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GİRİŞ
Haberleşme teknolojileri son yıllarda sosyo-teknik gelişmelerle birlikte hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkıda bulunmuştur. 
Bu bağlamda sosyo-teknik eğilimler ve mobil iletişim sistemlerinin gelişiminin birbiriyle olan 
ilişkisinin gelecek yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

Telefon görüşmelerinin kablosuz ve taşınabilir olarak gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte 
bu cihazların kullanıcılara sağladığı önemli avantajlar mobil teknolojilerin hızla yayılmasına 
neden olmuştur. Ayrıca zamanla ses kalitesi, bant genişliği ve kapsama alanı gibi kalite para-
metrelerine olan talep artmıştır. Bu bağlamda birinci nesil hücresel teknolojiler olarak bilinen 
1G, artan taleplerdeki beklentilerin karşılanmasında 2G, 3G, 4G ve 5G teknolojilerinin, geliş-
mesine önderlik etmiştir (Bilim Çağı, 2017).

1G teknolojisiyle analog ses iletimine imkan tanınmış, 2G teknolojisiyle de daha kaliteli sayısal 
(dijital) ses iletimi ve Kb/s seviyelerinde veri (data) iletimi (GPRS ve EDGE) sağlanmıştır. Mobil 
telefon kullanıcı sayısının artması ve artan veri aktarımı talepleri doğrultusunda mobil haber-
leşme teknolojisindeki teknikler de gelişerek 3G teknolojileri (HSDPA),  2G sistemlerine göre 
Mb/s seviyelerinde veri hızı elde ederek görüntülü konuşma, video izleme ve müzik dinleme 
gibi özelliklerin kullanılmasına olanak tanımıştır (Geylani vd., 2016).

3G teknolojisi mobil internetin yaygınlaşmasında rol almış ve bu yaygınlaşma sosyal ağların 
kullanımındaki artışı da hızlandırmışdır. Bu artış ile birlikte görüntülü konuşmalardaki  artış da; 
mobil veri iletişiminde akıllı cihazların kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu, kulla-
nım alışkanlıklarını değiştirmiş ve tüketici beklentilerini yükseltmiştir. Böylece ses trafiği yerine 
veri trafiğine eğilim ağırlık kazanmış ve 4G teknolojileri  kullanım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Mobil haberleşme teknolojilerinin, işletmecilere yeni iş modelleri oluşturmasının yanında ile-
tişimde yer ve zaman kısıtlamasını ortadan kaldırıyor olması ve gelecek yıllardaki beklentilerin 
karşılanması hususu ve uygulamalardaki çeşitlilik göz önüne alındığında gelişimine devam 
edeceği görülmektedir.  

Halihazırda kullanılmakta ve gelişimine devam etmekte olan 4G sistemlerinin yanında beşinci 
nesil (5G) mobil haberleşme teknolojilerine yönelik araştırma, gereksinim ve standart çalışma-
ları da sürdürülmektedir. 5G teknolojisinin ortaya çıkışı, haberleşme sektörü ile ilgili olan ve 
dikey sektörler olarak adlandırılan alanlarda ve endüstrilerde yeniliği tetikleyerek sürdürülebi-
lir toplumsal değişimi harekete geçirecektir (5G-PPP, 2015a). 

5G’nin sadece elektronik haberleşme sektörü açısından kişiler arasındaki iletişimi hızlandır-
ması ve çeşitlendirmesinin ötesinde aynı zamanda nesneleri birbirine bağlaması anlamında 
önceki nesillerden de büyük oranda farklılık oluşturmasından dolayı  farklı değerlendirilmesi 
gerekecektir. 
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5G mobil teknolojiler, farklı kullanım durumları ve farklı gereksinimlere sahip iş modellerine 
hitap ederek tam olarak hareketli (mobile) ve bağlantılı (connected) bir toplum sağlamayı ta-
ahhüt etmektedir. Bu nedenle 5G teknolojisi; üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel 
refah düzeyini arttırarak sosyo-ekonomik dönüşümleri güçlendirmede önemli bir rol oynaya-
caktır. 5G teknolojisinin, bağlanabilirlik, mobil trafik kapasitesi ve daha yüksek verim, düşük 
gecikme süreleri, ultra yüksek güvenilirlik, daha yüksek bağlantı yoğunluğu ve daha geniş hız 
yelpazesi sunarak performansı artıran yeni yeteneklere yönelik bir büyüme getirmesi beklen-
mektedir. Ağ mimarisinin uçtan uca dönüşümünde 5G’nin, ağ kullanım performansını artırarak 
mevcut ve gelecekteki kullanım durumları ve hizmetleri, geniş bir yelpazeye uyarlamasıyla 
gerekli esnekliği sağlayacağı görülmektedir (5G Americas, 2017).

5G’nin yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi, enerji ve maliyet 
verimliliği unsurları ile dikey sektörler olarak adlandırılan enerji, otomotiv, sağlık, enerji, kent-
leşme, tarım ve eğlence gibi sektörlerde ciddi değişimlerin yaşanmasına olanak sağlaması 
beklenmektedir. 

5G; otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir yönetimi, devlet, sağlık, üretim, ulaşım gibi daha bir-
çok dikey sektörü değiştirecek teknik ve işletme yeniliği sağlayan bir ekosistem oluşturacaktır.

Dikey sektörlerin büyümesi, gelişmesi ve dijital devrimin sürekliliği için geleneksel endüstri-
lerin de dijitalleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 2025 yılına kadar toplam dijital dönüşüm 
pazarının 15 trilyon ABD Doları büyüklüğüne ulaşması öngörülmektedir (DHA, 2016).  Elekt-
ronik haberleşme sektörü bu fırsatları çok iyi analiz ederek dikey sektörlerin dijitalleşmesi yö-
nünde daha fazla çaba sarf etmelidir. Bağlanabilirliğin artırılması ve dikey sektörlerin gelişimi, 
ağ sistemlerinin geleceğinde önemli bir yer tutmaktadır.

5G, bireysel kullanıcılara ek olarak hemen her şeyin birbiriyle haberleştiği ve fiziksel boyut 
kadar sanal boyutun ön plana çıkacağı bir çağın başlangıcını simgeleyecektir. 2020 sonrası 
dünyada km2’de dolaşacak ortalama verinin 4 yılda bir 16 kat artacağı; bu talebi karşılamak 
üzere önceki nesile göre 25 kat fazla frekansa ve 2000 kat fazla baz istasyonuna gereksinim 
duyulacağı öngörülmektedir (BTK, 2016a). 

5G standartlarını belirlemek üzere ITU-R tarafından IMT 2020 ve ilerisi (IMT-2020 and beyond) 
adlı bir çalışma grubu kurulmuştur. Grup; gelişen teknoloji, mevcut sistemlerin eksikleri, toplu-
mun eğilim ve beklentileri, artan veri trafiği talepleri doğrultusunda yapılan gözlemlere dayalı 
olarak çalışmalarına başlamıştır. IMT-2020 için ilk standartlar halihazırda ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasının 2020 yılı ve sonrasında gerçekleşmesi öngörül-
mektedir. 

Bu rapor ile 5G teknolojisinin sağladığı imkanlara, dikey sektörlere, 5G ile dikey sektörlerde 
yaşanacak dönüşüme, ve dikey sektörlerdeki çeşitli kullanım durumlarına yönelik genel bir 
bakış açısı sağlanması amaçlanmaktadır. 
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1. BEŞİNCİ NESİL (5G) MOBİL 
HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ 
Elektromanyetik dalgaların haberleşme aracı olarak kullanılabilmesi için yapılan ilk araştırma-
lar 19.yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Söz konusu çalışmalar neticesinde tek hücreli analog 
araç telefonlarının kullanılmasına, ABD’de 1940’lı yılların sonlarında  Avrupa’da ise 1950’li 
yılların başlarında başlanmıştır. 1980’lerde 1G analog ağların kullanılmaya başlamasıyla ağır 
kablosuz telefonlar piyasaya sunulmuş ve bu telefonlar daha çok iş dünyası tarafından ilgi 
görmüştür. 1990’larda 2G dönemi başlamış, ayrıca 2G üstüne GPRS (2.5G) ve EDGE (2.75G) 
geliştirmeleriyle veri iletim hızları, 500 Kb/s (Kilo Bits Per Second) hızlarına kadar çıkmıştır. 
2000’li yılların başında 3G mobil iletişime büyük hız getirmiştir. 2G ile kıyaslandığında yeni 
teknolojinin en göze çarpan farklılığının sesten ziyade veri iletimine odaklanması olduğu gö-
rülmüştür. 2010’lu yılların başında da 4G ağları olan Uzun Süreli Gelişim (Long Term Evolution 
- LTE), Mikrodalga Erişimi için Evrensel Uyumluluk (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access - WiMAX), Yüksek Hızlı Paket Erişimi (High Speed Packet Access  - HSPA+) ağları ve 
buna uygun cihazlar yaygınlık göstermeye başlamıştır (AREM, 2015). 

Şekil 1- 1 Mobil Standartların Gelişimi
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Elektrik Mühendisliğinin gelişmeye başladığı 19 yüzyıldan itibaren hiçbir elektronik cihaz 
cep telefonu kadar popüler olmamıştır. 1980’lerde sadece analog haberleşme imkânı suna-
rak başlayan mobil ağlar, neredeyse her 10 yılda bir nesil değiştirmiştir. Her yeni nesil mobil 
teknolojileri, Şekil 1-1’de görüldüğü üzere önemli yeni yetenekleri ve özellikleri beraberinde 
getirmiştir. 2G ile mobil iletişim teknolojilerine sayısal iletişim eklenmiştir. 3G’de ses kapasite-
lerinde ve yüksek hızlı veri erişiminde büyük gelişmeler sağlanmıştır. 4G ise geniş bant veri ve 
IP tabanlı ses iletişimine imkan tanımıştır.

4G, IP tabanlı hizmet sağlayarak bu hizmeti de IPv6 standartları çerçevesinde gerçekleştirebil-
mektedir. Böylece çok sayıda kablosuz cihaz bir protokol kullanılarak birbirine bağlanabilmek-
tedir. Yüksek aktarım hızlarıyla 4G, farklı erişim teknolojisiyle (OFDMA) daha geniş bantlarda 
çok daha hızlı veri iletişimine imkân sağlamaktadır. 5G’nin sağladığı imkanlar arasında büyük 
dosya transferi, hızlı bağlantı, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve telekonfe-
ransta hızlı ve kaliteli bir iletişim, gelişmiş multimedya entegrasyonu, verilere uzaktan ulaşım, 
maliyet düşüşü, kaynakların verimli kullanılması, zaman tasarrufu yer almaktadır (AREM, 2015).

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (International Telecommunication Union - ITU) göre; 
2013 yılında 6,8 milyar insan, temel ihtiyaçları kadar cep telefonlarına erişim sağlamışlardır . 
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2015 yılında 7,2 milyar insanın üçte 
biri 4G kullanmaktadır. 4G insanların birbirine bağlanması anlamına gelmekte iken 5G ise her 
şeyin birbirine bağlanması anlamına gelmektedir. 5G enerjiden eğlenceye, spordan otomo-
tive kadar birçok altyapıyı kapsayan büyük bir platform olarak görülmektedir. 5G’nin temel 
yaklaşımının; ortak frekans bandı kullanılması olduğundan 5G tüm dünyanın fiziki sınırlarını or-
tadan kaldıran bir teknoloji olarak görülmektedir. 4G’ye göre çok daha hızlı bir teknoloji olan 
5G, 2020 yılında dünya üzerinde sayıları 50 milyarı bulacak birbirine bağlanmış durumdaki 
cihazları sağlıklı ve sürdürülebilir akıllı bir iletişim ağı haline geleceği, telefon ve tabletlerin 
sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp portatif birer yardımcıya dönüşeceği görülmektedir 
(AREM, 2015).

Bu bağlamda 5G, sadece geniş bant mobil ağların dönüşümünü sağlamayacak aynı zamanda 
mobil, sabit, uydu gibi tüm iletişim altyapılarına akıllı ağ ve hizmet yetenekleri kazandıracak 
teknolojik bir dönüşüm olacaktır. Altyapının yetersiz olduğu coğrafi noktalarda ve farklı tipte 
ağların birlikte çalıştığı heterojen ortamlarda 5G altyapısı, kullanıcı deneyiminin sürekliliğini 
sağlayarak kesintisiz, hızlı ve güvenli iletişime imkan tanıyan akıllı bir altyapı sunacaktır. Bu-
nunla birlikte 5G, etrafımızdaki sayısız sensör, cihaz, sistem, hizmet ve ağı birbirine bağlayarak 
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)’nin etkin kullanımını sağlayacak anahtar bir tek-
noloji olacaktır (ULAK, 2017).

Önümüzdeki yıllar içinde 4G sistemi artan ihtiyaçları karşılama noktasında yeterli olmayacak;  
5G ağlar sayesinde; evin, otomobilin, çalışma ortamlarının ısısını, ışığını cihazların ses seviyesi-
ni, alarm sistemini, randevuları, haberleşmeleri ve daha da sayabileceğimiz birçok düzenleme-
yi kendiliğinden yapabilecek sistemler aynı altyapı sayesinde karşımıza çıkacaktır. Depremler, 
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milli maçlar, milli kutlamalar gibi veri trafiğinin en çok arttığı durumlarda oluşabilecek iletişim 
sıkıntısının da önüne geçilecek, kaza algılama, gerçek zamanlı navigasyon, uzaktan trafik yöne-
timi ve otomatik fren sistemleri mümkün hale gelecektir. 5G,  birbirine bağlanmış durumdaki 
cihazları akıllı bir iletişim ağı haline getirecektir. Trafik kameraları, sürücüsüz otomobiller, akıllı 
yollar ve ağaçlara bağlı sensörler vb. ağ üzerinden sürekli olarak veri alışverişinde bulunacak-
lardır (AREM, 2015).

5G teknolojisi 2G, 3G ve 4G olmak üzere tüm nesil bantları tamamlayıcı olarak kullanabilecek 
bir yapı olacaktır. 3G’nin 28 Mb/s (Mega Bits Per Second), 4G’nin 100-500 Mb/s veri transferi-
ne olanak sağlamasıyla birlikte 5G, verinin 10 Gb/s (Gigabits Per Second) gibi çok daha yük-
sek hızlara ulaşabileceği, gecikme süresinin sadece 1 milisaniye olacağı tahmin edilmektedir. 
2020’de, 5G’nin çözünürlüğün gerektireceği bant genişliğini rahatça karşılayacak seviyede 
olacağından 4K yerine 8K filmlerin izlenmesine başlanabilecektir. 5G için yapılan en iddialı 
tahminlerden bir tanesi de onun kendi güvenilirlik sorunlarını çözüp “bozulmayan” bir ağ su-
nacak olmasıdır (AREM, 2015).

Nesnelerin internetindeki büyüme, ITU tarafından hazırlanan 5G standartları için bir vizyonun 
tanımlamasını hızlandırmıştır. 5G teknolojisi insanları nesnelerle, uygulamalarla, veriyle, ula-
şım sistemleriyle, şehirleri ve ulaşım sistemlerini ise akıllı iletişim ile bağlamaya odaklanmıştır.

Bununla birlikte mobil haberleşme teknolojileri konusunda çalışan işletmecilerin, artan veri 
trafiğine verimli olarak hizmet vermeye nasıl devam edecekleri en önemli problemlerden bi-
risini oluşturmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar yıllık mobil veri trafiğinin ve bağlantılı 
cihaz sayısının katlanarak artacağını göstermektedir. Örneğin Cisco, 2019’da aylık mobil veri 
trafiğinin 2014’de gerçekleşen trafiğin 10 katına çıkarak aylık 25 Eksabayt’a çıkacağını belirt-
mektedir. Benzer şekilde Ericsson’un 2015’de yayınladığı bir raporda ise 2020 yılında bağlan-
tılı cihazların 26 milyar adete ulaşacağı beklenmektedir. Bu durumda mevcut mobil iletişim 
teknolojilerinin, bu yüksek artışı karşılama konusunda yetersiz olacağı öngörülmektedir. Ayrı-
ca bazı sektörlerin mevcut teknolojik altyapı ile gerçekleştirilemeyen haberleşme altyapı ihti-
yaçlarının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Özellikle uzaktan ameliyat, otonom araçlar 
ve fabrika otomasyonu gibi uygulamalar bu alanlara örnek olarak gösterilebilir (Bayar, 2016). 

Yeni nesil hizmetler ve nesnelerin interneti ile birlikte mobil veri trafiğinin mevcut trafiğe göre 
katlanarak büyümesi karşısındaki ihtiyacı giderebilmek amacıyla yeni bir mobil iletişim tekno-
lojisine ihtiyaç duyulmuş ve bu yönde 5G mobil teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Aynı zamanda, mevcut durumda 4G teknolojiler kendi için-
de gelişerek ilerlerken diğer yandan 5G iletişim teknolojileri tüm dünyada bu alanda teknoloji 
üreten kuruluşların ana gündemini oluşturmuştur. Bununla birlikte 5G teknolojisinin kullanıma 
sunulabilmesi için uygun standartların oluşturulması çalışmaları da devam etmektedir. 
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1.1. 5G Dünyası ve Getirdikleri
Dünya genelinde akıllı cihaz sayısındaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler; kullanıcıların hız, ka-
pasite ve kapsama kalitesinin artması yönündeki talepleri gibi etkenler mobil genişbant tek-
nolojilerindeki yeni gelişmeleri beraberinde getirmektedir. İnternete bağlı cihaz sayısındaki 
hızlı artış, makineden makineye (Machine to Machine - M2M) uygulamaları, IoT, haberleşme ci-
haz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan hız ve kapasite talebi, 5G ve ötesini gündeme 
getirmiş ve küresel mobil sektörü 5G’ye odaklanmıştır. 5G konusunda endüstriyel standartları 
oluşturma çalışmaları devam ederken, bu konuda dünyanın önde gelen cihaz üreticilerinin Ar-
Ge çalışmaları kapsamında saha testleri başlamıştır. Cenevre’de 2015 yılı sonunda yapılan ITU 
Dünya Radyokomünikasyon Konferansının (World Radiocommunication Conferences - WRC) 
en önemli gündem maddeleri 5G spektrum planlamalarına ayrılmıştır. 2016 ve 2017 Şubat 
ayında GSMA tarafından Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongrelerinin ana gündemi 
yine 5G olmuştur (BTK, 2016a). 25 Ekim-3 Kasım 2016 tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleşti-
rilen Dünya Telekomünikasyon Standardizasyon Genel Kurulunda (World Telecommunication 
Standardization Assembly - WTSA) ITU üyeleri, akıllı 5G sistemlerinin iddialı performans he-
deflerini gerçekleştirmek amacıyla gereken kablolu ağ yenilikleri çalışmalarını genişletmesi 
için ITU’nun standartlaştırma koluna çağrıda bulunmuşlardır. Bu çağrı, ITU’nun üyelerinin, ultra 
yüksek hızlı ulaşım ağlarının, herşeyin internetinin (Internet of Everything-IoE), gelecekteki vi-
deo teknolojilerinin ve akıllı şehirlerin ve toplulukların koordineli bir biçimde geliştirilmesini 
teşvik etmek için ITU standartlaştırma çalışmalarının önemini teyit etmesiyle paralel bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir (ITU, 2016).

Dünyada, Uzak Doğu, Avrupa ve ABD arasında yeni mobil iletişim teknolojilerine yönelik ya-
rış sürmektedir. Ancak endüstriyel standartları henüz tanımlanmakta olan 5G’ye yönelik stan-
dart çalışmaları ITU ve 3GPP gibi uluslararası standart kuruluşları bünyesinde yürütülmektedir. 
ITU’nun 5G yol haritasına göre, 2016 yılında standartlaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. ITU 
WRC-15 konferansında, 6 GHz altındaki hangi frekans bantlarının 5G teknolojileri için kulla-
nılacağı belirlenmiş, WRC-19’da ise 6 GHz üzerindeki hangi frekans bantlarının kullanılacağı 
belirlenecektir. Bu anlamda standartlaşma çalışmaları sürerken, üretici ve araştırmacıların yo-
ğunlaşacağı frekans bantları büyük ölçüde ortaya çıkmış olacaktır. 

Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde 4G ve 4.5G teknolojileri, aktif olarak kullanılmakta-
dır. 5G’nin ise 2018’de Kore’de kış olimpiyatlarında ilk defa kamuoyunun deneyimine sunul-
ması planlanmaktadır. 2020 yılında Japonya ve Güney Kore’de 5G teknolojilerinin hayata geç-
mesi beklenmektedir. Dünyada, 5G konusunda öne çıkan Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler 
standartları belirleyebilmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedir (BTK, 2016b). ABD 
ise özellikle standartlaşmayı bile beklemeden 5G ile ilgili kendi çalışmalarını yapmaya baş-
lamış durumdadır. ITU-R tarafından IMT-2020 vizyonu Eylül 2015’te Recommendation ITU-R 
M.2083-0 (ITU, 2015)’da yayınlanmıştır. Bu rapora göre, IMT-2020’nin IMT-Advanced’a nazaran 
gelişecek temel kapasiteleri Şekil 1-2’de verilmiştir (Geylani vd., 2016).
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Şekil 1- 2 IMT-2020’nin IMT-Advanced’a Kıyasla Geliştirilecek Yetenekleri

IMT-2020’nin sabit ağları olabildiğince eşleştiren bir kullanıcı deneyimi sunması beklenmek-
tedir. Bu gelişim, kullanıcı deneyimli veri hızı, gelişmiş spektrum verimliliği, düşük gecikme ve 
geliştirilmiş mobiliti desteği ile oluşturulacaktır. İnsandan insana veya insan-makine iletişimine 
ek olarak IMT-2020, insan müdahalesi olmaksızın çok çeşitli akıllı cihazlar, makineler ve diğer 
nesneleri bağlayarak IoT’yi gerçekleştirecektir (ITU, 2015).

IMT-2020 ve ilerisi, bir başka deyişle 5G ve ötesi, gelişmiş mobil genişbant, ultra güvenilir ve 
düşük gecikmeli iletişim, çok büyük miktarda cihaz tipi iletişim kullanım senaryolarıyla büyük 
veri trafiği gerektiren yeni teknoloji ve uygulamaları destekleyecek çok büyük sayıdaki cihaz 
ve kullanıcıları, her yerde ve her zaman iletişim halinde tutacak yapıda olacaktır. IMT-2020 
maksimum veri hızının 10 Gb/s’e ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte, belirli koşullar 
ve senaryolar altında 20 Gb/s’e kadar veri hızını destekleyecektir. IMT-2020, gelişmiş mobil 
genişbant çeşitli ortamları kapsayan farklı kullanıcı deneyimi veri hızları sağlayacaktır. Geniş 
alan kapsama durumlarında örneğin kent ve kırsal alanlarda gerçek bir ağ ortamındaki kul-
lanıcılar en az 100 Mb/s, şehir merkezlerinde bina içi olarak en az 1 Gb/s veri hızı deneyimi 
yaşayacaklardır. IMT-Advanced’e kıyasla spektrum verimliliğinin üç kat daha yüksek olması 
beklenmektedir. Verimlilik artışı, senaryolar arasında değişiklik gösterir ve bazı senaryolarda 
daha yüksektir. Radyo ara yüzünü geliştirmek için gelişmiş dalga formları, modülasyon ve kod-
lama, Filtreli Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklama  (Filtered  Orthogonal Frequency-Division 
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Multiplexing - FOFDM), Filter Bank Multi-Carrier Modulation (FBMC ) gibi yeni ve geliştirilecek 
olan çoklu erişim tekniklerinin kullanılması spektral verimliliği arttıracaktır. 3D-beamforming 
(3D-BF), masif Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (Multi Input Multi Output –MIMO), aktif anten sistemleri 
gibi gelişmiş anten teknolojileri ile yine spektral verimlilik arttırılabilecektir (Geylani vd., 2016).

Günümüzde mobil iletişim için kullanılan frekans bantları ve bunların bant genişlikleri ülkeler 
ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bu durum cihaz karmaşıklığı ve olası girişim so-
runları ile birlikte birçok soruna yol açmaktadır. Mobil geniş bant kullanımının artması, belirli 
zorlukları da beraberinde getirmektedir. Mobil geniş bant, istenilen yer ve zamanda sisteme 
giriş imkânı sunmaktadır. Bu durumda bir kapsama alanında kullanıcıları ve taleplerini yönet-
mek, kablosuz haberleşmenin doğal sınırlarını beraberinde getirmektedir. Bu doğal sınırların 
en başında sınırlı kullanım alanına sahip spektrum ve bant genişliği yönetimi gelmektedir (YÜ-
CEL, 2014). Gelecekteki teknik gelişmelerle uyumlu, bitişik, geniş ve harmonize frekans bant-
larının kullanılması bu sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. IMT-2020, kullanım senaryolarını 
gerçekleştirebilmek için birkaç yüz MHz’den en az 1 GHz’e kadar bant genişliği gerekecektir. 
Bunun için IMT-2020, 6 GHz’in üzerinde bitişik genişband spektrumuna odaklanmış ve ITU, 
Report ITU-R M.2376’da IMT’nin 6 GHz ile 100 GHz arasındaki frekanslarda kullanılabilirliği 
üzerine teknik fizibilitesini yayımlamıştır (Geylani vd., 2016). 

IMT-2020 ile alana göre trafik kapasitesinin, metrekare başına saniyede 10 Mbit olması bek-
lenmektedir. IMT-2020 radyo erişim ağları için enerji tüketimi, bugün IMT-Advanced ağlarında 
tüketilenden fazla olmamalı ve gelişmiş özelliklere sahip olmalıdır. Bu nedenle, şebeke enerji 
verimliliği, geliştirilmiş Mobil Geniş Bant için IMT-Advanced’e oranla, IMT-2020’nin öngörü-
len trafik kapasitesindeki artış kadar en azından bir faktörle geliştirilmelidir. IMT-2020, çok 
düşük gecikme süresiyle hizmetleri destekleyebilen, 1 ms’lik kablosuz gecikme süresi sağla-
yabilecektir. Çok büyük miktarda cihazın bağlantı halinde olmasını sağlayabilmesi için bağ-
lantı yoğunluğu kapasitesini metrekare başına 1 cihaz olacak şekilde arttırmaktadır. Son ola-
rak IMT-2020, 500 km/s hızlarında kabul edilebilir hizmet kalitesi değerleriyle bağlantı imkânı 
sağlayabilecektir (Geylani vd., 2016). 

 ITU, IMT-2020 için yayımladığı yol haritasında; 2016 yılına kadar vizyonu belirleme, 2017 yılı 
ortalarına kadar gereksinimleri belirleme, 2020 yılına kadar standartların geliştirilmesi ve son-
rası için ise standartların yayılması ve genişletilmesi olarak belirlenmiştir. 

5G’yi en iyi özetleyen tanımlardan birisi, ITU’nun yayınladığı IMT-2020 Hedef Belgesinde yer 
alan ve Şekil 1-3’de görülen sac ayaklarından oluşmaktadır. Ayaklardan birinde, çok yüksek 
kapasite hız ve saniyeler içerisinde gigabitler seviyesinde aktarımın söz konusu olduğu veri 
hızlarına doğal bir evrim;  “Gelişmiş Mobil Genişbant” bulunmaktadır. Bu sayede çok büyük 
boyutlu veriler, özellikle yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu videolar çok daha fazla insana yük-
sek hızlarda aktarılabilecektir. Diğer ayakta ise trilyonlarca makinelerin birbiri ile haberleşme-
sine dayalı geniş bir kavram olan “Masif Makine Haberleşmesi” vardır. Özellikle akıllı şehirler, 
akıllı ev, dağınık sensörler gibi uygulamalar bu teknoloji üzerine kurulacaktır. Bu bağlantıla-
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rın sayısının 2020 yılında 20 trilyona ulaşacağı öngörülmektedir. Üçüncü ayakta ise otonom 
araçlar, uzaktan ameliyat ve endüstri otomasyonu gibi uygulamaların olacağı (1 milisaniyelik 
gecikmelerin öngörüldüğü (Teknoblog, 2017)) “Ultra-Güvenilir ve Çok Düşük Gecikmeli Ha-
berleşme” yer almaktadır. Bu üç alanda yer alacak olan radyo erişim teknolojilerinin mevcut 
teknolojilerden bağımsız, geriye uyumluluk aranmadan tasarlanacağı öngörülmektedir (EMO, 
2016). Bu bağlamda, 5G için; tanımsal olarak her cihaz tipini, her uygulama çeşidini destek-
leyen, ortak protokollerle tek ya da çok yönlü haberleşme platformları için IP tabanlı tek bir 
heterojen ağ denilebilir. 

Şekil 1- 3 ITU IMT-2020 (5G) Hedef Belgesi

Bilindiği üzere 4G’de 1Gb/s hızları konuşulurken uzmanlara göre 5G de  ise 10 Gb/s hızları ko-
nuşuluyor ve yine km² başına 10 terabit/sn kapasite ve her km²  içinde belki 1 milyon bağlantı 
destekleniyor olacaktır.

ITU’nun 5G yol haritasına göre, 2020’lere damga vuracak mobil nesil olan 5G ve ötesinde 
gecikmeye tahammül edilemeyen uygulamaların hayat bulacağı ve akıllı şehirler, akıllı ulaşım 
sistemleri platformlarının üzerine kurulacağı şehircilik ve otomotiv gibi dikey sektörlerin pazar 
potansiyelini büyüteceği bir evreye girilmektedir (Newstime, 2017). Yine yazılım tanımlı şebe-
kelerin kurulacağı ve şebeke elemanlarının fonksiyonlarının talebe göre sanallaştırma ile de-
ğiştirilebileceği ve böylelikle maliyet tasarruflarının hedeflendiği bir paradigma değişiminden 
bahsedilmektedir. 5G, cihazlara ya da uygulamalara göre şebeke elemanlarının ya da frekans 
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kanallarının bölümlendirilebileceği ve böylece şebekenin esnek bir mimariye kavuşacağı bir 
nesildir. 

Cisco’nun araştırmalarına göre, mobil içeriklerin kullanım miktarının 2020’lerde daha da 
artacağı bilinmektedir (Cisco, 2015). Hatta bunun içindeki mobil video kullanım miktarının 
çoğalarak artacağı tahmin edilmektedir. Aylık olarak yaklaşık 1,5 eksabayt olan bu miktarın 
2020’lere kadar neredeyse 16,5 eksabayt olacağı ve tüm mobil trafik içinde mobil video ora-
nının %55’ten %72’ye çıkacağı öngörülmektedir. 2022 yılında 9 milyara yaklaşacak olan dünya 
nüfusunun, Ericsson’un araştırmalarına göre belki 500 milyonu o tarihlerde 5G kullanacaktır 
(Ericson, 2016). 2G teknoloji azalma trendine girecektir. 3G önemini koruyacak ve 4G de kul-
lanım artışı göstermeye devam edecektir. Yine Cisco’ya göre, 2020 yılında küresel IP trafiği 2,3 
Zettabayt olacaktır. Tüm trafiğin % 66’sı mobil teknolojilere kayacak ve akıllı telefon trafiği, tüm 
cihazlar içinde liderliği alacaktır.

1.2. 5G’nin Önemi
NGMN (NGMN Alliance, February 2015), ITU-R (Recommendation ITU-R IMT Vision, July 2015) 
ve 5G PPP (5G Infrastructure Association, February 2015) kuruluşları 5G’nin önemli yönlerini 
tanımlamıştır: 

• Mobil teknoloji performansının; yüksek veri hacmi, düşük gecikme süresi, ultra yüksek gü-
venilirlik, yüksek bağlantı yoğunluğu ve yüksek hareketlilik ile arttırılması.

• Dikey uygulamaların tek bir ortak kablosuz iletişim ağına yakınsamasını desteklemesi. (Bu 
da ağ dilimlenmesi aracılığıyla çok çeşitli gereksinimler içeren kullanım örneklerini etkin-
leştiren ağ işlevlerinin esnek bir şekilde kullanılması ve yapılandırılmasıyla gerçekleştirile-
bilir. 5G İnsan Tipi İletişim (Human Type Communications - HTC) ile Makine Tipi İletişimi 
(Machine Type Communication - MTC) birleştiren ilk radyo iletişim sistemi olacak ve böy-
lece IoT mümkün kılınacaktır. 

• Yukarıdaki öğeler için etkinleştirici olarak hem mevcut mobil bantlarda hem de yeni spekt-
rumda milimetre dalga aralığına kadar yükselebilen yeni bir esnek radyo arabirimi veya 
radyo arabirimlerinin olması.

5G, cihazdan cihaza iletişim (Device to Device-D2D) gibi değişik erişim teknolojilerini birleşti-
rerek daha geniş bir kapsama alanı ve daha yüksek hareketlilik sağlayacaktır. Örneğin; yüksek 
hızlı trenlerin hızının 500 km/s’e çıkması öngörülmektedir. Yol güvenlik bilgisi kapsamında, 
5G’nin ağ güvenilirliğini iyileştirmesi ve güvenlik kritikliğine sahip hizmetler için 10-5 paket 
kaybını sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Otonom sürüş, 5G ile daha rahat ve kullanışlı bir şekilde yapılacaktır. Sürücülerin davranışla-
rına ve hareket halindeki engellere gerçek zamanlı tepki verebilmek için çok düşük bir gecik-
me süresi gerekmektedir. 5G’nin 1ms hava ara yüzü gecikmesi, altyapı modunda  5ms uçtan 
uca gecikme ile direkt modda 1 ms uçtan uca gecikme sağlayacağı öngörülmektedir. Bu da 
otonom sürüş gereksinimlerini karşılamaktadır. Ayrıca 5G teknolojisinin 1 metre gerçekliğin-
de konumlandırma doğruluğu sağlayacak olması otonom sürüş için çok önemlidir (5G-PPP, 
2015c). 

5G tarafından takip edilecek olan tasarıma göre güvenlik ilkesi de son kullanıcıların güvenliği-
ni arttırmak için önemli bir yer tutmaktadır.

5G kapsamında aşağıdaki gibi çeşitli kullanım senaryoları gündeme gelebileceği değerlen-
dirilmiştir: 

• 5G ağ sanallaştırma konseptinin, belirli seviyedeki servis güvenceleri ve garantileri ile be-
lirli ihtiyaçları veya iş modellerini karşılamak için gösterilmesi.

• Ultra geniş bant bilgi-eğlence, güvenlik uygulamaları ve Avrupa’daki otoyollardaki  oto-
nom sürüş gibi otomotiv sektörüyle ilgili senaryolar.

• Sağlık bakımını, vatandaşlara ve hükümete uygun fiyatta tutarak, sürekli bakım genelinde 
sağlık sektörü yeniliği ve iş dönüşümü yapılmasını sağlayacak eSağlık senaryoları.

• Bağlantılı uçaklarda, demiryolunda ve Avrupa çapında hızlı ulaşımda güvenilir, yüksek ka-
pasiteli genişbant bağlantısı ve çok yönlü kargo ile nakliye ve lojistik ağları.

• 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük izleyicileri kapsayan önemli etkinlikler için 
güvenlik, güvenilirlik ve gerçek zamanlı genişbant bağlantısı sağlayan Kamu Güvenliği 
kullanım senaryoları.

• Ağlarda istikrarın sağlanması ve çeşitli kaynaklardan (örneğin rüzgâr, güneş, güç santrali) 
ve farklı bölgelerden gelen enerji dağılımını koordine edecek akıllı şebekeler

• Bağlantılı otobüs barınakları, gerçek zamanlı trafik izleme ve analiz, kalabalık yönetimi, 
akıllı evler, yaşlanan nüfus, turizm ve reklam için artırılmış gerçeklik gibi akıllı şehir kullanım 
senaryoları.

• Uydu ve karasal ağ hizmetlerinin entegrasyonu, Avrupa’nın herhangi bir yerinde uygun 
maliyetli ve ölçeklenebilir bir kullanıcı deneyimi sunma gücünü sağlamak için çok noktaya 
yayın ve önbelleklemenin gösterilmesi, sürükleyici video senaryo gösterimleri gibi 5G’nin 
kapasitesinden yararlanacak medya ve eğlence kullanım senaryoları.

4G’den 5G’ye evrim şekillenmeye başlamakta ve 5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel fay-
dalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunmaktadır. Önceki nesil teknolojiler arasındaki 



5G VE DİKEY SEKTÖRLER RAPORU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

20

evrimin aksine 5G; veri hızları, bağlantı ve güvenilirlik ile ilgili olarak üç cephede aynı anda 
gelişme sunacaktır. 5G,  milimetre dalga (mmWave), Koordineli Çoklu Nokta (Coordinated 
multi-point - COMP) gibi daha  yüksek spektrumlu bantlardaki ilave spektrum sayesinde  daha 
esnek spektrum kullanımı, masif MIMO’yu kullanan geliştirilmiş spektral verimlilik,  3D beam-
forming ve diğer gelişmeleri daha fazla bant aralığı kullanan çoklu Gb/s veri hızlarını mobil 
cihazlara getirmeyi sunmaktadır. IoT cihazlara,  Çoklu Erişim Uç Nokta Bilişimi (Multi-access 
Edge Computing-MEC), Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network-SDN) gibi tekniklerle 
erişilecektir. Kritik iletişim uygulamalarını etkinleştirmek için güvenilirlik artırılacaktır. 5G ağ-
ları, Ağ Dilimleme (Network Slicing), Ağ Fonksiyonel Sanallaştırma (Network Function Virtu-
alization - NFV) ve RAN Ulaşım Etkileşimi’nin (RAN Transport Interaction-RTI) yeni seviyeleri 
ile esnek, yapılandırılabilir ve ölçeklenebilir olacaktır. Özetlemek gerekirse, 5G’nin potansiyel 
faydalarını tam olarak gerçekleştirmek için çoklu alanlarda uyumlu bir gelişme gerekecektir 
(5G Americas, 2017).

4G’den 5G’ye gelişim teknolojilerine Şekil 1-4’de yer verilmektedir (EEMKON, 2015).

Şekil 1- 4 4G’den 5G’ye Gelişim Teknolojileri

5G teknolojisi 4G ile kıyaslandığında sahip olduğu performans özellikleri Tablo1-1’de göste-
rilmektedir (Qorvo, 2017).
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Tablo 11 4G ve 5G Teknolojisi Performans Özellikleri

ÖZELLİKLER 4G 5G

Gecikme 10 ms 1 ms’den daha az

Veri Trafiği 7.2 exabyte/ay 50 exabyte/ay (2021)

En yüksek veri hızı 1 Gb/s 20 Gb/s

Mevcut spektrum 3 GHz 30 GHz

Bağlantı yoğunluğu 100 bin bağlantı/km² 1 milyon/ km²

Frekans bandı 600MHz to 5.925 GHz
600MHz–mmWave 
(örneğin; 28GHz, 39GHz, 
ve daha ilerisi 80 GHz)

Uplink Dalga Formu
Tek Taşıyıcılı Frekans 
Bölmeli Çoklu Erişim (SC-
FDMA)

Periyodik önek –
Ortagonel Frekans 
Bölmeli Çoğullama (CP-
OFDM)

Kanal Bantgenişliği
20MHz

200kHz ( Cat-NB1 IoT için)

100MHz 6GHz altında
400MHz 6GHz üstünde
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5G’nin performans özellikleri Tablo 1-2’de gösterilmektedir (Vodafone, 2017).

