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Araştırmalar, 2017’de M2M pazarının 31 milyar ABD dolarlık bir hacme 
ulaşacağını 2020’da da dünyada yaşayan her bir insanın ortalama 7 İnternet’e 
bağlı cihaza sahip olacağını öngörüyor. Makineler arası iletişim, Türkiye’nin 
büyüme hedeflerine ulaşması için önemli bir araç haline gelebilir.
Dr. Cenk Tezcan
Mobil Sağlık Uzmanı

Bilişim dünyasında, önümüzdeki 10 yılın en önemli konularının 
başında IoT (Nesnelerin İnterneti) ve M2M (Makinelerarası 
iletişim) başlıklarının yer alacağı konuşuluyor.

Peki bu iki kavram bize ne anlatıyor ve nasıl fırsatlar sunuyor? Bu 
yazıda kısaca bu konulara değinmeye çalışacağım. 
1990’lu yıllarda yükselmeye başlayan kişisel bilgisayarlaşma trendi, 
2000 li yıllarda sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla İnternet’in 
yoğun şekilde kullanılmasının yolunu açtı… Mobil İnternetin son 5 
yılda gösterdiği önlemez yükseliş, bu trendin milyonlarca nesnenin 
birbiri ile İnternet üzerinden konuşması ile süreceğini gösteriyor. 
Araştırmalar, 2016 yılında İnternet’e bağlı 24 milyon tekerlekli aracın 
yollarda olacağını, 2017’de de M2M pazarının 31 milyar ABD dolarlık 
bir hacme ulaşacağını öngörüyor. 

Nesnelerin İnterneti kavramını, “insanların İnternetinden” ayıran 
özellikleri; insan dokunuşuna, veri girişine ihtiyaç olmaksızın 
cihazların, makinelerin kendi aralarında veri iletişimi yaptığı, veri 
topladığı ve oluşturduğu bilgi ile karar verdiği bir ağ yapı olarak 
tanımlayabiliriz. Farklı bir tanım ise, nesnelerin İnternetini; 
“adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, evrensel 
yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protocol ile birbirleriyle 
iletişim içinde olmaları” olarak tanımlanmaktadır. 
Eldeki mevcut bilgiler, günümüzde 10 milyarı aşkın cihazın İnternet’e 
bağlı olduğunu göstermektedir. Uzgörüler, bu rakamın 2020 yılına 
gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine olacağını betimlemektedir. Bu 
hesaba göre 2020 yılında her insane, ortalama 7 İnternet’e bağlı cihaza 
sahip olacaktır. Aynı yıllarda, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi 
trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm İnternet trafiğinden daha fazla 
olacağı tahmin edilmektedir.

Nesnelerin birbirleri ile İnternet üzerinden veri alış-verişinde 
bulunması, yakın gelecekte farkındalığımız olmaksızın bu cihazların 
bizim adımıza ilginç girişimlerde bulunmasına, bizim yerimize karar 
vermesine sebep olabilecektir. Örnek olarak evdeki buzdolabınızın, 
biten yumurta ve margarini,  süpermarketinize ihtiyaç olarak 
bildirdiğini; trafikteki tıkanıklığı algılayan arabanızın ailenize veya 
toplanacağınız kişiye varışınızda gecikme olacağını duyurduğunu; 
sürekli kan basıncınızı ölçen taşınabilir tıp cihazınızın doktorunuza 
tansiyonunuzun yükseldiğini SMS ile bildirdiğini düşünebilirsiniz. 
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Dr. Cenk Tezcan kimdir?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra İşletme Yönetimi eğitim programını bitirdi. Tıbbi cihaz 
sektöründe, Marquette Hellige firmasının Satış Müdürlüğü 
görevini üstlendi. 1995’te Bilkent Holding grubuna geçtikten 
sonra yaklaşık 10 yıl grubun değişik şirketlerinde “Sağlık 
Yatırımları Direktörü” görevini sürdürdü. Yurt içinde ve dışında 
birçok anahtar teslimi hastane projesinde yer aldı. Hastane 
Tasarımı üzerine eğitim gördü. Dünya Bankası, İslam Kalkınma 
Bankası ve değişik Bakanlıklara Danışmanlık yaptı. 2006 – 2010 
arasında Intel’de Kamu ve Sağlık sektöründe İş Geliştirme 
Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2010’dan itibaren Sağlık 
Yatırımları, Tıp Bilişimi ve Sağlık Turizmi ile ilgili danışman 
ve girişimci olarak kendi firması  “BeWell” bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürüyor. 
Aynı zamanda Fütüristler Derneği Ankara Şubesi ve Tıp Bilişimi 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Tezcan, 
Fütürizm Okulu’nda “Sağlık sektörünün geleceği” ve  Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde “Tıp Bilişimi” 
ve “Future Studies” dersleri veriyor. Periyodik olarak “Mobil 
Sağlık” üzerine kendi etkinliklerini düzenliyor. Tezcan, Hastane 
tasarımı, Tıp Bilişimi ve Fütürizm konusunda çok sayıda 
konuşma ve makale sahibi…
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Bunlara ek olarak; şehirlerde, algılayıcılardan gelen verilerin boş park yerlerini 
belirleyip sürücülere bildirdiği; akıllı şehirlerde yer alan evlerdeki sensörlerin içerideki 
hırsızı güvenlik birimlerine haber verdiği; seralarda topraktaki nem miktarını ölçen 
sensörlerin gereken sulama miktarını ayarladığı; evinde düşen yaşlının duvarlarda yer 
alan algılayıcılar tarafından algılanıp bakım merkezlerinin uyarıldığı ve daha fazlasını 
çok uzak olmayan bir gelecekte yaşayacağız.

