sermaye sağlayan, deneyimlerini aktaran yatırımcı kişidir. Daha fazla bilgi için: Kurnaz, G., Bedük, A. 2017. “Türkiye’de ve Dünyada Melek 
Yatırımcılık,” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt 20, sayı 1. 
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teklemek anlamında, Nİ’nin kendi 
şemsiyesinde farklı farklı alanlarda 
çözüm üretebiliyor olmak artık daha 
kolay veya belli başlı bazı çözümleri 
birleştirip uçtan uca bir çözüm üre-
tebiliyor olmak kolay. Eskiden bu tip 
otomasyon işleri çok büyük şirketle-
rin büyük sermayelerle yapabildiği 
işlerdi. Ama bahsettiğimiz işlerde ya 
da teknolojilerdeki gelişmeyle bir-
likte bunlara erişimin kolaylaşması 
birkaç kişinin, birkaç grubun veya 
birkaç küçük girişimin bir araya ge-
lerek yapabiliyor olmasına imkân 
sağladı. Nİ’deki girişimde bu sayede 
her geçen gün artıyor. Zorlukları yok 
mu? Var, Cihan Bey de genel olarak 
bunlardan bahsetti. Ama biraz daha 
olumlu tarafından bakarsak, yurtdı-
şındaki bazı gelişmeleri gören Türki-
ye’deki bazı büyük şirketlerin bunları 
desteklemeye başladıklarını söyleye-
biliriz. Mesela Türk Telekom’un hem 
pilot adında bir uygulaması hem de 
şirket olarak bunu desteklemeye-
yönelik çalışmaları var. Koç Grubu, 
Sabancı Grubu yeni girişimleri des-
tekleyecek özel şirketler kuruyorlar. 
Bu anlamda gelecek, Türkiye’deki gi-
rişimciler için biraz daha aydınlık gö-
züküyor. Devlet de bu tip destekleyici 
şirketlerin oluşmasını kolaylaştıracak 
bir dizi önlem alabilir, belki vergi 
veya regülasyon konusunda iyileştir-
meler yapabilir. Oradaki ekosistemin 
büyümesi de bu sayede sağlanabilir. 
Bir şirket tek başına bunu yapamaz, 
ama bunun ekosistemini oluşturmak 
lazım. Bu anlamda da eskiye göre 
daha fazla adım atılıyor.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Konuyu ete 
kemiğe büründürmek için şöyle bir 
örnek verelim. Örneğin siz bir elekt-
rik dağıtım şebekesi kurup bir şehre 
elektrik getiriyorsunuz. Sistemde 
fazlar arasında yükün dağılımı, son 
kullanıcıdan bunun tahsilâtı, kayıp 

ve kaçaklarınız var. Klasik sistem-
de bunu yönetmeye çalıştığınızda, 
her araya yerleştirdiğiniz sensör ve 
ondan sonra da o verinin taşınması 
konusunda öyle bir tablo karşınıza 
çıkıyor ki bu alana yatırım yapamaz 
hale geliyorsunuz. Ama yeni ne-
sil Nİ’nin getireceği yükler o kadar 
maliyetli değil. Örneğin elektrikteki 
son endeks bilgisini ölçüyorsunuz, 
mevcuttaki ölçme yönteminiz nedir? 
Mevcuttaki ölçümde birisi gider ve 
sayaca bakar. Şansınız varsa, ölçümü 
kâğıda not etmez de bir el termina-
line girer ve veriyi aylık olarak topla-
maya başlarsınız. Eğer bunu günlüğe 
çevirmek isterseniz, oraya cep tele-
fonuna yakın pahalı bir cihaz koyup 
veriyi taşıyabilirsiniz ama maliyeti 
oldukça yüksek olur. Nİ’nin devreye 
girmesiyle birlikte, 5-10 dolar seviye-
sinde ucuz bir maliyete veriyi okuya-
bilir ve yılda yaklaşık 1 dolara da ve-
riyi taşıyabilirsiniz. Ayrıca, bunun ara 
noktalarına, yani trafolara da benzer 
şekilde endeksi ölçen ya da oradaki 
voltajı ve benzerini ölçen sensörler 
koyduğunuzda, şebekeyi de yöne-
tebilirsiniz. Kayıpları, kaçakları yöne-
tebilir ve abonelerinize dinamik bir 
tarife verebilir, abonelerinizin kul-
lanım alışkanlıklarına yönelik kendi 
üretiminizi planlar hale geliyorsunuz. 
Türkiye’nin buradaki şansı birçok şeyi 
yeni yapıyor olmasıdır. Kurulu bir sis-
temi değiştirmek çok daha zordur. Ye-
nilemenin her biri size yeni bir tekno-
lojiyle, yeni bir bakış açısıyla yapma 
şansı veriyor. Bu fırsatlar yeni kurulan 
sistemde daha verimli, daha yöneti-
lebilir, kullanımı daha kolay olacaktır. 
Bu noktada Türkiye’nin bir şansı var. 
Örneğin tarihi bir şehirde bir şey-
ler yapıp zorlanmaktansa, olmayan 
bir şehirde yeni şeyler kurmak daha 
kolaydır.  Türkiye’nin bu noktada bir 
avantajı var. Makina sistemleri ya 

da endüstri sistemleri içinde bunun 
benzer olduğunu düşünüyorum. Bir 
atılım içinde olduğumuz alanların bu 
bakış açısıyla kurgulanması gerekir. 
Diğer sistemlerdeki yenilemelerde 
de bu bakış açısının hâkim olması, 
yakın gelecekte bizi avantajlı bir nok-
taya getirecektir.

Cem Kızıldağ: Cihan Bey belki alan 
olarak belirtti; ama ben de Nİ’nin 
Türkiye’de yazılım tarafının daha uy-
gun olduğunu görüyorum. Çünkü 
Türkiye’de yazılım konusunda hem 
şirketler hem de üniversiteler eği-
time, uygulamaya yönelik çalışma-
lar yürütüyorlar. Diğer alanlarda ise 
yazılımla karşılaştırdığımızda aynı 
seviyede olmadığımızı görüyoruz. 
Mesela ekonomik getirisi çok yüksek 
olan mikro çip üretimi konusunda 
eskiden gelen dezavantajımız de-
vam ediyor. Türkiye’deki girişimciler 
Nİ konusunda yazılım alanına yönel-
melidirler. Nİ gelirlerinin uygulama 
ve servis alanında fazlalaşacağı gö-
rülüyor. Dolayısıyla, hiç zaman kay-
betmeden, yapay zekâ, öğrenebilen 
makinalar gibi alanlarda gençlerimi-
zi yetiştirmemiz lazım. Trenin diğer 
ucunu kaçırmışız, en azından bu 
ucunda etkin olmamız gerekiyor. Gi-
rişimcilikle bu insiyatifi destekleyebi-
lirsek daha sağlıklı ve sürdürülebilir 
gelişme yakalayabiliriz.

Hayatınızı Nİ öncesi ve sonrası 
olarak ikiye ayırma imkânınız 
olsa, nasıl anlatırdınız?

Cem Kızıldağ: Nİ öncesi başkaları-
nın hayali için çalışıyorduk; ama Nİ 
sonrası ise kendi hayallerimizi ger-
çekleştirebilmek adına çalışıyoruz 
artık. Nİ bunu gerçekleştirmek için 
olanak sağlıyor, çünkü Nİ’de dona-
nım, telekomünikasyon, yazılım, 
hizmet gibi birçok farklı disiplin bir-
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likte yer alıyor ve potansiyel pazar 
inanılmaz büyüklükte.

Dünya ölçeğinde Türkiye’den Nİ 
bağlamında yapılabilecekler üze-
rine yorumlarınız neler olabilir?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Öncesi ve son-
rası diye ayırmak zor olacak benim 
için. Eskiden beridir nesnelerin ve 
içinde bulundukları durumların sa-
yısallaşması üzerine çalışmalar vardı. 
Bugünkü anlamda Nİ bu sayısallaş-
ma evriminin hızlanması ile gelen 
popüler isimlendirme diye görüyo-
rum. Tabii ki hızlanan evrim, ilgi ve 
ardından çözüm alternatiflerini de 
çeşitlendirdi. Her şeyden öte insan-
lar internete bağlı olmayı kanıksadı, 
evcil hayvanlardan kullandığımız eş-
yalara veya günlük yaşamın içindeki 
çevremizdeki sistemlerin internete 
bağlı otonomlar olması yadırgan-
maz hale geldi.

Biz bu alanda ne yaparsak yapalım, 
küresel pazar oyuncusu olarak yapa-
biliriz. Örneğin şebekeler teknolojik 
olarak birkaça indiği için ürettiğiniz, 
üreteceğiniz sensör bağlamında pa-
zarınız bütün dünya. Bunu her yere 
satabilirsiniz, patentleyebilirsiniz. 
Buradaki en büyük fırsatlardan birisi 
ihtiyacı analiz etmek aslında. Bunun 
üzerine iyi bir yazılım, iyi bir çözüm 
geliştirmek ve bu çözümü her yere 
satmak. En büyük fırsat burada ya-
tıyor. Bütün sınırları kaldırıyoruz. Az 
önce konuştuklarımızdan iki tanesini 
yaptığımızda, Çin’den Amerika’ya her 
yer pazar haline gelir. Kimin çözümü 
daha basit, daha efektif? Bir seçim ya-
pılacak bu şekilde. Konuşmamın ba-
şında, teknoloji insanları yönlendir-
meye çalışıyor demiştim, şimdi insan 
bu çözüme odaklandığında sistem 
ona hizmet eder hale gelir ve sınırları 
kaldıran bir durumda oluruz.

Nİ daha küresel şirketlerin olu-
şumuna aracılık ediyor diyebilir 
miyiz?

Cem Kızıldağ: Evet diyebiliriz ve bu 
da lokal şirketler için çok büyük bir 
fırsattır.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Bu alanda ça-
lışan herkese bu fırsat eşitliğini veri-
yor. Yani bir alanda üretim yapıyor-
sunuz, çözüm üretiyorsunuz, hem o 
çözümün müşterisi hem de temasta 
olmadıklarınız da o çözümü gelip 
sizde bulacaklar zaten. Bunu iyi pa-
zarlayabildiğinizde sizi bulacaklar.

Nİ bağlamında iş ortaklıkları 
yapması daha olası olan şirketler 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cem Kızıldağ: Nİ’de iş ortaklıkları 
farklı işleri yapan şirketlerin ortak 
çözüm oluşturulması anlamında 
gerçekleşecektir. Örneğin sensör çö-
zümleri sunan şirketler, bağlantı tek-
nolojileri sunanlarla ve/veya yazılım 
(analiz, gösterge panelleri) çözümü 
sunanlarla birlikte çalışma fırsatları 
arayacaklardır.

Yazılımlardan bahsettik. Bu konuda 
aklıma iki tip kaygı veya olumsuz-
luk geldi. Mesela birincisi, güvenlik 
yazılımlarının üretimine sebep olan 
güvenlik kaygısı. Bir diğeri de maki-
nalaşmanın hızlanmasında da karşı-
laşılmış olan işsizlik sorununun tek-
rar burada da oluşacağı kaygısı var. 
Mesela Endüstri 4.0 yoluyla otomas-
yonun maksimizasyonu gündeme 
gelmekte. Bununla birlikte işsizliğin 
artmasını mı bekliyorsunuz? Ya da 
mesela yeni yazılımlar üretilmesi ge-
rekiyor diyoruz. O zaman yeni yazı-
lımcılara ihtiyaç olacak fazla sayıda, 
böylece bu alanda iş imkânlarının 
artışı olacak mı? Niteliksel olarak iş 
gücü nasıl dönüşecek?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Bu tarz oto-
masyonların kalifiye olmayan iş gü-
cünü azaltacağı kesin. Kesinlikle iş 
gücünün niteliğinde artış olacak, 
hatta artış olması gerekiyor. Neden 
bahsettiğimizi nem örneği üzerin-
den açıklayalım. Bunu makineyle 
yapmaya başladığımızda, oraya gi-
dip bakarak karar veren ya da elinde-
ki cihazla nem ölçümü yapan günde-
likçinin işini elinden almış olacağız. 
Ama bunun karşılığında da gıdaya 
daha ucuz ulaşmasına imkân verece-
ğiz. Yani onun çalışma sebebi neydi? 
Barınma, güvenlik, yaşama vesaire. 
Buradaki maliyetleri düşüreceğiz. 
Ama bu maliyetleri düşürürken de 
kalifiye olmayan işleri robotlaştıraca-
ğız ve onların elinden alacağız. Bura-
da insanın önünde iki tane seçenek 
var: Ya bu vatandaş geliriyle yaşama-
ya mecbur bırakılan, üretmek kaygısı 
olmayan bir seçimi tercih edecek ya 
da bu farklılıkları ortaya koyan bir 
sürü fırsatı değerlendirebilecek ve iş 
fırsatlarının yaratıldığı ortamda çaba 
harcayan bir insan olacak. Hani sizin 
de belirttiğiniz gibi, bir sürü yeni iş 
kolu, üretim alanı vesaire çıkacak. Bir 
de şunu göz ardı etmeyelim: Yazılım, 
çözüm için olmazsa olmaz. Çünkü ya-
zılım, makinelerin davranışlarındaki 
karar verici akıldır. Bir işgücü olacak 
ama bu makinelerin de olması gere-
kiyor. Yani o mekanizmanın da olma-
sı gerekiyor. Dolayısıyla sadece yazı-
lım değil, elektromekanik alanında 
da, üretim alanında da yeni olasılıklar 
oluşacak. Az önce bahsettiğimiz zarf 
örneğinde, zarfın açılmasındaki bilgi-
nin taşınması için bir yazılım gereki-
yor. Buna yönelik bir yazılım olsun ki 
zarfın açılışının bilgisi karşı tarafa ile-
tilebilsin. Hatta farklı farklı yazılımlar 
üretilecek. Birinin de zarfı üretmesi 
gerekiyor, dolayısıyla o zarfı birinin 
de taşıması gerekiyor. Son kullanıcı-
ya ulaştıranın farklı olması gerekiyor 
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ve benzeri. Robotlaşma kaygısını 
yersiz görüyorum. Bu alanda yapıl-
ması gereken nedir? Hem eğitim-öğ-
retim aşamasındaki insanların hem 
de gündelik yaşamdaki insanların bi-
linçlerini değiştirmeleri gerekiyor. Ne 
tarafta olmak istiyoruz, neyi yapmak 
istiyoruz? Seçimimizi bu kaotik tarafa 
doğru kaydırıp davranışlarımızı de-
ğiştirmeliyiz.

Cem Kızıldağ: Mesela güvenlikten 
bahsettik. Önümüze çıkan endişeler-
den birisi güvenliktir. Sadece inter-
netten önce değil, internet çıktıktan 
sonra da vardı. Hatta günümüzde 
de internetteki güvenliğin hâlâ ye-
terli olmadığından, bazı noktalarda 
eksik olduğundan, güvenlik açıkları 
olduğundan dolayı çalınan bilgiler-
den bahsediliyor; ama bu internetin 
kullanılmasını, yayılmasını engelle-
miyor. Bununla ilgili farklı iş birim-
leri, farklı güvenlik şirketleri oluştu. 
Eskiden fiziksel güvenlik şirketleri 
varken, artık siber güvenlik şirket-
leri ve bunların da hem genel bili-
nirliği hem de kuvvetleri arttı. Nİ’de 
da benzer şeyler olacak, hatta belki 
siber güvenlik şirketleri Nİ güvenliği-
ne odaklanacak. Güvenlikle ilgili ka-
biliyetleri üzerinde topluyor olacak 
belki de. Yani güvenlik sorunu Nİ’nin 
yaygınlaşmasını engellemeyecek. 
Çünkü burada onlarca kat verimlilik 
artışı söz konusu artık. Cihan Bey’in 
de belirttiği gibi, işgücünün o tarafa, 
yazılıma doğru kayması ya da inter-
net farklı birçok sektördeki işgücünü 
azalttı ama onun yerine yeni işgücü 
alanları yarattı. İnternet sitesi tasa-
rımcılığı, internetin ortaya çıkışından 
sonra şebeke hizmeti veren şirketler 
buna birer örnektir. Belki posta sek-
törü etkilendi ama onun yerine farklı 
sektörler ortaya çıktı ve posta sektö-
rü dönüşüme uğradı. Buna benzer 
örnekler Nİ’yle bağlantılı olarak da 

ortaya çıkacaktır. Bunları önceden 
kestirebiliyor olmak, doğru yatırım-
lar yapmak anlamına gelir. Örne-
ğin yenilenebilir enerji internetinin 
gelişmesi sayesinde evlerimizin, iş 
yerlerimizin güneş panelleriyle kap-
lanması bunların enerji internetine 
bağlanması, bakımı gibi konularda 
büyük bir iş gücüne ihtiyaç duyula-
cak, robotlar henüz bu işleri yapa-
bilecek durumda değil, bu ihtiyaca 
göre iş gücünün ve gerekli teknik 
donanımın hazırlanması gerekiyor.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Mesela beşin-
ci nesil savaş uçakları, yani jetler son 
pilotlu uçak olacak. Hatta şu anda bir 
sürü pilotsuz uçak var. Pilotsuz uçak 
deyince, pilotlar işinden mi olacak 
kaygısı ortaya çıkıyor. Ama pilotsuz 
uçak demek, onu yerde uçuran biri-
nin olduğu anlamına gelir. Yani şey-
ler biçim değiştirdi. Uçakları uçurma 
konusunda bir dizi yeterliliği olan 
insanlara eskiden pilot diyorduk, 
günümüzde farklılaşan konu da bu. 
Vardiya usulü çalışan nöbetçi pilotlar 
uçakları kumanda kolu gibi şeylerle 
uçuracaklar. Örneğin bu pilotlardan 
birisi sadece fren sistemine bakacak, 
birisi navigasyona bakacak ve benze-
ri. Yani bu alanda bir dönüşüm var. 10 
sene önce, 20 sene önce alışmış ol-
duğumuz pilotlardan 30 sene sonra 
olmayacak. Bu sistemleri hem üretim 
hem de yetenek bağlamında Türkiye 
için konuşursak, ülkemizin 200-250 
tane savaş uçağı var; ama bu yete-
nekleri kullanırsanız 1.000 savaş uça-
ğı sahibi ülke olursunuz. Dolayısıyla 
bu alan, 1.000 savaş uçağına sahip 
olmak için üretimle ilgili yeni istih-
dam alanları ortaya çıkaracak. Mesela 
böylesi bir durumda işimizi kaybede-
cek değiliz, her şey dönüşüyor, biz de 
buna göre konumlanıyoruz. Resmi 
doğru okuyup doğru yere kanalize 
olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Cem Kızıldağ: Mesela uç bir örnek 
vermek gerekirse, ne kadar kısa süre-
de olur bilmiyorum ama uçak örneği 
gibi yazılımlar da kendi yazılımlarını 
üretecek. Yapay zekâ yeni yazılımlar 
üretecek, bunlarla ilgili öngörüler 
var. Bu uç örnekleri göz önüne alma-
lıyız. Mesela İngilizce, yabancı dil için 
öyle cihazlar yapıyorlar ki kulağınıza 
taktığınız küçük mikrofonlu hopar-
lör ile direk tercüme yapılabilecek 
artık. Belki de dünyada yabancı dil 
öğrenimi diye bir şey kalmayacak. 
Herkes karşısındakinin konuştuğunu 
kendi dilinde anında anlayabilecek, 
uygulamalar başladı bile. Bunları da 
düşündüğümüz bir yapı oluşturma-
lıyız. İnsan ilişkilerini, insanla nesne 
ilişkilerini düzenleyecek hukuki bir 
yapı ve buna uygun eğitim oluşacak. 
Buna uygun bireyler yetiştirmek la-
zım. Mesela kızım yabancı dil eğitimi 
alıyor; ama ileride onun çocuğunun 
ya da belki kendisinin veya bizim 
yeni bir dil öğrenmeye gereksinimi-
miz kalmayabilir. Buna harcayacağı-
mız zamanı başka şeylerle değerlen-
direbiliriz. Belki spor eğitimi almak ya 
da spor üzerine kişisel gelişim sağla-
mak kariyer için daha mantıklı ola-
bilir. Yazılımı yazılım yapacaksa, ya-
bancı dili kulağımıza takacağımız bir 
cihazla sağlayacaksak, sporcu olmak 
belki daha önemli hale gelecek. Bu 
durumda sporla uğraşmak robotların 
yapamayacağı şeyler olarak düşünü-
lebilir. Yani çok farklı düşünce yapısı-
na, her şeyin dönüşüme uğradığı bir 
dünyaya geçilecek, dolayısıyla böyle-
si bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız.

Nİ bağlamında karşılaşacağı-
mız teknik, toplumsal zorluklar 
neler olabilir, bu zorluklar nasıl 
aşılabilir?

Cihan Nazmi Bıyıklı: Soruyu bir ör-
nekle cevaplandırmaya çalışayım. 
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Bizim çocukluğumuzda parklarda 
çimlere basmayın, çiçekleri kopar-
mayın yazısı vardı. Şimdi artık bunları 
görmüyorum. İki şey oldu: Bir, herke-
sin çimlere basmasını istiyorlar artık; 
çünkü çimler basılabilir hale getiril-
di. İkincisi de her taraf çiçek olunca, 
insanlar çiçeklere zarar vermekten 
vazgeçtiler, yani çiçeklere, doğaya 
saygı göstermeyi öğrendiler. Nİ’de 
bu dünyanın dönüşümü içerisinde 
yerini alacaktır. Bu dönüşümün ken-
dilerine, geleceğe tehdit olduğunu 
düşünenler, buna karşı yıkıcı bir tavır 
olacaktır. Bir müddet sonra, yeniliğin 
getireceği fayda ve kazançlardan ya-
rarlanıldığı, insanların kendilerine ka-
lan zamanın keyfini sürdükleri bir dö-
nem başlayacaktır. Bir müddet sonra 
da “bundan önceki hayat nasılmış”ı 
hatırlamayacaklar. Çünkü bir taraftan 
işimizi alıyor dediğimiz şeyler diğer 
taraftan da kimsenin yapmak isteme-
diği işleri yapacaklar. Bu yeni dönem, 
tek başına teknolojiye değil eğitim 
sistemiyle, medyayla hazırlanma dö-
nemidir. Bir de faydalarını gösterebil-
mektir. Faydalarını gösterebildikçe, 
bu yeni döneme doğal bir şekilde 
geçilebileceğini düşünüyorum.

Cem Kızıldağ: Teknik zorlukların gü-
venlik, gizlilik, iş kaybı olması yüksek 
ihtimaldir. Bizde yeni teknolojilere 
ayak uydurmak kimi zaman anında 
gerçekleşiyor, yani kimi sektörlerde 
uyumun daha fazla olduğunu söy-
leyebiliriz. Mesela akıllı telefon sa-
hipliğinde Türkiye’nin performansı, 
Cihan Bey daha iyi biliyor, dünyada 
ilk beşte sanırım. Bu bağlamda, top-
lum olarak biraz daha kestirme yol-
lara meraklıyız ya da uygunuz. Nİ bu 
alandaki işlerin yürütülmesini daha 
da kolaylaştıracağından, toplumu-
muz beklenenden kısa sürede buna 
adapte olabilir. Ancak aynı zamanda, 
ilgili regülasyonlar belirlenmelidir. 

Yeni işkolları için erken yaşta eğitim 
planlaması yapılmalıdır.

Cihan Nazmi Bıyıklı: Nİ başlı başına, 
elle tutulur, gözle görülür bir şey de-
ğil esasında. Kimlik numarası uygula-
masını ve dijital kimlik kartlarını dü-
şünün. Esasında bu, kimlik kartının 
Nİ’ye dönüşmüş hali. Yani o alanda 
sayısallaşma gerçekleşti ve herkesin 
kimlik numarası oldu. Şimdi konu ne-
reye geldi? Bankaya girerken de, va-
tandaşlık işlemlerinde de bunu kul-
lanıyorsunuz. Bazı ülkelere geçerken 
pasaport taşımıyorsunuz, gösterip 
geçiyorsunuz ya da okutuyorsunuz, 
ilaç alırken de bunu kullanıyorsunuz. 
Yeni kimlik kartları hayatınıza o kadar 
çok yeni şey getirdi ki, önceden üstü 
kaplanan bir kâğıttı, günümüzde ise 
bunlara sayısal bir anlam verdik ve 
sayısal anlamın üzerine de yazılım-
larla çözümler ürettik. Bu çözümler 
artık onu anlamlı hale getirdi. Yarın 
Nİ’de de benzer şeyler olacak. Nİ de-
diğimiz konu, kimlik, nüfus cüzdanı, 
kimlik numarası ve dijital kimlik hali-
ne geldi. Ama arkasında bir sürü ser-
vis yazılım var. Her şey sayısallaşacak, 
her şey için benzer bir dönüşüm ya-
şanacak. Şu an hayatımızda önemsiz 
gibi duran nesneler Nİ’nin parçası ha-
line geldiğinde, yani internete bağlı 
bir nesne haline geldiğinde, bizler de 
servisin bir parçası haline geleceğiz. 
Bu servis, faydalanabileceğiniz bir 
servis olduğunda da adaptasyon çok 
kolay gerçekleşecek.

Cem Kızıldağ: Değişikliğe açık olun-
duğunda, bunları kabul etmek de, 
uygulamak da mümkün olur.

Daha fazla otomasyon daha faz-
la işsizlik veya emek sömürüsü-
ne neden olabilir mi?

Cem Kızıldağ: Gerekli hazırlık yapıl-
maz ve tedbirler alınmazsa özellikle 

bizim gibi tekrarlanan iş aktiviteleri-
nin kalifiye olmayan insan gücüyle 
gerçekleştirildiği ülkelerde otomas-
yon daha fazla işsizlik veya emek 
sömürüsüne neden olabilir. Bunun 
önüne geçmek için dijital ekonomi-
nin, Nİ’nin altyapısını kuracak, olu-
şacak büyük verinin işlenmesini an-
lamlandırılmasını sağlayacak yazılım 
teknolojilerini geliştirecek işgücüne 
odaklanmak gerekir.

Nİ bağlamında karşılaşacağımız 
teknik, toplumsal gelişmeler ne-
ler olabilir?

Cem Kızıldağ: Sensör fiyatlarının, 
bağlantı ücretlerinin düşmesi Nİ’nin 
toplumsal kullanıma açılmasını ve 
yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu 
sayede paylaşım ekonomisinde, yani 
ilk örneklerini otomobil ve bisiklet 
paylaşımı uygulamalarında görmeye 
başladığımız sistemin diğer sektör-
lerde uygulandığını ve büyümenin 
gerçekleştiğini göreceğiz. Bireysel 
seviyede tüketim odaklılıktan üre-
tim ve paylaşma modeline geçiş 
yapılacak. Örnek vermek gerekirse, 
yedi adet müstakil otomobilin yerini, 
müşterek kullanılan bir adet otomo-
bil alacaktır. Bunun bir diğer etkisini 
de orta uzun vadede küresel ısınma 
konusunda olumlu kazanımlar ola-
rak görebileceğiz.

Coğrafi ve kültürel farklılıklar Nİ 
uygulamalarını nasıl etkilemek-
tedir, etkileyecek midir?

Cem Kızıldağ: Değişime ve gelişme-
ye açık olan coğrafyalar, kültürler Nİ 
uygulamalarınıve ortaya çıkaracağı 
dijital ekonomiyi daha çabuk benim-
seyerek faydalarını hemen almaya 
başlayacaklar, değişime kapalı olan-
lar ise Nİ’nin sağlayacağı verimlilik ve 
faydadan yararlanamayacaklar. 
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1. GİRİŞ

Nesnelerin Genel Ağı son yirmi yıl içinde özellikle 
Avrupa’da ve son birkaç yıldır da Türkiye’de adı 
sıkça anılan terimlerden biridir. Kevin Ashton'ın 

1999 yılında “Nesnelerin Genel Ağı (NGA)”3 fikrini ilk kez 
ortaya atmasının ardından, kendilerini yeni girişimci ola-
rak tanımlayan start-uplar ve akademisyenler bu konuyla 
yakından ilgilenmişler; kimi girişimciler yatırımlarını ve 
kimi akademisyenler de bilgi üretimlerini buna göre şe-
killendirmişlerdir. Bu ilgili kişiler, özellikle de yatırımcılar 
için NGA, eldeki küçük sermayeden daha fazla kârın elde 
edildiği, nesnelerin birbiriyle bağlantılı olduğu bir alan-
dır. NGA’yı daha anlaşılır kılmak için de genellikle sensör, 
akıllı telefon, internet gibi terimleri dolaşıma sokmakta-

 Nesnelerin Genel Ağı Terimi

dırlar. Bütün bu açıklamalara rağmen, terim oldukça so-
yut kalmakta ve konuyla yakından ilişkisi olmayanlar için 
de bir şey ifade etmemektedir. NGA terimini kullananların 
zihninde, bir dönem küreselleşme kavramının savunucu-
luğunu yapanlar gibi yalnızca ve yalnızca “bağlantı”4  fikri 
bulunmaktadır.

İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı olması anlamına 
gelen bağlantı sözcüğünün NGA düzleminde içerdiği 
anlam, genellikle iki veya daha çok nesnenin birbirine 
bağlanması veya şeylerin insanlarla iletişim kurmasıdır. 
Bu gerçekleştirildiğinde ne olur? Akıllı, verimli, mekânın 
aşılarak zamanın etkin kullanıldığı bir hayat ortaya çıkar. 
Ancak bu yeni bir konu mudur veya gelişme midir? NGA 
ile ilgilenenler için bu oldukça yeni bir alandır ve üzerin-
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de çalışılmaya değerdir. Oysa kapitalizmin gelişimindeki 
önemli adımlardan biri olan Endüstri Devrimi’ne kadar 
geriye gidip makina ve daha sonrasında ortaya çıkan bil-
gisayar, internet, dijitalleşme terimlerine odaklandığımız-
da, NGA’nın ifade ettiği bağlantılılığın aslında ne kadar 
eski ve köklü olduğuyla karşı karşıya kalırız. Bu çalışma-
da, gündelik hayatımızda yaygınlaşmaya başlayan NGA 
fikrinin ve uygulamalarının gelişimini uzun bir süreç gibi 
düşünüp, belli dönüşümlerin, ilişkilerin bir sonucu olarak 
ortaya çıktığını terimler düzeyinde özetlemeye çalıştık.

2. MAKİNA

Her şeyin olduğu gibi, farklı alanlarda karşımıza çıkan, 
örneğin endüstri ve makina gibi terimlerin nesnel bir 
tarihi vardır. Terimlerin nesnel tarihi toplumsal, kültürel, 
siyasal, ekonomik, teknolojik ve benzeri dönüşümleri 
içerisinde barındırır. Bu sıraladıklarımız birbirinden ayrı 
şeyler gibi görünmesine karşın, birbiri içinde devinen, 
birinde meydana gelen değişikliğin diğerini etkilediği 
bir hayattır. Sözünü ettiğimiz hayatı anlatmak için de so-
yutlamalara başvurup, hayatı ayırıp sınıflandırarak birbi-
rimizle bağlantı kurarız.

Mesela gündelik hayatımızda üzerinde düşünmesek de 
sıkça kullandığımız endüstri teriminin bir tarihi vardır. 
İnsanlığın 18. yüzyıl öncesinde, yani Endüstri/Sanayi 
Devrimi’nden önceki zamanda nadiren işittiği, Latince 
industria’dan İngilizceye industry biçiminde evrilen bu 
terim5, 15. yüzyılda çaba anlamında kullanılıyordu. İngi-
liz toplumundaki bir dizi değişimle terim, çaba anlamının 
dışında üretim veya ticaret6 gibi anlamlara da gelerek 
yaygınlaştı. Terimin bu anlama doğru evrilmesinin arka-
sındaki temel mantık ise bir dönemin üretim biçimindeki, 
ekonomik alandaki dönüşümünden kaynaklıdır.