Tablo 1-2 5G Teknolojisi Teknik Özelliklerinin Performans Göstergeleri

ÖZELLİKLER BİRİM 5G

Alan trafik kapasitesi Mb/s/m² 0.1-10

Kullanabilirlik % (lokasyon ve zaman) %99.999

Pil ömrü Yıl
10 yıldan yukarı (düşük 
güçlü IoT cihazlar)

Bağlantı yoğunluğu Cihazlar/ km² 10k-1m

Gecikme Ms 1 -10

Hız Km/h 350-500

Ağ enerji verimliliği
4G standartları üzerinde 
iyileştirme

x1’den x100’e

En yüksek veri hızı Gb/s 1-20 

Konum doğruluğu Metre
Metre 10 - <1 m (vakala-
rın %80’inde) <1 m (ka-
palı alanda)

Güvenilirlik % (paket) %99.999

Spektral verimlilik 4G değeri X1’den x100’e

Kullanıcı deneyimli veri oranı Mb/s 10-100

5G teknolojisi ile ilgili özellikler aşağıda yer almaktadır (Qorvo, 2017):

• Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant (eMBB): Mobil kablosuz iletişim için yeni frekanslar kulla-
narak yüzlerce megahertz (MHz) kanal bant genişliği gerektirmesi 

• Veri akışındaki verimlilik: Taşıyıcı birleştirme (Carrier Aggregation - CA) ve masif çoklu 
giriş / çoklu çıkış (MIMO)’dan tam olarak yararlanması

• Sabit telsiz: Ev ve işyerinde saniyede 20 Gigabit Ethernet bağlantısı elde etmek için daha 
fazla seçenek sunması 
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• Kablosuz altyapı: Radyo dalgası yönlendirme, uyarlanabilir dizilimli yönlendirilebilir an-
tenler ve yüksek güçlü galyum nitrat (GaN) kullanması 

• Düşük gecikme süresi: Otonom araçları ve arttırılmış gerçekliği / sanal gerçekliği (Aug-
mented Reality-AR / Virtual Reality - VR) etkinleştiren gerçek zamanlı bağlantı imkanı 

• Nesnelerin interneti (IoT): Son yıllarda çok düşük veri hızlarıyla, on yıldan daha uzun pil 
ömrü ve mümkün olan en uzun haberleşme aralığıyla bir trilyonun üzerinde cihazın inter-
nete bağlanması

1.3. 5G Kullanım Durumları ve Hizmetler
Bu bölümde, 5G kullanım durumlarına ve düşük gecikme süresi, güvenilirlik ve hız gibi özel-
liklere değinilmektedir.

1.3.1 Kullanım durumlarının sınıflandırılması

Dikey sektörlerin dönüşümü; hareketlilik (mobility), veri hızı (data rate), düşük gecikme süre-
si (latency) ve güvenilirlik (reliability) gibi anahtar performans göstergelerinde (KPI) yüksek 
değişkenli geniş bir uygulama yelpazesini ve kullanım durumlarını destekleyecek 5G tekno-
lojisine gereksinim duymaktadır. Örnek verecek olursak hız; sabit kablosuz hizmet gibi bir 
uygulamadan saatte 80 mil hızla hareket edebilen birbirine bağlı araçlara kadar değişkenlik 
gösterebilir. Veri hızları, bazı IoT cihazları için saniyedeki bit sayısından sanal gerçeklikteki sa-
niyedeki gigabayt sayısına kadar benzer bir aralık boyunca değişiklik gösterebilir. Endüstriyel 
otomasyon gibi gerçek zamanlı uygulamaları etkinleştirmek için ihtiyaç duyulan ultra düşük 
gecikme, gecikmesi tolere edilebilen akıllı ev uygulamalarında çok farklıdır. Güvenilirlik (re-
liability), uzaktan cerrahi ve sağlık bakımında daha kritik bir önem taşırken akıllı şehirlerdeki 
bazı uzaktan algılayıcılar ve sayaçlar için daha az önem taşıyabilir. Kullanım durumları, aynı 
dikeydeki kullanım örneklerinde bile çok farklı KPI’lara sahip olabilir. Örnek olarak, endüstriyel 
otomasyon dikeyinde otomatik ürün hattı kullanım durumu, çok düşük gecikme süresi ve yük-
sek güvenilir iletişim gerektirir. Bunlar, aynı dikeydeki envanter ve tedarik zinciri optimizasyonu 
kullanım durumuna kıyasla çok sayıda KPI olup kurallara daha az bağlı olan çok sayıda sensör 
ve gecikme süresi gerekliliklerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, aşağıda verilen kullanım durum-
ları genellikle performans özelliklerine göre karakterize edilmektedir (5G Americas, 2017);

• Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant (eMBB): Bu kullanım durumları genellikle daha yüksek 
veri hızı ve daha iyi kapsama alanı gerektirir.

• Masif Nesnelerin İnterneti (MIoT) (mMTC olarak da adlandırılmakta): Genellikle kü-
çük bir alanda çok sayıda cihazın desteklemesi gereken ve bu nedenle çok büyük cihaz 
yoğunluğu bulunan alanlarda gerekmektedir. 
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• Kritik iletişim: Bu kullanım durumu, gecikme ve güvenilirlik konusunda kurallara bağlı 
gereksinimlere sahiptir ve aynı zamanda Ultra Güvenilir ve Düşük Gecikmeli İletişim  (Ult-
ra-Reliable Low Latency Communication - uRLLC) olarak adlandırılmaktadır.

Performans özelliklerinde büyük bir farklılık olması sebebiyle, insanlar arasında, makineler 
arasında veya insanlarla makineler arasında etkileşim türleri açısından çok farklı kullanım du-
rumlarını göz önüne almanın daha faydalı olacağı görülmektedir. Bu sınıflandırma göz önü-
ne alındığında ve 5G’nin etkileyeceği ana kategorilerle (geliştirilmiş mobil geniş bant, masif 
makine haberleşmesi ve ultra-güvenilir düşük gecikmeli hizmet) kullanım durumları gruplan-
dırıldığında güçlü bir alternatif görsellik oluşturmaktadır. Birden çok etkileşim türü ve çeşitli 
performans gerekliliklerini kapsayacak olan bazı kullanım durumlarına yönelik bir vizyon sağ-
lamaktadır. 5G kullanım durumlarına yönelik sınıflandırma Şekil 1-4’de gösterilmektedir (5G 
Americas, 2017).

Şekil 1- 5 Birden Çok Etkileşim Türü ve Çeşitli Performans Gerekliliklerine Göre Gruplandırılan 
5G Kullanım Durumları
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1.3.2 Kullanım Durumu Kategorileri (Grupları)

Genel olarak 5G kullanım durumları, IoT veya sabit kablosuz erişim gibi daha genel kullanım 
durum aileleri içinde gruplandırılmıştır. Diğer taraftan, Şekil 1-4’de  5G kullanım durumlarının 
alternatif sınıflandırmasını, kullanım durumlarının birden fazla etkileşim türü ve ana kategorile-
ri kapsadığını göstermektedir. 5G kullanım durumları kategorileri aşağıda yer almaktadır (5G 
Americas, 2017);

• Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant

• Bağlı Araçlar 

• Geliştirilmiş Multi-Medya

• Masif  Nesnelerin İnterneti

• Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli Uygulamalar

• Sabit Kablosuz Erişim 

Yukarıda bellirtilen 5G kullanım durumları kategorilerine yönelik özellikler özetlenerek  aşağı-
da başlıklar halinde verilmektedir.

Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant: Bu kullanım grubu, kalabalık yerlerde, ofis alanlarında ve yük-
sek hızlı toplu taşıma sistemlerinde geniş kapsama alanı üzerinden geniş bant veri erişimi ile 
karakterize edilir. Hedef, zorlu ağ koşullarında bile yüksek QoS’e sahip genişbandı sunarken 
hem iç hem de dış ortamlarda bağlantı sağlayarak maksimum kullanıcı deneyimi sunmaktır. 
Çok kullanıcılı etkileşim, artırılmış gerçeklik ve içerik tanıma bu kullanım durumu kategorileri 
için temel özelliklerdendir.

Bağlı Araçlar: 5G için önemli bir  faktör olacaktır. Bu kullanım durum kategorisi, trafik kazaları-
nı aza indiren, trafik verimliliğini artıran ve acil durum araçlarına daha iyi erişim sağlayan geliş-
miş güvenlik uygulamalarını desteklemeyi gerektirir. Bu uygulamalar, uyarı sinyalleri için ultra 
düşük gecikmeyi destekleyen özellikler, araçlarla altyapı arasındaki sensör veri ve bilgilerini 
paylaşmak için daha yüksek veri hızlarını, yüksek mobiliteyi, yüksek güvenilirliği destekleyen 
uyumlu bir çerçeve gerektirir. 3GPP’de tanımlanan V2X iletişim, V2V, Araçtan Altyapıya (Ve-
hicle-to-Infrastructure - V2I), Araçtan Ağa (Vehicle-to Network V2N) ve Araçtan Yayaya (Vehic-
le-to-Pedestrian V2P) olmak üzere dört tip kullanım durumundan oluşur.

Geliştirilmiş Multi-Medya: Bu kullanım durum kategorisi, tüketicinin artan taleplerini karşıla-
mak için her yerde yüksek kaliteli bir medya deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Hedeflenen 
kullanıcılar; son izleyici, ücretli TV operatörleri, yayıncılar, yeni içerik sahipleri, içerik toplayı-
cılar ve OTT (Over the top: video içeriklerin, internet üzerinden son kullanıcıların çevrimiçi 
cihazlarına taşınması) sağlayıcılarıdır.
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Masif  Nesnelerin İnterneti: Bu kullanım durum kategorisi, düşük maliyetli cihazlar, geniş-
letilmiş kapsama alanı ve uzun pil ömrü için ortaya çıkan Düşük Güç Geniş Alan ( Low Power 
Wide Area-LPWA) gereksinimlerini ele almaktadır. Kullanım durumlarının, 5G sistemlerinin 
sensörler, çalıştırıcılar, kameralar ve benzeri gibi çok sayıda cihazı bağlayarak ele alacağı yeni 
hizmet türlerinin büyük bir bölümünü oluşturması bekleniyor. Bu kullanım durumlarında bina 
ve şehirlerde ışıklandırma yönetimi, çevresel izleme (kirlilik, sıcaklık, gürültü vb.) ve trafik kont-
rolü gibi pek çok uygulama bulunmaktadır. 

Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli Uygulamalar: Bu kullanım durumu güvenilirlik, kullanıla-
bilirlik ve düşük gecikme süresi gerektiren kritik IOT uygulamalarıdır, ancak işletme değeri 
çok daha yüksektir. Bu kullanım durumu, MTC kategorisine de girmektedir. Endüstriyel süreç 
otomasyonu ve imalatı, enerji dağıtımı ve akıllı ulaşım sistemleri gibi çeşitli alanlarda gerçek 
zamanlı kontrol ve otomasyona olanak tanımaktadır. Bu uygulamalar ve kullanım durumları, 
çok yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik yanı sıra milisaniyelik seviyeye inen çok düşük ge-
cikme ile uçtan uca iletişim gerektirir. Bu kullanım durumu ve uygulamaları, insandan insana, 
insandan makineye ve makineden makineye kadar tüm kategorilerde rol alır.

Sabit Kablosuz Erişim: Yerel ağ erişimi sağlamak için mevcut fiber ve 5G teknolojisinin kom-
binasyonundan yararlanarak erken bir 5G kullanım durumu olabilir. 5G’li sabit kablosuz ağla-
rın, fiberin maliyetli şekilde tedarik edilmesine gerek kalmadan yüksek veri hızları sağlamak 
için fiberin tamamlaması planlanmaktadır.

Farklı kullanım durumlarına yönelik gerekliliklerine Tablo 1-3’de yer verilmektedir (5G Ameri-
cas, 2017).

Tablo 1-3 Kullanım Durum Gereklilikleri

KULLANIM 
DURUMU

VERİ HIZI
DÜŞÜK GECİKME 
SÜRESİ

HAREKETLİLİK

Hotspots: Yoğun 
alanlarda genişbant 
erişimi

DL: 300 Mb/s 
UL: 50 Mb/s

NA 60 km/h

Kapsama alanı 
heryerde

DL: 1Mb/s 
UL: 100 kb/s

NA 0 – 120 km/h

Ev ve ofislerde
DL: 1 Gb/s 
UL: 100 - 500 Mb/s 

NA Pedestrian

Kamu Ulaşımı, 
araçlarda MBB, 
yüksek hızlı trenler

DL: 25 – 50 Mb/s 
UL: 10 – 25 Mb/s 

NA 120 km/h kadar

Etkinlikler ve 
büyük toplantılarda 
genişbant erişimi

DL: 10 - 25 Mb/s 
UL: 25 - 50 Mb/s 

NA Pedestrian
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Bağlı araçlar: V2X DL: 1 Mb/s - 1 Gb/s
3-100 ms

250 km/h

Hareketli Hotspots
DL: 10 - 50 Mb/s 
UL: 5 - 25 Mb/s 

10 ms 500 km/h

Geliştirilmiş multi 
medya: Canlı TV

DL: 50 - 200 Mb/s 
UL: 500 kb/s  

NA 0 – 8 km/h

Geliştirilmiş multi 
medya: on demand

DL: 50 - 200 Mb/s 
UL: 500 kb/s  

NA 0 – 80 km/h

Geliştirilmiş multi 
medya: Mobil TV

DL: 10 - 50 Mb/s 
UL: 500 kb/s

NA 250 – 500 km/h

Masif IoT: Sensör 
Ağlar (Bağlı yollar, 
trenyolu, binalar, 
akıllı şehirler, park 
etme, ışıklandırma, 
çevresel izleme)

DL: 1 – 100 kb/s 
UL: 1 – 100 kb/s

50 ms - hours 0 – 500 km/h

Masif IoT: Akıllı 
şebeke/altyapı

DL: 1– 100 kb/s 
UL: 1 – 100 kb/s

50 ms - hours
Pedestrian

Masif IoT: 
Giyilebilir

DL: 100 kb/s - 5 
Mb/s 
UL: 100 kb/s – 5 
Mb/s 

1 - 10 ms 0 – 120 km/h

Masif IoT: Tarım
DL: 1 – 100 kb/s 
UL: 1 – 100 kb/s  

1 - 10 ms Pedestrian

Sanayi süreç 
otomasyonu

DL: 100 kb/s - 10 
Mb/s 
UL: 100 kb/s – 10 
Mb/s 

0.5 – 1 ms Pedestrian

Akıllı fabrikalar

DL: 100 kb/s – 10 
Mb/s 
UL: 100 kb/s – 10 
Mb/s 

0.5 – 1 ms Pedestrian

Dokunmatik 
etkileşim

DL: 100 kb/s  
UL: 100 kb/s  

0.5 – 1 ms Pedestrian

Acil hizmetler/
kamu güvenliği

DL: 100 kb/s – 10 
Mb/s 
UL: 100 kb/s – 10 
Mb/s

1 - 10 ms 0 – 120 km/h
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Acil sağlık 
hizmetleri

DL: 100 kb/s – 10 
Mb/s 
UL: 100 kb/s – 10 
Mb/s

1 - 10 ms 0 – 120 km/h

Sabit kablosuz

DL: 100 kb/s - 5 
Mbps 
UL: 100 kb/s – 1 
Mbps

10 ms Pedestrian

1.4. Dikey Sektörler İçin 5G’nin Önemi
5G’nin ortaya çıkışı ile dikey sektörler, yeni ürün ve hizmetleri harekete geçirmek için geliştiril-
miş teknik kapasiteyi ve entegrasyonu kullanacaktır. 5G, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir 
yönetimi, devlet, sağlık, üretim, ulaşım gibi daha bir çok  dikey pazarları tamamen değiştirecek 
teknik ve işletme yeniliğine yönelik bir ekosistem oluşturacaktır. Bunu gerçekleştirmek için 
etkiyi en üst seviyeye çıkarmak ve karşılıklı fayda  sağlayan sonuçları elde etmek için kullanım 
durumu geliştiricileri, dikey sektörler ve 5G sistem tasarımcıları arasında yakın bir işbirliğine 
ihtiyaç duyulmaktadır (5G Americas, 2017).

Hücresel teknoloji geliştikçe  sensör, giyilebilir cihazlar ve akıllı araçlar gibi IoT cihazları için 
eMBB’den kritik iletişime  ve masif makine iletişimine kadar çeşitli kullanım durumlarına olan 
ilgi artmaktadır. Mobil şebeke operatörleri, bu yeni hizmetleri maliyet-verimlilik içerisinde 
sağlayabilmek için konuşlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır (Örneğin mobil ge-
nişbant, makro ölçekli kapsama alanındaki kapasitenin yükseltilmesi). Aynı zamanda, akıllı 
arabalar daha da otonom hale geldiğinden, bağlı araçların desteklenmesi için otoyollardaki 
alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Dronlar, yeni bir hareket kabiliyetini destekleyecek farklı 
yüksekliklerde iletişim kapsamına gereksinim duyacaktır. IoT cihazları ve sensörler, erişimi ve 
pil ömrünü artırmak için daha fazla kapsama alanına ihtiyaç duyacaktır. Bunları ve diğer birçok 
kullanım durumunu destekleyecek olan geleceğin bu mobil ağının nasıl oluşturulacağını anla-
mak önemlidir (5G Americas, 2017).

Geleceğin mobil ağı ayrıca, kritik uygulamaların uyulması gereken iletişim performansı ve gü-
venilirlik gerekliliklerini desteklemesine ihtiyaç duyacaktır (Örneğin, bir fabrikada endüstriyel 
ve süreç otomasyonlarına yönelik emniyetli ve koordineli manevra uygulamalarına, kritik alt-
yapının uzaktan izlenmesine ve arızanın düzeltilmesine ve gerçek zamanlı kontrolüne olanak 
sağlayacak araçlarla, dronlarla ve robotlarla iletişim). Bu uygulamalar, yüksek güvenilirlik (ör. 
<10-5 paket düşüş hızı), düşük gecikme süresi (ör., yaklaşık 1ms) ve çoğu durumda güçlü gü-
venlik gerekliliklere sahiptir. 5G, KPI gereklilikleri açısından çok çeşitliliğe sahip olan geniş bir 
hizmet yelpazesini desteklemek için geliştirilmiş 5G hava arayüz çerçevesi, esnek ve ölçekle-
nebilir bir çekirdek ağı altında geliştirilmiş teknikleri bir araya getirecektir (5G Americas, 2017).



TEKNİK DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5G VE DİKEY SEKTÖRLER RAPORU 29

5G kullanım durumları ve hizmetlerinin, performans ve kapsama beklentilerini daha derinle-
mesine anlamak gerekmektedir. Özellikle çekirdek ağ ve Radyo Erişim Ağı’na (Radio Access 
Network - RAN) yönelik ağ topolojisi gibi özellikler, çok sayıda kullanım durumunu destekle-
mek için kullanım durumlarının uygulanmasında, esnek ağ dilimlerinin desteklenmesinde ve 
gerekli işlevsellik dağılımında önemli bir etkiye sahiptir. 5G şebekelerinin birincil hedefi, bu 
yaklaşımda belirgin bir değişiklik sağlamak ve bugünün öngördüğümüz ve hayal bile edeme-
diğimiz gelecekteki kullanım durumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak bir mobil bağlantı platfor-
mu oluşturmaktır (5G Americas, 2017).

5G ağlarının sağladığı geliştirilmiş bağlanabilirlik özelliği, dikey sektörlerin dönüşümünde 
önemli bir rol oynayacak ve gelecekteki yenilikler için bir platform oluşturacaktır. 5G’nin geniş 
kitlelere yayılması için uzun bir zaman bulunmakla birlikte sektörde yer alan tüm oyuncular, bu 
teknolojinin sağlayacağı fırsatların kaçırılmaması gerektiğinin farkındadır. 5G’nin hayatımıza 
girişinden önce yapılması  gereken üç şey bulunmaktadır. Bunlar Bağlanabilirliğin artırılma-
sı, dikey sektörlerin gelişmesi ve şebeke kabiliyetlerini yeniden tanımlanmasıdır. Bu girişim-
ler, yeni teknolojiler ve yeni iş modelleri üzerindeki belirsizlikleri de ortadan kaldıracaktır. Bu 
bağlamda 5G hayatımıza girmeden önce yapılması gereken ilk iş, bağlanabilirliği artırmaktır. 
Genişbant - nesnelerin interneti (Narrowbant Internet of Things - NB-IoT) teknolojisi, “büyük 
ölçekli nesnelerin interneti” için anahtar konumundadır. Bu teknoloji, durağan nesneleri inte-
raktif hale getirecek, yani birçok nesne iletişime geçecektir. Sensörlerin ve kamera teknoloji-
sinin geniş bir alana yayılması ile birlikte, bu cihazların bağlantı yetenekleri, fiziksel dünyayı, 
akıllı ve dijital bir dünya haline getirecektir. Bu da insanların fiziksel dünyadaki verileri daha iyi 
analiz etmelerini sağlayacak ve iletişim söz konusu olduğunda, zaman ve mekan kavramlarının 
önemi kalmayacaktır (BTK, 2017).

