
“!let"#"mdek" en öneml" unsur söylenmeyenler" duymaktır.”
Peter F. Drucker

Özet

Günlük hayatta kullandı!ımız pek çok c"hazın "nternete er"#t"!"n", "nternete 
çe#"tl" b"lg"ler" yükleyeb"ld"!"n" veya "nternettek" b"lg"ler" kullanab"ld"!"n" hayal 
ed"n. Artık b"r gerçek olan bu durum, "nternet kavramının yen"den ele alınması-
nı ve dü#ünülmes"n" beraber"nde get"rmekted"r. Bunu mümkün kılan teknolojiye 
Nesnelerin $nterneti (Internet of %ings) adı ver"lmekted"r. Bu bölümde son yıl-
larda b"lg" ve "let"#"m teknoloj"ler" alanında çokça tartı#ılan ve büyük heyecan 
yaratan nesneler"n "nternet" kavramının kısa tarihi, tanımı ve temel bile#enleri 
tartı#ılmaktadır. Ayrıca bu kavramın; "nsan ve toplum üzer"ne olan etk"ler" ve bu 
konudak" tartı#malar ele alınmaktadır. Son olarak nesneler"n "nternet" kavramının 
ya#ama etk"ler"; çevre, tarım, enerj", güvenl"k, sa!lık, ula#ım ve e!"t"m alanlarında-
k" çe#"tl" uygulama örnekler" "le açıklanmaktadır.

1. G!r!"

$nternet "nsan veya kurulu#ların b"lg" üretmes"ne, üret"len bu b"lg"n"n "let"l-
mes"ne ve kullanılmasına olanak sa!layan muazzam büyüklükte b"r a!dır. $nternet 
üzer"ndek", boyutları tahm"n ed"lemeyecek büyüklüktek" b"lg", temel olarak "n-
sanlar tarafından üret"lmekted"r. Her gün m"lyonlarca "nsan mob"l c"hazlarından 
m"lyarlarca foto!raf ve v"deo çekerek sosyal payla#ım s"teler"ne yüklemekte ve b"r 
o kadar "nsan da bu ve benzer" "çer"kler" kullanmaktadır. Web s"teler"n"n "çer"!" 
her an güncellenmekte ve yen" b"lg"ler kullanıma sunulmaktadır. Her san"ye m"l-
yonlarca eposta gönder"lmekte, arama motorlarında m"lyarlarca arama gerçekle#-
t"r"lmekted"r. Mob"l c"hazların kullanımının yaygınla#ması ve bu sayede her yerde 
"nternete er"#eb"lme olana!ı sayes"nde, artık dünya nüfusunun yarısından fazlası 
"nternete ba!lanab"lecek duruma gelm"#t"r (1). $nternet"n "nsan ya#amını köklü 
b"r #ek"lde de!"#t"rd"!"n" söylemek mümkündür. Fakat artık bu durum, nesneler"n 
"nternet" olarak b"l"nen “Internet of %"ngs” (IoT) kavramıyla daha farklı b"r bo-
yuta geçmeye ba#lamı#tır. 
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2. Nesneler!n #nternet!’n!n Tanımı ve Tar!h!

“Internet of %"ngs” kavramından "lk defa $ng"ltere 
kökenl" olan ve aynı zamanda Massachusetts Inst"tute 
of Technology (MIT) "çer"s"ndek" Auto-ID Merkez" yö-
net"m kurulu üyes" (Execut"ve D"rector) Kev"n Ashton 
bahsetm"#t"r. Ashton 1999 yılında; Procter & Gamble 
(P&G) f"rmasında RFID (Rad"o-frequency "dent"f"cat"-
on - Radyo frekansı "le tanımlama teknoloj"s") üzer"ne 
gerçekle#t"rd"!" sunumda nesneler"n "nternet" kavramı-
nı kend" "fades"yle; “Nesneler"n "nternet", tıpkı internetin 
gerçekle#tirdi!i gibi dünyayı de!i#tirme potansiyeline sahiptir. Belki de daha fazla” 
#ekl"nde tanımlamı#tır (2).