Bu biçimsel ve ekonomik alanda gerçekleşen dönüşüm-
den biraz bahsedelim: Sanayi Devrimi'nin ilk ortaya çıktı-
ğı ülke olan İngiltere bir tarım ülkesi olmakla birlikte, fark-
lı makinaların kullanıldığı imalatçılık alanında da oldukça 
ilerideydi. Thompson'a7 göre imalatçılık, küçük atölyeler-
de usta, kalfa ve çırak ilişkileri içerisinde veya aile üyeleri 
arasında küçük üretime dayalı olarak gerçekleştiriliyordu; 

örneğin dokumacılık, elle işletilen basit makinalarda aile 
üyelerinin işbölümüyle üretiliyordu. Öte yandan Sanayi 
Devrimi bu basit üretim biçimini ortadan kaldırıp karma-
şıklaşmaya başlayan makinaya dayalı daha serileşen üre-
tim biçimini bunun yerine geçirdi. Böylesi bir dönüşüm 
de yalnızca üretim alanında değil, aynı zamanda toplum-
sal ilişkiler, kültür, siyaset ve benzeri alanlarda da köklü 
değişimlere yol açtı.

Yukarıda anlattığımız süreçten etkilenen endüstri teri-
miyle, başta ekonomik ve üretim olmak üzere, genellikle 
toplumsal ilişkilerdeki dönüşümün tamamını ifade etmiş 
oluruz. Öyleyse, bazı önemli toplumsal ve tarihsel süreç-
ler yeni ilişki biçimleri oluştururken, terimlerin de bu sü-
reçlerin içine gömüldüğünü söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz 
terimlerden birisi de Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya 
çıkan ve süreç içinde hayatın her alanına yayılan makina 
terimidir.

Makina terimi, İtalyanca aygıt, mekanizma anlamına ge-
len “macchina”dan dilimize giren, “belli bir güçten yarar-
lanarak herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dö-
nüştürmek”8 anlamına gelir. Sözlükte ifade edilen bu güç 
ise başka başka enerjileri ortaya çıkaran buhar gücüydü.

Buhar, sıvıların ve bazı katı maddelerin ısı etkisiyle şekil de-
ğiştirerek gaz haline dönüşmesidir. Bir sıvının gaz haline 
geçmesi olayına da buharlaşma denir. Buhar, buharlaşma 
gibi terimler insana ait ifadeler olmakla birlikte, aslında 
doğadaki olayların bir sonucudur. Bizler, gözlemlediği-
miz bu olayları ve benzerlerini dil yoluyla soyutlaştırarak 
tanımlar ve birbirimizle iletişim kurarız. Örneğin gölleri, 
denizleri, okyanusları düşünün. Bu alanlarda ısınan hava-
nın etkisiyle buharlaşan moleküller harekete geçerek bu-
lut haline dönüşürler ve sonrasında herkesin bildiği işlem 
gerçekleşir. Yani yağmur haline dönüşerek bizlere ve diğer 
canlılara hayat verir. Bu doğa döngüsünün gözlem, deney 
ve benzeri yöntemlerle, kısacası, adına modern bilim de-
nilen çabayla birlikte bir şeyin içine hapsedilmesi sonu-
cunda, yani herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye 
dönüştüren makinaların kullanımıyla tüm insanlığın haya-
tı birden olmasa da süreç içinde büyük bir değişime uğrar.

5 Dilimizde industry sözcüğünü karşılayan iki terim bulunmaktadır. Bunlardan ilki Arapça kökenli sanāyi’den gelen ve sanat, meslek, imalat işleri anlamında kullanılan sanayi ve Fransızca 
kökenli industrie’den dilimize geçen endüstri terimidir.

6 Williams, R. 2007. Anahtar Sözcükler, Çev: Savaş Kılıç, İletişim Yayınları, İstanbul. 
7 Thompson, E. P. 2015. İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, Çev: Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul. 
8 www.tdk.gov.tr, son erişim tarihi: 15.03.2018.
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Üretim, toplumun yan yana gelmesini sağlayan bu deği-
şim formlarının en başta gelenidir; insanın en temel so-
runlarından biri olduğu için çevresinden izole bir şekilde 
ele alınamaz. Diğer insanlarla etkileşime geçmenin, or-
taklıklar kurmanın araçlarından biridir. Üretimin temelde 
iki yolu vardır: Birincisi insanın, tarihin erken evrelerinden 
itibaren ihtiyaç duyduğu maddeleri doğrudan doğadan 
üretmesi ve ikincisi de insanların elbirliğiyle, yani yan 
yana gelip emeğini kullanarak gerçekleştirdiği üretimdir. 
İkinci üretim biçiminde emek kadar, teknolojik gelişim 
veya makinaların üretimi de bir o kadar önemlidir.

Sözünü ettiğimiz ikinci üretim biçimi bağlamında Marx9, 
daha karmaşık bir makinanın kendinden daha basit alet-
lerin veya güçlerin birbirine bağlı hale gelmesinden mey-
dana geldiğini, bu tarifin tarihsel ve ekonomik bağlamıy-
la bir bütün halinde var olduğunu şu şekilde ifade eder:

Matematikçiler ve mekanikçiler, bir ölçüde de 
bazı İngiliz iktisatçıları, alete basit bir makina, 
makinaya da karmaşık bir alet derler. Bu ikisi 
arasında esaslı bir fark görmedikleri gibi, ma-
nivela, eğik düzlem, vida ve kama gibi basit 
mekanik güçlere, makina adını verirler. Aslına 
bakılırsa her makina ne kadar kılık değiştirirse 
değiştirsin, bu gibi basit güçlerin bir birleşimi-
dir. Tarihsel öge eksik olduğu için bu açıklama-
nın ekonomik bir değeri yoktur.

Dolayısıyla buradan çıkarım yaparak makinanın, örneğin 
iplik sarma işlerinde kullanılan çıkrığın, yani aletin yerini 
tarihsel ve ekonomik süreçler sonucunda alan bir üretim 
aracı olduğunu söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz üretim ara-
cının işleyiş mantığı ise üç ögeye10 dayanmaktadır: Ma-
kinanın gücünü sağlayan güç kaynağı, üretilen gücün 
makinalara aktarıldığı aktarma mekanizması ve maddeyi 
işleyen aletler. İnsanın zihinsel ve bedensel uzuvlarının 
ve aletin yerini alıp güç kaynağından aldığı güçle üreti-
me devam eden makina, aslında üretken bir otomata dö-
nüşmektedir. İnsanın kol ve binek hayvanların gücünden 
makinanın gücüne geçişi sağlayan bu üretken otomat, 
üretimi daha hızlı ve seri bir hale dönüştürüp şeyleri bol-
laştırmanın yanı sıra, hem bizleri hem de nesneleri birbiri-

9 Marx, K. 1986. Kapital, Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili, Birinci Cilt, Çev: Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara, s. 326. 
10 Marx, a. g. e., s. 387. 
11 Makinayı NGA’ya bağlayan çok sayıda terim olmakla birlikte (örneğin elektronikleşme), ileride genişletmek üzere aradaki gelişmelere, dolayısıyla belirli terimlere metinde yer verilmemiştir.
12 http://www.tdk.gov.tr/index, son erişim tarihi: 25.03.2018.

ne bağlamaya başladı; önceden insan ve hayvan gücüyle 
yapılan işler güç kaynağı ile çalışan daha güçlü ve hızlı 
makinalar tarafından yapılır hale geldi.

Üretim aracının gücü veya makinanın gücü, hammadde 
biçiminde tanımladığımız nesnelere ulaşımı ve bunların 
işlenmesini kolaylaştırarak, büyük fabrikaların kurularak 
üretimin artmasında büyük bir rol oynadı. Bu artmanın 
ve teknolojik gelişmenin mantığının temelinde, en azın-
dan pratikteki yansımasının sonucu doğayı, Marx’ın ifade 
ettiği gibi emeği işe yarar bir biçimde dönüştürmek yatı-
yordu. Böylesi bir mantık, örneğin eskiden at arabasıyla 
bir yerden başka bir yere taşınan ürünleri, buharlı loko-
motifle birlikte, yalnızca at arabasının içindeki ürünleri, 
insanları değil, aynı zamanda at arabasının kendisinin de 
taşınmasını içeriyordu.

Yukarıda söz ettiğimiz nesneler, diğer nesneler ve insan-
ların birbirine ilişkilenme, bağlanma biçimlerinin dönü-
şüme uğratılmasıyla birlikte, uzak olan yerler, nesneler, 
ilişkiler ve benzeri hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Ancak 
toplumsal sonuçları düşünüldüğünde, özellikle insanlar, 
onların varoluşunu sağlayan emek ve tabii ki nesneler de 
bir o kadar birbirinden uzaklaştı. Eski samimi ilişkilerin 
yerini daha soğuk ilişkiler aldı ve bu da nesnelere erişe-
meyen çoklukları beraberinde getirdi. Bütün bunların 
yanı sıra makina, şeyler arasındaki mesafeyi kısaltarak, 
zaman ve mekân üzerinde kontrol sağlayıp nesnelerin 
ve insanların birbirine ilişkilenme, bağlanma biçimlerini 
kökten dönüşüme uğrattı. İlişkilerin, insanların ve benzeri 
başka şeylerin birbirine bağlanmasına yol açan bu maki-
na, süreç içinde daha gelişmiş başka bir makinaya, örne-
ğin kısmen veya tamamen dijitalleştirilmiş bir makinaya 
dönüştürülerek şeylerin birbirine bağlanmasını, ilişkilerin 
yerinden çıkarılmasını daha da hızlandırdı.11 

3. DİJİTALLEŞME

Dijitalleşme nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğünde diji-
talin Türkçe karşılığı “sayısal” olarak belirtilmiş ve veri-
lerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterildiği 
kavram biçiminde tanımlanmaktadır.12 Bu tanımdan da 
anlaşıldığı üzere, dijitalleşmenin arkasındaki mantık, 
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“sayısallaştırma”dır. Sayısallaştırma ses, görüntü ve metin 
halindeki mesajların iletilebilen, depolanabilen sinyallere 
dönüştürülmesi sürecidir. Bir dizi teknolojinin, örneğin 
telefon, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı, sinema, tele-
vizyon, video, bilgisayar gibi iletişim araçlarının ortaya 
çıkışıyla gelişme kaydetmeye ve toplumu etkilemeye 
başladı. Sayısallaştırma veya dijitalleşme aslında, buharlı 
makina gibi ekonomik alanı ilgilendiren bir olgu olması-
nın ötesinde, toplumsal, kültürel bir dönüşümü de ifade 
etmektedir.

Sayısallaşmanın gündelik hayatın her alanında yerini al-
ması bir dizi fikir ve icadın, özellikle bilgisayarların ortaya 
çıkışıyla daha da mümkün hale geldi. Açıkçası, temel ola-
rak bilgisayar ve internet gibi araç gerecin gündelik ha-
yatımıza girmesiyle birlikte çeşitli nesneleri içeren bir ağ 
yapısından da fikir düzeyinde bahsetmek mümkündür. 
Bu sürecin, özellikle bilgisayarın birden ortaya çıkmadığı-
nı söylemeliyiz. Bunu en basit şekilde ifade etmenin yolu, 
dilimizde kullandığımız bilgisayar sözcüğüdür.

Bilgisayar sözcüğünün ilk kullanımı, kompüter şeklinde 
olmuştur. Açıkçası bilgisayara, kompüter dememiz kötü 
bir taklidin, İngilizce computer’a benzetmenin bir sonu-
cuydu. Ama günümüzde kullandığımız bilgisayar söz-
cüğü taklit edilip iletmek istediğimiz derin anlama (bilgi 
veya veri saymak işini yapan makina genel anlamındaki 
bilgisayar) en yakın sözcük olduğundan yaygınlaştı. Yeni 
makinaların da hayatımıza girmesi buna benzer bir yay-
gınlaşmanın bir sonucudur.

Bilgisayarlar başlangıçta hesap makinası olarak düşünül-
dü; ancak Soğuk Savaş döneminde askeri amaçlı olarak 
kullanıldı. Asa Briggs ve Peter Burke göre, bilgisayarın ta-
rihindeki temel motivasyon savaştı ve bu, dolaylı yoldan 
kapitalist kâr anlayışıyla bağlantılıydı. 1950’lerin ortasın-
da ABD’de bulunan az sayıdaki bilgisayar hükümetin ve 
üniversitelerin kontrolündeydi. Süreç içinde bilgisayar-
ların sayısı hızla artarken, bankalar ve sigorta şirketleri 
gibi resmi olmayan kurumlar da hesaplamalarıyla en 
kısa sürede müşterilerini memnun etmek, verileri depo-

lamak için altyapılarını yenileyerek bilgisayarlara göre 
şekillendirmeye başladı. Bilgisayarların kullanım alanları 
da 1970’li yılların sonlarına doğru topluma, kişilere hızla 
yayıldı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için 1947 yılların-
da transistörün (sinyali yükseltip akım ve gerilim kazancı 
sağlayan cihazlar) keşfedilip ilk işlemcilerin13 üretilmeye 
başlaması, yani başlangıçtaki devasa büyüklükteki bilgi-
sayarların boyutunun küçülmesi beklendi.14 

Bilgisayarlar gündelik hayatımızın içine iyice yerleşirken, 
bunların birbiriyle nasıl iletişime geçebileceği konusunda 
fikirler de üretilmeye başlandı. Soğuk savaş döneminde, 
1950’lerde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer sa-
vaş her iki kesimi de kaygılandırdı. Meydana gelebilecek 
nükleer bir felaket ülkenin altyapısını, özellikle ulusal tele-
fon ağını çökertebilir ve saldırıya karşılık verme süresi de 
uzayabilirdi. Bu sorununun aşılmasında, İkinci Dünya Sa-
vaşı döneminde RAND15 şirketinde görevli Paul Baran’ın 
büyük bir katkısı oldu. Baran, sinirbilimi teorilerinden 
hareketle nükleer saldırıdan etkilenmeyecek ve kesintiye 
uğramayacak bir iletişim modeli önerdi. Geleneksel ileti-
şimde bağlantılar merkezden çevreye doğruydu. Nükleer 
bir saldırıda merkezin yok edilmesi iletişim altyapısının 
çökmesi anlamına gelmekteydi. Oysa Baran’ın önerdiği 
sistem bunun tam tersiydi; bilginin merkeze bağlı olma-
dan birimler arasında ağ sistemi aracılığıyla dolaşımını 
varsayıyordu. Mevcut sistemin yerine yeni sistemin ku-
rulması o dönem için olanaklı değildi; ancak daha sonra 
Amerikan İleri Araştırma Projeleri Birimi (ARPA) Baran’ın 
bu düşüncelerine somutluk kazandırdı. Yani bilgisayarla-
rın iletişim kurmasını sağlayan ilk ağı, ARPANET’i16 askeri 
amaçlar doğrultusunda 1969’da geliştirdi.17  

1980’li yıllara gelindiğinde ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF), 
yukarıda bahsi geçen teknolojinin kullanım alanını üni-
versitelere doğru genişletti. Böylelikle ağın askeri payı 
azaldı, veri akışı arttı ve NSFNET isimli sivil bir ağ geliştiril-
di. NSFNET ağı kısa sürede kamu kurumlarına ve düşünce 
kuruluşlarına doğru genişledi. Bu gelişmelerin yanı sıra 
1989 yılında Avrupa’da CERN’de Tim Barners-Lee tarafın-
dan www olarak bilinen world wide web (dünya çapında 

13 İşlemci: Verileri değerlendirip yeni veriler üreten elektronik aygıta verilen isimdir.
14 Schiller, D. 1999. Digital Capitalism: Networking The Global Market System, The MIT Press, Cambridge; Asa Briggs-Peter Burke, 2011. Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev: Ü. H. Yolsal ve E. 

Uzun, Kırmızı Yayınları, İstanbul. 
15 RAND: Araştırma ve Geliştirme.
16 ARPANET: Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı Ağı.
17 Ryan, J. 2010. A History of The Internet and The Digital Future, Rreaktion Books, London.
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ağ) ya da yeni medya (internet)18 geliştirilerek toplumla-
rın ve insanların birbirine bağlanması sağlandı.19 

Bahsedilen kısaltmayla (www) ünlenen bu yeni medyanın 
temel ilkeleri nelerdir? Örneğin Manovich20, yeni medya-
nın sayısal temsil, modülerlik, otomasyon, değişkenlik ve 
kod çevrimi özellikleri olduğundan bahseder. Sayısal tem-
sil, medya ürünlerinin matematikselliğini, sayısal kodu ifa-
de eder. Yani ortamdaki bütün verilerin sayılabilir, çoğal-
tılabilir, dağıtılabilir hale gelmesidir. Burada modülerlik, 
görüntü, ses, şekil gibi ögelerin daha geniş düzeydeki nes-
nelerle bir araya getirilirken eski hallerini korumasıdır. Bir 
internet sayfasındaki her bir ögenin ayrı ayrı değiştirilebil-
mesi buna örnek teşkil edebilir. Otomasyon, herhangi bir 
kullanıcı olmaksızın şeylerin üretilebilmesi anlamına gelir. 
Örneğin bir filmde yer alan nesneler yazılım tarafından 
otomatik bir biçimde üretilebilir. Değişkenlik, bir nesnenin 
sonsuz sayıda (yazılı, görsel, işitsel) uyarlamasının müm-
kün hale geldiğine işaret eder. Kod çevrimi ise bir nesne-
nin farklı biçimlerinin (imge, ses, metin ve sayısal veri gibi 
farklı türlerinin) bir araya getirilmesine gönderme yapar.

Yukarıda değindiğimiz bütün bu özellikler bizi, insan ve 
hayvan gücünün cansız bir güçle yer değiştirmesini ifa-
de eden makinaların temel mantığına götür. Her ne ka-
dar ilk makinalar gibi dijitalleşme insanları ve fiziki şeyleri 
bir yerden bir yere taşıyamasa da insanların ve şeylerin 
temsillerini buharlı makinalardan daha hızlı bir biçimde 
bir yerden bir yere ulaştırır. Bu bağlamda dijitalleşme ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan bilgisayar ve internet gü-
nümüzde yalnızca ticari karşılığı olan bir meta değil, aynı 
zamanda dünyanın her yerinden insanların, şirketlerin 
birbiriyle iletişim kurduğu, veri-görüntü paylaşımında 
bulunabildiği, içeriğe müdahale edilebildiği, farklı insan-
lara farklı mesajların iletilebildiği, alışverişin yapılabildiği, 
gözetim ve denetlemenin ve benzerinin daha rahat bir 
şekilde gerçekleştirilebildiği sanal bir ağdır.

Toplumlar ve insanlar arası dijitalleşmenin dünya çapında 
görünür olmasını sağlayan bir ortamı olan söz ettiğimiz 
sanal ağın temelinde yatan fikir, makinanın temelinde 
bulunan fikirle örtüşmektedir. Yani makina fikri, şeyler 
arasında bağlantı kurup, zaman ve mekânı en verimli 
şekilde kullanmak fikri burada yinelenmektedir. Kısacası 

bu yorumdan destek alarak, internet bir çeşit makinadır 
denilebilir. Bunun ileri boyutunda ise makinaların birbi-
riyle ve insanlarla etkileşime geçerek zamanın en verimli 
şekilde kullanıldığı, ağın, algılayıcıların olduğu her yerde 
mekânın sorun olmaktan çıkartıldığı, üretimin ve benze-
rinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden 
Nesnelerin Genel Ağı fikri yer alır.

4. NESNELERİN GENEL AĞI

Nesnelerin Genel Ağı’nın ne olduğunu açıklamadan önce 
belki de kısaca şu sorunun cevabını vermeliyiz? Nesne 
nedir? Sözlüklerde nesne, “belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi 
olan her türlü cansız varlık” biçiminde tanımlanır.21 NGA 
bağlamında ise nesne daha geniş bir anlama sahip olup, 
izleme cihazları, sensörler, biyoçipler (elektronik çip), eri-
şim düzenekleri ve benzeri, hatta insanlar ve diğer canlı-
lar biçiminde ifade edilir.

Burada kısaca açıkladığımız nesnelerin birbirine birebir 
bağlı hale geçmesini sağlayan, fiziksel karşılığı olan sa-
nal ağ, literatüre Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 
olarak doğrudan tercüme edilmiştir. Bu konuda iş yapan 
şirketlerin çoğunun da dilimize aynı şekilde çevirerek 
kullandığı bu terimi biz Nesnelerin Genel Ağı biçiminde 
tanımlamaktayız. Bunun nedenlerinden bir tanesi, Nes-
nelerin İnterneti teriminin direkt çeviri sonucu elde edilen 
bir terim olmasıyla birlikte daha genel bir ağ fikrini tem-
sil etmede eksik kaldığını düşünmemizdir. İkinci neden, 
Nesnelerin İnterneti teriminden sadece internet üzerin-
den nesnelerin birbiriyle bağlantıya geçmesinin anlaşıl-
masıdır. Oysa nesnelerin kendi aralarında veya nesnelerin 
insanlarla bağlantı kurması yalnızca internet üzerinden 
değil, aynı zamanda nesnelere algılayıcılar ve elektronik 
devreler eklendiğinde ya da insan duyuları ve uzuvlarıyla 
etkileşim aracılığıyla da sağlanabilir. Üçüncü olarak, inter-
net teriminin Türkçe düşünürken beyinlerimizde bir ağ 
fikrinin canlanmasına yardımcı olacak yeterlikte derinliği 
olmamasıdır. Dördüncü neden ise Nesnelerin Genel Ağı, 
Nesnelerin Özel Ağı, Nesnelerin Mahalle Ağı ve Nesnele-
rin Şehir Ağı gibi çeşitli ölçeklendirmelerin önerdiğimiz 
terimle dilimizde daha uygun bir şekilde yapılabildiğini 
düşünmemizdir. Dolayısıyla algılayıcıların, ağların olduğu 

18 Dünyadaki bilgisayar sistemlerini ve ağlarını birbirine bağlayan internet, “Interconnected Networks”, yani “Birbirine Bağlantılı Ağlar” ifadesinin kısaltılmış hâlidir.
19 Schiller, D. 1999. Digital Capitalism: Networking The Global Market System, The MIT Press, Cambridge.
20 Manovich, L. 2001. The Language of New Media, MIT Press, Cambridge.
21 www.tdk.gov.tr, son erişim tarihi: 25.03.2018.
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yerde nesnelerin kendi aralarında birbirine ve daha büyük 
sistemlerle ve de insanlarla bağlanabileceği düşüncesin-
den hareketle, Nesnelerin Genel Ağı (NGA) teriminin daha 
uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Nesnelerin Genel Ağı’nın temel mantığını, nesnelerdeki 
algılayıcılardan elde edilen verilerin değerlendirildikten 
sonra bilgi haline getirilerek operatörlere veya ilgili kişile-
re aktarılması meydana getirir. Bu makinadaki her nesne, 
RFID, NFC, sensörler ve benzeri algılama yöntemleri ile 
ve Wi-Fi, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, kızıl ötesi ve benzeri 
kablosuz iletişim teknikleri aracılığıyla nesneler hakkında 
veriler oluşturur.22 Böylece nesnelerin fiziksel özellikleri 
(sıcaklık, basınç, titreşim, ses, ışık, koku ve benzeri) algıla-
yıcılar tarafından sayısal verilere dönüştürülürken, nesne-
ler de insanlar gibi olmasa da veri toplayıp karar vererek 
iletişime geçen yarı canlılar haline gelir.

Her şeyin dijitalleştirilerek, yani sayısallaştırılarak kontrol 
edilmesi, denetlenmesi biçiminde tanımlayabileceğimiz 
Nesnelerin Genel Ağı hangi alanlarda kullanılır? Her geçen 
gün kullanım alanları23 genişlemekle birlikte, genel olarak 
endüstriyel otomasyon, sağlık, bina-ev otomasyonu ve 
ulaşım gibi alanlarda karşımıza çıkar. Endüstriyel alanda, 
verimliliği ve güvenli dağıtım sistemini elde etmek için di-
jital kontrol elemanları kullanarak proses kontrollerini, hiz-
met bilgi sistemlerini ve operatör araçları otomatik hale 
getirir. Sağlıkta, vücudun birden çok fizyolojik paramet-
lereleri anlık olarak elde edilerek insanların sağlıklarının 
takip edilmesini sağlamak, bina ve ev otomasyonunda ise 
konfor ve güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır. Öte yan-
dan ulaşımda ise sürücü ile araç arasında veya çoklu ara-
sında arabağlantı kurarak çeşitli ulaşım sistemleri arasında 
kontrol, bilgi işlem ve iletişim entegre edilebilir.

5. SONUÇ YERİNE

Bu çalışmanın odağında makina ve bağlantılılık fikri yer 
almaktadır. Bağlantılılık her ne kadar yeni bir fikir gibi gö-
rünse de makinalar dahil geçmişteki teknolojik gelişim-
lerin temelinde yükselmektedir. Bağlantılılığın başlangıç 
noktası olarak makinaların gündelik hayatta yaygınlaştığı 
dönemi alırsak, bunun yalnızca üretimi değil aynı zaman-
da şeyler, insanlar ile etkileşimi de şekillendirdiği söyle-
nebilir. Makina mekânı hız yoluyla kat ederken şeyleri 

birbirine daha da yakınlaştırdı, ve hala bağlantılı hale ge-
tirmektedir. Araçsal açıdan şeylerin birbirine yakınlaşma-
sının bir yanında üretimin, kârın maksimizasyonu varsa, 
diğer yanında da bağlantılılık aracılığıyla şeylerin, insan-
ların kontrol edilmesi, denetlenmesi bulunmaktadır.

Makinanın sağladığı bu bağlantılılık, dijitalleşmenin, bilgi-
sayarın, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte daha yo-
ğun bir etki yaratmaktadır. Dijitalleştirilen veriler aracılığıyla 
nesneler ve insanlar birbirine daha da yakın hale gelmek-
tedir. Gerçekliğin semboller üzerinden taşınmasıyla iletişim 
ve bilgi alışverişi hızlanmakta, bilgiye ulaşım ve bilginin 
aktarımı kolaylaşmakta, başka coğrafyadaki sorunlara in-
sanları daha duyarlı hale getirmekte, üretimin fabrikaların 
dışındaki alanlarda, örneğin evlerde yapılabilir hale gelmesi 
ve benzeri sağlanmaktadır. Ancak bu yakınlık, bir yandan 
geleneksel meslekleri, yüz yüze ilişkileri ve benzerini orta-
dan kaldırırken, diğer yandan da Foucault’un Hapishane-
nin Doğuşu’nda ifade ettiği panoptikon (herkesi gözlemle-
mek) fikrinin daha incelikli bir hali gibi bireylerin, dolayısıyla 
toplumların gözetimini de beraberinde getirmektedir.

Günümüzde makina ve dijitalleşmeye temellerini dayandı-
ran yeni bir gelişmiş makina ve yeni bir gelişmiş bağlan-
tılılık fikrinin taşıyıcısı olarak Nesnelerin Genel Ağı'nı gör-
mekteyiz. Bu bağlantılılıkta yeni olan, makinaların fiziksel 
ortamı gözlemleyip başka makinalara, insanlara veya daha 
büyük bir sisteme elle tutulabilen fiziki nesnelerden çok, 
ölçülebilen, kontrol edilebilen, denetlenebilen veri akışın-
da bulunulmasıdır. Bunun aracılığıyla, zamanın daha etkili 
kullanılarak şeylerin daha kolay bir şekilde işleyişinin sağ-
lanmasının mümkün hale gelmesidir. NGA’nın sağladığı 
olanaklar nesnelere sahip olabilenlere, belli bir konfor, gü-
venlik, daha nitelikli bir yaşam sunacak olsa da makinayla 
başlayan ve daha sonrasında dijitalleşmeyle devam eden 
bağlantılılık insanlar arasındaki ilişkilerin dönüşümünün 
yanında, insanın kendisine, birbirlerine karşı hissizleşmesi-
ne yol açtığını belirtmeliyiz. Başka bir ifadeyle, makinayla 
başlayan bağlantılılığın yeni bir fikir olmayıp, hayatın her 
alanının makina ağlarıyla çevrelenmeye sürekli bir şekilde 
devam edildiğini söyleyebiliriz. Kısacası NGA düşüncesi, 
tam da metnin başlarında anlatmaya çalıştığımız endüst-
rinin devrimiyle, dolayısıyla insanlığı o noktaya taşıyan 
yollardan biri olan, özellikle akışkanların nitelik değiştirme-
siyle ve devinimiyle çalışan buharlı makina ya da en genel 
haliyle makina terimiyle doğrudan bağlantılıdır.

22 Oral, O., Çakır, M. 2017. “Nesnelerin İnterneti Kavramı ve Örnek Bir Prototipin Oluşturulması,” MAKÜ FEBED, sayı 1, s. 173.
23 www.endustri40.com/nesnelerin-interneti-ve-endustriyel-uygulamalari.
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T    eknolojinin özellikle dijital bo-
yutunun gittikçe hayatın içine 
işlediği günümüz toplumun-

da, doğada var olan her nesne ve 
her bireyin, Nesnelerin Genel Ağı adı 
verilen, mümkün olan en genel ağ 
içerisinde birbirine bağlı hale geç-
mesi hedefine doğru ilerlemekteyiz. 
Bu ilerleyişin, insan, toplum ve üre-
tim ilişkileri üzerinde sadece olumlu 
etkiler yaratmayacağı, aynı zamanda 
olumsuz etkilere de sahip olacağı 
beklenmektedir. Olumlu ve olum-
suz bu etkileri şu biçimde özetlemek 
mümkündür:

Nesnelerin Genel Ağı’nın Avantaj ve 
Dezavantajları Nelerdir?

Avantajlar

1. Hayatı Yönetmek Daha Kolay Hale 
Gelebilir

Nesnelerden meydana gelen bir 
Nesnelerin Genel Ağı’nda ihtiyaç 
duyulan verilere ulaşmadan önce, 
gerekli olan sensörlerin ve veri ile-
tim elemanlarının ilgili yerleşimleri 
yapılabilir. Dolayısıyla, bu yerleşime 
emek ve zaman harcamadan, nere-
deyse sınırsız sayıda verinin üretil-
mesi ile birlikte arzu edilen bilgiye  
anında erişilebilir. Buna örnek ola-
rak, güvenlik sistemlerinin kapı kilit-
leriyle ilişkili bir şekilde işbirliği yap-

ması ve daha önceden tanımlanan 
güvenlik bariyerleri ihlal edildiğinde 
ihlal eden nesnenin kapalı ortamda 
otomatik bir biçimde hapsedilme-
si verilebilir. Anında veriye erişimle 
birlikte hayatı, enerjiyi, kaynakları ve 
hedefleri optimum ve daha verim-
li işleyecek şekilde yönetmek daha 
kolay olabilir. Mesela, manuel olarak 
sipariş vermenin sayısı azalacağı için, 
fazladan satın almak yerine ihtiyaç 
olduğunda otomatik olarak sipariş 
gerçekleştirilebilir ve böylelikle ge-
reksiz sarfiyat önlenebilir. Yaşadığı-
mız mekânlar ve onların ihtiyaçla-
rından anbean haberdar olabiliriz. 

www.channelnews.com.au/iot-call-for-better-security
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Daha fazla veriyle birlikte karar alma 
süreçleri de muhtemelen daha basit 
hale gelebilir. Daha sağlıklı kararların 
alındığı daha kaliteli ve konforlu bir 
hayat mümkün olabilir.

2. Stokların Takibi Daha Kolay Hale 
Gelebilir

Birçok ticari şirketin stok listelerinde 
olduğu gibi, anında istenilen veriye 
erişimin temin edilmesi karar me-
kanizmalarının daha basit ve hızlı 
bir şekilde işletilmesine zemin ya-
ratabilir. Manuel olarak stokta neler 
olduğunun kontrol edilmesi yerine, 
dijital etiketlemeden ve dijital veri-
lerden faydalanılarak ihtiyaç duyu-
lan mallar ya da nesneler ve bunların 
noksanlıkları ya da mevcudiyetleri 
anında tespit edilebilir. Bu özellikler, 
sipariş verildiğinde, zaman sarfiyatı-
nın önüne geçerek finansal açıdan 
daha avantajlı olabilir.