Geleceğin zengin bağlantı seçenekleri, daha verimli bir dijital dünyanın ve önemli iş fırsat-
larının kapısını açacaktır. 5G öncesi atılması gereken ikinci adım ise dikey sektörlerin gelişti-
rilmesidir. Sektör raporlarına göre Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü, uzun süredir talebe dayalı 
olarak büyümektedir. Tedarikçiler daha önce, var olan teknolojiler üzerinden ilerlerken bugün 
değişen şartlar çerçevesinde talebe dayalı iş modeline daha fazla önem vermektedir. Ulaşım 
ve enerji özelindeki farklı akıllı şehir uygulamaları gitgide gelişirken kullanıcıların şebeke sis-
temlerinden yana beklentileri de giderek artmaktadır. Bilgi teknolojileri bugün, dikey sektör-
ler açısından rekabeti artıracak pek çok farklı unsuru da beraberinde getirmektedir. BT sektörü 
bu fırsatları çok iyi analiz ederek, dikey sektörlerin dijitalleşmesi yönünde daha fazla çaba sarf 
etmektedir. Bağlanabilirliği artırmak ve dikey sektörlerin gelişimi, şebeke sistemlerinin gele-
ceğinde önemli bir yer tutmaktadır (DHA, 2016).

Dikey sektörlerde 5G’nin önemine Şekil 2-1’de yer verilmektedir (Vodafone, 2017).
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Şekil 2- 1 Dikey Sektörlerde 5G’nin Önemi

1. 
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2. DİKEY SEKTÖRLER
Birçok ülke, üretim altyapılarını geliştirmeye ve yenileştirmeye yönelik olarak sayısallaştırma 
süreçlerini içeren bir dijital geçiş strateji belirlemiştir (Fransa’da l’industrie du futur, Alman-
ya’da Industry 4.0). 4G, fiber ve gündemde olan 5G gibi yeni teknolojilerin  ve nesnelerin 
interneti, bulut, büyük veri gibi yeni hizmetlerin ortaya çıkması sektörlerin dijital geçişini ko-
laylaştıracaktır. Çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması ve sektörlerin dijital teknolo-
jilere ve çözümlere geçişine imkan sağlaması nedeniyle 5G’nin çok yönlü bir teknoloji olması 
beklenmektedir (ARCEP, 2017).

Dikey sektörler, toplumsal değişimler, ekonomik zorluklar ve nüfusun yaşlanması da dahil ol-
mak üzere birçok faktörün yol açtığı yeni nesil dönüşüm dalgası içinde dağıtımlı üretim, bağlı 
mallar, düşük enerji süreçleri, artan otomasyon, işbirlikçi robotlar, entegre üretim ve lojistiğe 
doğru evrimleşme göstermektedir. Bu dönüşümü destekleyen en büyük potansiyel, hücresel, 
elektronik, bilgi işlem ve imalat endüstrilerinde en son gelişmelerin entegre edilmesiyle  ma-
liyette avantaj kazanmak ve verimliliği artırmaktır (5G Americas, 2017).

Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, güç şebekelerinin dönüşü-
mü, dağıtık üretimi ve depolamayı destekleyecek daha esnek ve akıllı şebekelere dönüştü-
rülmesi, evlerde akıllı sayaçları kullanarak elektriğin dinamik yönlendirilmesi, 5G tarafından 
sağlanan kablosuz teknolojilerdeki ilerlemeleri gerektirmektedir (5G Americas, 2017).

5G ağ altyapısı, toplumu ve ekonomiyi daha verimli hale getirmek ve küresel rekabet gücü-
nü artıracak kilit bir varlık olarak görülmektedir. Geleceğin fabrikaları, otomotiv, sağlık, enerji, 
medya ve eğlence ve gereksinimlerinin 5G tasarımını nasıl etkilediği konusunda dikey sek-
törlerden yenilikçi dijital kullanım örnekleri ön plana çıkmaktadır. İşbirliği ve otonom araçlar 
vatandaşların güvenliğini artıracak, kamu yolu ve tren altyapısı daha verimli kullanılacak, sağlık 
hizmetlerinin maliyetini düşürecek ve en yeni tedavilere erişim tüm vatandaşlar için mümkün 
olacaktır. Bununla birlikte enerji sisteminin yerinden yönetimli yenilenebilir enerji üretimine 
dönüşmesi, iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.  5G ağları, örneğin UHDTV (ult-
ra high definition TV) videosu ile medya ve eğlence için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde 
geliştirecektir. Açık standart arayüzler, yeni oyuncuların ilgili 5G değer zincirlerine dahil edil-
mesini, yeni iş modelleri ve yeni işler sağlayacaktır (EC, 2016).

Dijital teknolojilerin ekonomik ve toplumsal süreçlere girişi, toplumsal uyum, sürdürülebilir 
kalkınma gibi ekonomik ve toplumsal zorlukların çözümünde anahtar bir rol oynamaktadır. 5G 
ağ altyapıları, bu toplumsal dönüşümü desteklemek için önemli bir varlık olacak ve endüst-
riyel değişim, birden fazla sektörü etkileyecektir. Bu dönüşümlerin bir sonucu olarak, dikey 
sektörler yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini tetiklemek için mevcut teknik kapasitesini 
artıracaktır. Dikey sektörlerin ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili eğilimleri erken tahmin etmek ve 
bunları 5G tasarımında haritalamak, 5G’nin başarısı için önemli bir yer tutacaktır. Bu neden-
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le, dikey sektörlerin ve 5G altyapı sağlayıcılarının yakın işbirliği, karşılıklı fayda sağlayacaktır 
(5G-PPP, 2015a). Dikey sektörlerin desteklenmesi ve gelişimi ve dijital devrimin sürekliliği için 
geleneksel sektörlerin de dijitalleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sektör oyuncuları, 2018-2020 dönemi için ağların ve kullanım senaryolarının birlikte çalışabi-
lirliğini sağlamak ve dikey oyuncular, yatırımcılar ve genel kamuoyunun bildiği 5G avantajlarını 
elde etmek için testlerden ve demolardan oluşan bir yol haritası sunmayı taahhüt etmektedir 
(Telecoms, 2016). 

5G daha kapsamlı, gelişmiş, kanıtlanmış ve yetenekli kablosuz bir teknoloji olarak; sosyo-eko-
nomik değişimlerden, yeni ortaya çıkan uygulamalardan ve artış gösteren ağ kapasite talep-
lerine neden olan zorlukların üstesinden gelmek için mobil ağların gelişmesine yardımcı ola-
caktır. Bununla birlikte 5G ağları, daha fazla veri, daha yüksek hız, daha az maliyet sağlamanın 
ötesinde daha fazla fonksiyonlara sahip olacaktır. Esnekliği, güvenirliği, hızlılığı ve yeteneği; 
birçok cihaz  ve nesneler arasındaki temel son bağlantıyı sağlayacaktır (Vodafone, 2017).

5G, telekom işletmecileri, sağlayıcılar ve standart kuruluşları ile birlikte son kullanıcı dikey 
sektörler tarafından geniş kapsamlı olarak tasarlanan ilk mobil teknoloji olacaktır (Vodafone, 
2017). Dünya gittikçe daha dijital ve küresel bağlanmaya başladığından, sektörler BİT odaklı 
bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu öngörülen büyümeyi açıklayan birçok farklı küresel eğilim var-
dır (Huawei, 2017);

• Gelişmekte olan ülkelerin dijital dünyaya yükselişi

• Kentsel hareketlilik

• Dijital dönüşüm

• Yeni sağlık ve refah talepleri

• Kaynakların kıtlığı ve durağanlığı. 

Bunlara ek olarak, aşırı rekabet, yeni müşteri gücü ve beklentisi, iş ekosistemlerinde hızlı tem-
polu değişim ve yıkıcı teknolojik değişimler gibi iş eğilimleri, farklı bir ölçüde dikey sektörleri 
etkilemektedir. 5G teknolojisi, çeşitli dikey sektörler için daha verimli maliyet, uygun, birlikte 
çalışabilir ve daha geniş eko-sisteme etkin bir çözüm platformu oluşturmak için bir ortaklık 
sağlayacaktır. 5G, gerçek zamanlı özellikler, gecikme süresi, güvenilirlik, güvenlik ve garanti 
hizmet seviyesi gibi dikey sektörlerin kritik gereksinimlerini hedef almaktadır. Servis sağlayıcı-
ları tarafından bu yeteneklerin ölçeklenebilir ve ekonomik bir şekilde dikey sektörlere sunul-
ması için bulut platformları, analitik, sistem otomasyonu ve ağ dilimleme teknolojileri ve yeni 
iş modelleri kullanılacaktır. Ağ dilimleme, ortak paylaşılan bir fiziksel altyapının üzerine birden 
fazla mantıksal ağ oluşturulmasına izin verdiğinden esneklik, ağ dilimlemenin  önemli özel-
liklerinden birini oluşturmaktadır. Ağ dilimleme ile sağlanan esneklik, çok çeşitli endüstriyel 
dikey hizmetler tarafından hedef alınan maliyet, verimlilik ve esneklik gereksinimlerini karşı-
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lamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca ağ dilimleme, sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni hizmetlerin 
ve yeni gereksinimlerin hızla ele alınmasına yardımcı olacaktır. 5G, paylaşılan bir altyapının 
üzerine mantıksal ağların oluşturulmasına izin verecektir. Bu ağların özel kullanım gereklilikle-
ri, servis türlerini optimize edilecek ve çeşitli iş modellerini destekleyebilecektir. “Hizmet ağı”, 
dikey sektörlerin hizmetlerini hızla dağıtmasını sağlayan özel ve özelleştirilmiş uçtan uca sanal 
ağları uygulamak için kullanılan bir araçtır. Dikey sektörler çeşitli olduğundan ihtiyaçları da 
ilgili dikey bölümlerdeki uygulamalara yönelik olarak farklılık gösterecektir (Huawei, 2017).

2.1. Otomotiv
Son yıllarda değişimin en çok hissedileceği sektörlerin başında otomotiv sektörü gelmektedir. 
Şu an piyasadaki araçlarda sürüşü bizler için kolaylaştıran yarı-otonom teknolojiler sunulmaya 
başlanmıştır. Bununla birlikte otonom araçlar üzerinde çalışan birçok şirket bulunmakta ve 
ilk otonom araçlar için verilen tarihin 2020 yılı civarı olduğu görülmektedir. 2020 yılı aynı za-
manda 5G için standardizasyon çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği yıl olarak da 
görülmektedir.

Otomotiv sektörünün ve daha genel bir bakışla akıllı ulaşım sistemlerinin ihtiyaç duyacağı 
kapasite, hız ve gecikme sürelerinin şu anki sistemlerle sağlanması mümkün olmadığından 
5G’ye geçişin gerçekleştirilmesi ve dikey sektörlerdeki gelişmelere yönelik olarak yeni altyapı-
ların hazırlanması da gerekmektedir.

5G konusundaki temel standardizasyon kuruluşlarından 3GPP’nin şu an üzerinde çalıştığı Re-
lease (Sürüm) 14 ile başka konuların yanı sıra “araçtan her şeye iletişimin” (Vehicle-to-ever-
ything - V2X), standartları oluşturulmaya başlanmış olacaktır. Nihai hedef olan akıllı ulaşım 
sistemlerinde, birbirine bağlanan araçlar, şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik 
ışıkları için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilirliği önem taşıyacaktır (Btnet).

Örneğin otonom sürüş teknolojisi, araçların bir insan tarafından kullanıldığı ön kabulüyle ko-
nulmuş pek çok trafik kuralının değiştirilmesi ihtiyacını doğuracaktır. Diğer yandan otonom 
araçlarla konvansiyonel araçların aynı anda trafikte bulunması akıllı ulaşım sistemleri açısından 
çözülmesi gereken farklı konular olarak ortaya çıkacaktır. Diğer yandan uzaktan erişilebilen 
tüm altyapı ve sistemlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de tersine mühendislik çalışma-
larına karşı önleyici tedbirleri planlamak gerekmektedir. 

Sektör gereksinimleri ve beklentileri 

Daha fazla araç internete ve birbirine bağlı hale geldikçe otomotiv sektörü önemli teknolo-
jik değişimlere gitmekte ve daha ileri seviyede otomasyon gerektirmektedir. Giderek daha 
karmaşık yol durumlarıyla baş edebilmek için otomatikleştirilmiş araçlar sadece kendi algı-
layıcılarına değil aynı zamanda diğer araçlara da güvenmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle 
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araçların kendi başlarına kararlar almak yerine birbirleriyle işbirliği yapması gerekecektir. Bu 
eğilimler teknik altyapı ile iletişim sistemlerinin oldukça hızlı, güvenilir ve istikrarlı olmasını 
gerektirmektedir. Ancak mevcut teknolojiler bu olanakları sağlayamamaktadır. 5G mobil ile-
tişim teknolojisi düşük gecikme süresi, yüksek güvenilirlik ve daha yüksek performans açısın-
dan yüksek mobilite ve bağlantı yoğunluğu altında geliştirilmiş performans sözü vermektedir. 
Araçlar diğer araçlarla (V2V), yol kenarı altyapısı ile (V2I), bir arka uç sunucusuyla (bir araç üre-
ticisinden veya diğer mobilite servisinden sağlayıcılar), internet ile ( V2N) ve yayalar ile (V2P) 
vb. bilgi alışverişinde bulunabilecektir. Tüm bu ilişki türlerini kapsaması için Araçtan Herşeye 
(Vehicle-to-Everything -V2X) kavramı oluşturulmuştur. 

Otomatik çarpışma bildirimleri, araç arıza bildirimleri, trafik bilgileri ve bilgi-eğlence hizmet-
leri gibi bağlantılı araç servisleri on yılı aşkın süredir piyasada bulunmaktadır. Bu ticari dağı-
tımların ardından, eCall (acil durum çağrısı), tüm yeni mobil iletişim ağlarına bağlanmasını ve 
Avrupa Global Navigasyon Uydu Sistemi (E-GNSS/Galileo) alıcıları vasıtasıyla coğrafi konuma 
sahip olunmasını zorunlu kılan ilk düzenleyici hizmet olacaktır. Böylece eCall, bağlı hizmetlerin 
daha geniş ölçekte benimsenmesine işaret etmektedir. 

Bağlanırlık araçların ileri teknoloji hizmetleri kullanabilmesi için anahtar sağlayıcı olacağı için 
gelecekte araçlar bağlantılı olacaktır. Karayolu taşımacılığının küresel bağlamında, bağlanırlık, 
yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasını desteklemek için kritik öneme sahip olacaktır. 

IoT, araç ve trafik yönetim merkezleri tarafından toplanan verileri tamamlayan ek veriler top-
lamaya katkıda bulunacaktır. Yol boyunca ve internet üzerinden değiştirilen bu veriler, araç 
kullanıcıları için yeni hizmetler geliştirmek için faydalı olacaktır (5G-PPP, 2015c).

5G otomotiv vizyonuna ilişkin görsel bilgi Şekil 2.2’de yer almaktadır (5G-PPP, 2015c).

Şekil 2- 2 5G Otomotiv Vizyonu
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Piyasa beklentileri ve yol haritası 

Bir arabanın ortalama ömrü 13 yıl sürmektedir ve yeni düzenlemeler tarafından getirilen özel-
likler (eCall, V2X gibi), önümüzdeki 3 yılda bütün araba piyasasının %30’unu önemli bir biçim-
de etkileyecektir. Yüksek otonom sürüşteki gibi güvenlik uygulamaları denemeleri de çeşitli 
birimler tarafından yürütülmektedir. Otonom sürüşün ilk safhalarda sadece arabanın sensör 
bilgilerine dayanacağı öngörülmektedir (Sürücülerin mesajlaşma yoluyla işbirliği olmadan). 
Kablosuz bağlantının (V2X) kolektif algılamaya ve koordineli manevraya imkân vereceği için, 
trafik güvenliğini, yol verimliliğini ve sürüş konforunu arttıracağı düşünülmektedir. 

Bazı devletler (US DoT, Strategic Innovation Promotion Program (SIP) in Japan) ve endüstri 
birlikleri (SAE, C2C-CC, CAMP and Amsterdam Group) yüksek otonom sürüşün 2020’de yola 
koyulacağını ve 2025-2030’da olgunluğa erişeceği şeklinde bir yol haritası belirlemişlerdir. 
Bu yol haritasını gerçekleştirebilmek için iş ekosistemindeki, altyapı finansmanındaki ve yasal 
koşullardaki belirsizlikler giderilmelidir. Bu amaçla UNECE, Mart 2016 da otonom sürüş tek-
nolojilerinin trafikte uygulanabilmesi için yeni bir düzenlemeyi onaylamıştır. Otomatik direksi-
yon sistemleri ile ilgili çok özel düzenlemelerin de yakın bir zamanda kabul edilmesi öngörül-
mektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde var olan yasal düzenlemeleri uyumlulaştırabilmek için 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Daha ileri gelişmelerin ise  ekosistem ve yol haritasını çizeceği 
beklenmektedir.

Ayrıca, yollardaki altyapı şu an uyarı sesleri, trafik izleme, plaka tespit sistemleri, kırmızı ışık 
ihlalleri ve hız kontrolü gibi belli amaçlar doğrultusunda var olmaktadır: örneğin, bugün bulu-
nan filo yönetimi, araç bakımı gibi çeşitli uygulamalar “bilgi-aracılığı” sınıfına girebilmektedir. 
Bu çözümler genellikle bölgeye bağımlıdır ve sahiplidir. İlerleyen dönemlerde çeşitlenerek ve 
değişerek gelişmesi beklenmektedir (5G-PPP, 2015c).

Araştırma alanları

Araçların mobil iletişimi çeşitli kullanım senaryoları oluşturacaktır. Örneğin yolcuların yolculuk-
ları boyunca iyi vakit geçirmesi, eğlenmesi ve konforlu seyahat etmeleri yüksek kapasiteli ve 
yüksek mobil hareketli genişbant gerektirecektir. Gelecekte insanlar yüksek kalitedeki iletişim-
lerini yer ve hızlarından bağımsız olarak devam ettirmek isteyecektir (Nokia, 2017). 

Ayrıca araçlarda iyileştirilmiş gerçek zamanlı panolar da oldukça önem kazanacaktır. Bu pano-
larda sürücülerin ön camdan gördüklerinin üstüne daha çok bilgi, karanlıkta nesneleri tanım-
lama ve sürücüye nesnelerin mesafeleri ve hareketleri hakkında bilgi verilebilmektedir (Nokia, 
2017).

Otomotiv sektörü, 5G otomotiv vizyonuyla alakalı iki ana eğilim görmektedir. Birincisi otonom 
sürüş, ikincisi ise karayolu güvenliği ve trafik verimlilik hizmetleri olup başlıklar halinde aşağı-
da yer almaktadır (5G-PPP, 2015c);
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• Otonom Sürüş: US Society of Automotive Engineers (SAE) ve German Association of the 
Automotive Industry (VDA)’ye göre otonom sürüşle ilgili otomatikleştirmeyi arttıracak 6 
seviye tanımlanmıştır (SAE Standard J3016, January 2014). 2025 yılına kadar olası işlevleri 
içeren otomatik sürüş örnekleri gösterilmektedir:  

Teoride otomatik sürüş V2X iletişimi olmadan da mümkündür. Yakın zamanlarda sadece 
araca monteli yol sensörü tabanlı çeşitli otonom sürüş gösterimleri olmuştur. Örneğin 
2014 yılında Audi A7 pilotlu sürüş otomobili Silicon Vadisinden Las Vegas’a kadar 550 
millik otonom test sürüşünü tamamlamıştır. Ancak bu gösterilerde arka uç sunuculardan 
indirilen (V2N) yüksek çözünürlüklü dijital haritalar kullanılmıştır. Sadece araca monteli yol 
sensörü tabanlı otonom sürüş kablosuz iletişim desteği olmadan günümüze kadar müm-
kün değildir.  V2N’e ek olarak otomatik sürüş lokal V2V ve V2I iletişiminden de yararlandığı 
takdirde araçların davranışları trafik durumuna daha iyi adapte olarak müşteri memnuni-
yetini arttırmaktadır. 