Pek" Nesneler"n $nternet" den"len #ey ned"r? Türkçe’ye nesneler"n "nternet" 
olarak çevr"leb"lecek “Internet of %"ngs” kavramı; günlük hayatta kullandı!ımız 
ve temelde b"lg"sayar olarak "fade ed"lemeyecek c"hazlarla; b"lg"n"n üret"lmes"n", 
de!"# toku#unu ve kullanılmasını "fade etmekted"r (3). Tüm bu süreç "nsano!lunun 
oldukça az müdahales" "le gerçekle#eb"lmekted"r. Nesneler"n "nternet"n"n altında 
yatan temel f"k"r; "nsanların f"z"ksel dünyaları "le elektron"k sanal dünyanın ara-
sındak" bo#lu!un, nesne olarak "fade ed"leb"lecek akıllı algılayıcılar veya c"hazlar 
aracılı!ı "le b"rle#t"r"lmes"d"r. Nesneler, "nsanlar ve onların çevreler" "le etk"le#"me 
geçerek her çe#"t b"lg" veya komutun sa!lanması, "#lenmes" ve da!ıtımına olanak 
sa!layab"lmekted"r. Bu durum "nsano!lunun etrafını ku#atan c"hazların, çevrede 
olup b"ten olaylar veya de!"#"mler" algılayarak bunlarla "lg"l" ver"ler üretmes"ne ve 
bunları çe#"tl" a!larda payla#masına olanak sa!layacaktır. Etrafımızda olup b"ten-
ler"n ver"ye dönü#türülerek "nsan yararına kullanılab"lecek olması; f"z"ksel dün-
yamızla sanal dünyanın entegrasyonunun daha "y" sa!lanaca!ının gösterges"d"r 
(4). Nesneler, çevrem"zdek" araç, b"na ve köprü g"b" alanlara entegre ed"lerek bu-
lundukları ortam veya etrafında olup b"tenler hakkında b"lg" toplayab"leceklerd"r. 
Bu entegrasyon, "nsanın ya#adı!ı do!al ve sosyal hayatın tak"b"n" ve ölçülmes"n" 
kolayla#tıracaktır (4). Kısaca nesneler"n "nternet" "le b"rl"kte m"lyarlarca c"haz "n-
ternet a!ına ba!lanarak "nternet"n b"lg" kapas"tes"n"n artmasını sa!layacaktır (5). 
Bu durum, "nternette var olan b"lg"n"n sadece "nsanlar tarafından de!"l, çevre-
m"zdek" nesneler tarafından da üret"lece!" ve kullanılaca!ı anlamına gelmekted"r. 
Endüstr"yel açıdan bakıldı!ında "se nesneler"n "nternet"; üret"m, da!ıtım ve tak"p 
g"b" çe#"tl" süreçler"n rahatlıkla gözlemleneb"lmes"n" ve kontrol ed"lmes"n" "fade 
etmekted"r (6). Nesneler"n "nternet", f"rmalara yen" ürünler ve "# modeller" olu#-
turmada büyük kolaylıklar ve fırsatlar sa!layacaktır (4).

Kev"n Ashton
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Nesneler"n "nternet" kavramının kalb"nde yatan “%"ngs”, yan" nesnelerd"r. 
Nesneler; bas"t veya çok karma#ık olab"len, d"rekt olarak açık "nternete ba!lan-
mak zorunda olmasalar da b"r a!a çe#"tl" yollarla (LAN, WAN vb.) ba!lanab"len, 
algılayıcı veya c"hazlar olarak "fade ed"leb"l"r. Nesneler çe#"tl" algılayıcılar (hareket, 
sıcaklık, konum vb.) sayes"nde, etra&arında olup b"tenler hakkında b"lg" toplaya-
b"lmekted"rler. Ayrıca nesneler çe#"tl" ba!lantı yöntemler"yle önceden tanımlanan 
s"stemlere (b"r yazılım, ba#ka b"r nesne, akıllı telefon vb.) ver" gönder"p, alab"l-
mekted"r. Nesneler"n kullandı!ı ba!lantı yöntemler"; Radyo Frekansı "le Tanım-
lama (RFID- Rad"o Frequency Ident"f"cat"on), Yakın Alan $let"#"m" (NFC- Near 
F"eld Commun"cat"on) g"b" kısa dalga kablosuz teknoloj"ler, kablosuz sensör a!ları 
(WSN- W"reless Sensor Network) g"b" çe#"tl" teknoloj"ler olab"lmekted"r. Nesneler 
ve bunların ba!lı oldu!u s"stemler dü#ünüldü!ünde; nesneler"n "nternet"n"n, pek 
çok donanım ve yazılım teknoloj"s"n" "çerd"!" söyleneb"l"r. Nesneler"n "nternet"; 
donanım (nesnen"n kend"s"), nesnelerle "lg"l" gömülü yazılımlar (nesneler"n ba!-
lantılarını sa!lamak "ç"n çalı#tırılan yazılımlar), ba!lantı/"let"#"m serv"sler" ve b"lg" 
serv"sler"n" kapsamaktadır. 

Nesneler"n "nternet", b"lg" ve "let"#"m teknoloj"s" alanına yen" b"r boyut ekle-
mekted"r. Temel olarak "let"#"m teknoloj"ler", "nsanların b"rb"rler" "le herhang" b"r 
zamanda veya yerde "let"#"m"ne olanak sa!lamaktadır. Nesneler"n "nternet" saye-
s"nde, "nsanlar artık b"rb"rler"n"n yanı sıra farklı c"hazlarla da b"lg" alı#ver"#"nde 
bulunab"lecek duruma gelmekted"r. Bu durum, gelecekte "nsanlarla nesneler"n "le-
t"#"m"n"n vazgeç"lmez b"r gerçek olaca!ını göstermekted"r.

3. Nesneler!n #nternet!’n!n Temel B!le"enler!

Nesneler"n "nternet" kavramı, temelde, üç b"le#enden olu#maktadır. Bunlar; 
çe#"tl" algılayıcılar yardımıyla çevreden ver" toplayan nesneler; nesneler"n bu ver"-
ler" b"r "let"#"m/ ba!lantı teknoloj"s" aracılı!ı "le b"r a!a aktarması ve aktarılan bu 
ver"ler"n "nsan hayatını kolayla#tırma ya da b"r sürec" daha etk"n b"r hale get"rmek 
amacıyla kullanılması olarak "fade ed"leb"l"r. Bu b"le#enler ve b"rb"rler" "le "l"#k"s" 
'ek"l 1’de göster"lmekted"r.

