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M2M pazarı, 2014’te 57 milyar doları bulacak, 

7 yıl sonra 50 milyar makine 
birbiriyle konuşacak
Yılda ortalama 1 milyar dolar tasarruf ettiren pazarda, 1 milyarı aşkın cihaz 
birbiriyle iletişim halinde. Bugün 23 milyar dolara yaklaşan M2M’in, 2014’te 
57 milyar dolara ulaşması beklenirken 2020’de 50 milyar cihazın şebekeye 
bağlanması öngörülüyor. Sisteme hızlı uyum sağlayabilen Türkiye’nin uzaktan 
yönetilebilir cihaz potansiyeli 150 milyon. 
Aslıhan Bozkurt

BBilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe son yıllarda, gündemin en 
önemli başlıkları, bulut bilişim, “nesnelerin İnterneti” (Internet of Things - IoT) 
ve makineler arası iletişim (Machine to Machine- M2M) olarak sıralanıyor. 

Makinelerin birbirleriyle iletişimde olduğu uygulamaları artık daha sık görüyoruz. 
Makineden makineye iletişim ve insansız uygulamalar bütününü tanımlayan M2M 
kavramı, araç takibi, tıbbi otomasyon, akıllı ev aletleri gibi birçok alanda kullanılırken 
hemen hemen tüm sektörlerde farklı bir yankı buluyor. Sayaç okuma, lojistik, finansal 
hizmetler tarafında POS ve ATM’ler ve hatta yazarkasalar, tarım ve hayvancılık, güvenlik 
bağlantılı binalar, M2M’nin yükseliş gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Kullanım 
alanının genişliği ve iş modellerinde yarattığı değişikliklerle M2M, hem birey hem de 
şirketlerin hayatını ciddi biçimde değiştiriyor.
“Büyük teknoloji evrimi” olarak nitelendirilen, farklı cihazların bir biri ile kablolu ya da 
kablosuz haberleşmesini sağlayan teknolojiyi ifade eden M2M, cihazlara takılan özel 
bir sim kart sayesinde, cihazların uzaktan izlenmesi, yönetilmesi ve birbiriyle iletişim 
kurabilmesini sağlıyor. Bu teknolojiyle elektrik sayaçlarındaki veriler güç vericilerine 
uzaktan gönderilebiliyor, kamyonlar yüklerinin durumu hakkında bilgi verebiliyor ve 
çalınan arabalar takip edilerek bulunabiliyor. M2M, insan hatalarını en aza indiriyor. 
Araçlarda, endüstride, enerjide ve evlerde kullanılmasıyla ekonomiyi olumlu yönde 
tetikleyeceği vurgulanan M2M, Türkiye’de oldukça gelecek vaat eden bir şekilde gelişiyor. 
Özellikle ulaşım, tarım ve kamu hizmetlerinde uygulanan M2M’in, Türkiye’nin büyüme 
hedeflerine ulaşması için önemli bir araç haline gelebileceği belirtiliyor.
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TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızda, 28-29 Kasım 2013 Ankara JW Marriott 
Hotel’de gerçekleştirilecek 30. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda düzenlenecek panelde de 
ele alınacak M2M konusuna yer veriyoruz.  “Dosya” sayfalarımızda “M2M’in kullanımı 
neler sağlıyor? M2M’in Türkiye’deki mevcut durumu, uygulama örnekleri, sıkıntı ve 
pazar öngörüleri nelerdir?” sorularının yanıtlarını sektörün aktörlerinden almaya 
çalıştık. 

M2M uygulamalarında ülkemizdeki öncü hizmet sağlayıcıların uygulamaya koyduğu 
projeleri yansıtmak üzere bilgisine başvurduğumuz sektör aktörlerinden sadece Avea 
ve Turkcell sorularımızı yanıtladı. Avea Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan Başol ile 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş’ın katkı verdiği sayfalarımıza Dr. Cenk 
Tezcan da bir değerlendirme yazısı gönderdi. Vodafone’dan yanıt alamadık.

İnsan, bazen hiç devrede değil, bazen de izleyici konumda

BİT sektörü hızlı gelişim ve değişimiyle neredeyse her on yılda bir yeni bir yapıya 
bürünüp farklı alanlarda yaygınlaşırken pek çok yeni hizmet türü ortaya çıkıyor. 
Başlangıçta bilgi teknolojileri (BT) ve elektronik haberleşme olgusu, insanlar arası ya da 
insan-makine (sunucu) arası iletişim için kurgulanmışken artık bazı hizmetlerde insan 
ya hiç devrede değil ya da izleyici konumda.  Birçok uygulamada makineler doğrudan 
birbirleriyle iletişim kuruyor. Söz konusu gelişim ve değişim süreci şöyle özetlenebilir: 
 

Günümüzde akıllı ev, akıllı şebeke, akıllı araç, akıllı sağlı, akıllı tarım ve akıllı şehirler 
ile gündeme gelen M2M, iş hacmini büyütüyor; zaman ve para tasarrufu sağlıyor; işe 
özel teknolojilerle verimliliği arttırıyor. Kamu ve özel sektörün önümüzdeki dönemde 
çok daha kârlı bir alan olan M2M uygulamalarına yoğunlaşacaklarının altı çiziliyor. 
Önümüzdeki yıllarda giderek artan miktarda milyarlarca akıllı cihaz, araç, makine, 
araba, bina vb. ile elektronik algılayıcı (sensör), bilişim şebekeleri ve iletişimin kapsama 
alanı içinde olacak. 
Gelecek 10 yıla damgasını vuracak bir teknoloji olarak değerlendirilen, sürekli 
çeşitlenen uygulama alanlarıyla hızla büyüyen M2M, önümüzdeki yıllarda hemen hemen 
tüm sektörleri etkileyecek gibi görünüyor. M2M sayesinde bir ülke yılda ortalama 1 
milyar dolar tasarruf edebiliyor. 
M2M uygulamalarında, IEEE 802.xx, WiFi,  GSM, GPRS, UMTS vb. telsiz teknolojileri 