• Karayolu güvenliği ve trafik verimlilik hizmetleri: Otomobil otomasyonu, rekabet orta-
mında teşvik edilerek artık çok hızlı gelişecektir. Ancak, bütün otomobiller yüksek seviye-
de otomatikleştirmeyle sunulacak mı? V2X bağlantısı yoluyla araç otomasyonu için topla-
nan bilgiler ayrıca uyarı uygulamalarının sürücüye sağlanmasını da mümkün kılabilcektir. 
simTD Projesi, DRIVE C2X Projesi, Compass4D Projesi gibi bazı ulusal kaynaklı projelerde 
otomobil sürücülerinin daha güvenli ve verimli araç sürmelerini destekleyen çeşitli V2X 
uygulamaları gösterilmiştir. Bu hizmetlerden bazıları aşağıda listelenmiştir;  

• Kesişim çarpışma riski uyarısı

• Yoldaki tehlike durumu uyarısı (Yol çalışması, araba bozulması, olumsuz hava şartları 
vb.)

• İtfaiye aracı yaklaşıyor uyarısı

• Kaza öncesi/sonrası uyarısı

• Elektronik acil durum fren uyarısı

• Yeşil ışık optimum hız danışmanlığı

• Enerji verimli kavşak

• Motorsiklet yaklaşıyor uyarısı

• Araç içi tabela

• Kırmızı ışık ihlal uyarısı 

• Trafik sıkışıklığı uyarısı 
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Akıllı seyrüsefer (Navigasyon) 

Seyrüsefer sistemleri coğrafi konumlandırma ve dijital haritalar kullanarak sürücülere gezinme 
rehberliği sağlamaktadır. Seyir ünitesi imalatçıları, trafik bilgilerine göre uygun güzergahları 
seçerek sürüş verimliliğini geliştirmek için ilave hizmetler de sağlamaktadır. 

Trafik Bilgisi, diğer araçlardan, yol otoritelerinden veya trafik yönetim merkezleri tarafından 
sağlanan verilerle hesaplanmaktadır. İlerleyen zamanlarda IoT ve büyük veri sayesinde seyrü-
sefer hizmetlerine katkıda bulunacak daha kullanışlı bilgiler toplanabilecektir. Daha kullanışlı 
bilginin artması ile seyrüsefer sistemleri kapsamında daha çok katma değerli servisler sağla-
nabilecektir. 

İlgi noktalarına göre bildirimler, sürücülere otel, park yeri, restoran gibi yerleri bulmakta yar-
dımcı olacaktır. Çevrim içi ticari servisler de sağlanabilecektir. İnternetteki mevcut çevrimiçi 
servislerin ötesinde, otomobil verileri ekstra otomotiv özel veya sürücü ortam verileri ile katma 
değerli servislere katkıda bulunacaktır.  Seyrüsefer sistemleri otomobillere yerleştirilen ekstra 
kamera ve radarlardan elde edilen bilgiler ile gerçek zamanlı ve güvenilir veriler ile daha çok 
gelişecektir (5G-PPP, 2015c).

Yoldaki bilgi topluluğu 
Yolcuların araçlardaki bağlanabilirlik performansını evde ve işte de arzu etmesi muhtemeldir. 
Kısmi veya tam otomatikleştirme otomobilin otomatik olarak sürüldüğü zaman sürücülere 
bu bağlanabilirliği kullanmasını sağlayacaktır. Bu anahtar dönüşümler, eğlence servislerini 
kullanarak insan makine ara yüzleri sağlayan araç panolarının evrimini tetikleyecek, sürücü-
lerin araçlarını ikinci bir ofisleri olarak kullanmalarına olanak tanıyacaktır. Araç tasarımının 
5G’ye uyum sağlamasının ötesinde, trafik ve sürüş durumu bilgilerinin erişilebilirliğinden 
yararlanan yeni tür uygulamalar sürücüler ve yolcular için temin edilmektedir (5G-PPP, 
2015c). 

Önerilen yeni iş modelleri 

Önerilen iş modelleri başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır (5G-PPP, 2015c);

• Sürdükçe öde: Sürdükçe öde hizmetlerinin amacı sürücü servis harcamalarını araçların 
gerçek kullanımlarına göre belirlemektir. Bu hizmet mevcutta sigorta hizmetleriyle olan 
ilişkisinden dolayı bilinmektedir. Araç sürücüleri tarafından sürülen gerçek mesafenin 
doğru değerlendirilmesi ve sürüş ortamı gerçek risklere karşı sigorta ücretlerini daha iyi 
belirlemeyi sağlayacaktır.
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Çeşitli verileri doğru bir şekilde toplamak, riskleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve sü-
rüş masraflarını daha uygun belirlemek için gerekmektedir. Sadece sigorta şirketeri değil 
araç kiralama şirketleri ve araç hizmeti sunan diğer şirketler için de sürdükçe öde hizmet-
leri ilgi çekici olacaktır.

• Hizmet olarak hareketlilik: Hizmet olarak hareketlilik, en iyi koşullarla gerçek ihtiyaç ve 
hareketlilik koşullarına göre kullanıcılara en uygun ulaşımı sağlamak için küresel bir çözüm 
olarak görülmektedir. Örneğin, banliyöler veya yolcular, kişisel taşıtları umumi ulaşımla 
birlikte kullanabilir. İnternette bu gibi hizmetlerin bulunmasının ötesinde, MaaS, araç plat-
formu kullanarak on-board hizmeti olarak kullanılabilir ve böylece araç kullanıcısının duru-
muna göre uygun hizmetler sağlayabilir. 

• Öngörücü bakım: Sensörlerden alınan veriler aracılığıyla öngörülen bakım yapılabilir ve 
öngörülen analizler Satıcılara ve Orijinal Ekipman Üreticilerine  (Original Equipment Ma-
nufacturer-OEM), müşterilere mobilite çözüm tabanlı uzun vadeli hizmet sunma konusun-
da yardımcı olmaktadır. Üreticiler, bağlantılı araçların çok sayıda sensöründen gelen veri-
leri sürekli olarak bir araya getirebilip, hataları tahmin etmeye yardımcı olmak için analiz 
edebilir. Bu bilgiler, müşteriye alarm vererek bakım veya onarım işlemlerinin başlatılması 
veya bir bakım satıcısı ile randevu alın gibi uyarılar vererek zamanında önlemler almak için 
kullanılabilir. İş modelleri sadece ürünlerin satışına odaklanmak yerine uzun vadeli bakım, 
onarım ve müşteri desteği veren bütünleşik çözüm hizmetleri sunmaya odaklanacaktır. 

İlgili uygulama örnekleri 

İlgili uygulama örnekleri aşağıda başlıklar halinde verilmektedir (NGMN, 2016);

• Yardımlı sürüş: Kazaları minimize etmek için sürücüye, gerekli kullanışlı bilgilerle yardımcı 
olmaktır. (ör: gerçek zamanlı yön gösterme, hız uyarıları, yol bozuklukları, riskli yol kullanıcı 
grubu, ileriyi gösteren video sistemleri, sensör paylaşımı vs.) En az iki telko uyumluluğu 
düşünülebilir. Bunlardan bir tanesi olan V2N iletişimi, orta-uzak dönemli çevre modelle-
mesidir (son dijital haritayı edinmek, trafik uyarılarını edinmek, trafik işaretlerinin yerleri, 
yol çalışmaları) ve diğeri V2X iletişimi, kısa dönemli çevre modellemesidir (çevredeki nes-
neleri tanımlamak). Orta-Uzun dönemli modelleme için on-board sensör verisi (ör: video 
akışları) dijital harita sağlayıcılarına  aktarılabilir, bu şekilde yoldaki delikler, trafik sıkışık-
lıkları, yol koşulları ve park alanları tayin edilebilir. İstatistiksel olarak güvenilir sayıdaki ör-
nek, haritayı serverde tutmak için bir koşul olabilir ve diğer kaynaklardan gelen bilgilerle 
harmanlanabilir (ör: yol otoriteleri). En güncel haritalar araca indirilebilir. Bu, V2N uplinkin-
de yoğun bir gerçek zamanlı trafik yaratacaktır. Downlink, dinamik harita verilerinin delta 
yapısından ötürü o kadar yoğun olmayabilir. Eğer araç zaten geçmekte olduğu yola ait 
son haritaya sahip ise; kısa dönemli modellemede, on-board sensörler en büyük rolü oy-
nayacaktır. Fakat V2X, zor koşullarda algılama yapabilecek seviyelere ulaşabilmelidir (ör: 
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köşelerdeki görüş daralması, araçlardan dolayı olan görüş daralması, yağmur ve sis). V2X, 
yüksek güvenilirlik ve düşük gecikme süresi gereksinimlerini karşılamalı ve ana merkez-
den bağımsız olarak yakındaki araçlarla iletişim kurabilmelidir. Pozisyonlama, ses tanıma, 
arttırılmış gerçeklik gibi uygulamalar da bu uygulamalara katkı sağlayabilir. Piyasayı belir-
leyebilecek bir etken, sürücüye iletilecek verilerin içeriği ile ilgili yasal düzenlemeler veya 
yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan bir kaza olduğunda oluşacak yasal prosedürlerdir. 

• Otonom/İşbirlikli sürüş: Sürücü fonksiyonlarının araç tarafından devralınmasıdır. Farklı 
otomasyon seviyeleri ile ve sürücünün farklı derecelerde katılımı ile birlikte, tanımlama, 
karar verme ve manevra yapma becerilerinin tamamen araca devredileceği de düşünü-
lebilir. Tam otomatik araçlar, yalnızca kararlar (ör: sollama) ile ilgili bilgi alışverişinden tam 
senkronize bir sürüş imkanına kadar geniş bir aralıkta fayda sağlayabilir. Yukarıdaki ör-
nekte olduğu gibi burada da V2N iletişimi orta-uzun dönemli çevre modelleme için; V2X 
iletişimi de kısa dönemli çevre modelleme için kullanılabilir. Ayrıca, otonom sürüş için V2X 
iletişimi öngörülebilir. Burada, bağlantı güvenilirliği ve hızı konusunda çok daha yüksek 
gereksinimler olabilir. Var olan çözümlerden hangilerinin (e.g., WAVE/ DSRC, ITS-G5) fay-
dalı olabileceği halen belirsizdir. Ayrıca, bu işe uygun ve rekabet edebilen araçların varlığı 
da bu işten fayda sağlamanın bir önkoşuludur. Kritik yoğunluğu elde edebilmek için yasal 
düzenlemeler şart koşulabilir. Fakat bu durumda bile, otonom araçlar normal araçlarla be-
raber varlığını sürdürecektir. Bu durumda otonom araçlar sayesinde kaybolan sürücülük 
becerileri ve önlemler sıkıntılara yol açabilir. Belki, sırf otonom araçlar için ayrılmış yollar 
gerekebilir.

• Uzaktan kontrollü sürüş: Bir aracı uzaktan kullanmaya imkan vermektedir. Bu sistem tam 
uzaktan kumandayı veya bazı kördüğüm noktalarda devreye girecek kumandayı kapsa-
maktadır. Tam uzaktan kumandalı araçlar doğal afetlere, beklenmedik ve tehlikeli çevre-
lere karşı önlem alacak uygulamalar geliştirmelidir. En az iki telco uyumluluğu düşünül-
melidir. İlk olarak V2N iletişimi, araçtan elde edilen çevre şartları bilgisini uzak sürücüye 
iletmekdir. Bu, çevreden elde edilen ses ve görüntü geri bildirimleri, arabanın durumu 
ve hareket bilgileridir. İkinci olarak V2N, sürücüden araca gerçek zamanlı sürüş talimatları 
verebilmelidir. Gecikme süresi, güvenilirlik ve bant genişliği (çoklu video geri bildirim-
leri yapmak için ) konusunda çık sıkı gereksinimler vardır. Gecikme süresi ve güvenilirlik 
oranları, araç ile ulaşılabilecek maksimum güvenli hızı belirleyecektir. Trafiğin, yayaların 
ve diğer araçların olmadığı bölgeler full otonom sürüş için ilk adaylardır. Otonom sürüşü 
yeteneksiz kılan zor karar anlarında, araç güvenli bir şekilde durup talimat bekleyecektir. 
Belirli bir güvenlik seviyesi garanti edilebilirse, gecikme süresi ve güvenilirlik gereksinim-
leri de biraz esnetilebilir. Gene de, geniş alanların ele alınması gereklidir. Teknik sebeple-
rin yanı sıra, yasal düzenlemeler ve yükümlülükler de otonom araçların ekonomik rekabet 
imkanlarını etkileyecektir. 

• Bilgi aracılığı: Araçlardan elde edilen bilgileri güvenlik, filo kontrolü, sigorta, araç bakımı 
gibi meseleler için işleme konularıdır. Hangi hizmet olduğuna göre, konumlandırma, hasar 
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raporlama, büyük veri analizi, uzaktan yönetim, ekosistemdeki ortakların iletişimi ve fatu-
ralandırma platformları burda değerlendirilebilir. Bilgileri iletmek için (hasar tespiti, yük 
durumları, sürüş izleme) V2N iletişimi uzaktan kontrol için yararlı olabilir. Gereksinimler, 
hizmetin niteliğine göre değişebilir. Çoğu servis şu an var olan hücresel sistemlere gerek-
sinim duyar. Ancak, daha büyük gereksinimler doğuran alanlar olacaktır. 

• Eğlendirici bilgilendirme: Araçlardaki donanımların bant genişliği ile (video oynatma, 
arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik) ve üretkenlik (video konferansı, araç-ofisleri) ile ilgi-
lidir. Yüksek çözünürlüklü (4K, 8K) uygulamalar için bant genişliği ihtiyacı aşırı derecede 
yüksek olacaktır. Yardımlı ve otonom araçlar bir standart haline gelmeye başladıkça, bu 
gereksinimler daha da büyüyecektir. Akıllı telefonlarla senkronize olmak çoğu zaman bant 
genişliği gereksinimini karşılayabilmektedir. Ancak sinyallerin kalitesi metalik cam etkisi 
nedeniyle azalmaktadır. Yüksek veri ihtiyaçları ve sürekli kullanım arzusu, akıllı telefon se-
çeneğini geri plana atacaktır. 

“İn-car Wi-Fi and LTE backhaul” sistemleri önümüzdeki beş yılda bu amaçlar için popü-
ler olacaktır. Wifi bazlı çözümler şu an da bazı araçlarda mevcuttur. İşletmeciler tarafın-
dan araçlarda daha yüksek bant genişlikli wifiler yaratılabilir. Küresel erişilebilirlik de çok 
önemlidir. 

• Nomadik (sabit olmayan) nodlar (düğümler, noktalar): Araçları işletmeci ağlarına en-
tegre edilen on-board küçük hücrelerle donatarak ek kapasite ve kapsama alanı yarat-
maktadır. Nomadik nodun ana taşıyıcısı için V2N iletişimi gereklidir. Nomadik nodların 
hücresel veya wifi bağlantıya oranla gerçek kapasitesini ve kapsama alanındaki kazancını 
öngörmek için daha ileri çalışmalar gereklidir. 

Bu analizlere göre, en az 5 imkan öngörülebilir: 

• Orta-uzun dönemli çevre modelleme için V2N (dinamik yüksek çözünürlüklü dijital harita 
güncelleme). 

• Kısa dönemli çevre modelleme için V2X (sensör paylaşımı). 

• V2X işbirlikli kontrol için. 

• V2N uzaktan araç kontrolü için. 

• Mobile wireless backhaul 

Otomotiv sektöründe kritik parametrelerin karşılanması gerekir. Aşağıdaki Şekil 2-3’de kulla-
nım durumlarındaki gerekli özellikler gösterilmektedir (5G-PPP, 2015a). 
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Şekil 2- 3 Otomotivde Gerekli Özelliklere İlişkin Örümcek Diyagramı

Bu örümcek diyagramının sekiz ekseni için kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır

(5G-PPP, 2015a).

• Veri Hızı: Uygulamanın doğru çalışması için gereken bit hızı. Kullanıcı cihazı tarafından 
alınan veri oranına karşılık gelir

• Mobilite (hız): Belirtilen güvenilirliğin sağlanacağı maksimum bağıl hız 

• Uçtan Uca Gecikme Süresi (End to End - E2E Latency): Bir veri paketinin kaynak uygu-
lamada oluşturulduğu andan varış uygulamasına kadar aldığı maksimum tolere edilebilir 
geçen süre. Doğrudan mod kullanılırsa, maksimum tolere edilebilir hava arabirimi gecik-
mesidir. Altyapı modu kullanılıyorsa bu, uplink için gereken zaman, altyapıda gerekli olan 
herhangi bir rota kullanılıyorsa  downlink için gereken zaman.

• Yoğunluk (cihaz sayısı)(Density (number of devices)): 5G kapasiteli, birim alan başına 
maksimum cihaz sayısı ancak, hepsi belirtilen uygulama için aynı anda trafik üretmiyor 
olabilir. 

• Güvenilirlik (Reliability): Uygulama katmanında maksimum tolere edilebilir paket kaybı 
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oranı, o uygulama için maksimum tolere edilebilir uçtan uca gecikme süresi.

• Konum Doğruluğu (Konum) (Position Accuracy (Location)): Uygulama tarafından tole-
re edilen maksimum konumlandırma hatası. 

• Kapsama Alanı (Coverage): Uygulamanın doğru şekilde çalışması gereken alan veya nü-
fus, yani belirtilen gereksinimler (gecikme, güvenilirlik ve veri hızı) elde edilir.

Nicelik değerleri  aşağıdaki ifadelere dayanmaktadır (5G-PPP, 2015a): 

• (0) İhtiyaç yok, 

• (1) Düşük gereksinim seviyesi veya spesifik sınırlama yok, 

• (2) Mevcut sistemlerle karşılabilen orta seviye gereksinim, 

• (3) Yüksek düzeyde gereksinim, 

• (4) 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen 
çok yüksek düzeyde bir gereksinim.

Örümcek diyagramına göre otomotiv sektöründe bazı kullanım durumlarının gerekliliklere 
göre yorumlanması aşağıda yer almaktadır;

Otonom sürüş: Gecikme süresi, yoğunluk, güvenilirlik, hız, konum doğruluğu, kapsama ala-
nı; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok 
yüksek düzeyde bir gereksinim ve veri oranı; mevcut sistemlerle karşılabilen orta seviye ge-
reksinim gerektirmektedir.

Görüş paylaşma: Yoğunluk, hız, kapsama alanı; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Per-
formans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim, güvenilirlik, 
konum doğruluğu, veri oranı, gecikme süresi; yüksek düzeyde gereksinim gerektirmektedir.

Kuşbakışı: Yoğunluk; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) 
karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim ve güvenilirlik, hız, konum doğruluğu, kap-
sama alanı, veri oranı, gecikme süresi; yüksek düzeyde gereksinim gerektirmektedir.

Ulaşım ve lojistiğin dijitalleştirilmesi: Gecikme süresi, yoğunluk, güvenilirlik, hız, konum 
doğruluğu, kapsama alanı ve veri oranı; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans 
Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim gerektirmektedir.

Yoldaki bilgi topluluğu: Yoğunluk, hız, kapsama alanı; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar 
Performans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim, veri oranı; 
yüksek düzeyde gereksinim ve gecikme süresi, güvenilirlik, konum doğruluğu; mevcut sistem-
lerle karşılabilen orta seviye gereksinim gerektirmektedir.
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2. 2. Akıllı Ulaşım
Akıllı Ulaşım Sistemleri (Intelligent Transport Systems - ITS), tüm dünyada hızlı bir şekilde ge-
lişim göstermektedir. ITS teknolojileri, kullanıcıların ulaşım ağını daha iyi kullanmalarına ve 
gelecekteki talepleri karşılamak için daha akıllı altyapının geliştirilmesine olanak tanımaktadır.  
Araçlar / hızlı trenler, yollar ve çevre ortamlardaki tüm bilgiler, araçlar / hızlı trenler ve insan-
lar arasında toplanmakta ve iletilmektedir. Çok miktarda veri saklanmakta, hesaplanmakta ve 
ortak platformda işlenmektedir. ITS ile trafik kazalarının etkili bir şekilde azaltılması, trafik yö-
netiminin iyileştirilmesi ve kullanıcıların mobil internet uygulamalarının tadını çıkarmaları sağ-
lanmaktadır. ITS’in gerçek hayatımızda uygulanabilmesi için karşılaşılacak zorlukların ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Her şeyden önce, tüm araçlara / trenlere ve gömülü sensörlerine 
etkin, güvenilir ve zamanında iletişim sağlamak esas temeli oluşturacaktır. 