Nesneler Ba!lantı "nsan ve Süreçler

$ek"l 1. Nesneler"n !nternet"n"n temel b"le#enler"
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3.1. Nesneler (Th!ngs)

Nesneler"n "nternet" kavramında ‘nesneler’; çok çe#"tl" algılayıcı (sensör), te-
t"kley"c" (act"vator), dönü#türücü (transducer) vb. donanımları "fade etmekted"r. 
$nsanların çevreler"nde olup b"tenler" duyu organlarıyla algılamasına benzer b"-
ç"mde; mak"neler de sıcaklık, basınç, hız ve benzer" de!erler" algılayıcılar vası-
tasıyla algılarlar. $nsana benzet"lecek olursa, d"j"tal dünyanın duyu organlarının, 
algılayıcılar oldu!u söyleneb"l"r. Örne!"n "nsan etrafındak" sesler" duymak "ç"n 
kulaklarını, görmek "ç"n gözler"n" kullanır. Benzer b"ç"mde d"j"tal dünya da et-
ra(ak" sesler"n elde ed"lmes"nde m"krofon, görüntüler"n elde ed"lmes"nde de ka-
meralar kullanılmaktadır. Örnek olarak günlük hayatta sıklıkla kullanılan akıllı 
telefonlar dü#ünüldü!ünde; co!raf" olarak bulunulan konumun tesp"t ed"lmes" 
"ç"n GPS (Global Pos"t"on"ng System-Küresel Konumlandırma S"stem"), telefonun 
tutu# yönünü bel"rlemek "ç"n j"roskop, kalp r"tm"m"z" ölçmek "ç"n kalp r"tm" ölçer 
algılayıcılarını, ses"m"z" kaydetmek "ç"n m"krofon, bel"rl" b"r ses" duymamamızı 
sa!lamak "ç"n hoparlör g"b" donanımları ve daha b"rçok algılayıcı ve donanımı 
barındırmaktadır ('ek"l-2). Nesneler"n temel görev", ver"ler"n toplanması ve akta-
rımının sa!lanmasıdır.

$ek"l 2. Akıllı telefonlarda kullanılan algılayıcılar (sensörler)

3.2. Ba$lantı

Ba!lantı, nesneler"n topladı!ı ver"ler"n aktarımında kullanılan "let"#"m tek-
noloj"ler"n" "fade etmekted"r. Örne!"n b"r algılayıcı elde ett"!" ver"y" kablosuz ba!-
lantı yöntem"yle a!a göndereb"l"r. Nesneler"n a!a ba!lanmasında kullanılan temel 
teknoloj"ler; RFID (Rad"o-frequency "dent"f"cat"on-Radyo Frekansı "le Tanımla-
ma), Bluetooth, NFC (Near F"eld Commun"cat"on- Yakın Alan $let"#"m"), Hücre-
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sel A!lar ve W"-F" (W"reless F"del"ty-Kablosuz Ba!lantı Alanı) A!ları olarak "fade 
ed"leb"l"r. Bu teknoloj"ler ve etk"n "let"#"m mesafeler"ne "l"#k"n b"lg"ler 'ek"l 3’te 
ver"lmekted"r.

$ek"l 3. Nesneler"n "nternet"nde kullanılan yaygın ba%lantı  
teknoloj"ler" ve özell"kler"
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3.3. #nsan ve Süreçler

Nesneler tarafından elde ed"len 
ver"ler çe#"tl" ba!lantı yollarıyla b"r 
a!a ya da c"haza aktarılıp sonrasın-
da "#lenmekted"rler. $#te bu sürec"n 
sonucunda "#lenen ver"ler bazen "n-
sanların "#ler"n" kolayla#tırmak ama-
cıyla, bazen de b"r "# sürec"n"n daha 
etk"n veya ver"ml" hale get"r"lmes" 
"ç"n kullanılmaktadır. Nesneler"n "n-
ternet" faal"yetler" veya uygulamala-
rı n"hayet"nde "nsan ya da b"r süreç 
"ç"n gerçekle#t"r"lmekted"r. Örne!"n; 
Akıllı b"lekl"k kullanan b"r sporcuyu 
ele alalım �'ek"l 4). B"lekl"k üzer"nde yer alan çe#"tl" algılayıcılar sayes"nde spor-
cunun ko#tu!u süre, kalp atı# hızı, adım sayısı ve hızı g"b" bazı b"lg"ler toplanarak 
Bluetooth ba!lantı teknoloj"s" sayes"nde sporcunun akıllı telefonundak" uygula-
maya gönder"lmekted"r. Uygulama, bu ver"ler" "#leyerek sporcunun performansı, 
sa!lı!ı vb. konularda sporcuya b"lg"lend"r"c" dönütler vermekted"r. Bu senaryoda, 
nesneler"n "nternet" uygulamasının sonucunda "nsanın hayatını kolayla#tıran faa-
l"yetler görülmekted"r. 

4. Nesneler!n #nternet! Konusundak! Tartı"malar

Nesneler"n "nternet" her ne kadar hayatı kolayla#tırmayı, "#letmelerdek" sü-
reçler" daha hızlı ve ver"ml" hale get"rmey" vadetse de, bazı sorunlar hal" hazırda 
tartı#ılmakta ve bu tartı#malar beraber"nde soru "#aretler"n" get"rmekted"r. Bu so-
runlar genel olarak “ver" yönet"m" ve "#lenmes"”, “g"zl"l"k ve güvenl"k” "le bazı “kaos 
senaryoları” #ekl"nde sını&andırılab"l"r (10).