3. Otomasyon Kapsamlı Bir Şekilde 
Gerçekleştirilebilir

İnsanın prosesler üzerinde doğru-
dan idaresi olmaması ya da prosesin 
özerk (otomasyona dayalı) şekilde 
işleyebilmesi durumu otomasyon 
olarak tanımlanabilir. Otomasyon, 
işlerin tekdüze bir şekilde sırayla 
yapılmasını, hizmet kalitesinin ve 
günlük işlerin insan müdahalesi ol-
madan denetlenebilmesini sağlar. 
Girdiler, çıktılar, güvenlik, takip, sıra-
lama ve sınıflandırmalar, stok yöne-
timi ve benzeri otomatik bir şekilde 
gerçekleşebilir. Yerel ya da en genel 
haliyle küresel ölçekte otomasyon, 
farklı seviyelerde tanımlanabilen, 
adlandırılabilen, yönetilebilen çok 
sayıdaki mevcut nesne ağı ve bunu 
takiben ya da bununla eş zamanlı 
olarak tanımlanabilen, adlandırılabi-

len, yönetilebilen Nesnelerin Genel 
Ağı ile mümkündür. Burada en can 
alıcı noktalardan biri ise her şeyin 
fiziksel olarak yönetilmesinden ziya-
de, dijital bir biçimde yönetilmesinin 
de yeterli olabilmesidir. Bunun yanı 
sıra, çoğunlukla vasıfsız işgücünün 
gerçekleştirdiği işler otomasyon sis-
temlerine bırakılırken, oluşacak boş 
zamanı insanlar daha yaratıcı bir şe-
kilde kullanabilirler. Örneğin insanlar 
ilgisini çeken bir konuya daha fazla 
zaman ayırabilir ve başkalarıyla da 
paylaşabileceği o konuda yaratıcı 
fikirler oluşturabilir. Kısacası, NGA 
bütün nesneleri ve insanları birbiri-
ne bağlayan ve tamamen otomatik 
işleyen bir ağ olacağı için daha yük-
sek kalitede üretim ve tüketim, boş 
zaman ve benzerini de beraberinde 
getirebilir.

4. Ürünler ve Hizmetler Daha Makul 
Fiyatlarda Olabilir

İmalat proseslerinin otomasyon ile 
yeniden şekillendirilmesi Nesnele-
rin Genel Ağı’nın ya da farklı nesne 
ağlarının kullanılmasıyla mümkün 
olabilir. Bu yeniden şekillendirme-
ler üzerinden elde edilecek kârların 
bir kısmı sermaye sınıflarının emek-
siz kazancına dönüşürken, bir kısmı 

yeni üretim araçlarının elde edilme-
sine, bir kısmı yeni nesne ağlarının 
yapılandırılmasına ve geri kalan kıs-
mı da ürünlerin fiyatlarına ve benzeri 
başka alanlara aktarılabilir. Böylece, 
ürünlerin fiyatlarında bir miktar dü-
şüş gözlemlenebilir ve kârın büyük 
olasılıkla küçük bir miktarı da tüke-
ticilere olumlu olarak geri dönebilir. 
Geleceğin yeni ürünleri biraz daha 
makul ödemelerle temin edilebilir. 
Bu da insanların hayat standartların-
da az da olsa bir iyileşme yaratabilir.

5. Bilgiye/Veriye Erişim Kişiye Özel 
Hale Getirilebilir

Taşınabilir ve vücuda takılabilir akıl-
lı cihazlar kullanılarak, Bluetooth 
teknolojileri sayesinde, Nesnelerin 
Genel Ağı ya da farklı nesne ağları 
aracılığıyla duyurular yapılabilir. Ör-
neğin bir binadaki ilgili bilgilendir-
me ekranları, bu mekâna giriş yapan 
kişinin kişisel tercihlerine bağlı ola-
rak, akıllı telefonundan gerekli bil-
gileri temin ederek ihtiyaç duyduğu 
bilgilendirmeyi ya da veriyi kendisi-
ne gösterebilir. Firmalar açısından 
bakıldığındaysa, ürünlerin tanıtımı 
amacıyla NGA uyumlu cihazlar bu 
mekânlarda kullanılabilir.

6. İnsanlar Arzu Ederlerse, Nesne-
lerin Genel Ağı’nın kapsamı dışında 
kalabilirler

Nesnelerin Genel Ağı, küresel ölçek-
te en çok tartışılan konulardan biri 
olması dışında, hemen hemen her 
kesim tarafından kabul görmekte-
dir. Bunun en önemli sebeplerin-
den biri, insanların küresel ölçekteki 
olaylardan anında haberdar olmak 
istemeleri ve bir diğeri ise sosyal çev-
relerinin onları etkilemesi olduğu 
söylenebilir. Doğal olarak, teknolo-
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jiyle ilişkisini kontrol altında tutmak 
isteyenler için de bir fırsat sunula-
bilir. Örneğin NGA seviyesindeki 
bir ağın ya da başka alt ağların bir 
parçası olmak istemeyenler, gerekli 
güncellemeleri yapmayarak bu ağ-
ların dışında kalabilirler. Gittikçe ço-
ğalan toplumsal gözetleme tekno-
lojileri dikkate alındığında, bu bahsi 
geçenlerin gerçekleşme olasılığı her 
ne kadar az görünse de şehir merke-
zi dışında kalan alanlarda buna dair 
bir umudun olduğu söylenebilir.

7. Farklı Toplumsal ve Ekonomik 
Sorunlar Daha Etkili Bir Şekilde Ele 
Alınabilir

Nesnelerin Genel Ağı ya da farklı 
nesne ağları aracılığıyla oluşturula-
cak daha gelişmiş iletişim teknoloji-
leri ile sadece yereldeki toplumsal ve 
ekonomik iyileştirmeler değil, aynı 
zamanda küresel düzeydeki tüm 
insanlığı ilgilendiren sorunların çö-
zümüne katkı sağlanabilir. Mesela, 
daha az enerji tüketilerek yerel ve 
küresel ölçekte daha hızlı ve yaygın 
bir şekilde insanları, özellikle de geli-
şime muhtaç olanları belli konularda 
daha eğitimli kişiler haline dönüştür-
mek olasıdır. Bireylerin sağlık sorun-
larıyla ilgilenmek ve bunlara çözüm 
önerileri getirmek sistematik bir iş-
leyiş tarzıyla yönetilebilir. Akademik 
araştırmalardan tutun da tarım tek-
niklerine ve hatta gelir dengesizliği-
ne varana dek farklı konularda daha 
kolay ve hızlı gelişmeler kaydedile-
bilir, belki de kesin olmasa da kısmi 
çözümler temin edilebilir.

Dezavantajlar

1. Uyumsuzluk Sorunu Meydana 
Gelebilir

Günümüzde, farklı teknolojik cihaz-
ların ya da nesnelerin birbirleriyle 

uyumlu çalışmaları konusunda bir 
dizi sorun bulunmaktadır. Bu du-
ruma özellikle değişik üreticilerin 
ürünlerinin bir arada kullanılması 
halinde rastlanmaktadır. Örneğin 
bazı yazılım programlarının eski 
versiyonlarının yeni işletim sistem-
lerinde kurulumları gerçekleştirildiği 
zaman, uyumsuzluk sorunlarıyla sık 
bir şekilde karşılaşılmaktadır. Tek-
nolojinin gittikçe farklı alanlara, top-
lumsal, kültürel, siyasal, ekonomik ve 
benzeri düzeylere uyarlanması bu 
sorunları daha da çoğaltmaktadır. 
Ortak bir ağ içinde iş gören farklı ma-
kinaların uyumlu bir biçimde iletişim 
kuramaması ya da çalışamaması ise 
üretimin bir formunun gerçekleşti-
rildiği toplam sistemde kesintilere, 
durmalara ya da zaman kayıplarına 
sebep olabilir. Bu konuyla ilgili ulus-
lararası standartların eksikliği de 
uyumsuzluk sorununu pekiştirerek 
çözümünü geciktirmektedir.

2. Karmaşıklık Artabilir ve Buna 
Bağlı Olarak Elde Edilen Fırsatlardan 
Yararlanılması Zorlaşabilir

Günümüzdeki küçük ölçekli nesne 
ağları bile yeterince karmaşıkken, 
dünya çapında milyarlarca cihazın 
ya da nesnenin bir ağ üzerinden iki 
yıl içerisinde birbirine bağlanaca-
ğı düşünüldüğünde, karmaşıklığın 
iyice artacağı söylenebilir. Bu kar-
maşıklık içerisinde yazılımlarda ya-
pılacak ufak bir hata ya da bilginin 
tam olarak doğru yönlendirilememiş 
olması dahi önemli zaman kayıpları-
na ve mali sıkıntılara sebep olabilir. 
Örneğin bir yazılım hatası sonucu bir 
nesne stokta sürekli eksik görünebi-
lir. Dolayısıyla, bu hata fark edilene 
kadar manuel ya da otomatik olarak 
sipariş verilmeye devam edilebilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken şu 
ki, bilgi gereklidir ancak gereğinden 

fazla ve çeşitli bilgi, karmaşık halde 
üretilen ve depo edilen ya da hatalı 
bilgi sorun yaratabilir.

3. Mahremiyet ve Güvenlik Açısından 
Eksikler Oluşabilir

Oldukça fazla miktarda üretilen ve 
kullanılabilir olan bilgi kümeleri, 
kapsamına insanların da dâhil oldu-
ğu Nesnelerin Genel Ağı nesnelerini 
riskli koşullarla karşı karşıya bıraka-
bilir. Örneğin bir ağa izinsiz bir şe-
kilde sızıldığı ve bahsi geçen ağdan 
bilgi çalındığı zaman, büyük olası-
lıkla bu ağa bağlı kişiler mahremi-
yet ve güvenlik açısından, sağlık ve 
finansal yönden tehdit altında olabi-
lir. Kişisel ve gündelik yaşam tarzları 
ulu orta paylaşıma açılabilir. Bu, aynı 
zamanda NGA kapsamında kişilerin 
önceden talimat verdikleri özel mah-
remiyet ve güvenlik ayarlamalarının 
kendi istekleri dışında değiştirilebil-
mesi olasılığını da akıllara getirmek-
tedir. Bu nedenle, kişilerin kendi özel 
NGA mahremiyet ve güvenlik ayar-
lamalarını rutin bir şekilde güncel-
lemeleri ve gözden geçirmeleri ge-
rekebilir. Böylece, daha genel olarak 
toplumsal ve özel olarak da kişisel 
zaman kayıpları oluşabilir.

4. Vasıfsız Emekçilerin İstihdamı 
Mümkün Olmayabilir

Otomasyon faydalıdır, ancak bu fay-
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da, emekçilerin eğitilerek mevcut ya 
da yeni iş koşullarına adapte olması-
nı göz ardı ederse ya da ani işten çı-
karmalara yol açarsa, toplumun üre-
tici, yoksul sınıflarına zarar verebilir. 
Eskiden, yeni işe başlayan bir emekçi 
basit işlerde çalışarak hayatını idame 
ettirir, süreç içinde yeteneklerini ge-
liştirir ve gittikçe ustalaşırdı. En basit 
ve sıradan işler ileri teknoloji ve oto-
masyon kullanılarak yapılırsa, yeni 
işe başlayan emekçilerin bir bütün 
olarak işi ve bu işle ilgili prosesleri 
öğrenememe riski vardır. Buna ek 
olarak, böylesi bir durum insanların 
işsiz kalmasına ve daha fazla yoksul-
laşmasına yol açabilir.

5. Pek Çok Alanda İnsani Yetenekler 
Gerileyebilir

İnsanın, bedenini kullanarak hayatın 
merkezine yerleştirdiği iletişim ve 
üretim ile ilgili fiziksel hareketler, yani 
duyu, düşünce ve yetenekler Nesne-
lerin Genel Ağı’nın sağlayacağı diji-
tal ortamla birlikte gittikçe azalabilir 
ve hatta kişilerarası fiziki temaslar 
da ortadan kalkabilir. Düşünsenize, 
bütün insanların ve hatta belki bü-
tün emekçilerin dijital ortamda bilgi 

paylaşımında bulunduğunu. Muhte-
melen dijital duygu ve düşünce alış-
verişine adapte olan bu insanlar karşı 
karşıya geldiklerinde ne yapacakları-
nı şaşırabilir ya da yirmi birinci yüzyı-
lın ilk yarısındaki kapitalist dönemin 
yabancılaşmasını aşan bir hissizleş-
meyi deneyimleyebilir.

6. Her Birey Kişisel Seçimlerini Yap-
makta Acizleşebilir 

Nesnelerin Genel Ağı'na ya da daha 
küçük nesne ağlarına, beraberinde 
oluşan teknolojik gelişmelere ve 
bunlarla birlikte ortaya çıkabilecek 
yaşam tarzlarına uyarlanmayı tercih 
etmeyen bireyler de olabilir. Bahsi 
geçen ağ yapıları nedeniyle tüketici-
ler, öncekine kıyasla daha açık ve şef-
faf küresel bir ortamın büyülü dünya-
sında yaşamaya mecbur bırakılabilir, 
alış veriş arzuları daha da artırılabilir 
veya kontrol altına alınabilir. Böylesi 
bir durumda, yani aşırı kontrolün şir-
ketler için geçerli olmadığının söyle-
nebileceği bir durumda, üretilen ve-
rilerden fayda sağlayan şirketlerden 
ziyade muhtemelen tüketiciler daha 
fazla zarar görecektir. Kısacası, tek-
noloji hayatımızı irademiz dışında 

kontrol etmeye başlarken, insanlığa 
değil az sayıdaki şirketlere fayda sağ-
lanması söz konusu olabilir.

7. NGA Teknolojisinin Geleceği 
Sadece Kâr Odaklı Kurulabilir

Nesnelerin Genel Ağı önünde so-
nunda insanlar tarafından tasarla-
nan bir ağ olacağı için, bu ağın ça-
lışma mekanizmaları ve sağlayacağı 
faydalar ve zararlar kendisini yaratan 
insanların düşünme, duygulanım ve 
benzeri ilişkilerine bir şekilde benze-
yebilir. Buradan şu çıkarım yapılabi-
lir: Tüketim, büyük olasılıkla bu ağın 
arkasında yer alan itici bir güç ola-
bilir ve farklı güç odaklarının bu ağı 
etkileme oranları ve bu etkinin dere-
cesi muhtemelen değişebilir. Diğer 
bir deyişle, görünüşe bakılırsa em-
peryalist ve kapitalist politik etkiler, 
bu ağı kontrol altına alabilir ve günü-
müzde internet ya da sosyal medya 
üzerindeki kısıtlamalar ve aşırı dene-
tim NGA veya diğer nesne ağlarında 
da karşımıza çıkabilir. Bunu takiben, 
toplum korku yönetimiyle etkisizleş-
tirilip çaresiz bırakılırken, kâr maksi-
mizasyon mekanizmaları muhteme-
len pürüzsüz bir şekilde işler.
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1. GİRİŞ

Nesnelerin İnterneti (Nİ), çok sayıda akıllı cihazın (nesnelerin) internet 
üzerinden birbirine bağlandığı yeni bir eğilimin sonucu olarak ortaya 
çıkmış olup, bu teknolojiyi kullanan cihaz sayısı ve çeşidi her geçen gün 
artmaktadır. Şekil 1’de şematik olarak gösterildiği gibi, coğrafi olarak bir-
birine uzak ama bir iletişim ağı üzerinden bağlı bu cihazlar, insanlar ve 

1 FİGES A.Ş. Akışkanlar Mekaniği ve Termodinamik Birimi, ertan.karaismail@figes.com.tr. 
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Şekil 1. Nesnelerin İnterneti’nin Üç Bileşenin Etkileşimi [1]
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diğer araçlarla iletişim kurarak, sensörler aracılığıyla elde 
ettikleri önemli verileri işlenmek ve analiz edilmek üzere 
buluta aktarır. Bu veriler, burada daha önceden belirlenen 
bir mantığa göre işlem görür ve sonrasında bilgilendirme 
ya da uygulama amaçlı geri gönderim sağlanır. Bilgiyi alan 
cihazlar buna göre gerekli davranışı gösterir. Giderek daha 
erişilebilir olan bulut imkanları ve artan bağlı cihaz sayısı, 
dijital teknolojik gelişmenin hem sonucu hem de göster-
gesi olarak kabul edilebilir.

Günümüzde Nİ sayesinde birçok alanda fayda sağlanmaya 
başlanmıştır. Örnek vermek gerekirse [2-5];

-
nı uzaktan izleyebilirler.

-
bilirler.

optimize ederek elektrik tasarrufu sağlayabilirler.

-
gulamasıyla izleyebilirler.

ihtiyacı ortadan kaldırılabilir.

-
rın üzerindeki sensörler sayesinde içinde bulundukları 
fiziksel durumu, sağlık durumlarını öğrenebilir ve diğer 
askerler ve araçlarla ilgili anlık bilgi alabilir ve haberleşe-
bilirler.

ya da ülke sınırları gibi kritik öneme haiz alanların gü-
venlik açısından takibi sağlanabilir.

-
rara neden olacak çalışma durumlarından sakınılabilir, 
bakım maliyetleri düşürülebilir ve verim artırılabilir.

İnovatif cihazların markete sunulması, var olan ürünlerin 
yeni ve  akıllı fonksiyonlarla donaltılması daha güvenli ve 
sağlıklı bir yaşam sağlamanın yanı sıra daha verimli, faydalı, 
rekabetçi ve katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesine 
de olanak sağlamaktadır. Nİ bu anlamda hayatımıza pek 
çok fayda sağlarken, özellikle ürün tasarımına dair ciddi 
zorlukları da beraberinde getirmektedir. Başarılı bir Nİ ci-
haz geliştirmenin püf noktası, geliştirme aşamasında orta-
ya konulan mühendislik çalışmalarında gizlidir.

Yapılan araştırmalara göre 2015 yılına kadar dünya gene-
linde 25 milyar, 2020 yılına kadarsa 50 milyar civarında 
birbirine bağlı cihaz olması öngörülmektedir [6]. Günü-
müzde  her ne kadar üretim otomasyonu, akıllı şehirler, 
tüketici elektroniği, sağlık sistemi ve ürünleri gibi konular 
öncelikli olsa da gelecekte Nİ’nin topla-bağla-ilişkilendir 
değerinden faydalanmamış hemen hemen hiçbir alan 
kalmayacağı aşikârdır. Nİ’nin iş yapılış modellerini ve sı-
nırlarını değiştiren marjinal etkisinin hemen hemen her 

küçük bütün firmalar bu yarışta şimdiden yerini almak ve 
geri kalmamak için gerekli altyapı yatırımlarını yapmaya 
ve bilgi biriktirmeye başlamışlardır [1].

Yakın zamanda araştırma ve geliştirme mühendisleri 
hâlihazırda tasarlayıp ürettikleri ürünleri akıllı ve birbiri-
ne bağlı ürünlere dönüştürmeleri yönünde muhtemel bir 
baskı hissedeceklerdir. Bu durum, alışıla gelmiş mekanik 
tasarım metotlarının kullanıldığı alanlarda, dijital tekno-
lojiye geçiş anlamına gelmekle birlikte, yeni zorlukları da 
beraberinde getirecektir.

2. NESNELERİN İNTERNETİ’NİN ÜÇ BİLEŞENİ

Nİ, nesne, nesneleri birbine bağlayan iletişim ağı ve nes-
nelerden gelen verileri analiz edip duruma göre karar 
verebilen bilgisayar sistemi, diğer bi deyişle bulut, olmak 
üzere üç ana bileşenden oluşur [1]. 

2.1 Nesne

Günümüzde arabalar, telefonlar, robotlar, endüstriyel 
ekipmanlar gibi ürünler hatta evler akıllı ve İnternet üze-
rinden birbirlerine bağlı olarak tasarlanmaya başlanmış 
olup, Nİ konseptinde nesne olarak tanımlanırlar. Nİ tek-
nolojisine yatırım yapan firmalar, nesnelere her geçen 
gün daha güçlü işlemciler, sensörler ile Wi-Fi ve Blueto-
oth gibi iletişim sistemleri ekleyerek, mümkün olan en 
yüksek performanslı ürünleri geliştirme ve pazara sunma 
yarışına girmişlerdir.

2.2 Ağ

-
tegre bir parçası olmakla birlikte cihazlar arası bağlantı-
nın olmazsa olmazıdır. Güvenilir ve sorunsuz çalışan bir 
ağ yapısı, yüksek hızlı IP yönlendiricilerine, anahtarlara ve 
ağ-geçidi teknolojisine sahip olmalıdır. Bu komponentle-
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rin her biri kendi başına birer nesne olarak düşünülebilir 
ve tasarımlarında mühendislik simülasyonlarından fayda-
lanılabilir. Nİ cihazlarının ve uygulamalarının yeni ve çeşitli 
davranışları, ağ yapısı için de yeni ve değişen ihtiyaçlar do-
ğurmaktadır. Bu sebeple ağ tasarımı ve protokoller, Nİ’nin 
önemli ve üzerinde yoğun çalışmalar gerektiren konula-
rından biridir.

2.3 Bulut

Nİ cihazları üzerindeki sensörlerden toplanan veriler ile-
tişim ağı üzerinden buluta gönderir. Bulut, gelen verileri 
depolayan, işleyen ve analiz eden bir platform; bir bilgis-
yar sistemidir. Nİ’nin işleyiş mantığını çalıştıran yazılımın 
kurulu olduğu bulutun servis protokolleri, nesneleri ta-
sarlayan mühendisler tarafından dikkate alınmalıdır. 

3. NESNELERİN İNTERNETİ’NDE TASARIM ZORLUKLARI

Uzmanlar Nİ’nin gerçek değerinin ve faydasının, cihazlar-
dan verilerin toplanmaya başlanmasından sonra ortaya 
çıkacağını belirtmektedirler. Bir gaz türbinini örnek ola-
rak ele alırsak, sahadan alınan vibrasyon verisi, operas-
yonel kararların alınmasında çok faydalı olacaktır. Büyük 
firmalar, simülasyon araçlarına doğrudan bağlanacak 
platformlar geliştirerek sahada kullandıkları ekipman-
ların performansını optimize etmeye ve yeni ürünler ta-
sarlarken bu verilerden faydanlanmaya başlamışlardır. 

-
den biridir [7].

Nİ stratejisi hem iş analitiği, hem teknik veri analitiği hem 
de nesneler için yazılım ve donanım tasarlayacak mühen-
dislerin karşılaşacağı tasarım zorlukları açısından oldukça 
önemlidir. Özellikle tasarım zorluklarını daha işin başın-
da iyi belirlemek veya bunların farkında olmak, doğru bir 
planlama yapmak için mutlaka gereklidir.

Nİ kapsamında, mekanik sistemlerden elektronik sistem-
lere geçerken, milyonlarca satır yazılımın ürüne eklen-

cihazlara geçiş her ne kadar ürünün güvenilirliğini birçok 
yönden artırsa da kablosuz bağlantıların yoğunluğu, 
transistörler ve yazılımın kendisi daha önce söz konusu 
olmayan yeni problemleri beraberinde getirmektedir. 

son yıllarda hızla yaygınlaşsa da Nİ altyapısı oluşturan fir-
malar, düşük maliyetle daha yüksek seviyede güvenilirlik,  

doğruluk, hassasiyet ve yeni özellik / fonksiyon bulma 
gibi çok yönlü zorluklarla karşı karşıyalardır. Bu noktada, 
simülasyon teknolojisinin Nİ nesnelerini geliştirmek için 
kullanılması kaçınılmaz görünmektedir.

rin piyasadaki başarılarını, tasarım aşa-
masındaki zorlukların nasıl ele alındığı belirleyecektir. Nİ 
teknolojisine sahip cihaz geliştirme çalışmalarında aşa-
ğıda belirtilen  beş temel problem [1] dikkatle ele alın-
malıdır. 

i) Boyut, Ağırlık, Güç ve Soğutma (SWAP-C)

Günümüzde rekabetçi bir ürün tasarımı ürünün boyut, 
ağırlık ve enerji verimliliği açısından optimize edilmesini 

-
tiyacı gerektiren Nİ teknolojisinin ürüne eklenmesi, bera-
berinde daha fazla sayıda elektronik bileşenin tasarımını 
ve entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu durum doğal 
olarak ürünün boyutunda, ağırlığında ve güç ihtiyacında 
artış ile ısıl yönetim zorluklarını gündeme getirmektedir. 
Örnek olarak akıllı telefonlara bağlanabilen modern işit-
me cihazları, bağlanamayan eski versiyonlarına göre çok 
daha fazla fonksiyon sunmakta ancak bunun için esnek 
baskılı devre kartı (printed circuit board), pil, alıcı, anten 

üzerinde bulunan 60’ın üzerinde komponent ve entegre 
devrenin, cihazın ağırlık limitinin ve güç bütçesinin içinde 
kalarak küçük bir alana sığdırılması ve ısınma sorunlarının 
aşılarak pil ömrünün uzatılması ve diğer elektronik cihaz-
larla elektromanyetik girişimin önüne geçilmesi tasarım 
mühendislerinin çözmesi gereken yeni bir problemdir.

ii) Algılama ve Bağlanabilirlik

algılayabilmeleri, diğer elektronik cihazlarla iletişime ge-
çebilmeleri, kurgulanan mantığa göre karar alabilmeleri 
ve bu kararların sonuçlarını uygulayabilmeleri olarak sı-

-
dern araçlar, algılama ve bağlanma teknolojileri ile do-

teknolojisi ve tampona gömülü lazer tabanlı sensörleri 
kullanarak aracın diğer araçlarla olan mesafesini ayarlar. 

sürücülerin şeritlerinde güvenli bir şekilde ilerlemesine 
-
-



37

   2018 www.mmo.org.tr

larının önceden tanımlanması, öngörülmesi ve bunlara 
göre fiziksel testlerin yapılması zor olabilir. 

 bu tarz zor şartlarda çalışması beklenmese 

elektroniği örnek olarak alınırsa, akıllı telefonların ya da 
tabletlerin ufak düşmelere ya da çarpmalara maruz kal-

şartlarında cihazın performansını araştırmak tasarım aşa-
masında mühendislerin görevidir.

4. NESNELERİN İNTERNETİ’NDE TASARIM KONULARI
Başarılı bir Nİ nesnesi ya da uygulaması için geliştirme sı-
rasında yapılan simülasyonların doğru ve güvenilir olma-
sı şarttır. Bunun için, uzmanlar tarafından 7 konunun [1] 
ele alınması gerektiği öngörülmüştür.

i) Anten Tasarımı ve Yerleşimi

yansımasız test odalarındaki performansından çok farklı 
olabilir. Gerçek hayatta yapılar hatta insanlar sebebiyle, 
çok-yollu sinyal ilerlemesi ve sönümlenmesi gibi prob-
lemlerle karşılaşmak mümkündür. Modern cihazlarda bir-
den fazla kablosuz teknoloji ve frekans bantları kullanan 
çok sayıda anten bulunabilmekte, bu durum da antenler 
arası olumsuz etkileşim doğurarak cihaz performansını 
düşürebilmektedir. Bunun için yap-ve-dene yaklaşımı ye-
rine, tüm çevrenin hesaba katıldığı yakın alan analizleri ile 
çevredeki öğelerin anten ve kablosuz cihaz performan-

-

dalga elektromanyetik modelleri çözülebilir. Bu yaklaşım, 
ürünü anlamak açısından daha kolay olacağı gibi, çıkan 
sonuçlara göre tasarımın yönlendirilmesi ürünün güveni-
lirliğini de artırır.

ii) Çip-Paketi-Sistemi Tasarımı

Yüksek hızlı-baskılı devre kartı ve yarı-iletken entegre 

devre yoğunluğu ve hızlı veri paylaşımı gibi konular se-

cihazı tasarlanırken ağırlık, boyut, güç ve soğutma ihtiya-
cı da göz önünde bulundurulmalıdır. Baskılı devre kartı 
ve entegre devre tasarımında ürün güvenilirliğini etkile-
yecek 3 konu; elektriksel, ısıl ve mekanik performanstır. 

derebilir ve alternatif rotalar önerebilirler. Bütün bunlar, 
tasarım aşamasında, standart araç geliştirme işlerine ek 
olarak, elektromanyetik girişim, sinyal ve güç bütünlüğü 
gibi konuların detaylı olarak ele alınmasını gerektirir.

iii) Güvenilirlik ve Güvenlik

-
likle güvenlik tehlikesi taşıyan ortamlarda kullanılmak 
üzere tasarlanan cihazlar için güvenilirlik ve güvenlik eks-
tra önem taşımaktadır. Bu ortamlarda Nİ cihazlarının ça-
lışması için gerekli gömülü kontrol ve görüntü yazılımla-
rının doğru ve sorunsuz çalışması hayati önem taşıyabilir. 
Birbirine bağlı karmaşık ve kritik sistemlerde milyonlarca 
satırdan oluşan gömülü yazılım kodlarının doğrulanması 
çok önemli ve ayrı bir mühendislik işidir.

iv) Entegrasyon

Genelde tasarlanan ürünlerin karmaşıklığı arttıkça, tasa-
rım işlemleri ufak parçalara bölünür. Bu komponent se-
viyesinden başlayan tümevarım yaklaşımı, komponent 
doğrulamasında büyük avantajlar sağlasa da kompo-
nentler birleştirilip sistem oluşturulmaya başlandığında 
önemli sorunlar çıkabilmektedir. Bu sistem ve alt-sistem 
entegrasyon çalışmaları sıklıkla aşırı-tasarım, fazla maa-
liyet ya da ürünü zamanında yetiştirmek için verilen ta-
sarım ödünlerine yol açabilir. Örneğin komponent ola-
rak sorunsuz çalışan bir antenin kablosuz bilek bandına 
takılmasından sonra çalışmasıyla ilgili sorunlar çıkabilir. 

-
külme ya da diğer komponentlerle etkileşimden kaynaklı 
problemler doğabilir. Nİ cihazlarının karmaşıklığı, içinde 
çalıştıkları ortam ve daha yüksek güvenilirlik ve güvenlik 
gereksinimleri, entegrasyon aşamasında tasarım mühen-
dislerinin çözmesi gereken yeni problemlere yol açabilir.

v) Dayanıklılık

Nİ cihazlarının çekici yanlarından bir tanesi de trilyon-
larca sensörün ve iletişim sisteminin sürekli olarak veri 
toplamasıdır. Bu sistemlerin sadece belirlenmiş çalışma 
ortamlarında değil, bunun dışına çıkılarak zor ve tehlikeli 
şartlarda da çalışması gerekebilmektedir. Örneğin, petrol 
sondajı için kullanılan bir delicinin ucundaki sensör ya da 
insansız bir askeri hava aracının düşman sahasına girme-
si sonucu maruz kalacağı olumsuz elektromanyetik alan 
bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tarz tasarım senaryo-
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Yarı-iletken zar ya da entegre devre, entegre devre paketi 
ve baskılı devre kartı arasında etkileşimlerin simülasyon-
larla incelenmesi önemlidir. Güç bütünlüğü analizleri, doğ-

paraziti azaltmak ve gürbüzlüğü artırmak için önemlidir. 
Isıl güvenilirlik, tasarlanan kartların çalışma sıcaklıklarının 
altında çalışabilmesini sağlamak için gerekir. Mekanik gü-
venilirlik, kart üzerinde ve bağlantılarda oluşan ısıl ve me-
kanik gerilmelerin belirlenmesi için yapılacak ısıl gerilme 
simülasyonlarını gerektirir.

iii) Güç Yönetimi

entegre devre tasarımları, Nİ cihazlarının yapı taşlarıdır. 
Mekanik hareketten, ısıdan, piezoelektrik malzemeden 
ve elektromanyetik emisyonlardan enerji elde etmek ve 
doğrudan elektriğe çevirmek mümkündür. Bir enerji top-
lama sistemi tasarlanırken, enerji kaynağı, dönüştürücü 
tipi, güç verimi, gerekli güç seviyesi ve enerji depolama 
gibi konular göz önüne alınır.