5G mobil iletişim ağlarında ortaya çıkan yeni teknolojiler ile ITS servislerinin çeşitli gereksi-
nimlerini karşılamaya yönelik yeni sinyal işleme şemaları, bulut bilişim, ağ sanallaştırma gibi 
uygulanabilir çözümler sağlanabilir. 5G iletişim yetenekleriyle donatılmış olan gelecekteki 
ITS’nin algılama, ağ oluşturma, bilgi işlem ve kontrol işlevlerini de desteklemesi bekleniyor. 
Böylece trafik tıkanıklıkları, acil durumlar ve kazayı azaltarak ulaştırma altyapılarının verimliliği 
büyük ölçüde artırabilir. Tüm bu konular akademisyenler, endüstriler ve standardizasyon orga-
nizasyonlarında incelenmektedir. İlgi alanları bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte aşağıdakileri 
kapsamaktadır (ICT, 2016);

• ITS mimarileri ve hizmetleri 

• ITS için düşük gecikmeli, yüksek güvenilirlikli iletişim teknolojileri 

• Araç davranışı modeli ve çevre bilinci 

• 5G’de ITS için sosyal ağlar 

• 5G için spektrum erişim teknolojileri 

• Cihazdan cihaza ITS için iletişim 

• ITS’de kooperatif sürüş, akıllı ve otonom araçlar 

• ITS’de mobil algılama ağı 

• ITS’de şebeke ve bilgi hizmetleri 

• IoV için etkili büyük veri analizi 

• ITS için mobil bulut bilişim
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• Güvenlik, gizlilik ve güvenirlik 

• Simülasyon metodolojisi ve ITS platformu 

• Testbed platformu ve saha denemeleri

Akıllı ulaşım sistemlerinin evrimi, sistemleri daha etkin bir şekilde işletmek ve performansı 
artırmak isteyenler için bir çok sayıda teknoloji çözümü sağlamaktır. Amerika Akıllı Ulaşım Ku-
rumuna göre, ITS teknolojisi aşağıdakileri mümkün kılmaktadır (Enterpriseiotinsights, 2017); 

• Gerçek zaman koşullarına dayalı en iyi rotayı bulmak için bir navigasyon sistemi kullanımı

• Kazaları önlemek için potansiyel tehlikeli durumlarda sürücülerin uyarılması 

• Akıllı bir işaretle boş bir park alanına yönlendirilmesi 

• Trafik olaylarını algılaması ve cevap vermesi

• Yol koşullarına veya hava durumlarına göre trafiği yeniden yönlendirmesi 

• Seyahat edenlere gerçek zamanlı trafik ve hava durumu raporları vermesi 

• Sürücülerin yakıt tüketimini yönetmesine izin vermesi 

• Gerçek dünya koşullarına dayalı olarak hız sınırlarını ve sinyal zamanlamasını ayarlaması

• Yük takibi, denetimi, güvenliği ve verimliliği artırması

• Toplu taşıma araçlarını daha rahat ve güvenilir hale getirmesi 

• Köprülerin ve diğer altyapıların yapısal bütünlüğünün izlenmesi 

Akıllı ulaşım teknolojileri,  pek çok istatistiğin gösterdiği  trafik kazalarının %90’lara varan oran-
da insan hatalarından kaynaklanmasına neden olan emniyet ihtiyacı talebini karşılamak üzere 
yola çıkmaktadır. Bu çerçevede, başta otonom araçlar olmak üzere akıllı ulaşım teknolojileri 
hata payını en aza indirerek yaşamları kurtarmaya ve gereksiz kaynak tüketimini azaltmaya 
imkan sağlayacaktır.

5G imkanlarıyla donatılmış otomobillerin yollara çıkması ile birlikte sürüş deneyimi yeni baş-
tan tanımlanacaktır. 5G sistemleri ve birbirleriyle iletişim halindeki otonom araçlar, şerit de-
ğiştirme uyarı sistemi, yaya algılama sistemi, hız uyarlama, acil çağrı ve konum bazlı hizmetler 
gibi özelliklerle hem trafiğin akışını hızlandıracak hem de kazaları en aza indirecektir. Dahası, 
şehirdeki trafik ışıkları ve uyarı levhaları ile iletişim içinde olan araçlar varacağımız yere ulaş-
mak için en kısa rotayı bulmamızı sağlarken, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmemizi 
sağlayacaktır. Böylece 5G ile şehir algımız da değişmiş olacaktır. 
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5G tarafından sunulan en önemli avantaj, V2V ve V2I iletişimlerinde daha da minimize edile-
bilen düşük gecikme süresinin yanı sıra, tek bir oturumda çok sayıda iletişim kanalı ve erişim 
noktası kullanma olanağı sunmakta ve bu da bağlantı yönetiminde ve hizmet sunumunda es-
nekliği artırmaktadır (IEEE, 2017).

2. 3. Sağlık
5G teknolojisi ile birlikte sağlık sektöründeki uygulamalar gelişim ve değişim gösterecektir. 
Mobil bağlantıya dayanan yeni sağlık uygulamaları, sağlığın ötesinde günlük hayatımızda ya-
şam kalitemizi arttırmaya yönelik büyük veri işleme ve hizmetleri geliştirmektedir.

5G ağları, sağlık hizmetlerinde yeni imkanlar sunacaktır. Hastaların tedavi olmak için doktora 
gitmeleri yerine 5G ağları, dünyadaki tüm hastaları ve doktorları birbirine bağlayabilecektir. 
IoT’ye daha fazla tıbbi cihazların bağlanmasıyla doktorların, hastanede bakım masraflarına ge-
rek kalmaksızın hastaları izlemelerine imkan sağlayacaktır. Dijital görüntüleme; analiz edilebil-
mesi amacıyla dünyanın herhangi bir yerinden gönderilebilir, sağlık hizmeti sunucularından 
uzakta yaşayan hastalara erişimi genişletebilir ve ikinci bir görüş alınırken maliyeti düşürebilir. 
Tedavi seçeneklerinin genişletilmesine ek olarak IoT, tıbbi araştırmacılara hastalıkların bireyle-
ri nasıl etkilediği konusunda daha fazla veri sağlayabilir ve bu sayede tedavileri özel durumla-
ra uyarlayabilir (Brookings, 2016).

5G, internete çok sayıda nesneyi bağlamak için platform sağlayarak nesnelerin internetinin 
kilit bir etkinleştiricisi olacaktır. 5G ağları, çok düşük enerji tüketimi gerektiren sensörleri, her 
15 yılda bir kez şarj ederek destekleyecektir. Bu yeni paradigma kan basıncı veya insülin ölçen 
vücuda takılan sensörler gibi tıbbi bağlantılı cihazlar için çok yararlı olacaktır. Üstelik, 5G alt-
yapılarının yüksek güvenilirliği ve güvenliği, meşru son kullanıcı ve sağlık uzmanlarının sağlık 
verileri ve hizmetleri etrafında gizlilik ve korsanlıkla ilgili kaygılardan kurtulmasına yardımcı 
olacaktır. Düşük gecikme süresi içinde 1 milisaniyeli hedefe ulaşan yeni 5G kapasitelerini dü-
şünürken, organ nakli alanında bile uygulamalar düşünebiliriz.

5G, yüz milyonlarca hastanın sağlık bakım kalitesini önemli ölçüde etkileyecek ve sağlık hiz-
metlerinin sunulmasında önemli değişiklikler meydana getirecektir. 5G, pek çok yeni iş mo-
dellerinin etkinleşmesine imkan sağlayacağı gibi sürdürülebilir daha sağlıklı bir yaşam için  
kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin önemli bir unsurunu oluşturacaktır. 
5G’nin sağlık sektörü içindeki etkisini en yakından tanımlayan ifade “sağlık bakımının kişisel-
leştirilmesi” olacaktır. Sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilmesi refah ve yaşam kalitesinde geliş-
meleri sağlamakla birlikte maliyetle ilgili tasarrufu ve üretkenlik yönündeki gelişmeleri de sun-
maktadır (Teece, 2017).

5G teknolojisi, sağlık alanı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlayacak üç teknolojik 
özelliklere sahiptir. Bunlar (Teece, 2017),
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• (a) düşük gecikme süresi, 

• (b) yüksek güvenilirlik ve 

• (c) çok sayıda cihaz ve sensörü destekleme ve bu cihazlardan ve sensörlerden gelen bilgi-
leri kritik ve anlamlı veri noktalarına çevirme becerisidir.

Bu özelliklerin etkileri, hem kritik görev hizmetlerin gerçekleşmesinde hem de sağlık bakımı-
nın kişiselleştirilmesinde eşit olarak hissedilecektir. 

5G, kritik müdahalelerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durumda, yüksek 
güvenilir ve düşük gecikme süreli ağlar sayesinde, hasta izleme cihazının ambulansa tehlike 
sinyali gönderdiği noktadan, yaşamsal bulgulara ilişkin yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve 
verileri akışa sokulabilecektir (Teece, 2017). 

Tıpta, nesnelerin  internetinin altını çizen 5G’dir. Bu, bir yandan hastalar arasındaki iletişim ve 
geri bildirimi diğer taraftan tıbbi cihazları ve izlemeyi kolaylaştıracak bağlı cihazlardan oluşan 
bir ekosistemi içermektedir (Teece, 2017). 

5G’nin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisine verilebilecek örnekler aşağıda yer almaktadır (Te-
ece, 2017).

Sürekli izleme: 5G, birçok sensör cihazlarının sürekli izlenmesini ve işlenmesini destekleye-
cektir. Bu durum, hastaların sürekli izlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu izleme özelliği ile 5G, ko-
ruyucu bakım etkinliğini önemli ölçüde artırabilecektir.  

Analitik tahmin: Sürekli izleme, yeni veri akışlarının gelişimini güçlendirecek olsa da, dağıtıl-
mış bilgi işleminin kullanımı, bu yeni veri akışları tahmine dayalı analitik ve akıllı bakım sağla-
yacaktır.

İş modelleri üzerindeki etkisi: 5G, sağlık bilişimini etkinleştirmesi, birim tabanlı hizmet su-
num fiyatlandırma modellerinden sonuç temelli modellere geçiş sürecini önemli ölçüde ko-
laylaştırma potansiyeline sahiptir. 

Uzaktan tanı ve görüntüleme: 5G de uzaktan tanı ve görüntüleme gibi alanlarda fayda 
sağlayacak ve tıbbi müdahalenin sağlanmasında, kritik tıbbil vakaların teşhisi ve tedavisinde 
önemli fayda sağlayabilecek sanal gerçekliğin uygulanmasını destekleyecektir.

Mobil teknolojiler çok hızlı geliştirilmekte ve çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Artık herkes 
akıllı cep telefonlarından istedikleri zaman ve istedikleri yerden internet üzerinden birçok 
hizmetten anında faydalanabilmektedir. Bu durumdan sağlık alanı da yararlanmaktadır. Ör-
neğin, geliştirilen mobil aksesuarlar ve yazılımlar sayesinde spor yaparken kaç adım attığı-
mız veya kaç kalori yaktığımızı otomatik olarak kayıt altına alabilmekte,  artık kalp atışı, EKG, 
tansiyon ve kan şekeri gibi tıbbi ölçümleri de mobil cihazlardan yapılabilmektedir. Kayıt altı-



TEKNİK DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5G VE DİKEY SEKTÖRLER RAPORU 47

na alınan parametreler anlık olarak doktorlara ulaştırılabilmekte ve acil durumlarda uzaktan 
sağlık hizmeti alınabilmektedir. Mobil teknolojiler sayesinde doktorlar, uzaktan hastanın tıbbi 
parametrelerini veya raporlarını inceleyebiliyor,yorum yapabiliyor hatta çok hassas robotlar 
sayesinde hastane dışındayken ameliyatlara katılabiliyor olması mobil teknolojilerin gücünü 
ortaya koymaktadır (SESAN, 2016). Sağlık ve 5G’ye ilişkin örnek Şekil 2-4’de yer almaktadır.

Şekil 2- 4 Sağlık ve 5G

Sağlık sektöründe öncü bir rol oynayabilecek bazı ilgili uygulama örnekleri aşağıda tartışılmış-
tır.

Sağlık görüntüleme: Sağlıkla ilgili göstergeleri izlemeye yarayan çeşitli türdeki sensörleri ve 
giyilebilir cihazları kapsamaktadır. Şu an için bu cihazlar merkezle  haberleşirken kısa mesafeli 
haberleşme teknolojilerini  ve LAN kullanılacaktır. Kişinin sağlık durumunu ve hastalık duru-
munu öğrenmesi veya kontrol etmesi için veriler uygulamalar (ör: akıllı telefonda) tarafından 
kullanılacaktır (ör: kan glukoz seviyesi kontrolü). Bu uygulamalar, genel olarak standardize 
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edilmemiştir. Verileri, periyodik veya gerçek zamanlı olarak üçüncü kişilere (ör: tıp doktoru, si-
gortacı, veri aracısı) iletme imkânı ile büyük veri analizlerine ve uzman bilgilerine dayanan bazı 
faydalı düzenlemeler öngörülebilmektedir. Halk sağlığı hizmetleri, bu türlü veriler (bireylerin 
gönüllülüğü ile), diğer veri kaynakları (ör: sosyal medya içerikleri) ile birlikte salgın hastalıkla-
rın başlangıcını gözlemleyebilmekte ve tespit edebilmektedir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, 
bu türden kazanımların gerçeğe dönüşmesi, veri güvenliğine verilmesi gereken önemi bir kat 
daha arttırmaktadır. Bireylerin kendilerine ait hassas içeriklerin korunması konusunda daha 
güçlü güvenlik garantisi talepleri olacaktır. Bu da verilerin bahsedilen amaçlarla kullanılması 
ihtimalini sınırlandıracaktır. Gevşetilmiş veri korunumu kuralları altında veri toplama ve kul-
lanma imkânlarının artması halinde bile büyük veri analizinden faydalanmayı tam gerçekleş-
tirmek için standartlaşmış veri formatları ve ara yüzler gerekli olacaktır. Ayrıca, sağlık hizmeti 
sistemlerinin bu veri analizlerini ve ilgili uygulamaları (şu anda Avrupa’da çok az sayıda hizmeti 
sistemi sağlık uzmanları için yazılan uygulamalar için ödeme yapmaktadır) desteklemek için 
politikalarını geliştirmeleri gerekecektir. Bu üst katman konular bir operatörün geleneksel re-
kabetinin dışında kalıyor olabilecektir. Fakat operatör, görüntüleme cihazları ile üçüncü kişi 
veri toplayıcıları arasındaki iletişimde bir rol oynayabilecektir. Burada, bant genişliği ve gecik-
me süresi gereksinimleri kritik olmayabilir ve var olan hücresel teknolojiler ile adreslenebilir. 
Asıl mücadele, metrekare başına düşen bağlantıların sayısındaki kitlesel artışa, belirli bir se-
viyede hizmet kalitesi ile (Quality of Service-QoS) cevap verebilecektir (NGMN, 2015). Sağlık 
görüntüleme sistemine örnek Şekil 2-4’de verilmektedir.

Şekil 2- 5 Sağlık Görüntüleme Sistemi
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Uzaktan sağlık hizmeti: Kişiye özgü muayene ve istişarelere, tedavilere ve geleneksel sağlık 
kurumlarının dışında hasta izlemeye imkân verecektir. Hastalar ve hizmet sağlayıcılar video 
konferanslar ve uzaktan müdahale seçeneklerini kullanabileceklerdir. Bu, sağlık sensör ve ci-
hazlarından elde edilen sağlık verilerini uzaktan transfer ile tamamlanabilecektir (gerçek za-
manlı veya buluta önceden yükleme yapılarak). Ayrıca, akıllı ilaç cihazları uzmanlar tarafından 
rutin olarak kontrol edilerek ilaç dozlarını ayarlamada kullanılabileceklerdir. Sensörlerden ge-
len bilgiler ile doktorlar tedavideki ilerlemeleri gerçek zamanlı olarak takip edebilecekler, ses 
ve video yönlendirmeleri ile tedavide değişiklik yapabileceklerdir. Bu uygulamalar, özellikle 
sağlık hizmetine ulaşmak için mesafe kat etmeleri gereken kişiler için faydalı olacaktır. Burada, 
telekom operatörlerine roller düşecektir. Bant genişliği ihtiyacı videoların ve verilerin özel-
liklerine göre değişebilecektir. Gerçek zamanlı müdahale imkânı veren uygulamalar düşük 
gecikme ihtiyacı doğurabilir. QoS, bazı kritik hizmetlerde çok önemli olabilir ve operatörlere 
yasal güvenilirlik zorunlulukları getirilme ihtimali de bulunmaktadır (NGMN, 2015).

Yardımlı ameliyat: Tele yardım ve veri akışı ile bir cerrahın başka bir cerrahı uzaktan yönlen-
direrek ameliyatın gerçekleştirmesidir. Örneğin bir odadaki cerrah, videodan bakarak diğer 
cerraha ne yapacağını tarif edebilecektir. Telekom operatörü sanal müdahaleyi ve görüntü 
geri bildirimini sağlamada görevli olacaktır. Bu yüzden bağlantının güvenilirliği, kritik olacak-
tır. 3D videoları ve gerçek zamanlı fotoğrafların gönderilebilmesi için yüksek bir bant genişliği 
gerekli olacaktır. Aşağıda bahsedilecek olan uzaktan ameliyatta olduğu gibi burada gecikme 
çok kritik olmayabilir. Ancak, hizmet kalitesi garanti edilmeli ve karşılanmalıdır. Diğer teknik 
kısıtlamaların yanı sıra, güvenilirlik üzerindeki yasal zorunluluğun da birçok etkileri olacaktır. 
Ağdaki bir problem, ameliyatın yanlış gerçekleşmesine neden olabilecektir (NGMN, 2015). 

Uzaktan ameliyat: Bir cerrahın, ameliyatı uzaktan bir robotu kontrol ederek gerçekleştirme-
sidir. Aşırı yüksek güvenilirlik ve çok düşük gecikme süresi gerekli olacaktır. Ayrıca, yüksek çö-
zünürlüklü video ve fotoğrafların cerraha gönderilmesi uplinkte yüksek bant genişliği gerekti-
recektir. Bu uygulamanın acil durumlarda uygulanabilmesi için her zaman ulaşılabilir robotlar 
ve bu konuda eğitimli cerrahların olması gereklidir. Yüksek hizmet kalitesi gerektirdiği için, 
ekonomik kısıtlamalardan dolayı ancak bazı merkezlerde hizmet verebilmesi olasıdır. Alterna-
tif yayılma yöntemleri keşfedilebilecektir (ör: ticari şebeke paylaşımı gibi). Güvenilirlik üzerin-
de olacak yasal yükümlülükler, telekom operatörlerinin kâr etme imkânlarını kısıtlayabilecektir 
(NGMN, 2015). Şekil 2-6’de uzaktan ameliyat sistemlerine örnek görüntü verilmektedir.
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Şekil 2- 6  Uzaktan Ameliyat Sistemleri

Bilgi aracılığı: Katma değerli hizmetler sağlamak için bilgi işlemeye yarayan birkaç alandan 
oluşur. Örneğin, hastanelerin mal varlıkları, gömülü sensörler yardımı ile gerçek zamanlı ola-
rak izlenebilir ve yönetilebilir. Hasta kabul ve çıkışları sensörler yardımı ile takip edilebilir (ör: 
giyilebilir cihazlarla) ve gerçek zamanlı faturalandırma yapılabilir. Pozisyonlama, büyük veria-
nalizi, uzaktan yönetim ve kontrol, ekosistemdeki ortaklarla iletişim (ör: sigorta şirketleri, ban-
kalar) ve faturalandırma platformu gibi şeyler bilgi aracılığının gerekli bileşenleridir. Sistem 
gereksinimleri gerçekleşecek olan işlere ve koşullara göre değişebilir (NGMN, 2015). Uzaktan 
yönetime ilişkin görsel örnek Şekil 2-7’da yer almaktadır.