4.1. Ver! Yönet!m! ve Ver!n!n #"lenmes!

Nesneler"n "nternet"n"n yaygınla#ması, buna ba!lı olarak üret"len b"lg"n"n 
muazzam b"r b"ç"mde artmasına neden olmaktadır. $nternet"n ve mob"l tekno-
loj"ler"n yaygınla#ması büyük ver" kavramını ortaya çıkartmı#tır. $ng"l"zce "fades" 
“B"g Data” olan büyük ver" kavramı; gel"#en "nternet ve mob"l teknoloj"lere ba!lı 
olarak, "nsanların rahat ve hızlı b"r b"ç"mde b"lg" üretmes"n" ve bunları çe#"tl" a!lar 
vasıtasıyla payla#ması sonucunda ortaya çıkmı#tır. Bas"t b"r örnek vermek gerek"r-
se, sadece Google günde yakla#ık 24b"n terabayt ver" üretmekted"r (11). Nesne-

$ek"l 4. Akıllı b"lekl"k ve nesneler"n "nternet"
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ler"n "nternet"n"n yaygınla#ması bu ver"n"n kat be kat daha fazla olaca!ına "#aret 
etmekted"r. Dolayısıyla ortaya çıkan bu muazzam ver"n"n nasıl saklanaca!ı ve bu 
ver"n"n nasıl "#lenece!" öneml" b"r tartı#ma konusudur. Ver"n"n sürekl", a#ırı dere-
cede artması ve ver"n"n karma#ıklı!ı (yapılandırılmamı#, çok farklı kaynaklardan 
gelen ver"ler), saklanmasını ve kullanılmasını zorla#tırmaktadır. Hâl"hazırda bu 
ver"ler"n saklanması "ç"n var olan mevcut altyapı ve kullanılan donanımların; üre-
t"lecek büyük ver"y" saklama ve yönetme "ht"yacını kar#ılamada yeters"z kalaca!ı 
dü#ünülmekted"r. Öte yandan üret"len bu büyük ver"n"n nasıl anlamlı b"lg"lere 
dönü#türüleb"lece!" d"!er öneml" tartı#malardan b"r"d"r. B"r örnekle "fade ed"le-
cek olursa; çok büyük b"r kütüphane ve bu kütüphanedek" b"lg"ler"n pek ço!unun 
ba#lı!ının, "çer"!"n"n vb. bell" olmadı!ını varsayalım. Bu kütüphane "çer"s"ndek" 
kaynaklarla aklınızdak" b"r sorunun yanıtını bulmak "sted"!"n"z" varsayarsak, bu 
samanlıkta "!ne aramaktan daha zor b"r "# olacaktır. Günümüzde ver" madenc"l"!" 
yöntemler" "le büyük ver"ler "#lenerek anlamlı b"lg"ler üret"leb"lmekted"r. Kütüp-
hane örne!" üzer"nden "fade ed"lecek olursa; ver" madenc"l"!", aradı!ımız soruları 
yanıtlamamızda b"ze kolaylık sa!layan yöntem ve tekn"kler olarak dü#ünüleb"l"r. 
Fakat uzmanlar, artan ver" ve çe#"tl"l"!" sonucunda ver" madenc"l"!"nde yen" yön-
temler"n kullanılması gerekt"!"n" vurgulamaktadırlar.

4.2. G!zl!l!k ve Güvenl!k 

Akıllı sa!lık uygulamaları, akıllı araçlar, akıllı evler vb. nesneler"n "nternet" 
uygulamalarında; "nsanların co!raf" konumları, hareketler", sa!lık durumları, k"-
#"sel terc"hler" g"b" pek çok b"lg"s" toplanmakta ve b"r a!a aktarılarak kullanılmak-
tadır. Tüm bu k"#"sel ve özel olab"lecek b"lg"ler"n g"zl"l"!"n"n sa!lanması oldukça 
öneml"d"r. N"tek"m bu b"lg"ler"n g"zl"l"!"n"n sa!lanması konusunda b"reylerde olu-
#ab"lecek olumsuz algı veya dü#ünceler; nesneler"n "nternet"n"n vadett"!" yararlara 
gölge dü#üreb"l"r. Bu durum, "nsanların nesneler"n "nternet"n" kabul etmeler"ne 
veya ben"msenmes"ne c"dd" zararlar vereb"l"r. 

Ver"ler"n g"zl"l"!"n"n yanında, artan c"haz ve uygulama sayısı; bu s"stemlere 
gerçekle#t"r"lecek s"ber saldırıların oranını da arttırmaktadır (12). Yapılan ara#-
tırmalar, bu c"haz ve uygulamaların c"dd" güvenl"k açıkları "çerd"!"n" ortaya koy-
maktadır (13). Nesneler"n "nternet" uygulamaları, b"reysel veya k"tlesel olab"lece!" 
g"b"; öneml" bazı tes"slerde veya endüstr"de de kullanılma potans"yel"ne sah"pt"r. 
Bu tarz kr"t"k öneme sah"p altyapı veya tes"se gerçekle#t"r"lecek s"ber saldırılar, 
c"dd" güvenl"k sorunları olu#turab"l"r ve pek çok "nsanı olumsuz etk"leyeb"l"r.
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4.3. Kaos Senaryoları

Nesneler"n "nternet" uygulamalarının artarak hayatın "ç"nde her alanda kul-
lanılması, bazı kaos senaryolarını akla get"rmekted"r. Kaos senaryolarının temel 
nedenler"; henüz bu uygulama veya s"stemlerdek" b"le#enler"n bel"rl" b"r standar-
dının tam olarak olu#turulmamı# olması ve kararlı çalı#mayan b"rçok c"hazın üre-
t"lmes" sonucunda ortaya çıkab"lecek olumsuz sonuçlara dayanmaktadır. Örne!"n 
b"r hastanın tak"b"nde kullanılan b"r algılayıcının eks"k çalı#ması veya çalı#maması 
hastanın ölümüne yol açab"l"r (10). Tzezana "s"ml" b"r b"l"m "nsanı yaptı!ı ara#tır-
ma sonuçlarına göre muhtemel bazı kaos senaryolarını #u #ek"lde sıralamı#tır (14):

•	 Akıllı ev uygulamalarındak" ver"ler"n çalınması "le; özel hayata da"r bazı 
b"lg" ve görüntüler #antaj veya kötü amaçlı olarak kullanılab"l"r ya da da-
!ıtılab"l"r.