Türkiye’deki duruma baktığımızda, özellikle GSM operatörleri tarafından M2M 
pazarında verilen hizmetlerden bazıları;

 Akıllı Durak uygulamaları
 Tren takibi
 Yangınla mücadele araçlarının takibi
 Şehirlerarası yolcu taşımacılığı
 Tarihi eserlerin korunması
 Nehir seviyesi takip uygulamaları
 Tarım sulamaları
 Akıllı Kavşakuygulamaları

Makineler arası iletişim, Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşması için önemli bir araç 
haline gelebilir. Otomotivde, endüstride, enerjide ve evlerde M2M’in kullanılması ile 
pek çok faydanın sağlanması ve ekonomiyi olumlu yönde tetiklemek mümkün. 
Araç tarafında M2M uygulaması, yakıt tasarrufu, control ve güvenlikile kaza 
durumunda erişim sağlayarak operasyonel verimliliği artırma gücüne sahip görünüyor. 
Enerjide elektrik, gaz ve su için kullanılan sayaçlarda  M2M’in devreye girmesi, kayıp/
kaçak kontrolü, enerji kaynak planlaması ve çevre sağlığına pozitif etki olarak hem 
ekonomik hem sosyal anlamda faydayaratacaktır. OECD raporlarına göre, enerjinin 
uzaktan takip edilmesiyle gelişmiş ülkelerde kayıp kaçak oranlarının yüzde 30 ve 
gelişmekte olan ülkelerde yüzde 38 azalması öngörülmüştür. OECD, bu gelişmelere 
parallel olarak karbon emisyon oranlarının da yüzde 5-10 mertebelerinde düşmesini 
beklemektedir.
 

Endüstride yer alan yüzbinlerce sera, on binlerce kümes ve çiftlik, yüzbinlerce kuyu, 
yüzbinlerce soğuk zincir, yüzbinlercea sansör ve milyonlarca POS cihazında M2M 
uygulamaları operasyonda verimlilik, uzaktan erişim ve yönetim ile raporlama ile planlama 
tarafında katkı yapacaktır. Konutlardaki uygulama ise, son kullanıcı ya daha yakından 
dokunacak ve buradaki adımların başarıya ulaşması için halkın katılımının sağlanması 
gerekecektir. 20 milyon konut ve 50 milyon beyaz eşyanın M2M  ile tanışmasının sağlayacağı 
faydalar, güvenlik, verimli kaynak kullanımı ve çevreye duyarlı evlerin ortaya çıkması 
şeklinde olacaktır.Türkiye’de 2016 yılında 150 milyon cihazın İnternet bağlantılı olacağı 
öngörülmektedir.

Tüm faydalarının yanında Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara da yol açacaktır. Birbirlerine 
bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı İnternet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, 
ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük veri miktarının 
işlenmesini gündeme getirecektir. Bunun yanı sıra ortaya çıkan bu verilerin gizliliği ve 
güvenliği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve 
İnternet’in hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket 
edeceği bir döneme gireceğiz. Bu arada insanların bu döneme fizyolojik ve psikolojik olarak 
rahat girmesi ciddi davranış değişikliklerini beraberinde getirecektir.
Sonuç olarak iletişimden sağlığa, trafikten tarıma kadar yaşamın hemen her alanında 
makinelerin hayatımıza dahil olacağı, belli durumlarda bizim yerimize karar alacağı bir 
geleceğe doğru ilerliyoruz. Umarım, bu durum bazı bilim kurgu filmlerinde gösterilen 
makinenin insane üstünlük sağladığı bir geleceğin başlangıcını teşkil etmiyordur.
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