5G Teknolojisi ile  sağlık sektörünü yeniden şekillendirebilecek yenilikçi fikirler de ortaya çık-
maktadır. Yeni sensör teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık alanındaki dijital gelişmeler-
le birlikte kullanılabilinecek ve 5G teknolojisi ile daha da gelişme imkânı bulabilecektir (tek-
dozdijital, 2013).
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Şekil 2- 7 5G Sağlık Sektörü Uzaktan Yönetim

Kaynak: https://www.qualcomm.com/news/onq/2017/10/30/previewing-5gs-effect-health-care-

industry

Sağlık sektörüne yönelik kullanım durumlarına göre kritik parametreler Şekil 2-8’de yer almak-
tadır (5G-PPP, 2015a).

Şekil 2- 8 Sağlık Örümcek Diyagramı
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Örümcek diyagramına göre;

Hastanede değerlendirme ve müdahale yönetiminde: Konumlama doğruluğu; 5G Altyapı 
PPP hedeflerine ve Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzey-
de bir gereksinim, kapsam, gecikme süresi, yoğunluk; yüksek düzeyde gereksinim, veri oranı, 
hız, güvenilirlik; mevcut sistemlerle karşılabilen orta seviye gereksinim gerektirmektedir. 

Robotik durumlar: Güvenilirlik, gecikme süresi, veri oranı; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve 
Anahtar Performans Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim, 
yoğunluk, kapsama; mevcut sistemlerle karşılabilen orta seviye gereksinim gerektirmekte, hız, 
konumlama doğruluğu, düşük gereksinim seviyesi veya spesifik sınırlamanın olmadığını gös-
termektedir.

Uzaktan izleme: Yoğunluk, hız, kapsama; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans 
Göstergelerine (KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim, veri oranı, güvenilirlik; 
yüksek düzeyde gereksinim, konumlama doğruluğu, gecikme süresi; mevcut sistemlerle kar-
şılabilen orta seviye gereksinim gerektirmektedir.

Akıllı ilaçlar: Yoğunluk; 5G Altyapı PPP hedeflerine ve Anahtar Performans Göstergelerine 
(KPI) karşılık gelen çok yüksek düzeyde bir gereksinim, hız, kapsam, konumlama doğruluğu, 
güvenilirlik; yüksek düzeyde gereksinim, veri oranı, gecikme süresi; mevcut sistemlerle karşı-
labilen orta seviye gereksinim gerektirmektedir.

2. 4. Enerji
Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, gelişmiş ülkelerde ise artan tek-
nolojiye bağlı olarak artan ihtiyaç, enerjiye olan talebin hızla artmasına sebep olmaktadır. 
Enerji, üretimde zorunlu bir faktör olup bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyeli-
ni yansıtmakta olan temel göstergelerden biridir. Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında 
doğrusal bir ilişki olup ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı görül-
mektedir (Koç ve Şenel, 2013).

Enerji sektörü her ülke ekonomisinin temel sürücü gücü olmuştur. Enerji üretim ve kullanım 
teknolojilerine ilişkin alınacak yatırım kararları ileriye dönük değiştirilemez etkiler yaratmakta-
dır. Yani ülke ekonomisinin özellikle sanayisi bakımından randımanlı olabilmesi için enerjiyi; 
ucuz, kaliteli ve sürekli kaynaklardan sağlaması gerekmektedir (Angı, 2010).

Tarihsel olarak bakıldığında son kullanıcı profilleri büyük merkezi ve hidroelektrik santralleri 
yoluyla talebin karşılanmasına olanak tanıyordu. Şu anda enerji talebini karşılama konusun-
da yapılan planlamalar küçük üretim istasyonlarına yöneliktir (rüzgar, güneş, biogaz vb. gibi 
birçok enerji kaynağı). Yapılması planlanan bu değişiklikleri yönetebilmekve çözebilmek için 
akıllı şebekeler (smart grid) gerekmektedir. Ön plana çıkarılmak ve yaygınlaştırılmak istenen 
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bu akıllı şebekeleri çalıştırmak için gereken veri ve iletişim büyük önem taşımaktadır.

Avrupa’da kamu hizmetleri, uzun yıllar, gözlemlenebilirlik ve kontrol sağlamak için özellikle 
transmisyon gerilimi seviyesinde sağlam ve verimli altyapı geliştirmiştir. Dağıtım şebekele-
ri, beklenen en yüksek talebi karşılamak için orijinal tasarım ilkelerinin dışına çıkmamak için 
geride kalmıştır. Bu durum uygun fiyatda olmayabilir. Bu sebeple, akıllı şebekeler iletim şe-
bekesi ve sayacın ötesine odaklanarak üretici konumuna gelmektedir. Gözlemlenebilirliği ve 
kontrolünü bu seviyeye genişletmek için ise iletişim altyapılarına ihtiyaç duyulacaktır (5G-PPP, 
2015b).

Enerji sektörü, 5G teknolojisinin imkanlarını kullanacak sektörlerin başında gelmektedir. 5G 
teknolojilerinin enerji sektörüne büyük katkı yapması beklenmektedir. Enerji santralleri 5G 
imkanları ile donatıldığında daha verimli çalışacaktır. Akıllı şebekeler enerjiyi daha ekonomik 
ve etkin bir biçimde dağıtacaktır. Akıllı sayaçlar sayesinde evlerimizde, fabrikalarda, üretim 
yerlerinde kullandığımız enerji kaynakları ve kullanım alışkanlıkları uzaktan yönetilerek ciddi 
miktarlarda tasarruf etme fırsatı bulunacaktır.

Sosyal, ticari, teknik ve sektörel alanlardaki değişiklikler nedeniyle, Avrupa enerji endüstrisi 
hem arz, hem de talep tarafından değişen koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadır. 2020 ko-
şullarında bireysel kullanıcıların, yerel topluluklar ve bölgelerin mevcut enerji üretim ve kulla-
nımı ile ilgili kararlarını, mevcut stratejilerden bağımsız alabileceklerdir. Bunun önünü açacak 
her türlü altyapı kurulacaktır. Fiziksel altyapı büyük oranda değişmeyecektir ancak fiziksel alt-
yapıyı kullanma şeklinde değişikler olacağı, yeni olanaklar sağlanacağı öngörülmektedir.

Bu da nesnelerin interneti, ev otomasyonları, sosyal medya ve akıllı kullanıcıların var olacağı, 
merkezi kumanda ve kontrol yöntemlerinin olacağı, merkezi ve dağıtılmış istihbarat ile düzenli 
koordineli bir şekilde çalışacağı anlamına gelmektedir. Kısacası elektrik artık kişiselleşebile-
cek, yaşadığımız coğrafyaya göre, yaşadığımız ortama göre ihtiyaçlarımıza göre yani kullanıcı 
profiline göre tanımlanabilecektir. Buna verilebilecek en büyük örnek elektrikli 

Araçlardır (5G-PPP, 2015b). Elektrikli araçlar ve nesnelerin internetine ilişkin görseller Şekil 2-9 
ve Şekil 2-10’da yer almaktadır.

Şekil 2- 9 Elektrikli Araçlar
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Şekil 2- 10 Nesnelerin İnterneti

Elektrik endüstrisi uzun yıllar denenmiş ve test edilmiş yöntemler ile operasyonel bakım yön-
temleri ve güvenilir altyapı ile istikrarlı ve değişmeyen bir altyapının  endüstri olarak kalmıştır. 
Son on yılda Avrupa elektrik endüstrisi, öngörülebilir ve güvenilir bir güç dağıtım ortamından, 
aralıklı ve değişken güç kaynaklarının sevk edilebilir ve kontrol edilebilir güç üretiminin yerini 
aldığı çok dinamik, öngörülemeyen bir ortama dönüşmüştür.

İletim ve dağıtım şebekeleri vasıtasıyla sağlanan geniş merkezileştirilmiş nesil, toplulukların 
yakınında bulunan küçük, dağıtılmış nesle meydan okumaya başlayacaktır. Uygun fiyatlı depo-
lama çözümleri ve taleplere yanıt verme mekanizmalarının ortaya çıkması – maksimum talebi 
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karşılamak için esneklik üretmek yerine mevcut nesilleri karşılamak için esneklik yaratarak-şe-
beke istikrarı için yeni ek bir yol getirecektir. Bu algılama ve kontrol için son derece güvenli ve 
kullanılabilir iletişim gerekmektedir.

Kritik uygulamalarda dâhil olmak üzere, arabadan ev aletlerine kadar elektrikle çalışan aletler-
de artış vardır. Bu cihazların enerji tüketimini yönetmek, kontrol etmek ve mikro/makro ölçekte 
enerji verimliliği sağlamak için gereklidir. Nesnelerin interneti için veri çok önemlidir. Veri, 
elektrik endüstrisi için önemli bir kaynak haline gelmektedir. Nesnelerin internetinin geliştiril-
mesi, gerçek zamanlı açık verilerin halka açık hale getirilmesini gerekmektedir, muazzam mik-
tarda üretim ve tüketim verisi sağlanacaktır. Bu teknolojilerin birleşimi, yüksek enerji verimli, 
yüksek katma değerli, düşük maliyetli hizmetlerin sunulmasını sağlayacaktır.

Akıllı şebekelerin gelecekteki kullanım örnekleri şu şekilde özetlenmektedir (5G-PPP, 2015b);

• Gelecekteki akıllı şebekelerden, kendi kendini iyileştiren ağlar, yüksek hızlı arıza konumu, 
yalıtım ve güç restorasyonu beklenmektedir. akıllı şebekelerde arıza durumuna hızlı tepki 
vermek, koruyucu fonksiyonların birbirleriyle az gecikme süresi ile iletişim kurması bekle-
necektir. Kendi kendini iyileştiren ağlar geniş bir konudur ve birçok farklı özellik içermek-
tedir; koruma sistemi çalışma süresi boyunca diğer koruyucu cihazları bloke etmektedir, 
böylece devre kesiciyi açmadan önce arıza ile kesilen alan en aza indirilecektir. Hat dife-
ransiyel koruması gibi daha seçici koruma uygulamaları da bu kategoriye girmektedir

• Uzaktan erişim sağlanan dağıtım, üretim birimleri, bağlantı kesilmesi gereken alana ait 
değilse, şebekeye bağlı kalması sağlanacaktır

• Arıza süresi boyunca şebekenin topolojisi kolayca yeniden düzenlenebilir, böylece güç 
restorasyonu mümkün olan en hızlı şekilde yapılabilecektir

• Güç dağıtım otomasyonunda, bölmeler arasındaki şalt mekanizması kilitlenmesi son de-
rece önemlidir. Trafo ana anahtarlamalı kilitleme, bügünkü IEC-61850 8-1 GOOSE mesaj-
larıyla aynı veya benzer şekilde mesaj alışverişi yoluyla dağıtılmış bir şekilde gerçekleştiril-
melidir. Bu nedenle, bölme kontrol üniteleri arasındaki kablolama, bu mesajların güvenilir 
bir şekilde iletilmesi ile değiştirilebilir.

• Dağıtılmış enerji kaynaklarının entegrasyonu, aşırı yüklenmeyi önlemek ve koruyucu me-
sajlar yoluyla sistem güvenilirliğini sağlamak için fotovoltaik gibi yenilenebilir enerjinin 
beslenmesini kontrol etmeyi gerektirir. Fotovoltaik enerji yani solar enerji sistem güvenir-
liğini sağlamak için ideal bir yöntemdir.

Ayrıca, mikro şebekeler, gelecekteki elektrik akıllı şebeke mimarisi ve ilgili kontrol ağında bü-
yük bir etkiye sahiptir. Mikro şebeke; geçen yüzyılın sonunda ortaya çıkan yeni bir enerji kay-
nağı ve şebeke yönetim teknolojisi olup bağımsız olarak kontrol edilen, dağıtılmış üretimle 
birlikte güç sağlayan elektrik şebekeleridir. Bunlar, yenilenebilir ve temiz kaynakların şebe-
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keye dâhil olmalarına, talep tarafı yönetimi ve var olan enerjinin maksimum kullanımına izin 
verebilir. Temel şebekenin bir parçası ve endüstriyel/ ticari tüketici uygulamalarından oluşan 
bir mikro şebeke sistem, şebekeden bağımsız veya şebeke bağlantılı mod olarak çalışabilir 
(Kocaman, 2014).

Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine bağlı olarak, enerji dağıtım şebekelerinde yeni zorluk-
lar ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji sürekli ve stabil 
değildir, hava koşulları (güneş miktarı, rüzgar hızı gibi) verimliliği etkilemektedir. Buna bağlı 
olarak, yenilenebilir enerji üretimini arttırmak, nükleer ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azalt-
mak ve yenilenebilir enerjilerin kullanımını optimize etmek için elektrik akışlarının gerçek za-
manlı, dinamik bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönlendirme,  yeni elektrik teç-
hizatı gerektirecek, aynı zamanda elektrik dağıtım şebekeleri için yenilenmiş bir denetim ve 
kontrol ağı da gerektirecektir. Bu gözetim ve kontrol ağı, sayaçlardan gerçek zamanlı ölçümler 
gibi dağıtılmış verileri iletmek ve işlemek için de geçerli olacaktır (5G-PPP, 2015b). 

Enerji üretiminde yükselen maliyetler ve son kullanıcılara elektrik enerjisinin dağılımı, enerji 
sektöründe büyük bir dönüşümün temel nedenleri olarak görülmektedir. Enerjinin dağıtımın-
da ve kullanımında iyileştirme sağlamak ve verimliliği artırmak, arz ve talep arasındaki boş-
lukları en aza indirgemek için uygun üretim düzeylerini belirlemek ve atıkları en aza indirerek 
gerekli enerji sağlayacak yeni bir imkan olacaktır.

5G iletişim teknolojileri, yeni altyapıyı uygulamak için gerekli imkanı sağlayacak ve sınırlı ener-
ji kaynaklarının üretimi, dağıtımı, kullanımı ve koordinasyonunda verimlilik artışı gösteren iki 
yönlü enerji dağıtımını ve yeni iş modellerini destekleyecektir. 5G teknolojisi, akıllı şebeke 
özelliklerinin ve verimliliğin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Birçok bağlantısız, enerji tüke-
ten cihazın düşük maliyetli bağlantılarla şebekeye entegre edilmesine izin vererek 5G, bu ci-
hazların enerji ihtiyaçlarının daha iyi tahmin edilmesini desteklemesine yönelik daha doğru bir 
şekilde izlenmesini sağlayacaktır. Bu cihazları akıllı bir şebeke ile bağlayarak, talep tarafı yöne-
timi, yük dengelemeyi destekleyerek elektrik zirve noktalarını azaltmaya ve nihai olarak enerji 
maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak şekilde geliştirilecektir. Bu verileri 5G bağlantıları ile 
yakalamak, daha büyük şehirlerin ve hatta daha büyük alanların enerji altyapı harcamalarının 
daha verimli bir şekilde planlanmasını ve kesintileri azaltmasını sağlayacaktır (Engerati, 2017).

Ayrıca yeni depolama çözümleri, daha yüksek enerji depolama kapasitesi sunan yeni pil mal-
zemeleriyle dağıtım sürecinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu yeni enerji üretimi ve de-
polama senaryoları ortaya çıktıkça elektrikli araçların ve IoT’nin yaygınlaşması meydana gele-
cektir. 5G şebekeleri ile düşük gecikmeli ve son derece güvenilir iletişim, akıllı şebekelerdeki 
iletişim gereksinimlerini karşılayacaktır 5G Americas, 2017).

Akıllı şebeke ana taşıyıcı ve omurga alanlarında, ağlar gerekli kontrol monitörlerini ve arıza 
korumasını sağlayacaktır. İletişim; otomatik arıza tespiti, güvenlik, esneklik ve güvenilirlik için 
gecikme konusunda gereksinimlerini karşılamak üzere üretilmiştir. Ağ sistemlerinin güveni-
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lirliği ve güvenliği, cihaz doğrulama, verinin korunması ve uç cihazların kimliğini içeren kritik 
uygulamalarında gereklidir (5G Americas, 2017).

Enerji sektörüne yönelik şebeke erişimi, şebeke alt yapısı ve şebeke omurgasına ilişkin kritik 
parametrelerinin gösterimi Şekil 2-11’de yer almaktadır.

Şekil 2- 11 Enerji Sektörü İçin Örümcek Diyagram

Erişim iletişim sistemleri, gecikme, güvenilirlik ve bant genişliği gereksinimlerini karşılıyor ol-
masıyla çok sayıda akıllı sayacın verimli bir şekilde bağlanmasını sağlamaktadır (5G Americas, 
2017).

Enerji verimliliğinde ise 5G’nin geçmişteki nesil kablosuz teknolojilerden daha fazla maliyet 
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ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Akıllı şehir aydınlatması için potansiyel bir adım olan akıllı 
sokak aydınlatması, bir başka fayda sağlamaktadır.Yayalar veya araçlar yokken kamusal ay-
dınlatmayı otomatik olarak kısmak suretiyle akıllı aydınlatma mahalleyi güvende tutarken güç 
tasarrufu yapabilir ve ışık kirliliğini azaltabilir. Şehrin geniş bant ağına bağlı akıllı aydınlatma 
yerel hava kalitesini de izleyebilir (Engerati, 2017). 

Bu genel yarar ve enerji sektörü faydalarının ötesinde 5G, AB H2020 destekli VirtuWind proje-
sinde inceleme altına alınmış yeni hizmetler ve çözümler için fırsat sunmaktadır. VirtuWind’in 
amacı, rüzgar parklarında alan adı ve alanlar arası senaryolar için SDN ve NFV dayanan bir ağ 
altyapısı geliştirmek ve göstermektir (Engerati, 2017). 

Rüzgar çiftlikleri için 5G, rüzgar çiftliklerinin güvenli ve verimli çalışması için katılımcıların sen-
sörler, çalıştırıcılar ve ağ aygıtları (örn. Yönlendiriciler) gibi bileşenlere uzaktan erişmesini ge-
rektirir. Bunu mümkün kılmak için bir rüzgar çiftliğinin yerel kontrol ağı, bireysel rüzgar tür-
binlerini ilgili kontrol merkezine bağlar. Yerel kontrol merkezi, yerel ağın şirket ağlarına veya 
internete bağlanarak katılımcıların çiftliğin cihazlarına ve verilerine erişebilmelerini sağlıyor. 
Bununla birlikte, böyle kontrol ağı yapıları, kurulum, çalıştırma ve bakım için karmaşık ve ma-
liyetlidir. SDN ve NFV’yi kullanmak, işlemleri daha hızlı ve daha basit hale getirmekte ve bir 
donanım gereksinimini azaltarak, bir kontrol ağı altyapısının hem sermaye hem de operasyon 
giderlerini azaltmaktadır (Engerati, 2017). 

AB Ufuk 2020 Programı içinde Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji (Secure, Clean and Efficient 
Energy) alanı; Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır. Alanın amacı gü-
venilir, düşük mâliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji 
sistemlerine geçişin sağlanmasıdır (TÜBİTAK, Ufuk 2020).

 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanı, ağırlıklı olarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılma-
sı, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele edilmesine odaklanılmıştır. 
Dolayısıyla, sözkonusu alan aracılığıyla; AB’nin sera gazı emisyonlarının 1990 yılındaki sevi-
yeye göre, 2030 yılına kadar en az %40 oranında azaltılması, enerji verimliliği yoluyla enerji 
tüketiminin %27 düşürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki 
payının %27’ye çıkartılması, böylece AB’nin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerinin gerçekleştiril-
mesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 

 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji alanında yer alan konu başlıkları 3 çağrı altında toplanmıştır 
(TÜBİTAK, Ufuk 2020);

1. Enerji Verimliliği:

• Binalar ve tüketiciler

• Isıtma ve soğutma
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• Sanayi ve ürünler

• Sürdürülebilir enerji için finansman

2. Rekabetçi Düşük Karbonlu Enerji

• Yenilebilir elektrik üretimi ve ısıtma/soğutma

• Elektrik ağları

• Enerji depolama

• Sürdürülebilir biyoyakıtlar ve alternatif yakıtlar

• Enerji sistemlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutu

3. Akıllı Şehirler ve Toplumlar

• Büyük çaplı uygulama projeleri

• Akıllı şehirler ve toplumlar çözümlerinin yayılımını piyasa talebini tetikleyerek artırmak

2. 5. Tarım
Tarım, dünyada olabilecek en ileri teknikler uygulansa da doğa koşullarına bağlılık göstermek-
tedir. Yetiştirilen herhangi bir ürün için, öncelikle iklim, toprak ve yer şekilleri burada en önemli 
etkenleri oluşturmaktadır. En ileri teknolojiler dahi kuraklık, fırtına, düşük sıcaklık, şiddetli ya-
ğışlar karşısında çaresiz kalmaktadır. Doğa koşullarının tarımsal faaliyetlere uygun olduğu or-
tamlar, başka bir deyişle tarım arazileri, insanın akıl ve kas gücü, üretim araçları ve teknolojinin 
olanakları ile birleştirildiğinde bir anlam kazanmaktadır (Nedir, 2016). Tarım, verimli üretime 
olanak tanımak için sensörleri, bilgi sistemlerini, geliştirilmiş makineleri ve yönetim sistemleri-
ni birleştiren bir dizi teknolojinin yol açtığı dönüşüm sürecine girmektedir (İlgiliforum, 2010).