•	 Akıllı #eh"r uygulamalarına müdahale ed"lerek traf"k ı#ıklarının tamamı 
ye#"l veya kırmızı yapılarak rut"n ula#ım aksatılab"l"r ya da yaralanmalı 
ve ölümlü kazalar ortaya çıkab"l"r. 

•	 Kötü amaçlı k"#"ler, g"y"leb"l"r teknoloj"ler" kullanan b"reyler"n kred" kar-
tı veya d"!er bazı özel h"zmetlerle "lg"l" b"lg"ler"n" çalab"l"rler.

•	 $nternet üzer"nden akıllı #eh"rlerdek", güç #ebekeler"ne veya enerj" sant-
raller"ne yönel"k saldırılar; m"lyonlarca "nsanın elektr"ks"z kalmasına ve 
bazı hayat" h"zmetler"n durmasına neden olab"l"r.

•	 Endüstr"yel açıdan bakıldı!ında; rak"p f"rmalar, tedar"k z"nc"rler" bo-
yunca yer alan b"rb"rler"n"n sensör a!larına g"rerler, f"rmaların operas-
yonları hakkında b"lg" toplar ve bu sürec" aksatacak veya bozacak müda-
haleler yapab"l"rler.

5. Uygulama Örnekler!

Nesneler"n "nternet" pek çok alanda "nsanların hayatlarını kolayla#tırmakta, 
#"rket veya kurumların "# süreçler"n" daha ver"ml" hale get"rmekte ve topluma c"d-
d" katkılar sa!lamaktadır. Bu bölümde nesneler"n "nternet" "le "lg"l" örneklere yer 
ver"lmekted"r. Örnekler; çevre, tarım ve hayvancılık, enerj", güvenl"k, sa!lık, ula-
#ım ve e!"t"m ba#lıkları altında ver"lm"#t"r. 

5.1. Çevre

Nesneler"n "nternet" uygulamaları ya#adı!ımız ortamlardak" hava kal"tes"n" 
kontrol ed"p, gerçek zamanlı olarak "nternet üzer"nden bu b"lg"ler" "sten"len nokta-
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lara aktarab"lmekted"r. Örne!"n A"r Qual"ty Egg ('ek"l 5) "s"ml" b"r c"haz (15), dü-
zenl" olarak kapalı ortamların "çer"s"ndek" hava kal"tes"n" ölçer ve bu b"lg"ler" ABD 
Çevre Koruma Da"res" g"b" devlet kurumlarına gönder"r. Bu kurumlar da #ehr"n 
veya bel"rl" b"r bölgen"n hava kal"tes"n" gerçek zamanlı olarak "zleyeb"lmekted"r. 
Bu sayede kentsel k"rl"l"k pol"t"kaları daha rahat b"r #ek"lde olu#turulab"lmekte ve 
aynı zamanda kentte ya#ayan b"reyler ya#adıkları #eh"r hakkında daha fazla b"lg"ye 
sah"p olab"lmekted"r. 

$ek"l 5. A"r Qual"ty Egg "s"ml" c"hazın çalı#ma s"stem"

Gel"#t"r"len c"hazlar "le; ormanlardak" "llegal kes"mler, orman yangınları, ya-
ban hayatı g"b" daha b"rçok olay nesneler"n "nternet" sayes"nde uzaktan "zleneb"l-
mekte ve kontrol ed"leb"lmekted"r. Örne!"n Inv"s"ble Tracck adında, b"r deste kart-
tan daha küçük c"haz, ormandak" a!açların arasına g"zl"ce yerle#t"r"lmek suret"yle, 
kaçak kes"mler"n tak"p ed"lerek mob"l a!lar üzer"nden b"r merkeze b"ld"r"lmes"n" 
sa!layab"lmekted"r. Volcano "s"ml" b"r teknoloj" "le "se orman yangınları 7/24 tesp"t 
ed"leb"lmekted"r (16).
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5.2. Tarım ve Hayvancılık

Topra!ın "çer"!" ve çevresel bazı de!erler çe#"tl" algılayıcılar yardımıyla top-
lanarak en "deal sulama m"ktarı otomat"k olarak sa!lanab"lmekted"r (17). Bu sa-
yede c"dd" su tasarrufu sa!lanırken, ver"ml"l"k en üst sev"yeye çıkarılab"lmekted"r. 
Ayrıca ç"(ç"ler topra!ın durumu "le "lg"l" anlık b"lg" de ed"neb"lmekted"rler. Öte 
yandan ürünün büyümes"n" engelleyeb"lecek çe#"tl" zararlılar (b"tk" veya böcek) 
"le mücadelede de nesneler"n "nternet" uygulamalarından yararlanılmaktadır (18). 
Günümüzde tüket"c"ler mutfaklarına g"ren ürünler hakkında daha fazla b"lg" sa-
h"b" olmak "stemekted"rler. Nesneler"n "nternet" uygulamaları "le ürünün yet"#t"-
r"lmes"nden, mutfa!a gel"nceye kadar gerçekle#en süreçler, tüket"c"ler tarafından 
tak"p ed"lmeye ba#lanmı#tır (19). 

