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ÖZET
Günümüzde giderek yaygınlaşan ve hayatımızın 
hemen her noktasına ulaşan teknolojik cihazlar, 
beraberinde bağlı oldukları ana sistemle ve kendi 
aralarında bir haberleşme altyapısı doğurmuştur. 
Nesnelerin interneti olarak literatüre giren konunun 
çeşitli nesnelerden veri alışverişi yapılması ve akıllı 
hale gelen nesneler için bir görüntüleme/kontrol 
mekanizması sağlanması amacıyla geliştirilen 
network entegrasyonları bu yazıda ele alınmıştır. 
Birçok alanda olduğu gibi farklı tipteki avantaj ve 
dezavantajlara dayalı bir rekabet barındıran bu alan, 
birçok alt teknolojiye ayrılmaktadır. Başlıca ve 
özellikle 5G, LTE-M ve Narrow Band IoT 
teknolojilerinden bahsedilmiştir.
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1. Giriş
Veri yolları ve aktarımı haberleşme yapılabilmesi 
için gerekli noktalardır. İnternet altyapısı ile veriler 
bir noktadan diğerine ulaştırılabilmektedir. 
İnternetin ilk zamanlarından itibaren kablo 
döşemeleri yapılmış ve günümüzde yüksek hızdaki 
internet ihtiyacını karşılamak için bakır kablolardan 
fibere geçilmiştir. Fakat tüm noktalara kablolu 
altyapıyla erişmek mümkün değildir. Bunun başlıca 
sebepleri altyapı çalışmalarının maliyetleri, vakit 
kayıpları ve geometrik olarak artan ihtiyaç için 
sürekli altyapı çalışmasının yapılamayacak olması 
gösterilebilir. Giderek mobilize hale gelen nesneler, 
aralarında uzak mesafeler barından veya yakın olsa 
bile sürekli konumları değişen araçlar birçok farklı 
entegrasyon çözümlerinin oluşmasını sağlamıştır. 
Kablosuz haberleşme olarak gerçekleşen bu 
çözümleri başlıca 3 kategoriye ayırabiliriz: 
Hücresel/mobil ağ teknolojileri, radyo iletişim 
teknolojileri ve LPWA teknolojileri.
 
2. Kullanılan Teknolojilerin Detayları
2.1. Hücresel/Mobil Ağ Teknolojileri 
(GSM/GPRS/HSPA/LTE)
2G, 3G, 4G, 5G ve gelecek yıllar için duyurulan 6G 
teknolojisi birlikte mobil ağ teknolojilerini bu 
şekilde sıralayabiliriz. Her bir nesille beraber farklı 
teknolojik donanım, yazılım ve otomasyon sistemi 
meydana gelmektedir. 2G ile beraber dijital ses 
iletimi, mesajlaşma hizmeti, farklı hatlar arasında 
dolaşım ve 1990 yılının başında ilk defa M2M 
(Machine to Machine) haberleşmesine geçildi.[1]  3G 
ile odak sesten veri iletimine doğru kaydı, 
görüntülü arama ve mobil internet kullanıma 
başlandı. 4G’ye geçişte ise cihazların sürekli 
internet bağlantısında kalması için LTE teknolojisi 
geliştirildi, yüksek bant aralığında ve hızda (Cat 3 
indirme hızı 100 Mbit/sn, Cat 6 indirme hızı 300 

Mbit/sn’dir.) internet sunuldu. 5G’de daha küçük 
boyutlarda donanım seviyesine geçilerek birim 
alandaki bağlanan cihaz sayısı arttırıldı. 4G-LTE 
teknolojisinden ayrılan gerçek 5G kullanımı ilk 
olarak 2019’da gerçekleşti ve 5. nesil ile beraber 
yüksek frekanslardaki mikrodalga aralığı 
kullanılarak 100 Gbit/sn’ye varan hızlara ulaşıldı. 
5G ile en aza inecek gecikme süreleri sayesinde 
birçok farklı sektörde güvenilir şekilde uzaktan 
kontrol sağlanacak, önceki nesillere göre çok daha 
fazla bağlanılabilirlik sunacaktır.
 