-
lardan biridir. Örneğin, düzenleyici kurumlar oluşturduk-
ları standartlarla yaşayan bir dokunun maruz kalabileceği 

-
yon araçları ve insan vücudu modelleri kullanılarak farklı 
güç dağıtım sistemleri analiz edilebilir ve bu sistemlerin 
insan vücuduna etkileri incelenebilir.

iv) Sensör ve Mikro Elektro-Mekanik Sistem (MEMS) 

Tasarımı

-
siyonları ve ufak boyutları sebebiyle karmaşık yapılara 

fiziksel performanslarının ölçümü sırasında çoğu zaman 
ölçüm cihazından etkilenebilir ve bu sebeple sağlıklı bir 
ölçüm almak mümkün olmayabilir. Bu noktada simülas-
yonlar, fiziksel performans ölçümlerinin sağladığından 
daha güvenilir ve faydalı sonuçlar verebilir.

cihazlarının yüksek duyarlıklı analizlerini yapmak müm-
kündür. Bu şekilde cihazı kurmadan diğer komponentler-
le etkileşimi de hesaba katılarak optimizasyon yapılabilir.

v) Gömülü Yazılım Geliştirme

Gömülü yazılım, endüstriyel ekipmanlar, robotlar, insan-

sız uçaklar ve modern araçlar gibi birçok Nİ cihaza akıllı 
fonksiyonlar katmak için gereklidir. Bu cihazların ya da 
sistemlerin birçoğu güvenlik tehlikesi olan ortamlarda ya 
da kritik görevlerde kullanıldığı için kontrol yazılımlarının 

-
de ise olası zararı minimize etmek için cihazın davranışı 
öngörülebilir olmalıdır.

Bir yazılımın performansı ve güvenilirliği endüstriyel dü-
zenlemeler, sertifikasyonlar ve kalifikasyonlarla kontrol 
edildiği için, yazılım geliştirmek sadece kod yazmanın 
ötesinde verifikasyon ve validasyon çalışmalarını da içe-

kod hataları olabilir. İnsan kaynaklı hataların önüne geçe-
bilecek, otomatik kod üretebilen model-tabanlı gömülü 
yazılım geliştirme ve simülasyon platformları aynı zaman-
da kodun verimini, kalitesini ve takip edilebilirliğini artırır.

vi) Zorlu Çevre Şartları için Tasarım

İnsansız uçaklar, giyilebilir cihazlar, otonom araçlar ve 
akıllı endüstriyel ekipmanlar gibi uygulamaların çoğu za-
man vibrasyon gibi bazı fiziksel etkiler altında uzun süre 

bozulması görevin tamamlanamamasına,  sistemin yük-
sek maliyetli onarımına ya da yenisiyle değiştirilmesine 
hatta insan hayatını riske atmaya kadar varacak sonuçlar 
doğurabilir. Ürün geliştirmede, zorlu ortam koşullarının 
daha sürecin başında belirlenmesi, buna göre mühen-
dislik çalışmalarının yapılması gerekir. Yapısal kuvvetler, 
aerodinamik/hidrodinamik kuvvetler, ısıl etkiler, elektro-
manyetik kuvvetler gibi tüm olası etkilerin tasarım süre-
cinde düşünülüp simülasyonlarla incelenmesi ve tasarı-
mın ona göre optimize edilmesi, ürünün görevini başarı 
ile tamamlamasında büyük fayda sağlayacaktır.

vii) Sanal Sistem Prototipleme

kabiliyetlerine ihtiyaç da artmaktadır. Özellikle inovasyon 
alanlarında, sistem simülasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

birlikte çalışacak şekilde tasarlanması sırasında ortaya 
çıkar. Bir ürünün fiziksel özelliklerini sistemle ve gömü-
lü yazılımla birleştirerek entegrasyon problemleri asgari 
seviyeye çekilebilir, maliyet düşürülebilir, fiziksel ürün 
testlerinin ilk seferde başarıyla geçilmesi sağlanabilir ve 
ürünün performansı garanti edilebilir.
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Nİ cihazları her ne kadar dışarıdan bağımsız aygıtlar ola-
rak görünse de onları birbirine bağlayan karmaşık ve gö-
rünmez bir ağ, veriyi talep edip dağıtan bulut, ileri seviye 
sofistike modelleme ve simülasyonlara ihtiyaç duyar. Ör-
nek vermek gerekirse, akıllı bir rüzgâr türbini, rüzgâra göre, 
şebekedeki enerji miktarına göre ve diğer akıllı türbinlerin 
davranışlarına göre kendi operasyonunu ayarlayabilir.

Yazılımın elektronik donanımla etkileşimi ve problemlerin 
çok yönlü doğası, tasarım zorluklarını ve karmaşıklığını ar-

fonksiyon, davranış ve performans açısından değerlendir-
me ve doğrulama sonuçları üretilebilir. Üst seviyeden bir 
bakışla, sistem tasarımcıları daha doğru tasarım seçimleri 
yapabilir ve ürünlerini hem komponent bazında hem de 
sistem seviyesinde optimize edebilirler.

5. NESNELERİN İNTERNETİ SİSTEM VE CİHAZ 
GELİŞTİRME ARAÇLARI

Yukarıda da anlatıldığı gibi, bir Nİ cihazının geliştirilmesi 
karmaşık ve daha önce karşılaşılmamış problemleri içer-
mektedir. Belirtilen zorlukları en hızlı şekilde ve düşük 
maliyetle aşarak, başarılı bir Nİ cihazı çıkarmanın en güve-
nilir yolu, yine anlatılan sebeplerle mühendislik simülas-

-
gınlaşırken, çoklu fizik (akış, ısıl, yapısal, elektromanyetik 
gibi) problemlerini en güvenilir ve hızlı şekilde çözmenin 
yollarından biri, bütün çözümleri doğrulaması yapılmış 

ve bütün çözücüleri tek bir çatı altında bulunan, birbir-
leri ile konuşabilen bir platformda gerçekleştirmektir. Bu 

platformu ile nesne tasarımında maliyet efektif çözüm 

-
hazının tasarımında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

simülasyon platformu kendi içinde otomatik kod ürete-
bilme kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyet, gömülü yazılım 
geliştirme sürecini oldukça hızlandıran bir özellik olmakla 
birlikte, insan kaynaklı hataların ortadan kalkmasına  da 
yardımcı olur; kodun verimini, kalitesini ve takip edile-

koddan sisteme doğru kaymasına yardımcı olarak son 
ürüne odaklanmayı sağlar.

Buluttaki verilere erişilerek verilerin toplanması, analiz 
-

diyagram birçok Nİ sistem geliştime prosedürünü açık-
-

orta kısmı, birçok kaynaktan elde edilen verilerin gerçek 
zamanlı olarak toplandığı ve analiz edildiği bir Nİ analiz 

-
gulamasıyla ilişkili algoritma geliştirmeyi göstermektedir 
[8]. Bulutta toplanan verileri analiz edip, bu verilere anlam 
kazandırmak için masaüstü ortamına çekilir. Burada oluş-

Şekil 2. Nİ Sistem Geliştirme Diyagramı [8]

İletişim Bağlantılılık

Mantıksal 

Etkileşim Kuran Akıllı 

Cihazlar Algoritma Geliştirme
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deki sayısız parça ağ üzerinden buluta bağlanarak tesiste 
icra edilen işin amacına göre belirli kriterleri de gözeterek 
işlemeye başlamıştır. Bu durum aslında bilişim teknoloji-
sinin, ürün tasarımı ve operasyonel teknoloji ile birbirine 
bağlanması anlamına gelmektedir. Üretim sektörü başta 
olmak üzere petrol ve doğalgaz, enerji, malzeme ve ma-
den, sağlık, ziraat gibi endüstriyel sektörlerde Nİ giderek 
yagınlaşmaktadır.

İ’nin temel amacı, veri toplama, işleme ve 
güvenlik gibi bilişim teknolojisi konularının ötesinde, 
ekipman ve makinaların durumlarının takibiyle birlikte 
bakımlarının öngörülerek bozulma ve çalışma hatalarını 
azaltıp ekipman ömrünü uzatmak, üretim maliyetlerini 
ve verimsiz geçen zamanları mümkün olan en asgari se-
viyeye çekmektir. Bu amaçla, sensörlerden ve ekipman 
operatörlerinden gelen saha verileri geçmişte toplanan 
verilerle ya da fizik tabanlı simülasyon sonuçlarıyla analiz 
edilir ve yorumlanır. Özellikle simülasyon teknolojisinden 
faydalanılması durumunda, geleneksel mühendislik di-
siplinlerinin tanımlanmış sınırlarının dışına taşarak, çok-
lu-fizik simulasyonlarından faydalanmak büyük avantaj 
yaratır. Bunun dışında, veri toplama ve iletme yöntemleri 
ve farklı parçaların birlikte ve daha büyük bir sistem için-
de nasıl çalışacağı tasarım sürecinde hesaba katılmalıdır. 

dikkate alınmalıdır.

Boyut, Ağırlık, Güç ve Soğutma: 

ekipmanlara Nİ özelliğinin eklenmesi, bağlanabilirlik ve  
algılama için yüksek yoğunlukta elektronik komponent-
lerin kullanımını gerektirdiğinden, boyutta, ağırlıkta, güç 
gereksiniminde ve soğutma kapasitesinde artış söz konu-
su olur. Özellikle akıllı, yüksek performanslı ve kompakt 
ekipmanlar hedeflendiğinde, soğutma problemi ciddi 
önem kazanmaktadır. Örneğin derin kuyu delme araçla-
rının elektronik kontrol üniteleri gibi yüksek sıcaklıklarda 
çalışan parçaların ısıl performansları, fizik tabanlı simü-
lasyonlarla incelenip, en kötü şartlarda dahi sorunsuz ça-
lışmasını sağlayacak bir ısıl yönetim metodu sanal olarak 
test edilebilir. Başarılı bulunan metot daha sonra fiziksel 
olarak uygulanabilir.

Algılama ve Bağlanabilirlik: 

ekipmanlar, çevrelerini sensörler sayesinde algılayabi-
lir, diğer elektronik cihazlarla haberleşebilir, belirlenmiş 
bir mantığa göre karar alıp uygulayabilirler. Örneğin, Nİ 

turulan algoritmalara, buluta ya da cihaza bir yazılım ola-

bilgiler ya bulutta analiz edilir, cihazın yapacağı davranış 
hesaplanır ve doğrudan cihaza aktarılır ya da bulutta ana-
liz edilmiş bilgi cihaza aktarılır, cihaz kendi üzerindeki al-
goritmaya göre davranışını belirler ve sergiler.

Yukarı -
leri, Nİ verilerini toplamak ve bulutta analiz etmek için 

-
lanmasını ve depolanmasını sağlayan ve Nİ uygulamala-

-
lediği bir analiz platformudur [9].

-
-

donanımından buluta doğrudan veri göndermek için 

-

-
rilere erişim sağlar.

gerçekleştirilebilir [10]: 

edinilebilir veya belirli sayıda veri noktası alınabilir.

-
lir ve veri okunabilir.

ve davranışları keşfedilebilir.

6. ÖRNEK UYGULAMALAR

6.1 Nesne Tasarım Örneği: Endüstriyel 

Ekipman [5]

Nİ’nin endüstriyel tesislere girmesiyle birlikte, tesislerde 
kullanılan ekipmanlar, makinalar ve bunların üzerlerin-
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özelliğe sahip akıllı pompalar, üzerlerine yerleştirilmiş 
sensörler sayesinde aldığı diagnostik verileri doğrudan o 
ekipmanın üreticisine ve operatörüne göndererek, anlık 
olarak durum değerlendirmesi alabilir ve gerekli aksiyon-

-
leşimi ve güvenli bağlanabilirliğin gerektirdiği maliyetli 
fiziksel prototiplerin yerine, daha az maliyetli ve güvenilir 
simülasyon teknolojisine dayalı otomatize edilmiş opti-
mizasyon döngüsü uygulanabilir. Bu şekilde mühendisler 
tasarımlarını detaylı olarak anlayabilir, tasarım paramet-
relerinin yüzlerce farklı kombinasyonu test edebilir, ürün 
performansına etkisini dışarıdan müdaheleye gerek kal-
madan inceleyebilirler.

Güvenilirlik ve Güvenlik: 

faydalar sadece verimi yükseltmek değil aynı zamanda 
çalışanların ve makinaların da güvenliğini artırmak açı-

makinaların giderek yaygınlaşan kullanımı, tesislerdeki 

makinaların güvenilirliğini artırma tasarım aşamasında 
doğruluk ve hassasiyet açısından daha sıkı kriterlerin gö-

zetilmesini gerektirir. Bu durum özellikle veri iletimindeki 
gecikme ve bant genişliği ile gömülü yazılım kontrolü ve 
operatör ekran yazılımı için kritik öneme sahiptir. Örnek 
olarak nükleer sektörde, reaktör koruma sisteminin ens-
trümantasyon kontrol yazılımının geliştirilmesi, insan-sis-
tem arayüzünün geliştirilmesi ve diğer güvenlik sistemle-
rin kontrol yazılımlarının geliştirilmesi verilebilir.

Entegrasyon: Geçmişte her ne kadar mühendislerden 
genellikle bir ekipman ya da makinanın baştan sona ta-
sarımı beklenmiş olsa da ekipmanlar karmaşıklaştıkça, 
çoğunlukla entegrasyon sırasında problemler çıktığı gö-
rülmüştür. Bunun önüne geçebilmek için, ürünü zama-
nında piyasaya sunma ya da işleme alma baskısı da altın-
da genellikle gereksiz yüksek güvenlik marjinli tasarımlar 
tercih edilmiş, bu da maliyetleri artırmıştır. Bu noktada 
tasarım sürecinde model-tabanlı sistem mühendisliği, 
model-tabanlı yazılım mühendisliği, 3-boyutlu fiziksel 
simülayonlar, çoklu-fizik ve sistem simülasyonlarından 
faydalanmak, problemlerin tasarımın ilk evrelerinde be-
lirlenmesi ve çözülmesine yardımcı olarak entegrasyon 
aşmasındaki riskleri azaltabilir.

Dayanıklılık: 

şartlarının dışında, öngörülmesi zor koşullarda da çalı-
şabilmesi gerekebilir. Zor ve sert koşullarda problemsiz 
çalışacak güvenilir bir ekipmanın tasarımında, entegre 
tasarım yaklaşımının sağladığı avantajlar büyüktür. Örne-
ğin Şekil 3’te gösterilen endüstriyel robotların çalışması 
sırasında, çevresel şartlara ve gerçekleştirilen hareketlere 
bağlı olarak ekipmanın kendisinde ve üzerindeki sensör-
lerde ve elektronik aksamda oluşan ısıl ve mekanik geril-
meler, kolun doğru işleyişini sağlayan kontrol alt-sistemi 
ve montajlı rijit parçaların dinamiği entegre simülasyon 
teknolojisi ile incelenerek doğru, güvenli ve dayanıklı bir 
tasarım yapılabilir.

6.2 Nesne Tasarım Örneği: Ağa Bağlı Asker [3]

Geleceğin askerlerinin, bugünün askerlerine göre çok 
daha teknolojik ve giyilebilir sensör ve cihazlarla dona-

teçhizatlar ve giydikleri Nİ cihazlı üniformalar sayesinde, 
durumsal farkındalıklarının sağlanması, diğer asker ve 
araçlarla iletişimleri ve sağlık durumları hakkında anlık ve 
gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmeleri amaçlanmakta-
dır. Bunun için, haberleşmeyi sağlayacak gömülü anten-
lere sahip akıllı bir gözlük, toplanan verileri görsel olarak Şekil 3. Endüstriyel Robotik Kol [5]
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sunabilen akıllı bir saat ve gömülü sensörleri olan ünifor-
manın sistem olarak çalışması öngörülmektedir. Böyle bir 
sistemin tasarımında çıkması muhtemel sorunlar, simü-
lasyon teknolojisi ile çözülebilir.

Boyut, Ağırlık, Güç ve Soğutma:

donanım ve ekipman taşıyan günümüz askerlerinin, ge-
lecekte Nİ teknolojisinden faydalanırken hareket kabili-
yetlerinin daha da kısıtlanmaması kritik bir gereksinim-

dâhili tasarıma çok elverişli olmayan cihazların istenilen 
fonksiyonları yerine getirebilmeleri için karmaşık formda 
çeşitli antenler gerekmektedir.  Bu antenlerin tasarım-
larında ve yerleşimlerinde yenilikçi, hatta yaratıcı yakla-

hizmet edebilecek formları en etkin belirleme yöntemi, 
farklı konfigürasyonların performanslarının rahatça test 

simülasyonlardan elde edilebilecek bazı sonuçlar payla-
şılmıştır. Yeni ve yaratıcı yaklaşıma örnek olarak, origami 
geometrileri ve altında yatan matematiksel kuralları kul-
lanarak anten tasarımı ve performans değerlendirmesi 

sistem gereksinimlerinden güç tüketim optimizasyonu 

yapılabilir.

Algılama ve Bağlanabilirlik:

giyilebilir sensörler ve iletişim cihazlarının, birbirlerinin 
performansını düşürecek elektromanyetik etkileşime 
girmemeleri gerekir. Bu etkileşimlerin ihtimali ve etkileri 
simülasyonlar ile incelenebilir ve önleyecek tasarım de-

bütünlüğü ve sinyal bütünlüğü, uygun gürültü modeli ve 
kanal modelleri kullanılarak incelenebilir.

Entegrasyon: 

cihazları sayesinde diğer askerlerle, kara araçlarıyla ve 
insansız hava araçlarıyla, düşmanın oluşturduğu negatif 
elektromanyetik şartlarda dahi iletişim ve etkileşim içinde 
olabilmelilerdir. Bu görev şartlarında cihaz performansının 
incelenmesi, Şekil 5’te örneklendirildiği gibi yine simülas-
yonlarla yapılabilir.

Dayanıklılık: 

teçhizatlar gibi Nİ özel-
liğe sahip ekipman-
ların da askeri görev 
sırasında bulunduğu 
düşman şartlarında 
sorunsuz çalışması ge-

-
rın darbelere ve diğer 
etkilere maruz kaldı-
ğında fonksiyonlarını 
yitirmemeleri hayati 
önem taşır. Şekil 6’da 
cisim/mermi çarpması sonucu zarar görmüş bir antenin 
deformasyonu ve buna bağlı performans incelenmesi 
gösterilmiştir.

6.3 Nİ Analizi Prototip Geliştirme Örneği: 

Gelgit Tahmini [17]

Felaket durumlarının önceden tahmin edilmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması için sahillerde su derinliğinin tahmin 

Şekil 4. Simülasyon ile Performans Değerlendirme: a) Akıllı Gözlük, b) Akıllı Saat [3] Şekil 5. Görev Sırasında Asker ve Araç Etkileşimi [3]

a)    b)

Şekil 6. Etki Altında Anten Deformasyonu ve 
Performans Değerlendirmesi [3]
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ii) Verilerin Analizi: -

Şekil 8’de gösterildiği gibi verilerdeki gürültü, aykırı de-
ğerler, eksik veya hatalı değerler ve diğer anormallikler 
ortadan kaldırılabilir.

-

hesaplanır ve diğer analiz işlemleri tamamlanır. Ölçümler, 
astronomik öngörülerle karşılaştırılır, aradaki farkın rüzgâr 

-
nuçlara göre kurulan modele rüzgârın etkisinin katılması 
gerekebilir.

-
yından ve rüzgârın şiddetinden, yönünden ve süresinden 
etkilenir. Genelde rüzgarın sebep olduğu su derinliğinde-
ki değişiklikleri ölçmek için sofistike hidrodinamik model-
ler ve coğrafi bilgiler kullanılır. Bu örnekte, maliyetli hid-
rodinamik hesaplama ve donanımlar kullanmadan, sinir 
ağı tabanlı, düşük maliyetli donanımlarla geçekleştirilebi-
lecek bir Nİ analizinin protiplenmesine yönelik yaklaşım 
aktarılmıştır. Bu yaklaşım,  endüstride bakım veya güç 
yükü tahmini gibi diğer veri analizleri ve makina öğrenimi 
uygulamalarında da kolayca kullanılabilir.

-
nan veriler Şekil 7’de verilen şematik gelgit tahmin siste-

-
terilmiş ve verilen sinir ağı algoritması uygulanarak gelgit 
dalgalanma sonuçları elde edilmiştir. Bu tahminler yapı-
lırken aşağıda belirtilen adımlar uygulanmıştır:

i) Geçmiş Verilerin Toplanması: -

seviyesi verileri toplanabilir. Gelgit göstergesinin ürün 

-
neleri kullanılabilir. 

Şekil 8. Verilerin Elde Edilmesi ve Aykırı Değerlerin Kaldırılması [17]

Şekil 9. Rüzgar ve Su Seviyesinin Çapraz Korelasyonu [17]

Şekil 7. Gelgit Tahmin Sistemi [17]
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iii) Tahmin Algoritması Geliştirme: -

ağları kullanılabilir. Yakın ve uzun vadeli tahminler için iki 

-
riler, geçmişte ölçülen ve tahmin edilen rüzgar şiddetini 

arak sinir ağları tasarlanıp test 
-

nir ağı uygulaması ile yapılabilir. Uydurma sinir ağının ve 
-

malı olarak incelenebilir.

iv) Algoritmayı Bulut'a Aktarma: Uydurma sinir ağını ve 

betiği yazılıp, ölçülen ve öngörülen gelgit seviyelerini tah-

v) İsteğe Bağlı Veri Analizi ve Görselleştirme: 

kodu kullanılabilir. Zaman çizelgesi fonksiyonu kullanılarak 
veriler birleştirebilir ve tahmin yapmak için sinir ağları 
çalıştırılabilir. Grafik açık hale getirilip, internet üzerinden 
yayınlanabilir. 

7. DEĞERLENDİRME

Nesnelerinin İnterneti’nin yakın gelecekte insan yaşa-
mını derinden etkilemesi beklenen bir gerçektir. Nesne, 
iletişim ağı ve bulut bileşenlerinden oluşan Nesnelerin 
İnterneti kavramının etkileyici hızdaki gelişimi, her bir 
öğenin dengeli ve birbirini destekler şekilde geliştirilmesi 
ile mümkün olacaktır. Nesne ayağında, var olan bağımsız 
aygıtların akıllı ve ağa bağlı hale getirilmesi ya da ihtiyaç-
ları karşılayacak özellikte yeni cihazlar tasarımları gerek-
mektedir. Bu gereksinim, nesneleri var olduğundan daha 
da karmaşıklaştırarak, yeni tasarım zorluklarını, dikkat 
edilmesi gereken yeni hususuları ve kısıtlamaları gün-
deme getirir. Bu problemleri aşmak için izlenebilecek en 
etkin yol, bilgisayar destekli mühendislikten faydalanmak 

Şekil 11. MATLAB Kodunu Gösteren ThingSpeak MATLAB Görselleştirme Arayüzü [17]

Şekil 12. Makina Öğrenimi ve ThingSpeak Tabanlı Rüzgar Odaklı Gelgit Tahmini 

Grafiği [17]

Şekil 10. Sinir Ağı Zaman Serileri Uygulamasını Kullanarak Bir NARX Ağı 

Eğitimi [17]
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olacaktır. Problemlerin disiplinlerarası doğası düşünüldü-
ğünde, problemleri tek çatı altında çözebilen platformlar 

yeni davranışlar talep edildikçe, işin ağ ve bulut tarafında 
da veri işleme ve algoritma geliştirme ihtiyacı hep ola-
caktır. Bu geliştirme faaliyetlerinde izlenebilecek adımlar 
ve kullanılabilecek araçlar kısaca belirtilmiştir. Gelecekte 
büyük ölçüde ağa bağlı bir yaşamın gerçekleşeceği dü-
şünüldüğünde, bu teknolojiyi geliştirmek için yine simü-
lasyon ve modelleme tekniklerinin yoğun şekilde kulla-
nılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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1. GİRİŞ

Nesnelerin Genel Ağı (NGA) adı 
verilen aynı zamanda fiziksel 
karşılığı da olan dijital ağ, 

farklı nesneler, makinalar ve insan-
lardan meydana gelen bir tür dünya-
ya benzetilebilir. Bir NGA araştırma 
merkezi olan PETRAS, bu dünyada 
görülmekte olan ya da karşımıza çı-
kabilecek sorunları kapsayan belirli 

Nesnelerin Genel Ağı Bağlamında 
Birleşik Krallık'taki Gelişmeler 
Üzerine

konulara odaklanmaktadır. Bunlar, 
mahremiyet (privacy), etik (ethics), 
güven (trust), güvenilirlik (reliabi-
lity), kabul edilebilirlik (acceptability) 
ve güvenlik (security) konularıdır. 
PETRAS, sözü geçen bu konularda 
ve bu konular arasında meydana 
gelebilecek etkileşimlerle ilgili araş-
tırmalar gerçekleştirmek amacıyla, 
Birleşik Krallık’ta yer alan dokuz adet 
üniversitenin ve BBC, BT ve benzeri 

www.petrashub.org

farklı ortakların iş birliği ile meydana 
getirilmiş bir merkezdir. Bahsi geçen 
merkez, mühendisleri, sosyal bilim-
cileri, son kullanıcıları, çeşitli sektör-
lerden proje ortaklarını ve işletme 
bölümü araştırmacılarını içeren di-
siplinler ötesi bir yaklaşımla çalış-
maktadır. Hedefi, geleceğin NGA’sını 
şekillendirmektir. PETRAS, 29 Şubat 
2016 tarihinde toplamda 23 milyon 
poundluk bir katkıyla kurulmuştur. 
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Kuruluşundaki bu toplamın 9,8 mil-
yon poundluk kısmı ise Mühendislik 
ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi 
(ESPRC) tarafından temin edilmiş-
tir. Merkez, 27 Şubat 2019 tarihine 
kadar faaliyetlerini sürdürecektir. 
PETRAS, University College London 
(UCL), Oxford Üniversitesi, Imperial 
College London, Surrey Üniversitesi, 
Lancaster Üniversitesi, Warwick Üni-
versitesi, Cardiff Üniversitesi, Edin-
burgh Üniversitesi ve Southampton 
Üniversitesi’nden ve başka ortaklar-
dan meydana gelmektedir. Bu ma-
kalede, PETRAS bünyesinde yer alan 
üniversitelerde ve bu üniversitelerle 
bağlantılı bir şekilde yürütülen NGA 
ile ilgili çalışmalardan kısaca bahset-
meye çalışacağım.

2. PETRAS BÜNYESİNDEKİ 
ÇALIŞMALAR

Bazı çalışmalar PETRAS dâhilinde 
yer alan her bir üniversite kendi po-
tansiyeli bağlamında araştırmalara 
katkı sunmaktadır. Örneğin Univer-
sity College London'da ve Oxford 
Üniversitesi’nde Nesnelerin Genel 
Ağı eğitimleri başlatılmış bulunmak-
tadır. UCL’in eğitim programı, NGA 
sistemlerinin anlaşılmasına ve tasar-
lanmasına yöneliktir. Bu, yüz elli sa-
atlik bir programdır ve beş tam gün 
sürmektedir. Eğitimin ücreti 1.500 
pound civarında olmaktadır. Doktora 
sonrası öğrencilere uygun bir şekil-
de hazırlanan eğitim, öncül olarak 
elektronik mühendisliği bilgisi veya 

bununla bağlantılı alanlardan birin-
de bir bilgi birikimine sahip olmayı 
ve programlama kodu yazabilmeyi 
gerektirmektedir. Bir bütün halinde 
işleyen NGA sistemleri için gerekli 
ana teknolojileri ve bunların enteg-
rasyonu ile ilgili olan temel öğretimi 
kapsamaktadır. Aynı zamanda bilgi 
teknolojileri endüstrisine NGA’nın 
nasıl yerleşeceğine dair bir anlayış da 
uyandırmayı hedeflemektedir. Eği-
timin yarısı uygulama içerme, yani 
laboratuvar egzersizlerinden meyda-
na gelmektedir. Bunlar, NGA sistem 
tasarımı ve yazılım geliştirilmesine 
yönelik egzersizlerdir.

Yukarıda sözü geçen laboratuvar 
egzersizleri ikiye ayrılmaktadır: Bun-
lardan birincisi, bulut2 bünyesinde 
geliştirme ve ikincisi ise uç3 bünye-
sinde geliştirmedir. Bulut bünyesin-
de geliştirmede, donanımsal cihaz-
ların birlikte çalıştırılması için IBM 
Bluemix bulut veri analizi platfor-
mundan ve Node-RED görsel araç-
larından faydalanılmaktadır. Bunlar 
grafik arayüzleri ihtiva ettikleri için, 
aslında başka benzer araçlara kı-
yasla kullanımları kolay olmaktadır. 
JavaScript ve HTML program kodu 
yazmayı gerektirmektedir. Bu araç-
ların kullanımı için ve bahsi geçen 
bu eğitimi tamamlamak için ön 
bilgiye ihtiyaç yoktur. Uç bünyesin-
de geliştirmedeyse, sensörlerin ve 
uç-hesaplamaların konfigürasyon-
larının yapılmasında C veya C++ 
program kodu yazma dillerinin bilin-

2 Bulut (cloud), NGA verilerinin depo edildiği ve işlendiği bir platform olarak tanımlanmaktadır. Bu terim, toz bulutu ya da kümesinde örneklendiği gibi yorumlanıp, NGA bağlamında veri 
kümesi şeklinde düşünülebilir. Ya da aynı terimin, bir bulutun -NGA bağlamında veriye karşılık gelen- su kitlesini biriktirme, gökyüzünde askıda kalma ve aynı zamanda küresel olarak 
sürekli hareket halinde olma niteliklerinden kaynaklı olarak veri bulutu şeklinde yorumlanması da mümkündür.

3 Uç (edge), NGA eylemlerinin gerçekleştirildiği noktaların her bir tanesi olarak tanımlanmaktadır. Bu eylem noktaları, sensörleri, harekete geçirme elemanlarını ve cihazları içermektedir. 
Bu noktalar, akıllı ürünlerden kaynaklı olan gerçek zamanlı veri ile doğrudan etkileşim halinde olan ve haberleşen uçlardır.

4 Bu şirket, küresel ölçekte yarı iletken tasarım ve imalatı yapan bir şirkettir.
5 Mikro denetleyiciler için program kodu yazma amacıyla kullanılan açık kaynak ve toplum odaklı entegre geliştirme ortamı ve yazılım çalıştırma alanıdır.
* Daha fazla bilgi için: "Nesnelerin Genel Ağı’nda Güven ve Güvenlik," www.youtube.com/watch?v=cdtHZjL_5wk, son erişim tarihi: 15.02.2018.

Jeremy Watson*: "Kredi kartınız bir 
tür Nesnelerin Genel Ağı cihazıdır. 
Eğer gerekli önlemler alınmamış-
sa, bir NGA makinası aracılığıyla 
taranıp kişisel ödeme bilgilerinize 
erişilebilir." 

mesi fayda sağlamaktadır. Texas Ins-
truments4  şirketinin bir ürünü olan 
Energia5, program kodu yazmaya ör-
nek teşkil eden ortamlardan sadece 
bir tanesidir.

UCL STEaPP (Bilim, Teknoloji, Mü-
hendislik ve Kamu Politikaları Bö-
lümü) tarafından öncülüğü yapılan 
PETRAS NGA Merkezi, profesör Je-
remy Watson ve ekibiyle siber gü-
venlik ve veri modelleme çalışma-
larına devam etmekteyken, Oxford 
Üniversitesi’nde Nesnelerin Genel 
Ağı ile ilgili temin edilen yeni veri 
bilimi eğitimi 2018 yılının sonba-
harında başlayacaktır. Toplamda 12 
hafta sürmesi planlanan bu eğitimin 
hedeflerinden bir tanesi NGA, öğre-
nebilen makinalar, yapay zekâ, bulut 
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ve robotik konularında bilgi birikimi 
elde etmiş yeni nesil mühendisler 
yetiştirmektir. Eğitimin diğer hedef-
leriyse, problem çözme yeteneği aşı-
lamak, program kodu yazma araçları 
ve şablon program kodları temin et-
mek ve benzeridir.

Oxford Üniversitesi’nde Nesnelerin 
Genel Ağı ile ilgili ele alınan konular, 
temel bilgiler, NGA için ürün geliş-
tirme, veri bilimi, yapay zekâ ile ilgili 
genel bilgi, TensorFlow ve Keras, öl-
çeklendirme amacıyla yapay zekâ 
modellerinin kullanılması, NGA bağ-
lantılı endüstriyel aktiviteler, prog-
ram kodu yazma, istatistik, zaman 
serileri, derin öğrenme, genel ağ 
üzerinden gerçek zamanlı kesintisiz 
ses ve görüntü yayımlanması, NGA 
için NoSQL6 veri tabanları, NGA veri 
görselleştirme teknikleri, endüstriyel 
NGA, robotik ve insansız hava araç-
ları, uç analiz prosesleri, kompleks 
etkinliklerin prosesten geçirilmesi, 
blok zinciri, NGA bünyesindeki yeni-
likler, bu noktaya kadar bahsedilen-
lerin hepsini bir araya getirmek için 
kullanılan yöntem bilimini içermek-
tedir. Dersler için düşünülen tahmi-
ni ücretlendirme 4.000 pound civa-
rında olmaktadır. Eğitimde yer alan 
ders anlatıcılar dünyanın farklı nok-
talarında tecrübeleri olan veri, te-
lekomünikasyon, görüntü tasarımı, 
ticaret, teknoloji, yazılım, geliştirme, 
blok zinciri, bilişim alanı gibi alanlar-
daki çeşitli uzmanlardan meydana 
gelmektedir.