Hayvancılıkta kullanılan uygulamalar yardımıyla ç"(ç"ler, "nekler"n"n vücut 
sıcaklı!ı a#ırı yüksel"rse uyarı almakta ve hayvana zamanında gerekl" müdahaley" 
gerçekle#t"reb"lmekted"r (20). Ayrıca çe#"tl" algılayıcılarla "nekler"n süt üret"mler", 
yürüyü# m"ktarları ve süt performanslarına dayalı anal"zler gerçekle#t"r"leb"lmekte 
ve bu da ver"ml"l"!" arttırmaktadır (21).

5.3. Enerj!

Enerj" den"l"nce #üphes"z "lk akla gelen elektr"k enerj"s"d"r. Elektr"k enerj"-
s", üret"mden tüket"c"ye ula#ıncaya kadar b"rçok süreçten geçmekted"r. Ancak, bu 
süreçler"n en öneml" aya!ını gen"# k"tlelere h"tap eden tüket"m aya!ı olu#turmak-
tadır. Bugün "ster "#yer"nde olsun "ster meskenler olsun akıllı sayaç uygulamaları 
sayes"nde mü#ter"ler, elektr"k tüket"mler"yle "lg"l" gerçek zamanlı b"lg" alab"lmek-
ted"r. Özell"kle büyük endüstr" kurulu#ları dü#ünüldü!ünde, f"rmaların enerj" 
tüket"mler"n" daha ver"ml" hale get"rmeler"nde, bu teknoloj"ler"n c"dd" katkıları 
olmaktadır. Akıllı sayaçlar; g"tt"kçe yaygınla#an yen"leneb"l"r enerj" kaynakları 
(rüzgâr tr"bünler", güne# paneller" vb.) g"b" de!"#ken enerj" üret"m"n"n oldu!u s"s-
temlerde, daha dü#ük mal"yet ve en ver"ml" kullanım "ç"n kullanıcıyı b"lg"lend"re-
b"lmekted"r (22). 

Enerj" konusundak" d"!er öneml" b"r konu, ısınma ve so!utma amaçlı olarak 
kullandı!ımız çe#"tl" araçlardır. Örne!"n konut veya "#yerler"nde ısınma veya se-
r"nleme amacıyla kl"ma, komb" vb. s"stemler kullanılmaktadır. Nesneler"n "nter-
net" uygulamaları "le gel"#t"r"len akıllı s"stemler; b"reyler"n veya s"stemler"n davra-
nı#larını anal"z ederek ne zaman, hang" #artlarda nasıl b"r ısınma terc"h" varsa bu 
durumu göz önünde bulundurarak kend"n" organ"ze edeb"lmekte ve bunu yapar-
ken de c"dd" enerj" tasarrufu sa!layab"lmekted"r. Örne!"n gel"#t"r"len bazı c"hazlar; 
sıcaklı!ı hang" zamanda ne #ek"lde ayarladı!ınızı zamanla ö!renerek daha sonra 
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tekrardan herhang" b"r ayarlama yapmanıza gerek kalmaksızın otomat"k olarak 
s"ze özel sıcaklık ayarlarını yapab"lmekted"r. Hatta uyanma saat"n"z" b"le ö!reneb"-
len c"hazlar, uyanmadan önce ev"n"z"n sıcaklı!ını "deal olan de!erlere ayarlayab"l-
mekted"r. C"hazlar pek çok algılayıcı yardımıyla evdek" nem, sıcaklık vb. b"lg"ler"n" 
anlık toplayarak gerekl" sıcaklı!ı enerj" tasarrufu yaparak yükselt"p azaltab"lmekte 
ve enerj" tüket"m b"lg"ler"n" payla#ab"lmekted"r. Üstel"k tüm bunları ve fazlasını 
mob"l c"hazlarla uzaktan kontrol edeb"lme olana!ı da sa!lamaktadır (23). 

5.4. Güvenl!k

Nesneler"n "nternet"n"n, güvenl"kle "lg"l" konularda farklı uygulamalarına 
rastlamak mümkündür. Güvenl"k çözümler"; evler"n, arabaların ve toplumun 
yaygın kullandı!ı b"na ve yapıların güvenl"!" olarak sını&andırılab"l"r. Örne!"n; 
kablosuz köprü algılayıcıları sayes"nde, köprülerdek" yapısal de!"#"kl"kler tak"p 
ed"lmekted"r. Bu uygulamalar köprüler"n; sıcaklık, esneme, nem, basınç vb. de-
!erler"n"n, köprülere yerle#t"r"len yüzlerce algılayıcıyla ölçülmes" prens"b"ne da-
yanmaktadır (22). Akıllı köprülere en "y" örneklerden b"r" 1984 yılında Güney 
Kore’de "n#a ed"len J"ndo Br"dge’t"r (Res"m 1). Her gün b"nlerce k"#"n"n kullandı!ı 
köprüye 2010-2011 yıllarında nesneler"n "nternet" uygulamaları eklenm"#t"r. Bu 
sayede köprünün güvenl"k ve sa!lamlı!ının kontrolü anlık olarak sürekl" tak"p 
ed"leb"lmekted"r (24).