2.2. Radyo İletişim Teknolojileri
Radyo dalgalarının kullanıldığı kablolu ve kablosuz 
tipte çeşitli network araçları bulunmaktadır. 
Bunlardan bahsetmek gerekirse sırayla, Bluetooth 
ve BLE (Bluetooth Düşük Enerji) IoT için yapılan 
bir sürüm, NFC, WiFi, Z-Wave, LAN, WLAN, 
RAN, WAN ve daha birçok araç sıralanabilir. İlk 
versiyonu 1994 yılından beri kullanımda olan 
Bluetooth, yakın mesafedeki cep telefonlarını ve 
mobil cihazları birbirine bağlamak için 
kullanılmaktadır. Güncel 5.2 versiyonu ile önceki 
sürümlerine göre daha güvenilir, düşük enerjili ve 
100 metre mesafeye kadar hizmet sunmaktadır. 
NFC (Yakın Alan İletişimi) ise 4 cm’ye kadar olan 
çok kısa mesafelerde dosya aktarımı ve ödeme 
sistemlerinde kullanılmaktadır. WiFi haberleşmesi 
güncel WiFi 6-6E sürümleriyle beraber 802.11ax 
protokolüne geçmiştir. Birçok cihaza eş zamanlı 
bağlanma, daha yüksek hız, geniş alana erişim ve 
düşük güç tüketimi özelliklerine ulaşmıştır. Z-Wave 
ise akıllı ev otomasyon sistemlerinde kullanılmak 
için geliştirilmiştir.  40 metreye kadar bağlantı 
sunmakla beraber, sistemin ihtiyacına (100 
kbit/sn’e kadar) yeterli hızda cevap veren düşük 
enerjili radyo dalgalarıyla çalışır. LAN, yerel alan 
ağı olarak geçer ve sınırlı bir alanı birbirine bağlar. 
WLAN ise LAN’ ın kablosuz şekilde bağlantı kuran 
şeklidir. RAN, haberleşme sistemlerinde cep 
telefonlarını radyo bağlantısını kullanarak ana ağa 
bağlar. Anten, çoklayıcı ve mikrodalga gibi farklı 
tipte alt teknolojileri barındırır. Son olarak WAN, 
geniş bir alana yayılan ağı temsil eder.  
  
2.3. LPWAN (Düşük Güçlü Geniş Alan Ağı)
LPWA içerisinde birçok farklı protokole sahip 
teknoloji barındırır. Hücresel, uydu ve WiFi gibi 
diğer ağlardan daha düşük güç kullanması 
sebebiyle önemli bir farklılık oluşturur. Aynı 
zamanda düşük maliyetleriyle de ön plana çıkar. 
Radyo iletişim teknolojilerinde bahsettiğimiz 
Z-Wave, Bluetooth, WiFi’ ye nazaran daha düşük 
güçte ve daha yüksek kapsama alanı ile çalışır. 
Uzak mesafelere düşük güç kullanımıyla 
ulaşıldığından veri aktarım hızı kbit/sn 
seviyelerinde bulunur. Bu kısımda bulunan 
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teknolojileri; NB-IoT (Dar Bant IoT), 
LTE-M/MTC, LORA, Sigfox ve ZigBee olarak 
sıralayabiliriz. 
 
2.4. Karşılaştırmalar
IoT haberleşme altyapısında kullanılan teknoloji ve 
protokoller incelendiğinde LPWA protokollerinin 
ağırlıklı olduğu görülmektedir. Düşük maliyet ve 
düşük enerji tüketimi ile birlikte kapalı ve açık 
alandaki kapsama gücüyle de öne çıkmaktadır. 
Tek/çift yön iletişim, frekans aralığı, lisans ve 
standartların bulunması ve ticari değerleri gibi 
faktörler LPWA protokollerinin uygun IoT 
uygulamalarında kullanılmasını gerektirir. NB-IoT 
ile LTE-M 3. nesil ortaklık projesi (3GPP) 
standartlarıyla sunulmaktadır ve güncel durumda 
dünya genelinde rekabet görülmektedir. LTE-M 
Batı Avrupa ve Amerika kıtasında yaygın olarak 
kullanılırken, NB-IoT ise daha çok Doğu Avrupa ve 
Asya ülkelerinde tercih edilmektedir.[2] 

 
3. Sonuç
2022 yılında 50 milyar cihazın internete bağlanması 
öngörülmektedir. Bağlanan cihaz sayısı, internet 
hızı ve dolaşan veri miktarının artmasıyla beraber 
ihtiyaç duyulacak altyapının kurulması elzemdir. 
Aksi takdirde yüksek seviyedeki IoT iletişim 
trafiğine ve beklenen sonuçlara ulaşılamayacaktır. 
Ülkeler kendi coğrafi şartlarına, altyapı 
durumlarına ve diğer çeşitli unsurlarını göz önünde 
bulundurarak altyapı yatırımlarını IoT’ nin hızına 
yetişerek yapmaları gereklidir.
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