Yukarıda kısaca bahsedilen eğiti-
min yanı sıra Nesnelerin Genel Ağı 
ile bağlantılı olarak dijital ekonomi, 
politika, yönetim, eğitim, sağlık, kül-
tür, bilgi yönetimi ve güvenliği ve 

6 Geleneksel olan öncülü SQL sisteminin performans, esneklik ve ölçeklendirilebilme açılarından yetersiz kalması üzerine tercih edilen bir veri tabanı sistemidir.
* Daha fazla bilgi için: "Yoksulluk Konferansı," http://oxfordbusinesspovertyconference.com/speakers/ahsan-zaman, son erişim tarihi: 15.02.2018.

Ahsan Zaman* Temmuz 2016'da 
Oxford Üniversitesi Yoksulluk 
Konferansı'nda yaptığı konuşma-
da şöyle diyor: "Nesnelerin Genel 
Ağı'nın gelişmiş, gelişmekte olan 
ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri 
üzerindeki etkisi ne olacak? Ta-
mamıyla bağlantılı hale gelen bir 
dünyada veri yönetme ve analiz 
etme yetenekleri olan yeni Batı her 
çeşit imalatı Avrupa'ya geri çekti-
ğinde, gelişmekte olan ülkelerde 
ve üçüncü dünya ülkelerinde fab-
rikalar kapatılmak zorunda kala-
cak. Çünkü neredeyse tamamen 
otomatikleştirilmiş olan fabrika-
ların işçilere ihtiyacı olmayacak. 
Zaten bu ülkelerde yüksek oranda 
yoksulluğun olması nedeniyle de 
buralarda gelecekte iş olanakları 
yaratılamayacak." 

benzeri konularda Oxford Üniversi-
tesi Genel Ağ Enstitüsü bünyesinde 
başka çalışmalar da gerçekleştiril-
mektedir. Bunlarla eş zamanlı olarak 
Oxford şehrinin batısındaki başkent 
Londra'da yer alan Imperial College 
London'da NGA bağlamında vücut 
üzerine yerleştirilebilen sensörler 

içeren ağlar alanında da bir eğitim 
verilmektedir. Bu eğitimde biyolojik 
sensörler, kablosuz ağ bağlantıları, 
tümleşik sistemler ele alınmaktadır. 
Çünkü vücuda konumlandırılabilen 
sensörlerin geniş bir alan içerisinde 
takip edilmesi ancak bu tür bağlantı-
lar ve sistemlerle mümkündür. Bahsi 
geçen sensörlerin uygulama alanları, 
sağlık, spor, oyun, eğlence ve benze-
rini ihtiva etmektedir. Konu ile bağ-
lantılı temel teoriler, donanım artı 
yazılım teknolojileri ve sanayi ağır-
lıklı pratik sistem geliştirme amaçlı 
uygulamalar eğitim bünyesinde kap-
sanmaktadır. Derslerle öğrencilerin, 
bu araştırma ve ticari bakımdan hızla 
gelişme kaydeden alana hazırlanma-
sı hedeflenmektedir.

İçeriği Imperial College London'daki 
profesör Guang-Zhong Yang ve Dr 
Benny Lo tarafından hazırlanan eği-
tim, Nesnelerin Genel Ağı ve vücuda 
takılabilen sensörler arasında ilişkiler 
kuran genel bir tanıtımın ardından 
biyolojik sensörler ve genel olarak 
sensörlere odaklanmakta ve kablo-
suz iletişim, ağ topolojileri ve stan-
dartları ile devam etmektedir. Özel-
likle sensörler ile ilgili olarak eğitimin 
odak noktası mikro sistemlerdir. Çok 
sayıda sensörün birlikte kullanılması 
dersleri daha ilginç bir hale getir-
mektedir. Bunlara ilaveten, bağlamın 
farkında olarak ölçüm yapan sensör-
ler ve dağınık çıkarsama, özerk bir bi-
çimde çalışan sensörler ve güvenlik, 
gömülü işletim sistemi tasarımı, mo-
bil uygulamalar ile ilgili tasarımlar ve 
akıllı cihazlarla kullanılabilen arayüz-
ler konularına da değinilmektedir.

Nesnelerin Genel Ağı ve Akıllı Or-
tamlar geniş başlığı altında, Imperial 
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Colllege London'daki Hamlyn Mer-
kezi donanım geliştirme ve araştır-
maları için bir üs olarak seçilmiştir. 
Burada, NGA ve algılama platform-
ları, ortama ve koşullara bağlı olarak 
kendi konfigürasyonunu yapabilen 
ve adaptasyonunu gerçekleşetire-
bilen sensörlerin geliştirilmesi, vü-
cuda takılabilen sensörlerle ortam 
sensörlerinin entegrasyonu, biyo-
medikal ve sağlık alanlarına kon-
santre olarak büyük/fazla  veri 
analizlerine dikkatler çevrilmişken, 
Surrey Üniversitesi’nde NGA kapsa-
mında pek çok sayıda projenin ger-
çekleştirildiği ya da devam ettiği gö-
rülmektedir. Bu projeler, akıllı şehir 
uygulamalarında kullanılması için 
gerçek zamanlı ve hareket halindeki 
NGA verisinin işlenmesi ile birlikte 
büyük ölçekli veri analizini, gele-
cekteki genel ağ uygulamaları, akıllı 
mobil konseptleri ve uygulamaları, 
büyük/fazla veri, mobil uygulamalar 
ve NGA’nın ortaya koyduğu yeni zor-
lukları aşmak için yenilikçi ve küresel 
bulut platform teknolojilerinin ge-
liştirilmesini, robotik ve fabrika oto-
masyonunu, genel olarak yaşlanan 
dünya toplumu için kullanışlı olacak 
sağlık alanındaki toplumsal uygu-
lamalarını, daha güvenli ortamların 
temin edilmesi için riskli ortamların 
ve durumların yanı sıra, önceden be-
lirlenmiş güvenli ortamları ve kişileri 
tespit eden ve riskle karşılaşıldığında 
uyarı veren mobil uygulamaların ge-
liştirilmesini, şehirde üretilen gürül-
tü ile ilgili bilgi sağlanmasını ve şehir 
merkezindeki gürültünün anlaşılma-
sına katkı sunulmasını içermektedir.

Surrey Üniversitesi’nde gerçekleştiri-
len diğer projelerse, Nesnelerin Ge-
nel Ağı ile ilgili yürütülen araştırma-
ların ve bu alanda sarf edilen emek 
ile birlikte katedilen yolun analiz 

edilmesini, kullanılabilir olmayan 
çözümler için harcanan araştırmaya 
yönelik emeğin minimum seviyeye 
indirilmesini, daha yüksek kalitede 
çok yönlü ve düşük maliyetli dijital 
ağ hizmetlerinin yaratılmasını ve 
temin edilmesini, NGA bağlantılı 
olan ölçeklendirme, küresel kulla-
nılabilirlik ve benzeri kapsamındaki 
karmaşıklıkların azaltılmasını, farklı 
ekosistemlerin kendi alanlarında yer 
alan kaynakları daha iyi kullanma-
larını, toplantı ve organizasyonlar 
tasarlanmasını, yürütülmesini ve yö-
netimini, yeni iş olanakları yaratmak 
amacıyla farklı iletişim teknolojile-
rinden ya da formatlardan faydala-
nabilen, veriyi ve bilgiyi temin ede-
bilen ve kullanabilen sensörlerden, 
nesnelerden ve harekete geçirme 
elemanlarından faydalanmayı, NGA 
bağlantılı hizmetlerinin test edilme-
sini, uluslararası bir NGA forumu-
nun tesis edilmesini, NGA ile ilgili 
karşılaşılacak risklerin azaltılmasını, 
NGA araştırma etkinliklerinin koor-
dinasyonun iyileştirilmesini, küçük 
ölçekli akıllı şehir deneylerinin yapıl-
masını, akıllı konut enerji takip etme 
uygulamalarını, akıllı otobüs izleme 
sistemlerinin kullanımını, akıllı park 
takip pratiklerini, farklı algoritma ve 
protokollerin tatbik edilmesini, NGA 
test bölgelerinde deneysel konfigü-
rasyonları, kontrolleri ve analizleri 
gerçekleştirmeyi sağlayan araç set-
lerinin geliştirilmesini, farklı NGA 

* Ramakrishna, S., Khong, T. C., Leong, T. K. 2017. “Smart Manufacturing,” Procedia Manufacturing, vol. 12, p. 129.

Ramaknisha ve diğerleri* şöyle diyor: "Teknolojik ilerlemeler, fiziksel olarak 
var olan birçok nesneyi ve ekipmanı Nesnelerin Genel Ağı (NGA) olarak 
bilinen bir genel ağ ile dijital bir şekilde birbirine bağlamayı uygulanabilir 
kılmaktadır. Mühendislik şirketleri ve uçabilen araç tasarımı/üretimi ger-
çekleştiren firmalar NGA konusunda emin adımlarla ilerliyor. 2020 yılına 
kadar, elli milyardan fazla makinanın birbiriyle bağlantılı hale geçeceği 
tahmin edilmektedir."

mimari tasarımlarının ne gibi teknik 
sonuçlar doğuracağının yapılan si-
mülasyonlar ve meydana getirilen 
prototiplerle daha iyi anlaşılmasını, 
ağ ve bilgi yönetiminin daha kolay 
kullanılabilir hale getirilmesini, ultra 
seviyede düşük güçte çalışan alıcı 
vericilerin entegrasyonunu, basit en-
tegrasyon temin eden teknolojilerin 
temin edilmesini ve benzeri başka 
projeleri kapsamaktadır.

Southampton Üniversitesi’nin kam-
püsü içinde yer alan Bilgi Teknoloji-
leri ve İnovasyon Merkezi’nde doğ-
rudan Nesnelerin Genel Ağı ile ilgili 
konulardan ziyade İnsanların Genel 
Ağı (İGA) ile ilgili tasarımlar ele alın-
maktadır. Bunun gibi tasarımların, 
NGA'ya adaptasyonu kolaylaştıraca-
ğı düşünülmektedir, çünkü NGA’nın 
sadece makinalar arasında değil, 
aynı zamanda insanlar ve makinalar 
arasında ve sadece insanlar arasın-
da da mümkün olabileceği öngö-
rülmektedir. Kısacası, bu merkezde, 
insanlar ve nesneler arasında akıllı 
etkileşimler olabileceği gibi sadece 
insanlar arasında da akıllı etkileşim-
ler gerçekleşebileceğinin değerlen-
dirilmesi gereğinden yola çıkılmıştır

Yukarıda sözü edilen Bilgi Teknolo-
jileri ve İnovasyon Merkezi, Nesne-
lerin Genel Ağı'nın uygulanmasıyla 
gerçeklikte karşılaşılacak zorlukların 
başında yoğun bir şekilde karşımıza 
çıkan heterojenliğin geldiği vurgu-
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lanmaktadır. Bu konuda yüzleşilecek 
diğer zorluklar ise kolay kullanılabilir 
arayüzlerin geliştirilmesi, güvenilir 
NGA çözümlerinin sağlanması, böyle-
ce gözle görülür yararların ve değerin 
temin edilmesi olarak duyurulmakta-
dır. İnsan ve makina etkileşimlerinde 
bağlantılılığın farklı açılarınınsa tecrü-
be, güven, güvenlik ve birlikte işlerlik 
olduğu not edilmektedir. Bu merkez, 
2012 ve 2015 yılları arasında FP7 
OPTET7 ve FP7 3D-LIVE8 projeleriyle 
yakından ilgilenmiştir. FIESTA-IoT9 
ve OPERANDO10 ile iş birliği halinde 
çalışmıştır. 2015 ve 2017 yılları ara-
sındaysa aynı merkezin ilgi odağında 
H2020 ProsocialLearn11projesi yer al-
mıştır. Sonuçta bu projelerle yukarıda 
bahsi geçen farklı konu başlıklarına 
bir takım çözümler geliştirmek için 
girişimler gerçekleştirilmiştir.

Bunların dışında, sağlık alanında 
da Nesnelerin Genel Ağı'nın uygu-
lamalarına rastlanabilmesi müm-
kün görünmektedir. Örneğin Lan-
caster Üniversitesinde 2017 yılının 
Ekim ayında parkinson hastalığında 
semptomların takip edilmesi konu-
sunda bir çalıştay düzenlenmiştir. 
Burada, özellikle hastalığın faydala-
rın nasıl belirtilerinin ve NGA’nın kul-
lanılması vasıtasıyla faydaların nasıl 
sağlanabileceği, hangi zorlukların 
meydana gelebileceği ve fırsatların 
ortaya çıkacağı üzerinde durulmuş-
tur. Üniversiteden Paul Coulton, 
NGA’nın kullanımının benimsenme-
sindeki zorluklar hakkında bir ko-
nuşma yapmıştır. Çalıştay sırasında 
gerçekleştirilen grup etkinliklerinde 
hâlihazırda kullanılabilir olan NGA 
cihazlarının hastalığın takip edil-

7 Bu proje, genel ağa bağlı sosyo-teknik sistemlere odaklanmıştır. Projenin amacı, özellikle genel ağ ve bulut kapsamında, bilgi teknolojileri ve hizmetlerinin güvenirliğinin gelişmesini 
sağlamak ve buna zarar veren faktörleri tespit etmektir. Böylece Avrupa'daki yazılım ve hizmet endüstrisinde rekabetin artırılması hedeflenmiştir. Daha fazla bilgi için: https://cordis.
europa.eu/project/rcn/105733_en.html, son erişim tarihi: 20.02.2018.

8 Bu projenin kısaca temel amacı, üç boyutlu ya da iletişim teknolojilerinin ve NGA'nın canlı durumları gerçek ve sanal ortamlarda algılaması ve deneyden geçirmesidir. Daha fazla bilgi için: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/105242_en.html, , son erişim tarihi: 20.02.2018.

9 Bu proje, çok sayıda coğrafyada yer alan, dağınık bir şekilde yönetilen NGA platformları ve akıllı şehir test ortamlarının küresel ölçekte NGA deneylerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Daha 
fazla bilgi için: http://fiesta-iot.eu/, son erişim tarihi: 20.02.2018.

10 Genel hatlarıyla, bireyin kendisiyle ilgili verilerin kullanımında kendi mahremiyetinin yasal olarak yürürlüğe konulması kapsamında bir sistemdir. Daha fazla bilgi için: https://www.
operando.eu/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx, son erişim tarihi: 20.02.2018.

11 Sosyal katılım ve akademik performansı artırmak amacıyla dijital oyunların kullanımına yönelik bir projedir. Daha fazla bilgi için: https://cordis.europa.eu/project/rcn/194170_en.html, 
son erişim tarihi: 20.02.2018.

 

 
Fotoğraf 1. Karma gerçeklikte bir araya getirilen farklı ülkelerin yarışmacıları kayak yapıyor (www.it-innovation.
soton.ac.uk/projects/3dlive).

mesinde nasıl rol oynayabileceğiyle 
ilgili egzersizler yapılmıştır. Parkin-
son hastalarının kişisel deneyimleri 
kendi ağızlarından dinlenmiştir. Has-
talığın takibiyle ilgili olarak ortaya 
atılan farklı NGA çözümlerine dâhil 
olan parkinson hastaları deneyimle-
rini aktarmıştır. Çalıştay sonucunda, 
NGA aracılığıyla hastalığın takibi ve 
kontrolü konusunda yeni araştırma 
alanları belirlenmiştir.

Buna ek olarak, 5G Kablosuz İletişim 
Sistemleri, Heterojen Şebekeler, İleri 
Şebeke Kodlama ve benzeri konula-
ra odaklanan, bir milyon poundluk 
kablosuz şebeke geliştirme ve test 
etme ekipmanına sahip Lancaster 
Üniversitesi'ndeki Kablosuz Geniş 
Bant Laboratuvarı'nda Nesnelerin 
Genel Ağı konusunda araştırmalar 
yapılırken, Warwick Üniversitesi’nde 
Siber Güvenlik Direktörü ve Siber 
Sistem Mühendisliği Bölümü’nde 
profesör olan Carsten Maple, NGA 
kapsamında güvenlik ve güven ko-
nularındaki incelemeleri Warwick 
İmalat Grubu ile Siber Güvenlik 
Merkezi’nde yönlendirmektedir. Bu-
nun yanı sıra, sevkiyat, hareketlilik, 
kontrol sistemleri ve tedarik zinciri 
gibi konular da buradaki çalışma 
alanları arasındadır. Genel anlamda 
burada gerçekleştirilen araştırmalar, 
verilerin nasıl depo edildiğiyle, iletil-
diğiyle ve güvenliğin muhafaza edil-
diğinden emin olunarak nasıl kulla-
nıldığıyla ilgili  olup, konu dâhilinde 
çeşitli analizleri de içermektedir. 
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NGA’nın işlevselliğindeki herhangi 
bir zayıflama, örneğin imalat sektö-
ründeki otomatikleşmiş sistemlerde 
olması beklendiği gibi, işletme ka-
pasitesinde kayıplara karşılık gelece-
ği için, bu araştırmaların en önemli 
amacı, ekonomik değerin kontrol 
edilmesi ve endüstri alanlarının ço-
ğunda ihtiyaç duyulan verilerin ha-
yati nitelikteki değiş tokuşunun en 
verimli şekilde temin edilmesidir.

Cardiff Üniversitesi’nde profesör 
Alun Preece ve araştırmacılar Ian 
Taylor ile Andrew Dawson, Nesne-
lerin Genel Ağı yaklaşımının askeri 
uygulamaların desteklenmesi ama-
cıyla kullanımını araştırmaktadır.12 
Bu araştırmacılar tarafından NGA, 
kendinden önce yapılanların yapılış 
şeklini tamamıyla farklılaştıran yeni 
bir teknoloji olarak tanımlanmakta-
dır. İlgili çalışmalara aynı zamanda 
Birleşik Devletler Ordusu Araştırma 
Laboratuvarı, Birleşik Krallık Savun-
ma Bakanlığı, Pensilvanya Eyalet 
Üniversitesi ve IBM katkıda bulun-
maktadır. Biraz daha detaya inersek, 
incelemelerin arkasında aslında ço-
kuluslu askeri operasyonların NGA 
yaklaşımının kullanılmasıyla otoma-
tik ve yarı otomatik hale getirilmesi-
nin, insan müdahalesinin minimum 
seviyeye indirilmesinin, gelecekte 
gerçekleştirilecek istihbarat, gözet-
leme ve keşif çalışmalarının yattığı 
görülmektedir. Çalışmaların ardında-
ki motivasyonlar, askeri personelin 
eğitim giderlerinin düşürülmesinin 
yanı sıra, gerektiğinde zamanından 
önce değişiklik yaparak önlem alın-
ması ve etkileşimin sağlanması ara-
sında bir dengeleme temin edilmesi 
gibi olgulardır. NGA cihazlarının, as-
keri operasyon açısından bir miktar 
farkındalığa sahip olacağı ve buna 
ek olarak da kendi sınırlı güç, bellek, 

bant genişliği, hesaplama ve benzeri 
kaynakları yönetebilme yetenekleri-
ni geliştireceği öngörülmektedir. Bu 
NGA cihazları ve sistemlerinin yöne-
timi ve sahiplenilmesinin, çokuluslu 
askerî operasyonlarda birden fazla 
ulus arasında paylaşılacağı belirtil-
mektedir. Araştırmalarda, farklı de-
neyler yapmak amacıyla yukarıda 
bahsedilenler kapsamında işleyen 
bir fiziksel ve bir sanal ortam gelişti-
rilmiştir. Gelecekteki benzer araştır-
malarsa, farklı dillerin, politikaların, 
prosedürlerin ve doktrinlerin kulla-
nımından kaynaklanacak heterojen 
faktörlerin ortaya koyacağı sorunla-
rın çözümlenmesine odaklanacaktır.

Edinburgh Üniversitesi bünyesinde 
Nesnelerin Genel Ağı, ortamların 
detaylı ve gerçek zamanlı bir şekil-
de sensörler yoluyla algılanması ve 
bağlantılı hale getirilmiş haber alma 
biçimlerinin, günlük hayatımızda 
kullandığımız nesnelere gömülü 
şekilde adapte edilmiş hali olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanım, çok sa-
yıda uygulamayı içine almaktadır. 
Üniversite’nin NGA girişimi sayesin-
de, başlangıç itibarıyla LoRaWAN 
kullanan bir NGA Araştırma ve Yenilik 
Hizmetleri Merkezi farklı NGA proje-
lerinin kolay bir şekilde çalışır hale 
getirilmesi için tesis edilmektedir. Bu 
projeler ya da deneysel çalışmalar, 
üniversitenin NGA şebekesinin daha 
fazla keşfedilmesi ve ilgili şebekenin 
potansiyel gücünün ortaya konma-
sı için kullanılmaktadır. Bu nedenle, 
üniversite içerisindeki ve dışarısın-
daki farklı araştırmacılar ve araştırma 
ekipleri, geliştirdikleri projeler ile bir-
likte şebekeyi test etme konusunda 
teşvik edilmektedir.

Örneğin yukarıda bahsedilen proje-
lerden bir tanesi B-IoT olarak adlan-

12 Daha fazla bilgi için: http://orca.cf.ac.uk/99833/1/dais_spie2017_ORCA.pdf ve www.youtube.com/watch?v=qISDjHcUgeQ, son erişim tarihi: 22.02.2018.

 

 
Fotoğraf 2. http://iot.ed.ac.uk/pilots/citysounds 
linkinden temin edilmiştir.

dırılmaktadır. Burada Akıllı Ulaşım 
Sistemleri ile NGA’nın birlikte işlerliği 
açısından blok zincir teknolojisinin 
kullanımı incelenmektedir. Bu proje 
kapsamında daha sinerjistik ve geniş 
etki yaratmak için Edinburg Üniver-
sitesi, Imperial College London, Sur-
rey Üniversitesi ve Warwick Üniver-
sitesi birlikte çalışmaktadır. Bunlara 
ek olarak, beş adet de ticari ortak yer 
almaktadır.

Diğer bir proje ise Edinburgh City-
Sounds olarak anılmaktadır ve Edin-
burgh Üniversitesi ile Edinburgh 
Şehir Meclisi tarafından tesis edilen 
Edinburgh Living Lab isimli birlik bu 
projeyi yürütmektedir. Proje, şehrin 
yeşil alanlarındaki biyolojik çeşitlili-
ğin tespit edilmesi ile ilgilidir; güncel 
olan yenilikçi ve dijital teknolojiler-
den ve şebeke altyapılarından fay-
dalanılarak şehrin içindeki seslerin 
zenginliğinin keşfedilmesini kapsa-
maktadır. Genel olarak, bitkiler ve 
hayvanlar gibi yaşayan canlılardan 
ve insan etkinliklerinden elde edi-
len seslere odaklanılmaktadır. Araş-
tırmacılar tarafından tasarlanan Ses 
Kayıt Cihazı kullanılarak, işitilebilir 
ve insanların duyamayacağı kadar 
yüksek frekansta olan sesler hedef 
tercih edilmektedir. Öncelikle geniş 
frekans aralığındaki sesler, neredey-
se gerçek zamanlı bir şekilde top-
lanmakta, kaydedilmekte ve daha 
sonra bireylerin güvenliği ve mah-
remiyeti göz önünde bulundurula-
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rak işlenmekte ve analiz edilmek-
tedir. Anonim hale getirilen veriler, 
biyolojik çeşitlilik, sağlıklı yaşam ve 
mutluluk ile ilgili olarak, sanatçıla-
rın ve veri bilimleriyle uğraşanların 
olduğu kadar farklı topluluklar ve 
vatandaşların erişimine sunulmaktır. 
Bu proje, Avrupa çapında şehir so-
runlarına vatandaşların, işletmelerin 
ve şehri yöneten otoritelerin birlikte 
çalışarak deneysel girişimlerle dijital 
çözümler yaratmasına yönelik hiz-
metler sunan OrganiCity tarafından 
finansal açıdan desteklenmektedir.

Üçüncü bir proje, Edinburgh 
Üniversitesi’nin Merkezî Kütüpha-
ne’sinde öğrenci çalışma alanlarının 
kullanımının takip edilmesiyle ilgili-
dir. Sandalye ve koltuklara yerleşti-
rilen sensörler vasıtasıyla bu kütüp-
hanede bulunan çalışma alanlarının 
müsait ya da kullanımda olma du-
rumları tespit edilmektedir. Buradaki 
asıl hedef, öğrencilerin bir ekran ara-
cılığıyla kütüphane girişinde ya da 
bir cep telefonu uygulamasıyla kul-
lanılabilir olan oturma yerleriyle ilgili 
verilere gerçek zamanlı bir şekilde 
ulaşabilir hale getirilmesidir. Halen 
bu konuda alternatif yöntemler ge-
liştirilme doğrultusundaki çalışmalar 
devam etmektedir.

3. SONUÇ

Yukarıda, geleceğin Nesnelerin Ge-
nel Ağı’nı şimdiden şekillendirmeye 
yönelik belki de en önemli yapılan-

malardan birisi olan PETRAS bağla-
mında gerçekleştirilen, gerçekleşti-
rilmekte olan ve gerçekleştirilecek 
çalışmaları açıklamak amacıyla kısa 
bir girişimde bulundum. Bunun için 
temelde üniversiteler ve onlarla 
bağlantılı yapılan çalışmalardan bir 
miktar bahsettim. Buna ilave olarak, 
bu makaleyi oluştururken yaptığım 
araştırmada Türkiye’de PETRAS ile 
doğrudan ilişki halinde olan her-
hangi bir akademisyene, üniversi-
teye ya da işletmeye rastlamadım. 
Ancak, ülkemizde NGA konusunda 
çalışmalarına başlayan ya da devam 
edenlerin PETRAS ve onun bağlantılı 
olduğu araştırmacılar, üniversiteler 
ve işletmelerle yakın bağlar oluştur-
ması gerektiğini düşünmekteyim. 
Bu, dünya çapında üretilen güncel 
bilgi ve tecrübe birikimlerinin farkın-
da olunması ve yeni projelere dâhil 
olunmasının yanı sıra gelişmelerde 
öncülük eden ekipler arasında yer 
alınması açısından bir zorunluluk 
gibi görünmektedir.
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Aşağıdaki fotoğrafta yer alan 
(Fotoğraf 1) bu robot, bir in-
san ile aynı oranda radyasyon 

soğurmak üzere tasarlanmış bir can-

Silikon Vadisi Nesnelerin Genel Ağı 
Test Merkezi1,2

 Testing the Internet of Things

sız manken üzerine mobil cihazları 
konumlandırır. Burada, güvenli emi-
lim oranları, hükümet düzenlemele-
riyle sınırlandırılır.

Tsunami gibi sayısı 
hızla artan yeni NGA 
cihazları? Bunların 
hepsi, sadece hükü-
met düzenlemelerini 
karşılamak için değil, 
Wi-Fi, Bluetooth, Zig-
Bee, Thread ve diğerleri 
gibi birçok isteğe bağ-
lı standartlara riayet 
edildiğini doğrulamak 
için de dünyada kulla-
nıma girmeden önce 

test edilmek zorundadır. Burada çok 
fazla sayıda testten bahsediyoruz. Bu 
nedenle TUV Rheinland, geçtiğimiz 
günlerde Fremont, Kaliforniya'da 
Silikon Vadisi'nde muazzam bir test 
merkezi açtı.

TUV Rheinland şirketinin kablosuz 
ve NGA testlerinden sorumlu dünya 
çapındaki direktörü Sarb Shelopal, 
ilgili testlerin tasarım ekibinin yakın-
larında yapılmasının önemli oldu-
ğunu belirtiyor. "Mesafe - ve Silikon 
Vadisi'nin trafiği, şirketler hızlı hare-
ket etmeye çalışırken çok önemli" 
diyor Shelopal.

“Tipik olarak test noktasında, bir 

http://www.venaripartners.com/images/internal/original/tech.jpg

Fotoğraf 1. Mobil Cihaz Konumlandırma Robotu

Tekla Perry
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ürün ekibi tipik olarak sekiz ila on 
kişiyi içeriyor, ancak güvenlik mü-
hendisleri, yazılım mühendisleri ve 
donanım mühendisleri de dâhil ol-
mak üzere bu sayı yüze kadar çıka-
bilir. Ve bir ürün testleri geçmediği 
zaman, bu çalışanların hepsini dâhil 
etmemiz ve donanım veya yazılım 
açısından bazı değişiklikler yapılma-
sı gerekir.” diyor Shelopal.

Shelopal, "Tasarımda büyük bir hata 
olduğunda, çizim tahtasına geri 
dönmesi gereken şirketlerde küçük 
geliştirme adımlarının birçoğunun 
yerinde yapılabileceğini" ekledi.

TUV Rheinland'ın Silikon Vadisi test 
merkezi ABD Federal İletişim Komis-
yonu (FİK) ve Conformité Europeéne 
ve Industry Kanada gibi diğer ül-
kelerdeki benzer kuruluşlar tara-
fından belirlenen elektromanyetik 
uyumluluk şartlarına uygunluğu 
test edebilirler; yani bu, bir ürünün 
elektromanyetik yayı emisyonlarının 
belirlenen sınırlar içinde kaldığın-
dan ve diğer ürünlere müdahale et-
mediğinden emin olmak için yapılır. 
Ayrıca bu merkezde, Wi-Fi ve Zigbee 
gibi çeşitli standartlar için kablosuz 
birlikte çalışabilirlik testleri de yapı-

labilir, yani böylece yeni bir mobil ci-
hazın bu standarda göre tasarlanan 
diğer ürünlerle birlikte çalıştığından 
emin olunabilir. Buna ek olarak, ÖSO 
testi yapılabilir (ÖSO veya Özgül So-
ğurma Oranı, vücudun RF (Radyo 
Frekansı) enerjisini soğurduğu ora-
nın bir ölçüsüdür; ve hükümetler 
de cep telefonları gibi belirli ürünler 
için buna benzer belirli sınır oranlar 
tanımlar. Bahsedilen testler, beyin 
veya vücut dokusunu modellemek 
için yapışkan maddeyle doldurul-
muş insan modelleri kullanılarak 
gerçekleştirilir.

Bu merkezde ayrıca, elektroman-
yetik müdahaleden korunma ve 
güvenlik için tıbbi cihazlar da test 
edilebilir. Merkezin, cihazların Kana-
da, Japonya, Kore, Tayvan ve Avrupa 
dahil olmak üzere Amerika Birleşik 
Devletleri dışında birçok ülkede faa-
liyet göstermesi için yeterlik verebi-
leceğini söyledi Shelopal (Brezilya ve 
Çin gibi diğer bazı ülkeler, uyumlu-
luk testlerinin yerel olarak yapılması-
nı şart koşmaktadır).

Silikon Vadisi'nden çıkan NGA ürün-
lerindeki sayısal artışın, merkezin 
Mart ayındaki açılışından bu yana 

faal olduğu anlamına geldiğini ve 
şu anda günde iki vardiyayla çalı-
şan merkezin, Eylül ayından itibaren 
yirmi dört saat test yapmaya hazır 
olacağını söylüyor Shelopal. "Bugü-
ne kadar merkezden yüzlerce ürün 
geçti ve talep büyüyecek" diyor She-
lopal. “Bu test, FİK uyumluluğunu ve 
güvenliğini içeriyordu. Televizyonlar 
ve tost makineleri gibi şeyler" dedi. 
"Şimdi, NGA uygulamalarındaki ar-
tış nedeniyle, birçok cihaz geçmişe 
oranla çok daha karmaşık bir tek-
nolojiye sahip ve bağlantı sağlamak 
için radyo dalgalarını kullanıyor," 
diyor Shelopal. Bu da test edilmesi 
gereken daha fazla tasarımın olduğu 
anlamına geliyor.