Res"m 1. Güney Kore’dek" J"ndo Br"dge 

$nsanların yo!un b"r #ek"lde kullandı!ı hastane g"b" kurumlarda, nesneler"n 
"nternet"n"n güvenl"k odaklı kullanımına örnek te#k"l edeb"lecek b"r uygulama ör-
ne!" Amer"ka B"rle#"k Devletler"’nde hayata geç"r"lm"#t"r. Buna göre deprem r"sk" 
ta#ıyan co!raf" bölgelerdek" hastanelere yerle#t"r"len algılayıcılar "le b"r depremde 
b"nanın deprem"n yaydı!ı s"sm"k dalgalarla ne kadar hareket ett"!" ve yapısal ola-
rak ne kadar etk"lend"!" tesp"t ed"leb"lmekted"r.  20’den fazla hastaneye yerle#t"r"-
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len bu s"stem; b"r olaydan sonra her yapının yapısal sa!lı!ını bel"rleyerek hastala-
rın ve personel"n güvenl"!"n" sa!lamaya yardımcı olmaktadır. Hastanen"n yapısal 
özell"kler"/durumu hakkında s"stem, anal"z sonuçlarını "nternet üzer"nden "lg"l" 
yönet"c"lere göndereb"lmekted"r (25).

5.5. Sa$lık

Sa!lık alanında nesneler"n "nternet"; "nsanların ya#antısını tak"p etmek "ç"n 
çok faydalı olab"lecek uygulamalara sah"pt"r. Örne!"n, der" altına yerle#t"r"len ve 
kan #eker"n" sürekl" ölçen b"r c"haz; 90 gün boyunca der" altında kalab"lme ve der" 
üstüne yapı#tırılan b"r araç sayes"nde kan de!erler"n" ölçerek cep telefonuna ve 
oradan doktora "letme özell"!"ne sah"pt"r (26). Ba#ka b"r örnek uygulama "se, kan-
ser hastalarının etk"nl"kler"n"n tak"p ed"lmes"nde g"y"leb"l"r c"hazları kullanmak-
tadır. C"hazlardan alınan etk"nl"k ver"ler" ve hastaların günlük yed"kler" yemekle-
re "l"#k"n b"lg"ler cep telefonu vasıtasıyla çevr"m"ç" b"r s"stemde toplanmaktadır. 
Alınan "z"nler "le ara#tırma #"rket" hastaların b"r ha(alık akt"v"te ve davranı#larını 
"nceleyerek kemoterap" süreçler"n"n "y"le#t"r"lmes" üzer"ne b"r çalı#ma yapmı#tır 
(27).

Solunum yolu hastalarının, özell"kle astım hastalarının spreyler"n ne sıklık-
la kullandıklarını bel"rleyeb"len b"r araç üret"lm"#t"r. Bu araç hastanın kullandı!ı 
sprey kutusunun ba#ına takıldıktan sonra, sprey"n ne zaman kullanıldı!ını ve o 
esnadak" hava kal"tes"n", sıcaklık ve nem b"lg"s"n" cep telefonuna kaydederek astı-
mı ney"n tet"kled"!"n" tesp"t etmede sa!lık çalı#anlarına yardımcı olmaktadır (28). 

5.6. Ula"ım

Nesneler"n "nternet" uygulamalarına, ula#ımla "lg"l" pek çok alanda rastlamak 
mümkündür. Öne çıkan uygulamalardan b"r", b"reysel veya toplu ula#ım araçları-
nın uzaktan kontrol ve tak"b"ne olanak sa!layan s"stemlerd"r. Ta#ıtlara yerle#t"r"len 
küçük b"r c"haz; bu c"hazın ba!lı oldu!u b"r sunucu ve sunucudan ta#ıtla "lg"l" b"l-
g"lere er"#"lmes" mantı!ına dayanmaktadır. Bu s"stemle b"r k"#", ta#ıtın çe#"tl" özel-
l"kler"n" uzaktan kontrol edeb"lmekte ve daha önce ta#ıtıyla "lg"l" tanımladı!ı bazı 
kurallarla "lg"l" b"lg"ler" anlık olarak mesaj yoluyla alab"lmekted"r (22). S"stem çok 
uzak mesafelerden b"le aracın kapı ve camlarının açılıp kapatılması, aracın kor-
nasının çalınması vb. "#lemler" gerçekle#t"r"leb"lmekted"r. Delph" Connect "s"ml" 
b"r ürün, araca co!raf" olarak bel"rl" sınırlamalar tanımlamaya olanak sa!lamakta-
dır. Bu sayede örne!"n çocu!unuza aracınızı tesl"m ett"!"n"zde, s"z"n bel"rled"!"n"z 
co!raf" sınırlar "çer"s"nde oldu!undan em"n olab"l"rs"n"z. Bu durum, pazarlama 
ve ta#ımacılıkla "lg"l" faal"yetler gerçekle#t"ren f"rmalara; ürünler"n" ta#ıyan araç-
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ların co!raf" konumları, mü#ter"ye ürünün tahm"n" ula#ım süres", aracın tekn"k 
durumunun gözlemlenmes" ve önlem alınması g"b" konularda b"lg" verd"!"nden, 
"# süreçler"n" daha etk"l" ve ver"ml" kılmada fayda sa!lamaktadır (29).