ile FTTx, Ethernet vb. kablo teknolojileri gibi standart teknolojiler kullanılıyor. Ayrıca 
makinelerin BİT şebekelerine bağlantısında (kılcal bağlantılar) WSN, Bluetooth, RFID, 
ZigBee gibi teknolojiler tercih ediliyor.  Avrupa’da ETSI tarafından M2M teknik standartlar, 
birlikte çalışabilirlik ve hizmet kalitesi kriterleri konusunda sürdürülen çalışmaların çok 
yakın zamanda tamamlanması beklenmektedir.

Akıllı topluluğun olduğu bir gelecek

Frost & Sullivan’ın Almanya, Fransa, Polonya, Rusya, İsveç ve İngiltere’deki M2M pazarı 
bağlanabilirlik ve pazar katılımcıları açısından değerlendirildiği araştırmasına göre, 
halen iletişim sektöründe bağlanabilirlik odak noktasıyken, bir sonraki kâr dalgası 
M2M uygulamaları olacak. Temmuz 2013’te yayınlanan “Avrupa Makineler Arası (M2M) 
Bağlanabilirliğin Görünümü – Bölüm 1” başlıklı araştırmaya göre, bilgi ve iletişimin diğer 
endüstrilerle yakınsaması, bağlanmış sağlık, akıllı hizmet ve akıllı ulaşım sistemleri 
gibi gelişmiş kavramları ileri taşırken, mobil ağ operatörleri (MNO) M2M ağ portföylerini 
genişletiyorlar. 
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Frost & Sullivan analistlerine göre, son 5 yılda Avrupa’daki M2M pazarı, pazardaki talebin 
belli alanlarda daha yapısal hale gelmesiyle kayda değer ölçüde değişime uğradı. Telekom 
şirketleri, temel becerileri ve genel M2M vizyonlarını daha iyi yansıtabilmek amacıyla pazar 
stratejilerine ince ayar yapıyor. Bir sonraki M2M uygulama dalgasının sağlık hizmetleri, 
endüstriyel otomasyon ve tüketici elektroniğine gelmesi bekleniyor. Ancak bu dalganın 
meydana gelmesi için tüketicilerin daha fazla eğitilmesine ihtiyaç olduğu belirtiliyor.  
Araştırmaya göre, mevcut pazar, şüpheye yer bırakmayacak biçimde “akıllı topluluklar” 
doğrultusunda gerçekleşmekte olan değişimin itici kuvvet olduğu, güçlü bir büyüme 
rotasında ilerliyor. M2M teknolojileri, akıllı topluluk hizmetlerini mümkün kılan BİT 
sağlayıcıları çerçevesinin bir parçasını oluşturuyor.

Ericsson firması tarafından yapılan ve “Towards 50 billion connection” adıyla yayınlanan bir 
çalışmaya göre ise 2025 yılında yarım milyar mekân, 5 milyar insan ve 50 milyar nesne, BİT 
şebekelerinden birinin kullanıcı haline gelecek ve birbirleriyle iletişim halinde olacak. İntel 
tarafından yapılan bir başka tahmine göre de, 2020 yılına kadar 20 milyar cihaz bağlantı 
halinde olacak ve bu şebekeler üzerinden akan trafiği 300 kat arttıracak. 

Halen dünyada 1 milyarı aşkın cihazın birbiri ile iletişim halinde olduğu pazarın 
büyüklüğünün 23 milyar doları geçtiği ve bu rakamın 2014’te 57 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. Sadece Avrupa’da 13 milyar bağlantı kurulabilecek makine ya da cihaz mevcut 

olduğu tahmin edilirken Türkiye’de uzaktan yönetilebilir cihaz potansiyelinin 150 milyon adet 
olduğu bildiriliyor. 2025 yılında 5 milyar kişi ve 50 milyar makinenin (cihaz/nesne) bilişim 
ağlarına bağlanması ve birbirleriyle iletişim halinde olması bekleniyor.

Türkiye M2M pazarı yasal düzenlemeler bekliyor

Türkiye’nin adaptasyon yeteneği ve teknoloji kullanımı çok yüksekliğine dikkat çeken 
ilgililer, geleceği parlak görülen M2M’de Türkiye’nin büyük potansiyel taşıyan pazarlardan 
biri olarak öne çıktığının altını çiziyorlar. ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) biraz altında olan 
Türkiye pazarında da önemli uygulamalara rastlanıyor. Ancak bu alanda başta özellikle 
standardizasyon, birlikte çalışabilirlik kriterleri ve hizmet kalitesi ölçütleri olmak üzere 
birtakım teknik düzenlemeler ile bazı idari ve vergisel düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
M2M’nin Türkiye’de yaygınlaşması için teknoloji ve altyapı yeterli olduğuna dikkat çeken 
ilgililer, sıranın yasal düzenlemelerle çerçevenin belirlenip kuralların koyulması ile devlet 
teşvikiyle uygulamaların yaygınlaşmasına geldiğini vurguluyor.  İlgililer, verilecek teşvik veya 
vergi indirimlerinin Türkiye’yi bu alanda daha rekabetçi ülkelerden biri yapabileceğine işaret 
ediyorlar.  
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