Testler tabii ki teknoloji ile gelişme 
gösterecektir. Günümüzde telefon-
ları test etmek için kullanılan baş ve 
el mankenleri, akıllı kıyafetlerin test-
leri için yeterli olmayacaktır. İşte tam 
da bu noktada, TUV Rheinland'ın 
Fremont Test Merkezi'nin bugün na-
sıl göründüğüne bir bakalım:

Fotoğraf 2'deki bu muazzam kapı, 
ana RF test odasına açılmaktadır, 
burada giyilebilecek kadar küçük 
boyutlardaki ve araba kadar büyük 

Tekla Perry

Tekla Perry

Fotoğraf 2. RF Test Odasının Kapısı Fotoğraf 3. RF Test Merkezi



55

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2018  www.mmo.org.tr  

boyutlardaki ürünler on metreye ka-
dar bir mesafede test edilebilir. TUV 
Rheinland'ın dünya çapındaki kablo-
suz testler ve NGA testleri direktörü 
Sarb Shelopal, kontrol amacıyla ka-
pının yanında bulunmaktadır.

Fotoğraf 3'te Shelopal, ana RF test 
merkezinde görünmekte ve RF soğu-
rucular duvarlarda bulunmaktadır.

Fotoğraf 4'te görülen elektrostatik 
test teçhizatı, bir kişi bir cihaza do-
kunduğunda bu cihazın alabileceği 
yükün simülasyonunu yapar ve ge-
rilim dalgalanma testleri bir yıldırım 
çarpmasını modeller. Bir test mü-

hendisi şöyle açıklıyor: “Tahrip olup 
olmadığını gözlemlemek için güç 
kaynağına yüksek gerilim veriyoruz.”

Fotoğraf 5'te görülen yayın test 
odasındaki test mühendisleri, mo-
bil cihazların hassasiyetini ve yay-
dıkları sinyallerin gücünü kontrol 
ederler. Bunun amacı, ABD Cep Te-
lefonu Endüstrisi Birliği'nin (CTIA) 
ve diğer standart kuruluşlarının 
gereksinimlerinin karşılandığından 
emin olmaktır.

Test mühendislerinin hortlaklar ola-
rak adlandırdığı mankenler, beyin ve 
vücut dokusunu taklit eden jeller ile 

doldurulur ve Özgül Soğurma Ora-
nı (ÖSO) testleriyle bir kişinin belirli 
bir süre içinde soğuracağı radyo fre-
kansı enerjisi miktarını ölçmeye yar-
dımcı olurlar. Bahsi geçen ÖSO testi 
mankeni/robotu, her testi yaklaşık 
10 saniye içerisinde gerçekleştirebilir 
(Fotoğraf 6a-b).

Geleneksel, manuel olarak çalışan, 
ÖSO test cihazı, ÖSO robotunun ger-
çekleştirdiği testlerin aynısını test 
başına yaklaşık 30 dakikada yapabilir.

Fotoğraf 6b'deki manken, cep tele-
fonunu bir insan nasıl tutuyorsa o 
şekilde tutmaktadır.

Tekla Perry Tekla Perry

Fotoğraf 4. Elektrostatik Test Cihazı Fotoğraf 5. Yayın Test Odası

Fotoğraf 6. ÖSO Test Cihazı

a) b)
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Eğitim geçmişinizden başlaya-
rak şirket kurucusu olmanıza 
uzanan süreçten bahsedebilir 
misiniz lütfen?

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Uzay Bilimleri Bölümü mezunuyum. 
Uzay bilimleri başta ilgimi çekmekle 
birlikte, daha sonraki süreçte, okul yıl-
larında yazılım alanına yöneldim. Ya-
zılım, benim için başlangıçta hobiydi. 
İlk zamanlar yarı zamanlı olarak yazı-
lım ile ilgili çalışmaya başladım. Okul-
dan sonra bu hobim, hayatımı idame 
ettirmeye dönüştürdüğüm bir konu 
olmaya başlayınca, ilk tam zamanlı 
işim bir yazılım firmasında Windows 
tabanlı yazılımlar geliştirmek ile ilgili 
oldu. Daha sonra ağ tabanlı yazılım-
lar, otomasyon ve masaüstü tabanlı 
yazılımlar da geliştirmek için çalış-
malarıma devam ettim. Diğer bir de-
yişle, aslında uzay bilimlerinden çok, 
yazılım kökenli olduğumu söylesem 
yalan olmaz. Daha sonra akaryakıt 
otomasyonları ve sonrasında da Nes-

NESNELERİN İNTERNETİ'NDEN FAYDALANAN 
PARK ÇÖZÜMLERİ* 

Onur Kılıç: “İhtiyaç dâhilinde, kendi 
kavramlarımızı da yaratarak kendi karanlık 

fabrikalarımızı kurmaya çalışmalıyız”
Ümit Keskin1, Tarık Özbek2

* Aylin Sıla Aytemiz’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1 Dr., TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın Birimi - umit.keskin@mmo.org.tr
2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın Birimi - tarik.ozbek@mmo.org.tr

Nesnelerin İnterneti 
(Nİ) mantığını 

temel alarak küçük 
bir nesneler ağı 
şeklinde çalışan 
Freepark isimli 
park çözümleri 

cihazının üretimi 
ve satışının 
arkasındaki 

şirket olan OKB 
Teknoloji Şirketi'nin 

kurucusu Onur 
Kılıç’la bir söyleşi 
gerçekleştirdik…

nelerin İnterneti, mobil uygulamalar 
ve benzeri üzerine çalıştım.

2010 yılında bir bakanlığın işi için 
iPhone uygulaması geliştirmeye 
başladım ve iPhone ile tanışmış ol-

 

 

Onur Kılıç
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dum. Bu iPhone projesi sonrasında, 
kısa bir Android deneyimim oldu. Bu 
aşamada dünyanın biraz daha mo-
bil hale dönüşeceğini düşündüm ve 
tamamen mobil uygulamalar gelişti-
receğim bir şirkette işe başladım. Bu 
şirkette geçirdiğim ilk günlerimde 
tek başıma mobil uygulamalar ge-
liştirmekteydim. Bunu takiben, ge-
liştirdiğimiz her uygulamanın mobil 
versiyonlarına da talep olunca, mobil 
bağlantılı çalışmalarımızı genişletme 
kararı aldık ve ben mobil yazılım ge-
liştirme ekibinin başına geçtim. 2014 
yılı ise girişimcilikle tanıştığım ilk yıl-
dır. Bu şirketten ayrılıp tek başıma 
bir şirket kurmak istedim. Bütün bu 
deneyimimi de şimdiki şirketim olan 
OKB’de somutlaştırdım ve uzun sü-
reden beri üretmek istediğimiz Fre-
epark cihazını piyasaya bu şirketi ile 
sunduk.

Hayatınızda girişimcilik nereye 
oturmakta?

Hayatım boyunca girişimcilik ilgimi 
çekti. Profesyonel iş hayatımda da 
birçok şirket içi girişimciliğim oldu. 
Her zaman kendi şekillendirdiğim 
bir şirket olmasını istemişimdir, fakat 
2014 yılına kadar kendimi yetiştir-
memin daha önemli olduğunu dü-
şündüm ve bu yıla kadar sabırla bek-
ledim. Şu anda şirketim hayatımın 
tam merkezinde, tüm hayatımı buna 
göre şekillendirmiş durumdayım ve 
bu durumdan hiç şikâyetçi olmadım, 
değilim. Ama keyif aldığım işi yaptı-
ğım için, bu şekilde olmasından da 
oldukça hoşnudum.

Şirketinizin kuruluşundan, ürü-
nünüzden ve bununla ilgili uy-
gulamalardan bahsedebilir mi-
siniz?

Şirketimiz OKB Teknoloji A.Ş.’yi 2016 
yılının Ağustos ayında Via Twins’de 

kurdum ve daha sonra Bilkent 
Cyberpark’a taşındık. Ağırlıklı çalışma 
alanımız 2017 yılının başında yapma-
ya başladığımız Freepark, kişisel akıllı 
park bariyeri sistemidir. Bu marka 
altında akıllı park bariyerleri üreti-
yoruz ve bu işten çok keyif alıyorum. 
Eklemem gerekir ki, Freepark sadece 
bir akıllı park bariyeri değildir, aynı 
zamanda bariyerle beraber çalışan 
mobil yazılımlar, sunucu yazılımların-
dan oluşan uçtan uca bir çözümdür. 
Mobil uygulama ve akıllı bariyer sis-
temiyle gündelik hayatımızda sıkça 
karşılaştığımız sorunlardan biri olan 
park alanı ihlallerini önlemektedir. 
Örneğin evinizin önündeki otopark 
alanına başkalarının park etmesini is-
temiyorsanız, Freepark ile bunu sağ-
layabilirsiniz. Hayatım boyunca bu iş 
üzerine çalışsam, sıkılmam diye dü-
şünüyorum. Her gün yeni bir şeyler 
öğreniyorum çalışma arkadaşlarımla 
birlikte ve bu öğrendiklerimi hayata 
geçirmek için çalışıyorum.

Şu anda Freeparkın iki farklı uygu-
laması var. İlk uygulamanın adı Fre-
epark, alışveriş merkezlerinde kulla-
nılan engelli otoparklarında internet 
bağlantısı yok bu uygulama ile bari-

yerlerimiz internete doğrudan değil 
de kullanıcının telefonu üzerinden 
çıkıyor. Telefonları ağ geçidi olarak 
kullanıyoruz, bariyerler telefon üze-
rinden internete bağlanmış oluyor. 
Bu sayede pil seviyesi gibi bazı bilgi-
leri sunucuya gönderebiliyoruz.

Diğer uygulamamız da Freepark 
Rent. Bu uygulama, bireysel park 
alanlarının kiralanmasında kullanılı-
yor. Freepark Rent’in kullanıldığı ba-
riyerlerimizde GSM hattı mevcut. Bu 
bariyerler internete doğrudan çıka-
biliyor. Buradaki sistem ise şu şekil-
de çalışıyor: Örneğin Ankara Bahçe-
lievler’deki bir apartmanın önünde 
dikey park alanları var. Ve bu alanın 
kullanılmadığı saatlerde, kiralanması 
ve buradan gelir elde edilmesi iste-
niyor. Freepark Rent uygulamaları ve 
bariyerleri ile bunu sağlayabiliyoruz.

Cihazların pil seviyelerini uzaktan 
takip ediyoruz ve böylece, cihazla-
rın çalışıp çalışmadığını da uzaktan 
kontrol edebiliyoruz. Ortalama bir 
kullanımda 3 ay dayanıklılığı var ve 
pil 3 ay sonra şarj ediliyor. Kullanıcı-
lara adaptör veriyoruz ve bununla 
pilleri evlerinde şarj edip tekrar ciha-
zın içine takıyorlar.
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Aynı zamanda Freepark sistemiyle 
birlikte çalışması için, akıllı şarj cihaz-
ları, akıllı kumandalar gibi aksesuar-
lar da üretiyoruz. Ürün yelpazemizin 
zamanla daha da genişleyeceğini 
öngörebiliyorum. Günümüzde park 
problemlerinin trafiğe etkileri, za-
man kayıpları ve yetersizliği oldukça 
ciddi bir hâl almaya başladı. Bu prob-
lemleri en aza indirmek için çalışma-
lar yapıyoruz. Örneğin dikey park 
alanlarını, kullanmadığınız saatlerde 
Freepark bariyerleri ile kiraya verebi-
lirsiniz. Başka bir örnek, AVM’lerde 
engelli park alanlarına başkasının 
park etmesini önlemek için Free-
parkın kullanılabilmesi olabilir. Bu-
nun gibi birçok noktada Freepark 
ile çözüm yaratabiliyoruz. Bizim için 
oldukça geniş bir iş alanı bu. Park 
alanı bağlantılı problem yaşanan her 
yerde mevcut Freepark ürünleriyle 
ve bu ad altında yeni geliştirdiğimiz 
ürünlerle çözüm yaratmak için sü-
rekli çalışıyoruz.

Şirketinizin kuruluş aşamaların-
dan ve bu süreçte karşılaştığınız 
zorluklardan genel olarak söz 
edebilir misiniz?

Her yeni oluşumun yaşadığı gibi bi-
zim de sıkıntılarımız oldu tabii ki. 
Ancak, süreç içinde daha önce edin-
diğimiz deneyimlerle bu zorlukların 
üstesinden gelmeyi bildik. Hiyerarşik 
yapılanmasından dolayı karar meka-
nizmalarında sıkıntı yaşadığım diğer 
şirketten ayrılmamın daha doğru 
olacağını düşündüm. Orada start-
up2  yürümedi ve bir-iki aylık ön çalış-
mamın sonucunda, 2016 yılı Haziran 
ayında diğer şirketten ayrılıp 2016 yı-
lının Ağustos ayında, yeni yeni geliş-
meye başlayan bir şirket olduğu için 
start-up diye adlandırabileceğim, 

kendi şirketimin resmi kuruluşunu 
gerçekleştirdim. Bütün bu süreç zor-
du. Piyasada yeni bir şirketiz, ürün-
lerimizi yeni pazarlamaya başladık. 
Endişelendik; ancak zorlukların üs-
tesinden gelmeyi de her daim bildik. 
Ürettiklerimiz süreç içinde başkaları 
tarafından çok takdir edildi. Projeler 
aldık ve teslim ettik. Projelerimizle, 
yeni çıkarttığımız Freepark ile ödül-
ler kazandık; ama bugünlere kadar 
gelmemiz hep çabayla oldu. Sizin 
anlayacağınız, çaba olmadan, bilgi 
ve deneyim olmadan bir yerlere gel-
meniz mümkün değildi.

Şirketinizin kuruluşu sırasında 
neden Bilkent Cyberpark’ı seç-
tiniz, daha önceki şirketiniz de 
burada mıydı?

Daha önceki şirketimiz de Bilkent 
Cyberpark’taydı. Belirttiğim gibi, 
OKB’yi Bilkent’te kurmadım, buraya 
taşıdım. Bilkent Cyberpark’a taşın-
mamız, aldığımız ödül aracılığıyla 
oldu. Ankara Kalkınma Ajansının 
her sene düzenlediği TechAnkara 
Proje Pazarı etkinliğinde bu ödü-
lü kazandık. Diğer yandan Bilkent, 
rahat ve sevdiğimiz bir ortam. 
Bize birçok olanak sağlıyor ve bu-
rada bir aile gibiyiz.Bütün bunları 
bir araya getirdiğimizde, Bilkent 
Cyberpark’ta çalışmaya devam ede-
ceğiz, yakın bir zamana kadar da ay-
rılık görünmüyor.

Bunun yanı sıra girişimcilik fikirleri-

nin değerlendirildiği bir proje pazarı 
olan, Uluslararası Girişimcilik Odaklı 
Teknolojik Gelişmeler ve İnovatif 
Fikirler Proje Pazarı-BIG SHOT pro-
jesine katıldık. Ulusal ve uluslararası 
projelerin yarıştığı BIG SHOT’ta akıllı 
telefonla, uzaktan ve bluetooth ile 
yetkilendirme yaparak park ve geçiş 
sistemlerine izin veren FreeparkTM 
Rent çalışmamız birincilik ödülüne 
layık görüldü. Buradan da bir para 
ödülüyle döndük.

Üretiminizi de burada mı ger-
çekleştiriyorsunuz?

Çabamızı iki kısma ayırırsak, burası 
teorik bilginin üretildiği, ürettiğimiz 
bilginin nasıl uygulanacağına dair 

 

 

2 Sözlüklerde, bir şeyi harekete geçirmek için yapılan iş veya süreç olarak tanımlanan start-up, birkaç kurucu veya bir kişi tarafından finanse edilip işletilen, 
gelişime açık, genç ve yenilikçi şirket anlamındadır. Daha fazla bilgi için: www.investopedia.com/ask/answers/12/what-is-a-startup.asp. 

 

 

Çaba olmadan, bilgi 
ve deneyim olmadan 
bir yerlere gelmeniz 

mümkün değildi
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kendi içimizde eleştirilerde bulun-
duğumuz ana merkezdir.  Çabamı-
zın ikinci kısmını ise üretilen bilginin 
somutlaşma aşaması oluşturmakta-
dır. Bu aşamada, üretilen bu teo-
rik bilgi İvedik Organize Sanayi’de 
oradaki çalışanlarımız tarafından 
hayata geçiriliyor. İvedik’deki bu 
yerimizde teknik elemanlarımızla 
bu ürünlerin mekanik, elektronik 
kısımlarının üretimini ve montajını 
yapıp tüketicilere sunuyoruz. Bazı 
işler, örneğin demir, lazer kesimi 
gibi işlemler için başka şirketlerle 
kullandığımız ortak yerlerimiz de 
var. Yani parçalı işleri, örneğin azot 
lazer işini dışarıya veriyoruz. Ancak, 
ürünün geneli bizim tasarım ve üre-
timimizin bir sonucudur.

Ürününüzün tasarımının ve ilgili 
uygulamaların ardındaki moti-
vasyonunuz nedir?

Park problemi Türkiye’de ve dünya-
da ciddi bir sorun. Şehirleşme, araç 
sayısıyla doğru orantılı bir şekilde 
gelişmemektedir. Park probleminin 
de trafiğe ve hava kirliliğine ciddi 
etkileri var. Bizse bunları en aza in-
dirmek istiyoruz. Bununla beraber 
Türkiye’de ve birkaç ülkede daha en-
gelli park alanlarının işgali ciddi 
bir problem olarak karşımızda 
durmaktadır. Biz, bu problem-
leri ortadan kaldırabilmek ve en 
aza indirmek istiyoruz.

Ürünümüzün adı Freepark. Sı-
radan bireylerin ve özellikle en-
gelli kişilerin kullandığı bir uy-
gulamadır. App Store 
ve Google Play 
Store uygulamala-
rı üzerinden Free-
parkı indiriyorlar, 
kimlik bilgilerini gi-
rerek kayıt oluyorlar 

ve sonra da kimseye ihtiyaç duy-
madan kendi başlarına kullanmaya 
başlıyorlar. Freepark'ın kurulu oldu-
ğu yerlerde kullanabiliyorlar tabii. 
Bu uygulamayla birlikte engelliler, 
başkalarıyla park yeri sorunu yaşa-
madan kendi kişisel park alanlarını 
oluşturabiliyorlar.

Freepark Rent de App Store, Google 
Play üzerinden indiriliyor. Bu cihaz 
da park yeri, trafik sorununu çözmek 
için kullanılmaktadır. Kentin kalaba-
lığında, bireysel park alanları kulla-
nıma açılıyor. Yani park sorunu yaşa-
yan kişiler Freepark Rent aracılığıyla 
araçlarına bir yer bulabiliyorlar. Araç 
sahibi park sorununu aşarken, kişisel 
park yeri sahipleri de alanlarını kira-
layarak para kazanabiliyorlar.

Bildiğiniz üzere, engelli insanlarımız 
konusu Türkiye’de yıllardır kanayan 
bir yara. Herkes bu konuda bir şeyler 
söylüyor ama çok da bir şey yapılmı-
yor. Bu alana geçişim, evimin önün-
de yaşanan bir olaya tanık olmamla 
birlikte başladı. Engellilik konusu as-
lında hep ilgimi çekmiştir. 2015’ten 
beri bu konuyu düşünmekteydim. 
O gün yaşanan olay sonrasında bu 
projeye başlamaya karar verdim. 

Türkiye’de engelli bir hayat sürmek 
oldukça zor. Kentlerimiz onlara uy-
gun inşa edilmemiş, sanki onların 
hayata karışmalarını istemiyormu-
şuz gibi hareket ediyoruz. Açıkçası, 
onların sorunlarıyla hemhal olmuyo-
ruz. Gündelik hayatlarındaki sorun-
lara da tam vakıf değiliz. Evet, belki 
ailemde bir engelli yok; ama engel-
lilerin sorunlarını hep düşündüğüm-
den ve yaşadığım olayın etkisinde 
kaldığımdan olacak onların hayat-
larını kolaylaştırmaya yönelik ola-
rak bu ürünleri tasarladım. İnsanlar 
bana şunu soruyor: “Ailende engelli 
biri var mı?” Oysa ailemde bir engelli 
yok ama onların da bizler gibi hayata 
ortak olmalarını istedim.

Tanık olduğunuz o olayı kısaca 
anlatabilir misiniz?

Evime yakın bir AVM’de engelli park 
alanlarına engelsiz bazı vatandaş-
larımız araçlarını park etmiş ve en-
gelli vatandaşımız da aracını farklı 
bir noktaya park edememiş. Engel-
li park alanları onlara göre dizayn 
edilmiş durumda olmasına rağmen, 
aracından tekerlekli sandalyesine 
binememişti. Bu durum engelli va-
tandaşlarımızın seyahat özgürlüğü-
nü, yani en temel haklarından birini 
kısıtlamak demek. İşin en kötü tarafı 
da bu alana park eden engelsiz va-
tandaşımızın, park yerine geldiğin-
de gösterilen tepkilere insanların 
üstüne yürüyerek karşılık vermiş ol-
masıydı. Bu olay beni çok etkiledi ve 

Bu uygulamayla 
birlikte engelliler, 

başkalarıyla 
park yeri sorunu 

yaşamadan kendi 
kişisel park alanlarını 

oluşturabiliyorlar
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benim Freepark düşüncesini tasarla-
mama yardımcı oldu.

Ürününüzün kullanıldığı engelli 
park alanlarına başkaları park 
yapamıyor değil mi?

Tabii yapamıyor. Başka biri Freepar-
kın olduğu yere aracını park ede-
mez. CEPA AVM’de kurduğumuz 
engelli Freepark alanı var. Bu uygu-
lamayı indiren herhangi biri bundan 
faydalanabilir. Freeparkın kurulduğu 
otoparklar tamamen yetkilendirme 
düzeyinde işleyen bir mantığa sa-
hiptir. Kodlanmış şifreleri olduğun-
dan başkaları kesinlikle kullanamaz.

Ürününüzün engelli park alanı 
dışındaki kullanımına örnek ve-
rebilir misiniz?

Engellilik kısmı başlı başına ayrı bir 
konu. Bunun uygulamaları da ayrı, 
mobil uygulamaları da ayrı bir ko-
nudur. Şöyle bir örnek verebiliriz: Bir 
yerde, örneğin Bahçelievler’de bir 
eviniz ve önünde de park alanları var. 
Apartmanınızda üç yaşlı teyze oturu-
yor. Onlar otopark alanını, yani araba 
kullanamadıklarından dolayı üç tane 
araba park edebileceğiniz müsait bir 
yer var. Ancak, birileri sürekli bu park 
alanını kullanıyor ve size de rahatsız-
lık veriyor. Bu cihazlardan kurduğu-
nuzda, siz ve diğer apartman sakin-
lerinin rahatsızlığı ortadan kalkıyor 
ve ayrıca apartmana ek bir gelir elde 
edilmiş oluyor. Kısacası, engelli olma-
yanlar da bu cihazı kullanabilirler.

Ürününüzün etki alanlarıyla il-
gili konuşabilir miyiz? Engelliler, 
iş mekânları, AVM’ler kapsanı-
yor. Peki diğer alanlar, örneğin 
kamu kurumları, otoparklar ve 
benzeri de dâhil mi bunlara?

Bunu şu şekilde ikiye ayırabiliriz: Birin-

park alanı sorunundan bahsediyo-
rum. Herkes aynı sorundan dolayı 
sıkıntı yaşıyor, hatta kimi zaman 
sonu kavgayla biten olaylar yaşıyo-
ruz veya benim gibi tanık oluyorsu-
nuz. Amaçlarımızdan biri bu sorunu 
çözmek ama nasıl? Bunu çözebilmek 
kolay değil, ayrıca çözüme kavuştur-
manın da oldukça iddialı bir hedef 
olduğunu söylemeliyim. Bunu, bizim 
veya başkalarının çözüp çözeme-
yeceğini zaman gösterecek. Bunu 
çözebiliriz dersek iddialı olur. Teorik 
olarak mümkün ancak pratikte öyle 
olmayabilir. Denemelerimiz var ve 
ürettiğimiz bazı teknolojileri bu so-
runun çözümü için şu anda kullanı-
yoruz. Yine de ne olacağını bekleyip 
görmek gerekir.

Yalnızca AVM’ler, iş merkezleri değil 
her yer otoparkların yüzde beşini 
engelliler için ayırmak zorundadır. 
Bildiğim kadarıyla apartmanlarda bu 
zorunluluk yok. Sanki engelli vatan-
daşlarımız apartmanda değil de so-
kakta yaşıyor. Ama halka açık alanla-
rın hepsinde yüzde beş zorunluluğu 
vardır. Bunun denetimi de bildiğim 
kadarıyla valilikler aracılığıyla yapılı-
yor. Böylesi yerlere yazı göndererek 
yüzde beşe uymaları isteniyor. Anka-
ra Valiliği geçen sene bu denetimleri 
Ankara’daki AVM’lerin otoparkların-
da gerçekleştirdi. Kamusal alanların 
durumu nedir, denetimler orada na-
sıl gerçekleştiriliyor tam olarak bilmi-
yorum.

Ürününüzden bahsederken kul-
landığınız terimler olan yatay ve 
dikey park alanıyla anlatmak is-
tediğiniz nedir?

Park alanı girişi yol ve trafik akışı yö-
nünde ise buna yatay park alanı di-
yoruz. Mesela yol kenarındaki park 
açıklıkları. Dikey park alanında ise 

cisi, AVM’ler ve iş merkezleri gibi alan-
lardaki engelli insanlarımızın park 
sorununa çözüm getirmek. Konuyu 
yalnızca engelli yönünden alırsak ek-
sik kalır. Biz temel olarak engellileri 
düşünerek yola çıktık. Ancak park yeri 
konusunda yalnızca onlar değil aynı 
zamanda AVM’ler de diğer insanlar 
da sorun yaşıyor. Piyasaya sürdüğü-
müz bu ürün bir anlamda park soru-
nunu çözmeye yönelikti. Bunda da 
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 

İkincisi ise hepimizin yaşadığı ortak 
bir sorun, yani kent hayatının sebep 
olduğu park sorunudur. Yetersiz 

Hepimizin yaşadığı 
ortak bir sorun, 

yani kent hayatının 
sebep olduğu 

park sorunudur. 
Yetersiz park 

alanı sorunundan 
bahsediyorum. 

Herkes aynı sorundan 
dolayı sıkıntı yaşıyor, 

hatta kimi zaman 
sonu kavgayla biten 

olaylar yaşıyoruz 
veya benim gibi 

tanık oluyorsunuz. 
Amaçlarımızdan biri 

bu sorunu çözmek 
ama nasıl? Bunu 

çözebilmek kolay 
değil, ayrıca çözüme 

kavuşturmanın da 
oldukça iddialı bir 

hedef olduğunu 
söylemeliyim
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park girişi, trafiğin akış yönüne dik 
olur. Bunu açıklamak için Bahçeliev-
ler örneğine yeniden dönelim. Ora-
daki evlerin önünde park yerleri var, 
başkaları araçlarını park etmemesi 
için zincir, asma kilit takıyorlar. Ancak 
Freepark ile buna gerek kalmıyor. 
Freepark cihazlarının önünde, yani 
yatay mekanizmanın ön kısmında 
dikey bir kol da var. Buna, trafik uya-
rıları yazılmaktadır. Bu kolun üzerin-
de, “Burayı Kiralayabilirsiniz” yazıyor. 
O park yerinin kullanılmadığı saat-
lerde, kiralık yazısını gören başkaları 
tarafından o alan kiralanıyor. Yani bir 
gelir elde ediliyor. Kiralama karşılı-
ğında ödeme ve benzeri işlemlerin 
yapılabilmesi için ve ödenecek tutar 
sunucu tarafından hesaplandığı için 
cihazın internet bağlantısının olması 
gerekiyor. Öncelikle, araç park alanı-
na girerken sunucuya telefon üzerin-
den bilgi gönderiliyor. Park ücretinin 
hesaplanabilmesi için de aracın ne 
kadar süre park alanında kaldığını 
cihazın iletmesi gerekiyor. Cep te-
lefonu üzerinden, sensörler aracılı-
ğıyla sunucuya aracın çıktığı bilgisi 
geliyor. Örneğin aracın 3 saat, 4 saat 
kaldığını iletiyor ve buna göre de he-
saplamalar yapılarak kredi kartından 
park ücreti çekiliyor.

yoruz, üzerinde uyarı levhası olma-
yan kolsuz modeli pek kullanmıyo-
ruz. Kollu modelimizde bir bağlantı 
yeri var ve oraya 65 cm uzunluğunda 
metal bir kol takılıyor. Bunun avanta-
jı görünürlüktür. Trafik standartları-
na göre görünürlük için cihazın en 
az belli bir yükseklikte olması gereki-
yor. Aynı zamanda taktığımız bu ko-
lun üzerine numara ve bilgilendirme 
metni yazıyoruz. Çünkü akıllı telefo-
nun kapsama alanında yan yana bir 
sürü bariyer olabiliyor, ama kullanı-
cının hangisini açacağını bilmesi için 
burada bir numaraya ihtiyacımız var, 
bu ihtiyaçlarımızdan dolayı ve görü-
nürlüğünü arttırmak için cihazı kolla 
beraber bir metreye yakın bir yük-
sekliğe çıkarttık. Bu da trafikte rahat 
bir görünürlük sağlıyor. Bu anlamda 
standartlara uyan tek kişisel park ba-
riyeri Freepark’tır.

Ürününüzde NGA bağlamında 
bahsedilen veri analiz modelle-
rini kullanıyor musunuz?

Öğrenebilen makinalar konusuna 
yeni başladık; ama sadece küçük bir 
kısmında bunu kullanıyoruz. Ancak 
yakın bir zamanda bu konuya dair 
çalışmalarımızı somutlaştıracağız. 

Ürününüzün nasıl kullanıldığın-
dan ve hangi parçalardan oluş-
tuğundan kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Cihaz, yere vidayla ya da çelik dübel-
lerle, arabanın park edebileceği şe-
kilde sabitleniyor. Araba park yerine 
girerken cihaz otomatik bir şekilde 
aşağı iniyor ve araba park yerinden 
çıktıktan sonra cihaz otomatik bir şe-
kilde yukarı kalkıyor. Böylece, oraya 
bir başkası gelip park edemiyor.

Cihazımız ana kart gibi elektronik 
kartlar, sensörler, motorlar ve me-
kanik aksamdan oluşuyor. Arabanın 
gittiğini veya park alanında oldu-
ğunu algılayan sensörleri, motorları 
var. Bu cihazların iki modeli var: Kollu 
modelimizde iki tane motor varken, 
kolsuz modelimizde ise tek motor 
bulunmaktadır.

Ürününüzün kolsuz modelinden 
kollu olan modeline niçin geçiş 
yaptınız? Kollu model ne gibi 
avantaj ve dezavantajlara sahip?

Artık genel-
likle kollu 
m o d e l d e n 

ü r e t i -
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Bizim cihazların işleyiş mantığı şöy-
ledir: Örneğin AVM’lerdeki cihazla-
rımız internete bağlı değiller. İnter-
nete bağlı olmayan bu cihazlara veri 
gelmediğinde sunucu aracılığıyla pil 
seviyelerini takip etmek istiyoruz. Pil 
bitmeden haberimiz olursa, AVM yö-
netimine mesajla, mail yoluyla haber 
veriyoruz, cihazı tekrar şarjda tuta-
bilsinler ve biri geldiğinde problem 
yaşamasın diye. Bu konuda çok akıllı 
olmayan sistemler kullanıyoruz. Her 
cihazın üzerindeki donanıma göre, 
açılış, kapanış sayısına göre farklı tü-
ketimler olabiliyor; ama bunu maki-
ne öğrenmesi aracılığıyla biraz daha 
akıllı hale getirmeye çalışıyoruz.

Ürününüzle ilgili yapılan geribil-
dirimlerden bahsedebilir misiniz?