Özell"kle büyük #eh"rlerdek" en öneml" ula#ım problemler"nden b"r" park so-
runudur. Sürücüler g"decekler" yere vardıklarında, b"r park noktası bulmada c"dd" 
zaman ve "# gücü kaybı ya#ayab"lmekted"r. Gel"#t"r"len akıllı otopark uygulamaları 
sayes"nde, otoparktak" bo# yer sayısı ve bu bo# yerler"n otopark "çer"s"ndek" konu-
muyla "lg"l" b"lg"ler, talep eden b"reylere sa!lanab"lmekted"r (30). Bu sayede daha 
hedefe varmadan hang" otoparka ta#ıtın park ed"leb"lece!" bel"rleneb"lmekted"r. 
Akıllı otoparklar, s"ze otoparkın hang" noktasına g"tmen"z gerekt"!" konusunda da 
yönlend"rme yapab"lmekted"r. Bu parkların temel çalı#ma prens"b"; algılayıcılar 
"le otoparktak" bo#lukların tesp"t ed"lmes" ve a! üzer"nden b"r s"steme aktarılarak 
otoparkın ne kadar bo# oldu!unun anlık olarak tak"p ed"lmes"ne ve bunun son 
kullanıcıya göster"lmes"ne dayanmaktadır.

5.7. E$!t!m

Ö!ren"rken, b"r konu üzer"nde çalı#ırken, b"reyler"n en sık yaptı!ı çalı#ma 
alı#kanlıklardan b"r" not tutmaktır. Bazen b"r k"tabı okurken veya ö!retmen" d"n-
lerken çe#"tl" notlar alınır. Daha sonra bu notları tekrar ederek veya zamanı gel-
d"!"nde göz gezd"rerek "lg"l" konuyu kısa sürede hatırlamak mümkün olmaktadır. 
Gel"#t"r"len yen" c"hazlar ('ek"l 6) sayes"nde herhang" b"r kâ!ıt üzer"ne aldı!ımız 
notlar, çok küçük c"hazlar "le hızlı b"r #ek"lde taranarak mob"l c"hazlarımıza akta-
rılab"lmekted"r (31). Bu sayede alınan notları, her an her yerde "ncelemek müm-
kündür. Aynı zamanda bu notlar ba#kalarıyla payla#ılab"lmekted"r. Bu c"hazlar, 
ö!renme kaynaklarına er"#"m" ve bu kaynakların kullanımını oldukça kolayla#-
tırmaktadır. 

$ek"l 6. Kâ%ıt üzer"ne alınan notları akıllı telefona aktaran c"haz
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E!"t"m sürec"yle "lg"l" güncel ve öneml" konulardan b"r" de ö!renc"ler"n tak"-
b"d"r. Ebeveynler çocuklarının okullarına güvenl" b"r #ek"lde g"d"p g"tmed"kler"n" 
merak etmekted"rler. Aynı durum ö!retmen ve e!"t"m kurumunun yönet"c"ler" 
"ç"n de geçerl"d"r. Ö!renc"ler"n serv"s aracına b"nmeler", aracın co!raf" konumu, 
ö!renc"ler"n okula varmaları vb. durumlar, nesneler"n "nternet" uygulamaları "le 
kolaylıkla tesp"t ed"leb"l"r. Bu uygulamalar aynı zamanda anlık olarak "lg"l" k"#" 
veya gruplara b"ld"r"mler göndereb"l"r.

Ö!ret"m sürec"ne "l"#k"n b"r örnek, EEG (Elektroensefalograf") olarak adlan-
dırılan c"hazlar yardımıyla ders sürec"nde ö!renc"ler"n b"l"#sel akt"v"teler"n"n tes-
p"t ed"lmes", bu ver"lere dayalı olarak ö!renme ve ö!retme sürec"n"n daha ver"ml" 
gerçekle#t"r"lmes"ne yönel"k faal"yetler"n daha "y" planlanması ver"leb"l"r. Bey"n 
sürekl" olarak elektr"ksel akt"v"te "çer"s"nde olup, EEG c"hazları bey"ndek" elekt-
r"ksel akt"v"teler" "nceleyeb"lmekted"r (32). Bu ve benzer" c"hazlar, d"rekt bey"nden 
elde ed"len ver"lere dayalı olarak; "nsan nasıl ö!renmekted"r g"b" soruların yanıtla-
rının bel"rlenmes"ne katkı sa!layab"l"r.

6. Sonuç

Nesneler"n "nternet", "nsanların sadece b"rb"rler"yle de!"l; aynı zamanda çev-
rem"zdek" nesnelerle de b"lg" alı#ver"#"ne olanak sa!lamaktadır. Bu durum, "nsan-
lık açısından pek çok fırsatı ve kolaylı!ı beraber"nde get"rmekted"r. Artık pek çok 
"# veya süreç daha etk"n ve ver"ml" b"r #ek"lde gerçekle#t"r"leb"lecek, etrafımızda 
olup b"tenler hakkında daha çok #ey" fark eder duruma gelece!"z. Bununla b"rl"k-
te nesneler"n "nternet"n"n en öneml" b"le#enler"nden olan c"haz ve algılayıcıların 
kötü amaçlı k"#"ler tarafından er"#"leb"lme "ht"mal" ya da bu nesneler"n ürett"!" 
b"lg"n"n "stenmeyen k"#"ler"n el"ne geçeb"lme "ht"mal" pek çok olumsuz dü#ünce 
ve senaryoyu da beraber"nde get"rmekted"r. Toplanan bazı özel ver"ler"n kullanımı 
ve yönet"m"n"n nasıl sa!lanaca!ı "le g"zl"l"k ve güvenl"!"n nasıl korunaca!ı g"b" ko-
nularında daha fazla dü#ünmem"z gerekt"!" görülmekted"r. B"r tara(a hayatımızı 
kolayla#tırab"lecek pek çok uygulama, d"!er tara(a muhtemel kaos senaryoları ka-
pımızı çalmakta. Görünen o k", nesneler"n "nternet" üzer"ne tartı#malar hayatımızı 
daha çok me#gul edece!e benz"yor.
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