AR-GE’nin her işte olduğu gibi bizim 
için de önemli olduğunu belirtmiş-
tim. Örneğin geri bildirimler sonu-
cunda sensör sayımız arttı. İşe bir 
sensörle başladık ve sonra iki sensö-
re çıkardık. Bir başka örnek vermek 
gerekirse, sahadan edindiğimiz bil-
dirimler bizi kollu modellere yöneltti 
ve daha sonrasında ona özel küçük 
bir redüktör motor tasarladık ve üret-
tik. Bu geribildirimler olmasaydı ürü-
nümüzü geliştirebilir miydik açıkçası 
bilmiyorum. Belki bu daha fazla bir 
zaman alabilirdi; ancak geribildirim 
ve çabamız ürünün hızla gelişmesi-
ne olanak sağladı. Buna şunu da ek-
leyebiliriz: Geribildirim ve çabamız 
sonucunda, yenilikçi fikirlerin sayısı 
arttı ve yaklaşık 12 tane yenilikçi fikir 
ortaya çıktı. Ancak, patent oluştura-
madığımız konuları da faydalı model 
kapsamına aldık. Yani süreç içinde 
gelişime açık bilgi olarak kodladık.

Satışlarınız beklediğiniz sevi-
yede mi? 2018’de mi başladınız 
satışlara yoksa 2017’de de satış 
yaptınız mı?

2018’in başındayız ve muntazam bir 

pazarlama faaliyeti henüz yürütme-
dik. Ancak, şu an için ürün satışları-
mız oldukça iyi durumda. Büyük bir 
ihtimalle 2018 beklentilerimizi tut-
tururuz diye düşünüyorum.

Satışlara şu gün başladık diyemeyiz. 
2017 Ağustos ayından beri sahada-
yız. Yani o tarihten itibaren ürün-
lerimizi büyük miktarlarda olmasa 
da pazarladık. Büyük miktarlarda 
ürün pazarlama AR-GE sonucunda 
gerçekleşti. Bu işin AR-GE kısmının 
oldukça önemli olduğunu söyleme-
liyim. Çünkü ürünü taktığınız her 
yerden yeni bir şey de öğreniyorsu-
nuz. İnsanlar geribildirimde bulunu-
yorlar ve sizde bundan faydalanarak 
ürünü geliştiriyorsunuz. Yani ürünü 
pazarlarken dahi AR-GE süreciniz 
devam ediyor. Biz böylesi bir süreci 
işleterek ürünümüzü geliştirdik ve 
büyük miktarlarda ürün satışımız 
2018’in başında başladı. Bayilik an-
laşmalarımızda 2018’de oldu. 

2018 yılı ürün satışlarından ne 
kadar ciro elde edeceğinizi dü-
şünüyorsunuz?

Ekonomist dergisinde telafuz ettiği-
miz bir rakam var; bunu paylaşmak 
isterim. 2018 yılı için 2,5 milyon do-
larlık ciro hedeflediğimizi söylemiş-
tim. Şu anki gidişata göre 2018’in 
sonunda bu hedefi geçeceğimizi dü-
şünüyorum.

Ürününüzün satışını merkez üze-
rinden mi yoksa bayilikler aracı-
lığıyla mı gerçekleştiriyorsunuz? 

Mümkün olduğunca merkez üze-
rinden satış yapmamaya çalışıyoruz. 
Satışları bayiler aracılığıyla yürütü-
yoruz. Şu anda toplam iki adet bayi-
liğimiz bulunmakta. Bunlar, Ankara 
ve İstanbul’daki bölge bayiliklerimiz. 
Bunların dışında diğer illerimizde de 
çalışmalar yaptığımız zaman, örne-

ğin Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne de ba-
yilikler verdiğimizde, hepsi üzerin-
den satış yapmaya devam edeceğiz.

Freepark gibi başka ürünler var 
mı Türkiye’de?

Benzeri ürünler var ama kumandayla 
çalışıyor. Bu ürünler standartlara da 
uygun değiller. Ayrıca bizim ürünü-
müz, akıllı bir park bariyeridir. Akıllı 
olması ne anlama geliyor? Biz uzak-
tan yetkilendirebiliyoruz ve yetkile-
rini iptal edebiliyoruz. Bu anlamda 
akıllı bir cihazdır. Diğerlerini kulla-
nabilmek için bir kumandaya ihtiya-
cınız var. Farklı iş modelleri yaptığı-
mızdan dolayı bizim modellerimiz 
kumanda sistemiyle çalışmıyor. Bu 
yüzden akıllı telefonla kontrol edi-
yoruz, uzaktan yetkilendiriyoruz. Bu 
anlamda bizimkine benzer, yani akıl-
lı olanı piyasada yoktur.

Ürünün yetki kontrolünün sizde 
olması ile kullanıcıya kumanda-
yı sizin temin etmeniz arasında-
ki fark nedir?

Şimdi şöyle düşünelim. Mesela 
Türkiye’de 100 bin engelli park alanı 

Bizim ürünümüz, 
akıllı bir park 

bariyeridir. Akıllı 
olması ne anlama 

geliyor? Biz uzaktan 
yetkilendirebiliyoruz 

ve yetkilerini iptal 
edebiliyoruz... 

Böylelikle, 
nesneleri birbirine 

bağlıyorsunuz 
ve süreci kontrol 

edilebilir hale 
getiriyorsunuz
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Çin ve Hırvatistan’daki ürünler-
le Freepark arasındaki fark tam 
olarak nedir?

Piyasaya sürdüğümüz ürünler akıllı 
cihazlardır. Çin’dekileri bu kapsamda 
değerlendiremeyiz. Çin’de kullanı-
lanlar dışarıdan herhangi bir yetki-
lendirme olmaksızın telefon üzerin-
den iletişim kuruyor. Bizim ürünlerin 
ise güvenlik için dışarıdan yetkilen-
dirilmesi yapılabiliyor, ayrıca sen-
sörleri de var. Daha açık söylemek 
gerekirse, biz uzaktan farklı senar-
yolarla yetkilendirme yapabiliyoruz. 
Farklı senaryolara, ihtiyaçlara göre 
kurulumumuzu yapıp, kendi nesne-
ler ağımızı oluşturacak şekilde kur-
duğumuz sistem üzerinden senar-
yoyu çalıştırabiliyoruz. Burada bizim 
sisteme doğrudan bir müdahalemiz 
olmuyor. Diğer cihazlarda uçtan uça 
çözümler sunan bu tarz senaryolar 
gerçekleştirilemiyor. Bizimkinin dün-
yanın en akıllı kişisel park bariyeri ol-
duğunu bilmekteyiz, henüz benzer 
senaryoları gerçekleştiren bir ürünle 
karşılaşmadık.

Yani Freepark nesnelerini kendi 
ağınız üzerinden istediğiniz şekil-
de yönlendirebiliyor musunuz?

Tabii, sistem tam olarak o şekilde 
işliyor. Bizim cihazlarımız da Nes-
nelerin İnterneti (Nİ) formatında 
çalışan cihazlardır. Bunların çalıştığı 
bir platform var. İstanbul’da bir veri 
merkezinde birkaç tane platform var 
hatta. Onlar üzerinden çalışan uy-
gulamalar bulunmaktadır. İhtiyaca 
göre o senaryoyu kurguladığımızda 
uygulamayı çalıştırabiliyoruz. Diğer-
lerinin hiçbirinde olmayan bir gelişti-
rici API’miz var, örneğin bir kullanıcı, 
bankasının uygulamaları üzerinden 
sıra numarası aldığında park alanını 
da rezerve edebilir. Bu cihaza sahip 
bankaların müşterisi oraya gittiğinde 

olsun. Bu durumda 100 bin tane ku-
manda dağıtmanız gerekiyor. Bu 100 
bin kumanda bir süre sonra el değiş-
tirmeye başlayacak. Kumandayı ben 
sana vereceğim, sen başkasına ve o 
da bir başkasına verecek. Açıkçası 
bu durum yönetilebilir değil. Bunu 
yönetmeniz için, akıllı bir sistem 
oluşturmanız gerekiyor. Böylelikle, 
nesneleri birbirine bağlıyorsunuz ve 
süreci kontrol edilebilir hale getiriyor-
sunuz. Bu da açıkçası tam bir çözüm 
sunuyor, diğeri ise bir çözümden çok 
karmaşa oluşturuyor. Yani elektronik 
sistemle, kumandalı sistemlerle tam 
bir çözüm sağlayamazsınız. Ancak 
akıllı olan çözüm sağlıyor.

Yurtdışına bu ürünü pazarlaya-
bileceğimiz bayilikler açma he-
definiz var mı?

Avrupa’da, Romanya’nın başkenti 
Bükreş’e bayilik için görüşüyoruz. 
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir fir-
mayla da görüşüyoruz. Yani temas-
larımız henüz görüşme düzeyinde. 
Avrupa’nın diğer bölgelerinde bir 
girişimimiz olmadı. Avrupa ve baş-
ka bölgelerdeki fuarlara katılarak 
temaslarımızı derinleştireceğiz. Bu 
şekilde o bölgelerde tutunabiliriz. 
Muhtemelen 2018 yılında bu giri-
şimlerimizi de somutlaştıracağız.

Dünyada bir benzeri daha var mı 
bu ürünün?

Hırvatistan’da bir start-up var. On-
larınkiyle bizimkisi arasında pek bir 
benzerlik yok; onlarınki sadece Blue-
tooth ile aç kapa yapılabilen, kontrol 
edilebilen bir cihazdır. Bluetooth ile 
kontrol edilmesi uzaktan yönetilebil-
diği anlamına gelmiyor tabii. Telefon-
la işletildikten sonra kumandadan bir 
farkı yok. Böylesi cihazlar Çin’de de 
var. Hırvatistan’daki start-up örneğini 
verebiliriz; ama söylediğim gibi her 
ikisi arasında farklılıklar var.

park yeri onun için hazır olacaktır. Ya-
zılım geliştiriciler de kendi kurdukları 
senaryoları bizim cihazlarımız ile ger-
çekleştirebilirler, bu altyapıların hep-
si şu anda hazır bir şekilde. Bunları da 
internet sitemizde açmış durumda-
yız zaten. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
görüştüğümüz şirket bu cihazı alırsa, 
bunları kullanarak kendi uygulama-
larını hayata geçirecek. Bu şirketin 
böyle akıllı bir cihaza ihtiyacı var ve 
bizim cihazlarımızla istediği uygula-
maları kolayca geliştirebilir.

Bahsettiğiniz şirketin sistemin-
de bunun eksik olduğunu söyle-
yebilir miyiz?

Bunun hiçbirinde olmadığını söy-
leyebiliriz. Açıkçası bu, herhangi bir 
park bariyerinde de yok. Yani daha 
önce bahsettiğimiz kollu bariyerler-
de de bulunmamaktadır.

Nesne ağınız üzerinden aynı za-
manda ürününüzün aşağı-yuka-
rı fiziksel hareketlerini de kont-
rol edebiliyor musunuz?

GSM’de kontrol edilebiliyor. Ancak 
diğer modeller internete bağlı olma-
dığı için kontrol edilemez. GSM’de de 
öyle bir imkânımız var ama müdaha-
le etmiyoruz. Uzaktan hiçbir şekilde 
müdahale edilmiyor. Kullanıcının, 
cihazla iletişimi cihazın yanındayken 
kurmasını tercih ediyoruz.

Nesne ağları demişken, merak 
ettim, Nesnelerin İnterneti'ni na-
sıl tanımlıyorsunuz?

Ben, genel veya daha az kapsamlı 
bir ağ yapısında yer alan sensörlerin 
veya cihazların yazılımlar aracılığıyla 
birleşince yapılabileceklerinin limiti 
olmadığını düşünüyorum. Nİ, nere-
deyse limiti olmayan bu ağ yapısına 
karşılık gelen bir olgu ve terimdir 



64

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2018  www.mmo.org.tr

bence. Daha çok başlarında olduğu-
muzu düşünüyorum Nİ uygulamala-
rının. Gelecekte Nİ ile çok daha ve-
rimli bir dünyada yaşayacağımızı ve 
daha planlı hareket edebileceğimize 
inanıyorum.

Nesnelerin İnterneti ile ilgilenme-
ye ne zaman, nasıl ve neden baş-
ladığınızdan bahsedebilir misiniz?

Ni ile profesyonel iş hayatım ve giri-
şimcilik hayatım boyunca ilgilendim. 
Ni’nin benim için farklı bir yeri var 
diyebilirim. Bir donanım ile yazılımı 
birlikte sorunsuz çalıştırmanın ol-
dukça fazla zorlukları var ve sanırım 
zorluklarla baş etmeye meyilli bir ka-
rakterim var.

Nesnelerin İnterneti öncesi 
ve sonrası diye ikiye ayırma 
imkânınız olsa hayatınızı, bu iki 
bölümü nasıl anlatırdınız?

Tüm profesyonel iş hayatım boyun-
ca Nİ üzerine çalıştım. Çalıştığım 
alanlar, internete bağlı akaryakıt 
pompaları, tanklar, araçlar, bariyerle-
ri içermektedir. Şu anda Nİ olmadan 
bu işler nasıl yürürdü diye düşün-
mekteyim, Nİ’siz bir hayat sanırım 
çok zor olurdu.

Nesnelerin İnterneti geçmişi, bu-
günü ve geleceğinden bahsede-
bilir misiniz?

Nİ daha önce genel olarak M2M 
(machine to machine/makidan ma-
kinaya) GSM veri hatları ile yapılmak-
taydı. Bunun eksisi GPRS’nin düşük 
güçte çalışmaması, internet paket 
fiyatlarının yüksek olması. Bunlardan 
dolayı Nİ sadece belli alanlarda kulla-
nılabildi. Şu anda bu tarafta oldukça 
fazla çeşitlilik söz konusu, birden çok 
düşük güç geniş alan ağı mevcut. 
Hem düşük güçle çalışıyor olması 
hem de kolay erişilebilir olmasından 

dolayı bugün bir Nİ ürünü çıkarmak 
çok daha kolay. Bunlar yaygınlaştık-
ça Nİ çok daha fazla noktada hayatı-
mıza girecektir.

Nesnelerin İnterneti bağlamın-
da dâhil olduğunuz projeler 
nelerdir?

Şu anda Nİ anlamında Akıllı Park Ba-
riyerleri ve Rezervasyon Sistemleri 
üretmekteyiz. Park probleminin ha-
yatımızda önemli bir yer işgal etme-
sinden dolayı bu iş üzerine çıkardığı-
mız ürünlerimiz var.

Akıllı park bariyerleri ve internet üze-
rinden çalışan sistemler üretmek-
teyiz. Birkaç farklı iş modelimiz var, 
örneğin engelli park alanlarını üret-
tiğimiz bariyerler ile sadece engelli-
lerin kullanabileceği şekilde rezerve 
etmiş oluyoruz. Engelli vatandaşlar 
akıllı telefonlarıyla kendi yerlerini açıp 
araçlarını park ediyorlar. Ürettiğimiz 
bariyerleri buna benzer birkaç farklı iş 
modelinde daha kullanmaktayız.

Nesnelerin İnterneti bağlamın-
da Türkiye ile gelişmiş ülkeleri 
karşılaştırabilir misiniz?

Gelişmiş ülkeler düşük güç geniş 
alan ağları anlamında bizden ol-
dukça ileri bir noktadalar. Türkiye’de 
örneğin LoRaWAN’la ilgili olarak re-
gülasyon beklentilerinden dolayı 
gördüğüm kadarıyla insanlar buraya 
yatırım yapmaktan çekiniyor. Bu da 
Nİ'nin hayatımıza girmesini maale-
sef biraz daha yavaşlatmakta.

Türkiye toplumunu ve Dünya top-
lumlarını nasıl etkileyecek Nes-
nelerin İnterneti uygulamaları?

Nİ’nin hayatımıza girmesiyle beraber 
binalarda, şehirlerde, dağıtım şebe-
kelerinde ciddi verim artışlarının ola-
cağını öngörüyorum.

Türkiye’deki ve dünyadaki Nes-
nelerin İnterneti yatırımları ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Son yıllarda LoRaWAN ve NB-IoT 
üzerine ciddi yatırımlar yapılmakta. 
Önümüzdeki yıllarda düşük güçle 
çalışan geniş alan ağlarının kapsama 
problemi olmayacağını düşünmek-
teyim. Bununla birlikte Nİ’ye yapılan 
yatırımlar da hızla artacaktır. Şu anda 
Akıllı Şehirler ve Akıllı Binalara yapı-
lan yatırımların oldukça fazla arttığı-
nı gözlemlemekteyim.

Rekabet halinde olduğunuz şir-
ketler, kurumlar, üniversitelerle 
ilgili bilgi paylaşabilir misiniz?

Dünyada akıllı park bariyeri üreten 
birkaç girişim var, fakat bunları ken-
dimize rakip olarak şu an için görme-
mekteyiz. Bunun sebebi, bizim üret-
tiğimiz ürünlerin belli noktalarda 
uçtan uça çözümler sunması.

Nesnelerin İnterneti düzleminde 
firmalar ya da kurumlar arası re-
kabet nasıl şekillenecektir?

Günümüzde Nİ konusunda çalışan 
firmalar genelde benzer şeyler üze-
rine çalışıyorlar, operatörlerin des-
teklediği veya beraber çalıştıkları fir-
malar rekabet konusunda her zaman 
daha avantajlı bir konumda oluyorlar.

Otomasyonların 
emek sömürüsüne 

neden olacağını 
düşünmüyorum 

ama yapay zekânın 
hayatımıza girmesiyle 

beraber belli 
meslekler yavaş yavaş 

yok olacaktır
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Nesnelerin İnterneti bağlamın-
da karşılaşılacak teknik ve top-
lumsal zorluklar neler olabilir? 
Bu zorluklar nasıl aşılabilir?

Bazı noktalarda özgürlük ihlalleri 
ve bunlara bağlı olarak toplumsal 
bazı problemler yaşanabilir. Gerekli 
kuralların ve yönetmeliklerin dü-
zenlenmesiyle bu zorluklar aşılabilir 
diye düşünüyorum.

İşçi-işveren açısından Nesnele-
rin İnterneti uygulamalarının et-
kileri neler olabilir?

Bunun en olumlu etkilerini araç takip 
cihazlarında görmekteyiz. İşveren, 
işçisini takip edebildiği için aklında 
çok fazla soru işareti olmuyor. Perso-
nelde araç konumunun paylaşıldığı-
nı bildiğinden daha verimli çalışıyor. 
Daha sağlıklı ilişkiler kurulabiliyor bu 
sayede.

Nesnelerin İnterneti ile sağlana-
cak daha fazla otomasyon daha 
fazla işsizlik veya emek sömürü-
süne neden olabilir mi?

Ben otomasyonların emek sömürü-
süne neden olacağını düşünmüyo-
rum ama yapay zekânın hayatımıza 
girmesiyle beraber belli meslekler 
yavaş yavaş yok olacaktır. Bu geçişi 
eğitim sisteminde yapılacak deği-
şimlerle daha yumuşak hale getir-
mek gerekir.

Kişisel ve şirket bazında Nesne-
lerin İnterneti bağlantılı hedef-
leriniz nelerdir?

Şu anda tamamen Nİ üzerine çalışı-
yoruz. İlerde çıkartmak istediğimiz 
farklı servisler de var ve bunların 
hepsi Nİ ile bağlantılı servisler ola-
cak. Hedeflerimizin hepsinde Nİ işin 
en büyük parçası. İnternet çağın-
da yaşıyoruz ve nesneleri internete 

bağlayarak aynı zamanda akıllandı-
rarak verim alabileceğimiz çok fazla 
konu var. Bu konular üzerinde çalış-
mak bize oldukça keyif veriyor.

Sizce coğrafi ve kültürel farklı-
lıklar Nesnelerin İnterneti uygu-
lamalarını nasıl etkilemektedir, 
etkileyecek midir?

İnternet hayatımıza çok hızlı bir şe-
kilde girdi ve dünyada internet eri-
şiminin olmadığı noktalar oldukça 
azaldı. Coğrafi ve kültürel farklar Nİ 
uygulamalarının yaygınlaşmasında 
çok sorun teşkil etmese de bölge-
sel olarak ihtiyaçlar değişebiliyor. 
Örneğin bir ülkede park çok önemli 
bir problem olmuyorken Türkiye’de 
park yeri ciddi bir problem olabiliyor. 
Fakat diğer coğrafyaların da farklı ih-
tiyaçları söz konusu.

Nesnelerin İnterneti bağlamın-
da iş ortaklıkları yapan, yapa-
cak şirketler ile ilgili bilgi verebi-
lir misiniz? Ortak yönleri neler? 
Ortak çıkarları neler? Nasıl iş 
birlikleri kurarlar?

Sektörde genelde Nİ geliştiricileri, Nİ 
operatörleri ve GSM operatörleriy-
le iş ortaklıkları kurmakta. Bununla 
beraber yeni yeni hayatımıza giren 
Nİ platformları da Nİ geliştiricileri 
ile ortaklıklar yapmaya başladı. Nİ-
geliştiricisi firmalar Nİ platformlarını 
kullanarak ürünlerini çok daha hızlı 
pazara çıkartabiliyor. Nİ operatörle-
ri ile beraber çalışmanın faydası ise 
bağlantı problemini düşünmenize 
gerek kalmamasıdır.

Nesnelerin İnterneti’nin gelişi-
mini etkileyecek ne gibi gelişme-
ler olabilir?

Düşük güç geniş alan ağlarıyla ilgili 
düzenlenecek olan yeni kurallar, yö-
netmelikler ve vergilendirmeler Nİ 

konusundaki gelişimi yavaşlatabilir 
diye düşünüyorum.

Nesnelerin İnterneti'ni barındı-
ran Endüstri 4.0’dan biraz bah-
sedebilir miyiz? Ürününüz bu 
bağlamda nereye oturuyor?

Bildiğim kadarıyla Endüstri 4.0, fab-
rikalardaki robotların birbiriyle ko-
nuştuğu ve insanların üretimde yer 
almadığı üretim anlayışına dayalıdır. 
Biz şu anda daha çok butik üretim, 
yani yoğun emeğe dayalı bir üretim 
yapıyoruz. Dolayısıyla Endüstri 4.0 
alanına dair bir çalışmamız yok. Çün-
kü bizim cihazımız bir günde mil-
yonlarca miktarda satılmıyor henüz. 

Almanların kullandığı Endüstri 4.0 
kavramı ve Amerikalıların kullandı-
ğı Akıllı Fabrika kavramı daha çok 
işçilik maliyetlerinin oldukça yüksek 
olduğu yerlerde bir ihtiyaç gibi gö-
rünüyor. Benim gözlemlerime göre, 
özellikle Almanya merkezli firmala-
rın Endüstri 4.0 üzerinde yaptıkları 
çalışmaları farklı ülkelere de pazar-
layarak AR-GE maliyetlerini düşür-
mek arzuları var. Biz Endüstri 4.0’dan 
daha çok pazarımızı genişleterek 
yeni pazarlar yaratma eğiliminde-
yiz. Eğer yeni pazarlar yaratabilir, 
pazarımızı genişletebilir ve rekabet 
edebilmek adına işçilik giderlerimizi 
düşürmemiz gerekirse, bu noktada 
ihtiyaç dâhilinde kendi kavramları-
mızı da yaratarak kendi karanlık fab-
rikalarımızı kurmaya çalışırız.

Ürününüzün üretimi ve kullanımı 
kapsamında belki seri üretim ve 
çok karmaşık işlemler yok ama 
Endüstri 4.0’ı çağrıştırıyor gibi...

Bütün anlattıklarım üretim ile ilgili 
tabii. Ancak, üretim sonrasını soru-
yorsanız, evet derim. Üretim sonra-
sında doğrudan bir ilişkinin olduğu-
nu söylemek gerek. Endüstri 4.0’dan 
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anladığım şey, otomasyona dayalı 
fabrika üretimidir. Bizim böylesi bir 
üretimimiz yok, daha öncede belirt-
tiğim gibi, ürünlerimiz butik tarzda 
üretiyoruz. Bundan sonraki aşama-
dan konuşacak olursak, cevabım 
evettir. Yani Freepark, bir Akıllı Şehir 
Cihazı’dır her şeyden önce.

Ürünleriniz Akıllı Şehir kapsa-
mında değerlendiriliyor mu?

Ürünümüz Akıllı Şehir Ödülü’nü almış 
bir proje. Ancak bu ürün, Endüstri 
4.0 teknolojisi kullanılarak üretilme-
di. Üretim ile üretim sonrası aşama-
yı karıştırmayalım diyorum. Cihazın 
kendisinden bahsediyoruz. Bu cihaz 
şu anda GSM’le internete bağlanıyor; 
ama kısa bir süre sonra NB-IoT de ge-
lecek. Bunların altyapısı şu anda biz-
de var. Türkiye’de NB-IoT aktif olma-
dığından kullanamıyoruz. Türkiye’ye 
2019’da geleceği söylentisi var.

NarrowBand dünyada nerelerde 
aktif olarak kullanılıyor?

Avrupada oldukça yaygın diye bili-
yorum.

LoRaWan’ı tarif edebilir misiniz?

LoRaWan, NB-IoT gibi düşük güçle 
çalışan bir geniş alan ağıdır. Bunu 
GSM gibi düşünün; ama GSM’den 
biraz daha güçlü ve hepsi de düşük 
güçle çalışıyor. Bu, neden önemlidir? 
Sizin sahada bir sensörünüz varsa, 
onu enerjiyle besleyemiyorsanız 
ve bataryayla çalışıyorsa, bataryası 
uzun süre dayanamaz. Bunlar için 
düşük güçle çalışan cihazlara ihtiyaç 
duyarsınız. Bu arada bizim cihazımız 
da düşük güçle çalışan bir cihazdır. 
Böyle olmasaydı, hiçbir şekilde üç 
ay şarjı gitmezdi. Çin’deki muadilleri-
nin, kumandalı olanların iki gün son-
ra bataryası bitiyor. Biz GSM’i en uy-
gun şekilde kullanıyoruz. GSM’i her 

daim kullanırsak, sürekli bağlı olsa 
bile dayanmaz. Kısacası, bu cihazın 
şarjı üç ay dayanmaz, bataryasını bir 
buçuk günde bitiririz. Yani kullanılan 
GSM, düşük kuvvetli değil.

Bahsettikleriniz, geniş alan ağı 
kapsamında mı değerlendiriliyor?

Geniş alan ağı, yani GSM gibi düşü-
nebilirsiniz. Bildiğiniz üzere, Blueto-
oth 40-50 metre kapsama alanına 
sahip ve bu geniş bir alan değil. Beş 
veya on kilometreye çıktığınızda, 
geniş alan olur. Bahsettiğim tekno-
lojilerin hepsi de düşük güçle çalışan 
geniş alan ağlarıdır.

Geniş alan ağları devreye girdi-
ğinde, ürününüzün şarjı daha 
uzun mu dayanacak?

Şu an geniş alan ağı var: GSM. Ancak, 
LoRaWan devreye girdiğinde şöyle 
bir avantajı olacak. Cihaz düşük güç 
tüketeceği için sürekli açık tutabiliriz 
ve bazı gecikmeleri de önleyebiliriz. 
Sürekli açık olduğu için de sürekli ile-
tişim olabilir. Bir de şöyle bir avantajı 
var: Tüketicinin bunu kullanabilmesi 
için bir operatörden SIM kartı alma-
sına gerek kalmayacak. Yani GSM 
operatörüne olan ihtiyacımız orta-
dan kalkacaktır.

Böylece ürününüz daha basit 
bir şekilde işler hale mi gelmiş 
olacak?

Evet, kesinlikle öyle olacak. Tabii bu 
şebekeyi kim kuracak bilmiyorum. 
Bir de GSM operatörlerinin üzerin-
de çalıştığı NB-IoT var. LoRaWan’dan 
farklı. NB-IoT da yine bir SIM kart 
gerekiyor, ama aylık ücretlendirme 
yapılmıyor, data tüketimine göre 
ücretlendirme var. Oldukça ekono-
mik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar 
geldiğinde her şey daha ulaşılabilir 
olacak. Türkiye’de şu anda test aşa-

masında, 2019’da büyük bir ihtimal-
le birçok operatör bunu devreye ala-
caktır. Yaygınlaştığında Akıllı Şehir 
gibi şeyler daha iyi yapılabilir bir du-
ruma gelecek. Nasıl şu anda her yer-
de elektrik varsa, internetin de öyle 
olması gerekiyor. Akıllı Şehirler için 
bu yapılmalıdır. Yani elektrik ulaşımı 
gibi, internet ağının ulaşımı da her 
yeri kapsayacaktır. O zaman Akıllı Şe-
hirler, sensörler ve benzeri daha hızlı 
devreye girecek. Şu anda bağlantı 
ve batarya sorunlarından dolayı bazı 
noktalarda kullanamıyoruz.

Yönetimsel açıdan ve ülkemiz 
pazarında Endüstri 4.0’ın, Nİ ve 
bununla ilgili teknolojilerin kul-
lanımının öneminin iyi anlaşıldı-
ğını düşünüyor musunuz?

Dünyada bazı trendler ortaya çıkıyor 
ve birileri de bunların peşinden gidi-
yor. Bunu çok doğru bulmuyorum, 
yani her pazarın kendine özel ihti-
yaçları, her pazarın kendine uygun 
bir yapısı var. Burası bir Shenzhen 
değil, Shenzhen’in Endüstri 4.0’a 
geçmesi gerekir. Daha önce belirt-
tiğim gibi, orada çok fazla sayıda 
üretim gerçekleşiyor. Yani bir insanın 
yaptığını bir makina yüzde bir süre-
de yapıyor. Biz burada yüzde bir sü-
rede ürünler üretmeye başlarsak bir 
şeye yaramayabilir. Çünkü bizim o 
kadar pazarımız yok. Dolayısıyla bu 
yatırımı yapmak anlamsız olacaktır. 
Ayrıca bu robotları da biz üretmiyo-
ruz, bu robotu da Bosch veya farklı 
firmalar üretiyor. Yani Endüstri 4.0 
robotlarını birkaç firmadan almanız 
gerekiyor. Şunu demek istiyorum: 
Bu yatırım için öncelikle pazarınızın 
olması gerekir, ihtiyacın doğması ge-
rekir. Ayrıca işçilik maliyetlerinin çok 
yüksek olmadığı bir ülkeyiz.

Destek almak için KOSGEB’in girişim-
cilik sertifikaları var. Ben de bu ser-
tifikayı aldım fakat ikinci bir şirkette 
ortaklığım olduğu için destekten fay-
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dalanamadım. Destek almak istiyor-
sanız sertifikayı edinmek zorundası-
nız. Eğitimde, bir girişimde en önemli 
şey nedir diye soruyorlar. Bir dizi şey 
anlatıyorlar, fikrin önemli olduğunu 
söylüyorlar. Anlatılanlar da oldukça 
önemli ancak daha önemlisi “pazar” 
oluşturmaktır. Ne yaparsanız yapın, 
örneğin Mars gezegeninde nefes al-
mayı sağlayan bir cihaz yapın, orada 
bir hayat inşa edilmemişse ürününü-
zün bir değeri olmaz. Yani sıra dışı bir 
teknoloji yapsanız bile, pazarı yoksa 
bir anlamı yok. Dolayısıyla pazarın 
varsa, yatırımını yaparsın, Endüstri 
4.0’a geçersin. Endüstri 3.0’a geçer ve 
ardından da 4.0’a geçer ileri ülkeleri 
yakalarız; ama pazarınız gelişmemiş 
ise geçmenin de bir anlamı yok. 

Nesnelerin İnterneti konusunda 
Türkiye’de eksikler ve yapılması 
gerekenler nelerdir? Nİ’ye yöne-
lik uygulamalar önümüzdeki dö-
nemlerde Türkiye’de yaygınlaşır 
mı? Mesela ne zaman yaygınla-
şacağını öngörüyorsunuz?

Yaygınlaşmasıyla ilgili bir sıkıntımız 
var. Ben Nİ’nin daha hızlı kullanılabil-
mesi için, birilerine satabilmek için 
uçtan uça çözümler geliştirilmelisi 
gerektiğini düşünüyorum. Nİ ile ilgile-
nen çok şirket yok. Nİ ile ilgilenen fir-
malar genellikle bazı bileşenleri üre-
tiyorlar, çözüm sağlayıcı noktasında 
eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum.

Dünyada gördüğüm kadarıyla, LoRa, 
SigFox gibi ağlar var. LoRa açık kay-
nak olduğu için daha fazla tercih 
ediliyor. Dünyada LoRa kullanılan 
birçok Nİ çözümü var. Hatta çöp kon-
teynerlerine kadar girmeye başladı, 
kendi aralarında bağlantı kuruyorlar. 
Birçok şirket aracı merkeze bağlı çalı-
şıyor. Günümüzde evler dahi akıllı ev 
sistemleriyle internete bağlı çalışma-
ya başladı. Nİ’nin süreç içinde gelişip 
yaygınlaşacağını söylemek abartı 
değil. İnsanların verileri kullanmayı 

da öğrendiğini belirtmek isterim. En 
büyük kazanımlardan biri de aslında 
budur. İnsanlar merak edip öğren-
dikçe Nİ gibi konular gelişiyor. Böyle 
olunca da Nİ gündelik hayatımızdaki 
yerini almaya başlıyor tabii.

Bizim toplumumuz için ne düşü-
nüyorsunuz, öğrendi mi?

Toplumumuzun bu konuda öğren-
meye çok istekli olmadığını söyle-
yebilirim. İstanbul’da Nesnelerin  
İnterneti üzerine çalışan bir grubu-
muz var. Geçtiğimiz günlerde bu 
konuyu orada konuştuk. Hepimizin 
ortaklaştığı konu şuydu. Nİ ile ilgili 
bir şeyler üretiyoruz; ancak, toplum 
olarak bunu yeterince anlamlandıra-
mıyoruz. Ne yapmalıyız? Bu konuda 
toplumu bilinçlendirmeliyiz. Toplum 
öğrenip hayatının içine dâhil ettikçe 
bir şeyleri üretmek daha da kolayla-
şır. Siz toplumun önünde olursanız, 
bir şeyleri üretip kime pazarlaya-
caksınız, pazarladığınız ürünlerden 
kazanamazsanız yeni teknolojik ya-
tırımlar nasıl olacak?

Peki üniversitelerin ya da pazar-
daki şirketlerin eğitim birimleri 
oluşturması yoluyla Nesnelerin İn-
terneti konusunda topumu bilinç-
lendirmek mümkün olabilir mi?

Üniversiteler aracılığıyla bunu yap-
mak mümkündür. Ayrıca mantıklı da 
görünüyor. Ancak bu konularda kim-
ler çalışıyor, konunun hangi boyutları 
üzerine eğiliyorlar açıkçası bilmiyo-
rum. Sanırım dersler, sempozyumlar 
ve benzeri şeyler aracılığıyla gençle-
rimizi Nİ konusunda bilinçlendirebili-
riz. Diğer yandan pazardaki şirketler-
den bahsettiniz. Evet, bu da mantıklı 
olabilir. Ancak, günümüz dünyasında 
herkes ekmeğinin peşine düşmüş 
durumda, yani insanlar ayakta kalır-
ken bile o kadar zorlanıyorlar ki bu 
işin üstesinden gelmeleri, özellikle 
bizim gibi yeni gelişmeye başlayan 
şirketler için mümkün görünmüyor. 

Dolayısıyla, yine en mantıklısı üniver-
siteler görünüyor.

Şirketlerin Nesnelerin İnterneti'ne 
gerekli önemi vermediğini ya da 
vermek istemediğini söyleyebilir 
miyiz?

Buradaki eksikliğin ne olduğunu 
açıkçası bilmiyorum. Yurtdışındaki 
örneklere bakıyoruz, onlar bir şekil-
de böylesi konulara hem üretici hem 
de toplum düzeyinde anında uyum 
gösteriyorlar. Yani oradaki insanlar 
ürettiklerini pazarlayabildikleri gibi, 
toplum da bu ürünleri bir şekilde 
hayatlarına dâhil etmeye başlıyor. 
Geçenlerde katıldığım bir çalıştayda 
şunun farkına vardık, Türkiye’deki 
şirketler olarak biraz hayatta kalma 
mücadelesi veriyoruz. Gördüğüm 
kadarıyla özellikle bizim ölçeğimiz-
deki firmalar ürününü satıp ayakta 
kalma derdinde. Dolayısıyla, şirket-
lerin bilgiyi anlamlandırmaktan çok 
ayakta kalma derdi var. Ancak bil-
ginin anlamlandırılması, Nİ'nin bize 
katacağı veriyi okuyabilmek önemli-
dir. Bu konularda biraz eksiğimiz var. 
Bunu kimin yapması gerekiyor açık-
çası ben de tam olarak bilmiyorum.

Peki ürününüzün kullanımı sı-
rasında da o kadar Büyük/Fazla 
Veri (Big Data) üretiliyor mu?

Aslında üretiliyor. Freeparkı 2019’da 
10.000 noktaya taktığımızı düşünün. 
Şu anda NTV gibi özel kanallarda sa-
bahları İstanbul’un trafik durumu ve-
riliyor. Bundan 5 yıl önce trafik verisi 
diye bir şey yoktu. İlk trafik verisinin 
oluşumundaki çalışmalarda ben de 
bulundum. Üç sene sonra özel kanal-
ların haberlerinde şunu görebiliriz: 
İstanbul’un trafik durumuyla birlikte, 
park durumlarını veri olarak ekranlar-
dan izleyebiliriz. Yeterli verimiz oluş-
tuğunda biz bunu gerçekleştireceğiz. 
Semtlere göre park durumu nedir? 
Burada bu kadar park var, bu kadarı 
dolu, yoğunluk bu şeklinde veriler. 
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İnsanlar nasıl yol seçiyorlarsa, alter-
natif park yerlerini de seçebilecekler. 
Bankada işi olan biri Levent’teki park 
yeri durumunu öğrenerek bir başka 
yerin, örneğin Güngören’deki ban-
kanın park yoğunluğu olmadığı için 
orayı seçecek. Bu veriler insanların 
elinin altında olduğunda park yeri 
aramak için zaman kaybetmeyecek 
ve arabalarını park ettikleri yerin gü-
venli olup olmadığı konusunda daha 
az şüphe içinde olacaktır.

Büyük/Fazla Veri üretimi, bu-
nun farklı ortamlarda erişilebi-
lir olması demişken, cihazınızın 
izinsiz bir şekilde kontrol altına 
alınmasından, güvenlik sorunu 
ortaya çıkmasından endişe du-
yuyor musunuz? Ya da çalınması 
ihtimali sizi kaygılandırıyor mu? 
Daha önce bu ve benzeri şeyler 
başınıza geldi mi?

Hayır. Cihazımızın ağ üzerinden, izin-
siz bir şekilde kontrol altına alınması 
konusunda çok endişeli değilim. Bu-
nunla ilgili çok fazla bir kaygımız yok, 
bizim bildiğimiz bir güvenlik açığı 
henüz yok. Bu olmayacağı anlamına 
gelmez ama ilk farkına vardığımızda 
bunu gideririz.

Cihazın çalınmasıyla ilgili olarak da 
çalınmayacak şekilde cihazımızın 
montajını yapmaktayız diyebilirim. 
Bu nedenle kolay kolay çalınabilece-
ğini biz düşünmüyoruz. Daha önce 
cihazın ağ üzerinden, izinsiz bir şe-
kilde kontrol altına alınması ya da 
çalınması gibi bir tecrübe de başımı-
za gelmedi.

Siber güvenlik pazarı her geçen gün 
büyüyor ve önem kazanıyor. Saldırı-
lara karşı hazırlıklıyız, bu konuda açı-
ğımız şu an için yok. Bu konu önem 
verdiğimiz konulardan bir tanesi ve 

bunun üzerine sürekli çalışıyoruz 
diyebilirim. Bir kuantum bilgisayar3  
çıkmazsa karşımıza, şu anda neler 
yapılabileceğini biliyoruz konvansi-
yonel/geleneksel bilgisayarlarla. Bir 
saldırı olursa bizim sistemin işleyişi 
aksar. Böylesi bir durum bizi ne ka-
dar etkiler onu hesaplamadık. Para 
kaybına uğratabilir belki, saldırı olur-
sa. Nereden nasıl saldırabilecekleri-
ni bildiğimiz için önlemlerimizi ona 
göre aldık.

Bu aralar hibeler çok konuşulu-
yor. ODTÜ Teknokent’te, Bilkent 
CYBERPARK’ta girişimcilere hibe 
verileceği söylenmekte. Böyle 
girişim projelerine dâhil olmayı 
düşünüyor musunuz?

Yeni mezunlar için TÜBİTAK’ın bir 
programı vardı. Eskiden yeni me-
zunlara veriliyordu bu hibeler. Daha 
sonra bunu Teknokentlere devretti-
ler. Teknokentlere başvurular yapı-
lıp değerlendirildikten, yani ilk ele-
melerden sonra bize gelsin denildi. 
TÜBİTAK’ın verdiği hibe yaklaşık 
150.000 TL civarındaydı. Hibeler bize 
uymuyor. Yeni mezun değilim, dola-
yısıyla yaşım da tutmuyor. Bu hibeler 
daha çok yeni mezunları kapsayan 
desteklerdir. TÜBİTAK 1507 gibi des-
tekler var. Bunu hayatım boyunca 
bir kere aldım, 2014’te. Biraz hantal 
olduğu için zamanımı ve enerjimi 
tekrar buna harcamak istemedim. 
Raporlaması çok sıkıntılı ve para da 

çok geç geliyor zaten. Bütün bu an-
lattıklarım benim dönemimdeydi, 
şimdi nasıl çok iyi bilmiyorum.

Hükümet ya da diğer kuruluşlar-
dan destek veriliyor mu?

Şu anda çok fazla fon var. Amaç fon 
toplamaksa bunu yapanlar da var, 
fonlarla bir şey üretmeden şirketi 
götürenler de var. Fonlar 150.000 
TL’den başlıyor. BİGG programı, 1507 
gibi programlarla oldukça fazla fon 
toplayabilirsiniz.1507’de yüzde 75’e 
kadar proje destekleniyor ve 500.000 
TL limiti vardı.

Mesela AB ESN Faz-1 projesi var, Faz-
1’den sonra da Faz-2 var. Türkiye’de 
Faz-2’yi alan da yok sanırım. Hedef 
fon almaksa, ekibiniz varsa bunları 
yapabilirsiniz. Biz buradan bir gelir 
etmek yerine, başka bir yolu seçtik; 
bu da geliştirdiğimiz ürünleri pazar-
lamak oldu. Fonlarla uğraşmak iste-
medik, ürünümü geliştirip satarsam, 
bunun benim için daha kazançlı ola-
cağını düşündüm. Zaten proje yazıp 
bunların raporlamasını ve takibini 
yapabilecek bir ekip arkadaşımız da 
yok, ekibimiz şu anda sadece AR-GE 
kısmına yetiyor. Eğer fon toplamak 
için bir arkadaşımızı ayırmak duru-
munda kalsaydık AR-GE kısmı aksa-
yacaktı.

Son olarak söylemek istedikleri-
niz, öğrencilere, yeni mezun ve 
deneyimli mühendislere, akade-
misyenlere ve diğer okurlarımı-
za önerileriniz nelerdir?

Çok çalışsınlar ve kolay vazgeçme-
sinler. Jack Ma’nın dediği gibi, “Bu-
gün acımasızdır. Yarın ise daha da 
acımasız. Yarından sonraki gün ise 
çok güzeldir.”

3 Kuantum bilgisayar, bilgiyi paralel olarak işlemden geçirme operasyonlarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren bir bilgisayardır. Günümüz bilgisayarları, 0 
ya da 1’i baz alarak bilgiyi işlemektedir. Kuantum bilgisayarda ise bu, 0 ya da 1 ya da 0 ve 1’in eş zamanlı kullanımı baz alınarak gerçekleşmektedir. Bahsi 
geçen davranışından kaynaklı olarak, kuantum bilgisayarın daha hızla ve daha düşük enerjiyle çalışacağı tahmin edilmektedir. Daha fazla bilgi için: www.
imperial.ac.uk/news/182674/quantum-computing-breakthrough-imperial-scientist-reveals/.

Jack Ma’nın dediği 
gibi, “Bugün 

acımasızdır. Yarın ise 
daha da acımasız. 

Yarından sonraki gün 
ise çok güzeldir." 
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1. GİRİŞ

Bu kısa sözlük çalışmasında, Nesnelerin Genel Ağı (NGA) 
ile ilgili belirli terimlerin Türkçe karşılıklarına ve anlamları-
na yer verdik. Bunun nedenlerinden birincisi, kendi içeri-
sine çeşitli nesneleri ve hatta insanları dahi dâhil etmeye 
başlamış NGA’nın güncel bir endüstriyel gelişim stratejisi-
ne karşılık geliyor olmasıdır; ikincisi, iki binli yıllarda yay-
gınlaşmaya başlayan NGA teriminin bir dizi teknolojik ve 
toplumsal dönüşümle, özellikle bilgisayar ve internetin 
gündelik hayatımızı işgaliyle birlikte artık dilimize yerleş-
miş olmasıdır; üçüncüsü ve bu metin açısından belki de 

Nesnelerin Genel Ağı ile İlgili Kısa 
Bir Sözlük Çalışması

en önemli olanı ise her ülkenin bütün nesneleri birbiri-
ne bağlayacağı tasarlanan muazzam bir makina olacak 
NGA’ya adapte olmak için bu kapsamda teknolojiyi kendi 
algılama ve uygulama biçimine göre kendi terminolojisi-
ni oluşturmaya başlamış olmasıdır.

En kısa zaman içerisinde bu NGA stratejilerini bizim de 
anlamamız, bu bağlamdaki küresel terminolojiye önce 
aşina olmamız ve sonra da buna uyumlu hale gelmemiz 
gerekeceğini öngörmekteyiz. Bu gerekliliğin sağlanması-
na zemin hazırlayacak NGA ile ilgili Türkçe terimleri içeren 
düzenli bir listelemenin veya küçük sözlüğün eksikliğinin 
geçici bir süreliğine doldurulabilmesi için, şimdilik bura-

comarketing-news.fr/wp-content/uploads/omnicanal-banques.jpg
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da bilinmesi gereken belirli teknik terimleri3 ve bazı temel 
tanımlamaları vermek istiyoruz.

2. BAZI NGA TERİMLERİ LİSTESİ VE ANLAMLARI
Akıllı şehirler (smart cities): Modern bilgi ve iletişim tek-
nolojilerini kullanarak daha akıllı bir şehir altyapısı oluştur-
maya yönelik bir kavramdır. Akıllı şehirler, belirli koşullara 
daha esnek bir adaptasyon, kaynakların daha verimli bir 
şekilde kullanımı, daha yüksek yaşam kalitesi, daha akı-
cı ulaşım ve daha fazlasını önermektedir. Bu, insanlar ve 
nesneler arasında ağ iletişimi ve bütünleşik bilgi alış verişi 
yoluyla sağlanabilir.

Araç üstü ekipmanı (on-board equipment): Hareket ha-
lindeki bir araçta bulunan ve yol kenarı ekipmanı (road-
side equipment) ile kablosuz olarak iletişim halinde olan 
bir Araçtan Altyapıya (V2I) uygulamasının bileşenlerini 
içermektedir. Araç üstü ekipman uygulamaları, CANBus  
üzerinden diğer araç sistemleriyle arayüz oluşturabilir.

Araçtan araca / araçlar arası (vehicle-to-vehicle): 5,9 GHz 
bandın bir bölgesini kullanan bu sistemler, araçların bir-
birleriyle ve yol kenarı istasyonlarıyla iletişim kurmasına 
izin verir. Araç ağlarındaki tıkanıklığı önleme, daha iyi yol 
seçimi ve yasal uygulamalar konusunda yardımcı olabilir.

Arttırılmış öge (augmented entity): NGA kapsamında de-
ğerlendirilen fiziksel bir öge, dijital düzeyde sanal bir öge 
tarafından temsil edilmektedir, arttırılmış öge adı verilen 
bir öge ise bu ikisini birleştirmekte ve bu iki ögenin her-
hangi bir kombinasyonu anlamına gelmektedir.

Bağlantı bütçesi (link budget): Bir kablosuz iletişim sis-
temindeki tüm kayıpların bir muhasebesinin yapılmasıdır. 
Burada “bağlantıyı kapatmak” için, yeterli RF enerjisinin 
vericiden alıcıya gitmesi gereklidir (Kayıplar antenler, ya-
pısal zayıflıklar, yayılma kaybı ve benzerini kapsar).

Baş NGA görevlisi (chief IoT officer, CIoT): NGA'nın işlet-
meye entegrasyonunu koordine eder. Başarılı bir baş NGA 
görevlisi büyük/fazla veri, veri analizi, güvenlik, iletişim 
protokolleri ve benzeri gibi disiplinler arasındaki iletişim, 
anlayış ve iyi çalışmanın önündeki engelleri yıkarak iletişi-
mi, anlayışı ve iyi çalışmayı geliştirmektedir.

Bulut (cloud): Diğer bir adı bulut bilişimdir. Genel ağa olan 
bir bağlantıyı temsil etmek için tipik olarak Visio stili ağ di-
yagramları içinde kullanılan kabarık buluttan gelmektedir.

Büyük/fazla veri (big data): NGA proseslerinden elde edi-
len veridir. Geleneksel veritabanı araçlarıyla kullanılama-
yacak kadar büyük/fazla veri setlerine verilen adlandırma-
dır. Genellikle erişim, seçim, düzenleme, temsil ve analiz 
amacıyla çok büyük ölçekte paralel hesaplama kaynakla-
rının kullanılmasını gerektirir. Büyük/Fazla veri analizi için 
kullanılan teknikler, ticari yönelimleri ayırt etmek ve simü-
lasyon yapma gibi disiplinler için çok önemli olmaktadır.

Coğrafik sınırlandırma (geofence): Fiziksel bir alana uy-
gulanan sanal bir sınırlandırmadır. Örneğin, coğrafik sınır-
landırma bir kreş çevresinde tanımlanabilir ve bir mobil 
cihaz kreş sınırını geçtiğinde bizi ikaz eder. Coğrafik sınır-
landırma dinamik bir şekilde oluşturulabilir ve bir telema-
tik uygulamasında tüm mahalle veya şehirleri kapsayabilir.

Domotik (domotics): “Konut” ve “robotik” terimlerinin bir 
arada kullanılmasıyla elde edilir. Ayrıca Latince'deki "do-
mus" terimi ve bilişim terimlerinin kompozitidir; domo-
tik, konut otomasyon sistemlerini, konut robotlarını, tüm 
konut ses / görüntü sistemlerini ve güvenlik sistemlerini 
içermektedir. Domotik cihazların birbirleriyle iletişim kur-
ma yeteneği vardır.

Düşük güçle çalışan kablosuz sensör ağı (low power 
wireless sensor network): Minimum güç tüketimi ile fizik-
sel veya çevresel koşulları ölçerek veri toplayan mekânsal 
olarak dağınık, bağımsız bir grup cihazdan meydana gelir.

Endüstriyel Nesnelerin Genel Ağı (Industrial Internet of 
Things): NGA'nın bir alt disiplinini temsil eder. Fabrika üre-
tim alanında takip, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, 
akıllı aydınlatma ve güvenlik gibi konulardaki bağlantıyı 
sağlayan büyük ölçekli makinaları ve endüstriyel sistemle-
ri kapsar. Bu, örneğin ekipmanların uygulamalara gerçek 
zamanlı bilgi gönderebildiği makinalar arası (M2M) ileti-
şimi dâhil etmektedir. Endüstriyel Nesnelerin Genel Ağı 
ile operatörler, ekipmanların ne kadar verimli çalıştığını 
daha iyi anlayabilirler. Endüstriyel NGA veya ENGA olarak 
da anılmaktadır.

Elektronik sağlık / e-sağlık (e-health): Tele-sağlık, tele-
tıp ve m-sağlık ile ilgilidir. Bu, bilgi ve bilgisayar teknolo-
jileri aracılığıyla tıbbi proseslerin ve uygulamaların des-
teklenmesidir. Belirli cihazların ve proseslerin otomatik 
yanıtlarının yanı sıra verilerin toplanmasını ve iletişimini 
de içerebilmektedir.

3 www.aeris.com/iot-dictionary, son erişim tarihi: 26.03.2018.
4  Bir aracın içerisinde yer alan hava yastıkları, frenler gibi farklı elemanların iletişim kurmasını sağlayan kontrol elemanıdır.
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Enerji toplama teknolojileri (energy-harvesting techno-
logies): Küçük kablosuz cihazlara güç sağlamak için yakın 
mesafeden küçük miktarlarda enerji kullanan teknolojiler-
dir. Bununla ilgili uygulamalar, kablosuz sensör ağlarında 
veya giyilebilir teknolojilerde bulunabilir. Bu amaçla kul-
lanılacak enerji kaynakları güneş, rüzgâr, kinetik enerji ve 
diğerleri olabilir.

Evrensel kimlik doğrulama (universal authentication): 
Kullanıcıların tanımlama bilgilerini birden çok kez gir-
mek zorunda kalmadan siteden siteye güvenli bir şekil-
de geçmelerine olanak tanıyan bir ağ kimlik doğrulama 
yöntemidir.

Filo yönetimi (fleet management): Araçla ilgili uygulama-
lar için bir dizi çözüm öneren geniş bir terimdir. Bir filo yö-
netimi çözümü, tipik olarak bir arka ofis uygulamasına veri 
kaydı, uydu konumlandırma ve veri iletişimini dâhil eden 
araç tabanlı bir sistemdir.

Galileo: Avrupa Birliği ve Uzay Ajansı tarafından geliş-
tirilen, halen geliştirilmekte olan ve 30 uydudan oluşan 
uyduların küresel bir konumlandırma takımını temsil et-
mektedir.

Giyilebilir cihazlar / giyilebilir cihaz teknolojisi (wea-
rables / wearable technology): Giysilere veya giyilebilen 
aksesuarlara entegre edilmiş teknolojiler veya bilgisayar-
lardır. Giyilebilir cihaz teknolojisi, çoğunlukla fiziksel bir 
proseste (kalp atışı takibi gibi) ölçüm amaçlı veya insan 
yeteneklerini arttırmak için kullanılır. Giyilebilir cihazlar, 
örneğin jestleri ve nesnelerin dış hareketlerini kontrol et-
mek için de kullanılabilir. Tellerin sensör verilerinin iletimi 
için elverişsizliği nedeniyle, giyilebilir cihazlar neredeyse 
evrensel olarak kablosuz olup BLE gibi çeşitli iletişim pro-
tokollerini kullanırlar. Bununla ilgili örnekler akıllı saatleri, 
formda kalma bantları ve Google gözlüklerini içerir.

Hibrit bulut (hybrid cloud): Kamu ve özel bulutların bir 
karışımıdır. Burada hizmetlerin özel veya kamu kanalları 
aracılığıyla dağıtımı kullanıcı tarafından belirlenir.

İşaretçiler (beacons): GPS'e ihtiyaç duymadan, akıllı te-
lefon uygulamalarıyla kapalı alanlarda iletişim kuran dü-
şük maliyeti olan cihazlardır. Bluetooth Düşük Enerji'sini 
kullanırlar; akıllı perakende satış kategorisi için en önemli 
imkân sağlayıcılar olup belirli lokasyonlarda bulunan veya 
ürünlerin yakınından geçen tüketicilere belirli iletileri 
göndererek onları ürünlere yönlendirmektedir.

JavaScript nesne gösterimi (JavaScript object notation): 
Verileri düzenlemek için XML'den daha kolay anlaşılır bir 
alternatif olarak kullanılır. Metin tabanlı ve kolayca okuna-
bilirdir. Burada, verileri düzenlemek için “isim: nesne” çift-
leri kullanılır. JSNG olarak da anılmaktadır.

Kamu bulutu (public cloud): Bulut hizmetleri kamusaldır 
ve herkese açıktır.

Kişisel koruma amaçlı insansız uçak (personal protecti-
on drone): Bir bireyin güvenliğine adanmış bir tür insansız 
uçak veya insansız uçak kümesidir. Bunlar, ölümcül amaç-
lı kullanılmamaktadır; bir karşılaşmayı kaydetmek veya 
bir alarm vermek için öncelikli olarak kullanılabilirler. Bir 
kişisel koruma amaçlı insansız uçak kümesinin örnek bir 
kullanımı, bir saldırgandan korunan kişinin kaçmasını ko-
laylaştırmak olabilir.

Konut enerji yönetimi (home energy management): 
Konforu korurken, konutlarda enerji kullanımı için opti-
mizasyon uygulayan ekipman ve hizmetleri içerir. Konut 
enerji yönetimi, akıllı cihazlar, ev ağ geçitleri, akıllı sayaçlar 
ve akıllı şebeke üzerinden yerel kuruluşlarla bilgi alışveri-
şini ihtiva eder.

Kuantum sensörü (quantum sensor): Geleneksel sensör-
lerle mümkün olanın ötesinde ölçümler yapmak için ku-
antum korelasyonlarından yararlanan bir sensördür. Ato-
mik ölçekte sistemlerin eşsiz davranışlarından yararlanan 
kuantum sensörler, grafen ve kuantum tanecikleri gibi 
etkin malzemeler kullanırlar.

Makinadan insana (machine-to-person): Büyük/fazla 
veri için yapılan, bir insanın okuyabileceği bir formda (ör-
neğin tablolar) verilen mantıksal analizi tarif eder.

Makinadan makinaya / makinalar arası (machine-to-
machine): Ağa bağlı bir cihazın, bir insanın yardımı olma-
dan, ağa bağlı başka bir cihazla iletişim kurmasını ve bilgi 
alışverişini sağlayan teknolojinin tarifinde kullanılan kap-
samlı bir terimdir.

Mikro elektro-mekanik sistemler (micro electro-mec-
hanical systems): İvmeölçerler ve jiroskoplar gibi minya-
tür mekanik ve elektro-mekanik elemanlardır. Bunlar, tipik 
olarak ölçümler için kullanılırlar.

Nagios: Bilgi teknolojilerinin altyapısını takip eden bir 
yazılımdır. Örneğin acil sorun tespiti içerir. Yakınlaşılabilir 
cihazlar, “giyilebilir cihazlar” ile benzerlik içermesi suretiyle 
ortaya atılan bir terimdir.
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Nesne kimliği (identity of things): Cihazlar ve nesnelerle 
ilgili meta verilerle eşsiz tanımlayıcıların atanmasını içeren 
bir terim olup, bunların internet üzerinden diğer ögelerle 
etkili bir şekilde bağlantı ve iletişim kurmasını sağlar.

Nesne zombi cihazı (thingbot): Bir bilgisayar korsanı ta-
rafından seçilmiş, bağlantılı nesnelerden oluşan bir zombi 
ağının bir parçası olan, gömülü bir sisteme ve bir internet 
bağlantısına sahip bir yapıya verilen addır.

Nicelleştirilmiş benlik (quantified self ): 2007 yılında baş-
layan, diğer şeylerin yanı sıra sağlık ve duygular ile ilgili ve-
rileri toplayarak, bireyin kendi hayatına daha fazla içgörü 
kazandırmak için modern teknik ilerlemeleri kullanan bir 
gelişmedir. Bu veriler daha sonra bir kişinin yaşam tarzını 
ve zihinsel halini iyileştirmek için kullanılır.

Operasyonel teknoloji (operational technology): Bilgi 
teknolojilerinin aksine, kontrol ve otomasyonla ilgili tek-
nolojiler anlamına gelmektedir. Bilgi teknolojileri iş sü-
reçlerini yönetmeye yardımcı olurken, operasyonel tek-
nolojiler değer yaratma süreçlerini kontrol eden fiziksel 
etkileşimlerin yürütülmesine yardımcı olur.

Ortam zekâsı (ambient intelligence, AmI): NGA içerisin-
de yer alan insan etkinliklerini yorumlayan, bunlara tepki 
veren ve zamanla bunlara adapte olmayı öğrenen birçok 
sayıda sensör yerleştirilmiş olan ortamdır; burada ortama 
ait olan operasyonlar ve hizmetler bu etkinliğe uyum sağ-
lamak amacıyla değişir.

Özel bulut (private cloud): Adından da anlaşılacağı üzere 
özel bir buluttur ve bulut karakteristiklerine sahip hizmet-
ler sağlar, ancak yalnızca tek bir kuruluşta, örneğin bir şir-
ket bünyesinde bunu yapar.

Pasif sensör (passive sensor): Fiziksel ortamdan belirli bir 
tür girdiyi algılayan ve buna tepki veren bir cihazdır.

RF coğrafi konum belirleme (RF geolocation): Bir telsiz 
alıcı-vericisini bir diğeriyle “bulmaya” yönelik genel bir te-
rimdir. GPS, buna iyi bir örnektir. Hatırlanması gereken iyi 
bir kural, RF coğrafi konum belirlemenin iyi bir şekilde ya-
pılması için büyük bir RF bant genişliğine ihtiyaç duyulur.

Sanal sensör (virtual sensor): Verileri tek bir cihaz tarafın-
dan ölçülemeyecek bilgileri toplamak için kullanırlar. Bu 
şekilde, doğrudan ölçülemeyen bilgilere ulaşabilirler.

Sensör mantıksal analizi (sensor analytics): Kablolu veya 
kablosuz sensörler tarafından oluşturulan verilerin istatis-
tiksel analizidir.

Sis bilgi işlem (fog computing / fogging): Sisleme olarak 
da bilinmektedir. Bu, bazı uygulama hizmetlerinin akıllı bir 
cihazla ağ ucunda ele alındığı dağınık bir hesaplama alt-
yapısıdır. Burada bazı uygulama hizmetleri bulut gibi uzak 
bir veri merkezinde ele alınır. Çip üzeri sistem teknolojisi 
(system on a chip technology), sıvı sensörler, aynalar, ha-
rekete geçirme elemanları, basınç ve sıcaklık sensörleri ve 
titreşim sensörleri gibi mekanik cihazları yarı iletken çiple-
re yerleştirmek için kullanılır.

Şeffaf bilgi işlem (transparent computing): Akıllı cihazla-
rın arka planda kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verdiği her 
yerde bulunan bilgi işlemin bir karakteristiğidir. Bu cihaz-
lar, nesneden faydalanan kullanıcının bilinçli düşüncesi 
veya etkileşimi olmadan çalıştıkları için görünmez (“şef-
faf”) olarak anılırlar.

Uzaktan algılama (remote sensing): Çoğunlukla belirli bir 
mesafede ya da çıplak gözle gözlenebilir olanların ötesin-
de bir konumdaki bir hedefte gözlem ve ölçüm yapmak 
için çeşitli teknolojilerin kullanılmasıdır.

Yakınlaşılabilir cihazlar (nearables): Takip etme cihazla-
rına veya pozisyon ve yön belirlemede kullanılan kendile-
rine bağlı, yakınlarındaki yardımcı cihazlara sahip ögeleri 
tarif eder. Bu cihazlar, kullanıcıların çevresindeki nesne-
lerle etkileşimde bulunabilmeleri için akıllı telefonlar gibi 
akıllı cihazlarla iletişim kurabilirler.

Yaygın bilgi işlem (ubiquitous computing): Mikro iş-
lemcileri günlük olarak kullanılan nesnelerin içine yer-
leştirmenin ve böylece bilginin iletiminin sürekli olarak 
sağlanabilmesidir. Burada, yaygın cihazların sürekli bağlı 
olması beklenmektedir. Kamu hizmetlerinde kullanılan 
akıllı ölçerler, yaygın bilgi işlem örnekleridir. Manuel sayaç 
okuyucular, kullanım miktarını bildirebilen ve kendi güç 
ayarlarında değişiklik yapabilen bu yaygın cihazlarla de-
ğiştirilebilir. 

ZigBee: Esas itibarıyla 2,4 GHz frekans spektrumunda ça-
lışan küçük menzilli kablosuz ağ protokolüdür. ZigBee ci-
hazları, bir ızgara topolojisine bağlı olup mesajları kontrol 
eden noktalardan kontrol altındaki noktalara iletir. Burada 
komutlar, diğer bağlı noktalara ulaşana kadar tekrar edilir. 
Düşük güç tüketimi ve düşük veri oranı nedeniyle ZigBee, 
trafik yönetimi, kablosuz elektrik anahtarları ve endüstri-
yel cihaz takibi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Z-Wave: Güvenlik sistemlerinde ve ayrıca işletme ve 
konut otomasyonunda kullanılan kablosuz iletişim 
teknolojisidir.