Tarımda bu dönüşüme yönlendirilecek konuları,  başlıklar halinde özetlemek gerekirse 
(NGMN, 2016); 

• Nüfus artışı: Bu yüzyılın ilk yarısında dünya nüfusu daha önce hayal bile edilemeyecek 
boyutlara yükseldiği için küresel gıda, yem ve tekstil ürünlerine duyulan ihtiyaç ve talep 
iki katına çıkmış bulunmaktadır. Bunun  yanı sıra biogaz enerjisine duyulan talep arttıkça 
bitkilere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Az olan tarımsal ürünlerin farklı amaçlar için de 
kullanılıyor olması tarımsal kaynaklar üzerinde baskı oluşturmaktadır. 
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• İklim değişiklikleri: Güneş ışınları, sıcaklık ve yağış ürünün büyümesinde etkili olan te-
mel faktörlerdir. İklim değişikliklerin tarımsal koşulları etkilemesi, gıda arzını ve güvenliğini 
önemli ölçüde etkilemektedir. 5G teknolojisinin bu etkileri azaltmada etkili olacağı öngö-
rülmektedir. Buna kısaca ‘akıllı tarım’ denilmektedir. Hasat zamanları, toprağın nem den-
gesi, hava durumu net bir şekilde raporlanabilecektir. 5G teknolojisi aracılığıyla yapılacak 
olan yeniliklerin sera gazı emisyonlarını da azaltacağı öngörülmektedir.

• Yiyecek kalitesi: Tarımda üretilen yiyeceklerin kalitesi arttıkça yiyecek kalitesine duyulan 
talep de artacaktır. Artan talep, tarım ile uğraşan çiftçiyi teşvik edici unsurlardandır. Kalite 
arttıkça tüketim arzusu artacaktır, bu da üreticiyi ekonomik anlamda memnun edecektir. 
5G teknolojisi ile gelecek olan yeniliklerin tarımda üretilecek olan yiyeceklerin kalitesini 
arttıracağı öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre,  küresel açlıkla birlikte 2050 yılına ka-
dar küresel nüfus 9.1 milyara ulaşırsa dünya gıda üretiminin %70 oranında ve gelişmekte olan 
ülkelerde gıda üretiminin artması gerektiği belirtilmektedir. 

Akıllı tarım, tarımla ilgili işlemleri ve süreçleri geliştirmek, izlemek, otomatikleştirmek ve ge-
liştirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanmasını tanımlamak için kullanılan bir 
terimdir. Tarımcılıkla ilgilenenler hava durumu, arazi, bitki, ürün, hayvancılık, lojistik ve maki-
neler hakkındaki veri ve analizlere ilişkin bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgiler, sensörler 
aracığıyla toplanarak hücresel kablosuz ağ üzerinden gerçek zamanlı erişim sağlamak üzere 
merkeze iletilir.  Bu da akıllı tarımda; toplanan verilerin analiz edilmesine, verimliliğin artırılma-
sına, işlemlerin düzenlenmesiyle işlemsel performansın geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu durumda akıllı tarım uygulamalarında IoT büyük bir öneme sahiptir.  Bu kapsamda, IoT 
teknolojisinin getireceği akıllı tarımın faydalarını anlayabilmek için de tarımın geliştirilmesine 
yardımcı olacak unsurlara aşağıda yer verilmektedir (Lanner, 2016);

• Su yönetimi: sulama sistemleri tarım alanında en yaygın kullanılan özelliklerden bir ta-
nesidir. Sulama sistemlerinde performansı arttırmak için çitçiler, sensörlerden elde edilen 
verilere erişebilirler ve böylece su kaynaklarının nereye yönlendirileceği, suyun hacmiyle 
ilgili olan miktarı ve ne kadar süreyle kullanacağını belirler.

• Gübreleme: Toprağın ihtiyaç duyduğu ürünlerin toprağa verim kazandırmak amacıyla 
verilmesidir. IoT çözümlü bir gübreleme ile çitçiler, kaç tane ve ne kadar miktarda gübre 
vereceğini  uzaktan kontrol edebilir. Gübre konsantrasyonunu izleyebilir ve gerektiğinde 
gerekli seviyeye gelmesi amacıyla ayarlama yapabilir.

• Hayvancılık: IoT özellikli sensörlerle, çiftçiler hayvanların dolaşımını takip edebilir. Hay-
vanlar üzerinde gerçek zamanlı biyomedikal veriler sağlayan sistemler geliştirilmektedir.

• Ürün iletişimi: Tarım alanlarının küresel ürün şartlarına ayak uydurabilmesi gerekecektir. 
Akıllı tarım IoT çözümleri; üretimi artırmak, atık ve maliyetleri ve kaynak tüketimini en aza 
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indirgemek için kullanılabilir. Akıllı telefon veya tabletlerden ürününün ekili olduğu topra-
ğın durumu izlenebilecektir.

• Sondaj, tohumlama ve püskürtme: Otonom araçlar, bu pazarın büyümesinden sonra 
akıllı tarımda önemli bir yere sahiptir. Sondaj, tohumlama ve püskürtme gibi işlemleri ye-
rine getirmek için üretilen uzaktan kumandalı otonom traktörler mevcut durumda pilot 
projelerde kullanılmakta ve inanılmaz sonuçlar ortaya koymaktadır.

• Havadan ürün izleme: Toprak değişimi ve sulama gibi konularda geniş bir alanı izlemek 
oldukça zor ve maliyetlidir. Ancak Mikro Elektro Mekanik Sistemler (Micro-Electro-Mecha-
nical Systems –MEMS)  sensörleri ile donatılmış droneler sayesinde tarımsal alanları izle-
me, daha ekonomik ve daha belirleyic olacaktır. Verimli ürün yönetimine de imkan tanın-
maktadır.  

Tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, gıda verimliliğini arttırmada önemli bir po-
tansiyel sunmakta ve aynı zamanda kaynakların sürdürülebilirlik yönetimini sağlamaktadır. 
Donanım ve yazılımdaki en son güncellemelere ağırlık verilerek yeni tarım sistemleri oluştu-
rulmakta ve var olan sistemler geliştirilmektedir. Verimliliği arttırmak için hava ve toprak sıcak-
lığı, rüzgâr hızı, nem, güneş radyasyonu, yağış ve diğer faktörleri inceleyen sistemler çiftçilere 
yardımcı olmak için kullanılacaktır.  Belirli bir alana özgü tüm tarım verileri ve hava tahminleri 
gibi diğer yerelleştirilmiş bilgilerle birleştirilerek çiftçilere bir dikim planı hazırlanacak ve daha 
iyi verim tahminleri için zaman aralığı belirlenecektir (NGMN, 2016).

Bu kapsamda, gerçek zamanlı verilerin elde edilmesini sağlayacak bir teknolojiye sahip oldu-
ğundan 5G, tarımsal uygulamalarda kullanıldığında sistemlerin izlenmesine, takip edilmesine 
ve otonomlaşmasına imkan sağlayarak akıllı tarımın oluşmasında önemli bir rol alacaktır. Ta-
rımsal IoT cihazları ürünle iletişime geçerek çitçilerin her şeyi günlük olarak daha iyi ölçmele-
rini sağlayacaktır. Geliştirilmiş ürün yönetimine, çevre faktörlerinin izlenmesine, hayvancılıkla 
ilgili analizlere ve hava durumu hakkındaki bilgilerin sağlanmasına imkan tanıyacaktır. Tarım 
ve çiftçilikte bu hususlar büyük önem taşımaktadır. Mevcut teknolojiler, akıllı tarım için gerekli 
olan veri miktarlarını ve hızı sağlayacak yeterlilikte değildir.  Bağlantıların sağlanabilmesi için 
mikro hücreler, MIMO ve ağ dilimleme gibi  gelişmekte olan teknolojilerin kullanılması gerek-
mektedir.  Akıllı tarımın hayata geçirilebilmesi için ağ altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştı-
rılması tarım sektörünü önemli ölçüde değişime uğratacaktır (Carritech).

Tarımda bir operatörün rol oynayabileceği bazı ilgili kullanım durumları aşağıda yer almakta-
dır (NGMN, 2016);

Veri Odaklı Tarım: Artan talepleri, maliyeti etkin bir şekilde karşılamak için büyük ölçekli etkin 
tarım ve ticaret gerekmektedir. Öte yandan, yerel taze ürünler, tükettiğimiz gıdaların kalitesini 
iyileştirmek/korumak için değerlidir. Her iki alanda da ICT, tarımın verimliliğini ve sürekliliğini 
arttırmaya yardımcı olabilecektir. Verim bilgisi, toprak testleri, tohum çeşitleri, gübre çeşitleri, 
sulama esasları vb. içeren haritalar ve sensör verileri temel alınarak çiftçiler yeni bir ekim harita-
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sı üretebilecektir. Tüm veriler sahada toplanacaktır ve çiftçinin tercih ettiği buluta aktarılacaktır. 
Bu da uzaktan kontrol ve kumanda sistemine sahip olmamızı sağlayacaktır. Algılama sadece 
bitkiler için değil hayvan yetiştirmede de kullanılabilir, örneğin otlatılmaya çıkarılan sürünün 
uzaktan kontrol edilmesi, belirli bir saha alanı içerisinde olup olmadığına hâkim olunabilmesi 
gibi özelliklere sahip olunabilecektir. Bu bahsedilen izlemeler sensörler ile yapılacaktır. Veri 
odaklı tarım modeline Şekil 2-12’da yer  verilmektedir.

Şekil 2- 12 Veri Odaklı Tarım Modeli

Otonom Tarım Makineleri: Tarım makineleri giderek otomatik bir hale gelmektedir. İnsana 
bağımlılık azalmakta, hasat makineleri, kırpma makineleri insandan otonom çalışır bir konu-
ma gelmektedir. Çiftlik makineleri, toprak durumu ve ekin artışı gibi çeşitli sensör verilerini 
raporlayabilir. Böylece çiftçi, çiftlik durumunu ve makine kontrolünü uzaktan izleyebilir. İletişim 
türü, çiftlikteki farklı makineler bilgi göndermek üzere birbirleriyle iletişim kurdukları zaman 
veriler buluta yüklendiğinde cihazdan cihaza iletişimi içermektedir. Cihazlar arasındaki iletişim 
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zamana duyarlıdır ve makineler sadece çiftlikte çalışması gereken saha içerisinde çalışacaktır, 
bunun için cihazlara koordinasyon içinde veri girişi yapılabilecektir. Saha gözetimi ise dronlar 
ile yapılabilecektir.

Günümüzde bu sistemlerin 3G ile çalışan versiyonları bulunmaktadır, bu sistemlerde cihazlar 
arası iletişim için Wifi veya bazı özel protokoller uygulanmaktadır. Çiftlik makineleri genellikle 
kiralandığından, gömülü cihazın teknoloji ve spektrum bantlarının amaçlanan bölgeye uygun-
luğu sağlanmalıdır. Bu nedenle, teknoloji ve spektrum uyumlaştırılması önemli olmakta ve 
farklı bölgelerde çalışabilecek esnek cihazlar arzu edilmektedir.

5G, tarımda toprağın nem seviyesinden, kimyasal kompozisyonuna kadar izlenebilen sistem-
ler getirecektir, bu sistemler özel sensörler ile desteklenecektir. 5G’nin etkisiyle traktörlerden, 
ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve IoT ta-
rım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halin-
de olması sağlanmaktadır. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, 
hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin 
ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve 
gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin gele-
neksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle konuşan ve 
senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Avrupa’da tekno-
loji sayesinde zaten verimli olan tarım üretimi Endüstri 4.0’ın sonuçlarından olan ve bazı büyük 
şirketlerin Tarım 4.0 olarak adlandırdıkları tarım devrimiyle şüphesiz ki daha da verimli hale 
gelecek ve bu anlayışın dünyaya yayılmasıyla insanlar hızlı bir ve ucuz bir şekilde en kaliteli 
ürünleri üreteceklerdir. 5G teknolojisi ile nesnelerin internetinden daha fazla faydalanılacak ve 
var olan verim kat ve kat artacaktır (Endüstri 4.0). Şekil 2-13’de   akıllı terim teknolojisine ayrıca 
Şekil 2-14’de nesnelerin interneti-tarım şemasına yer verilmektedir.

Şekil 2- 13 Akıllı Tarım Teknolojisi
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Şekil 2- 14 Nesnelerin İnterneti Tarım Şeması

5G ile desteklenecek olan akıllı tarım teknolojisi, tarım alanlarının sulama işleri için hazırla-
nan suyun biriktirildiği havuzu uzaktan yönetmek, içeriğinin analiz edilmesini sağlamak tarım 
alanlarınızın verimini arttıracağı gibi kullandığınız tarım ilaçlarının da mahsullerinize etkili bir 
şekilde işlemesini sağlayacak ve akıllı tarım ile aşağıda belirtilen hizmetlerden yararlanabile-
cektir (meridSMART);

• Sera/aydınlatma

• Sera/havalandırma

• Sera/İklimlendirme 

• İzleme

• Toprak koşul takip

• Sulama/koşullu

• Zamanlama ve programlama

• Uzaktan erişim ve kontrol

Bununla birlikte, tarımda nesnelerin internetiyle verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedef-
lenmektedir. Doğal kaynaklar, ihtiyaç kadar kullanıldığından maliyet düşmektedir. Benzer şe-
kilde çiftlikte bulunan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörler analiz edilmekte 
ve üreticiye eş zamanlı sunulmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürün-
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ler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle 
hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tablet ya da telefondan tüm 
çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkânı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğ-
lenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır (Endüstri 4.0).

Şirketler günümüzde tarımda nesnelerin interneti konusunu içeren çalışmalar yapmaktadır. 
Sadece tarım alanında değil hayvancılık alanında da nesnelerin internetinin rolü büyük önem 
göstermektedir. Şekil 2-15’de hayvancılıkla ilgili olarak sürü yönetimine yer verilmektedir.

Şekil 2- 15 Bağlantılı Sürü Yönetimi

Bağlantılı sürü yönetimi sisteminde sürü içerisinde bulunan tüm inekler özel sensörlerle dona-
tılmıştır. Hayvan bekçisi ineklerin hamile ya da hasta olduğu durumlarda bu sensörler sayesin-
de SMS ile bilgilendirilmekte ve her inek için yılda 200 megabayt veri üretilmektedir (Endüstri 
4.0).  Bu teknoloji 5G teknolojisi ile desteklenecek ve daha yaygın hale gelecektir.

Bazıları hayata geçirilmiş ileri teknoloji akıllı tarım sistemleriyle gelecekte; bulut bağlantılı ve 
kameralı mini insansız hava araçlarıyla tüm çiftliği görüntüleme, dijital sensörlerle nem, sıcak-
lık gibi doğal unsurları kontrol edebilme, su ve elektrik gibi kaynakların gereksiz kullanımını 
önleme ve su kirliliğinin azaltılması gibi imkânlar sağlanacaktır.  Ayrıca çiftçiler bu sistemlerle 
gerçek zamanlı üretim performansı değerlendirmesi yapabilecek, tüm ürünlerini ve kaynakla-
rını detaylı bir şekilde analiz edebileceklerdir. 



5G VE DİKEY SEKTÖRLER RAPORU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

66

Nesnelerin internetinin tarımda yaygınlaşmasıyla verimlilik de anlamlı bir şekilde artacaktır. 
İleri teknolojiyle topraktaki ağır metaller gibi istenmeyen maddelerin analizi, uzaktan operas-
yon ve kumanda edebilme yeteneği, doğal kaynakların korunması ve yeşil enerji, ürünlerin 
çürümeden hasat edilebilme imkânı tarım sektöründeki şirketlerin ana amaçlarıdır ve makine-
lerin sanayi devrimiyle yenilenmesiyle her geçen gün daha kaliteli ve verimli tarım yapılmak-
tadır (Endüstri 4.0).

2. 6. Medya ve Eğlence 
Medya ve eğlence sektörü, tüketici davranışı, yeni cihazlar ve yeni hizmetlerin yer alması ile 
birlikte sürekli değişim göstermektedir.  Görüntü ve müzikte HD akışı, son yıllarda mobil ci-
hazlarda olağan sayılmaya başlanmış ve 4K / 8K akış ile bant genişliği gerekliliklerine eğilim 
artmaya devam etmiştir. Ayrıca, tüketiciler bir mobil cihaz aracılığıyla sosyal medya platform-
larına ve çevrimiçi video kanallarına yüksek kaliteli video yüklemekte ve böylece yükleme 
bant genişliği gerekliliklerini de artırmaktadır. 5G ağları, yeni kullanım durumları ve hizmet-
lere imkan tanıyan veri miktarlarındaki bu artışı sağlayabilecektir. Son zamanlarda içeriği in-
dirmek için bir mobil cihaz kullanan bazı sanal gerçeklik (VR) kulaklıkları sunulmaya başlanmış 
ve pazar tahminleri, sanal gerçekliğin geniş ölçüde benimsenmesinin çok yakında olduğunu 
göstermiştir (Vodafone, 2017). VR içeriği mobil canlı akışında,  çevrimiçi VR oyunlarını veya 
spor etkinliklerini seyretmek veya bunlara katılmak, gerekli olan düşük gecikme süresi ve bant 
genişliğini, iyi bir hizmet kalitesini garanti edecek olan  5G ağlarına gereksinim duymaktadır.

Medya ve eğlencede 5G ağlarını kullanacak olan potansiyel uygulamalar aşağıda yer almak-
tadır (Vodafone, 2017);

• Sürükleyici deneyimler: Çevrimiçi AR/VR oyun veya deneyimler. Aynı zamanda dokunsal 
internet deneyimlerini de kapsamaktadır. Ses tanıma teknolojisi ve bilgisayarlarla açık ko-
nuşma ile sanal karakterlerle sesli etkileşime doğru gelişim sağlanabilir.

• Yerinde deneyimler: İzleyicilere yeniden oynatma, farklı açıdan bakma, çeviri vb. gibi ek 
özelliklerin sağlanması.

• Kullanıcı / makine tarafından üretilen içerik: Kullanıcılar veya makineler, sosyal med-
yaya veya çevrimiçi kanallara yüklenen kendi kendine oluşturulmuş görüntüleri kaydeden 
kullanıcı ve makineler.

• Ortak medya üretimi: Farklı kullanıcılar tarafından birden fazla yerde aynı anda çalışılan 
içerik.

• Dağıtık performans: Gerçek zamanlı olarak farklı yerlerdeki içeriğin kaynağından oluştu-
rulan içerik.

Bu alanda 5G teknolojisi ile gelen yenilikler aşağıda yer almaktadır (5G-PPP, 2016). 
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• Cihazların, yüksek kalite ve maksimum esneklik ile eğlence ve medyayı desteklemesi bek-
leniyor. 

• Video içeriği ve etkileşimli kullanıcı deneyimi, sayısal web benzeri bir deneyimle entegre 
platformlara dönüşmesi beklenmektedir. 

• Eğlence ve medya içeriğine son kullanıcı nerede olursa olsun erişim sağlayabilecektir

• Profesyonel yapımlar, son kullanıcılar tarafından sosyal paylaşım ağlarında, diğer topluluk 
platformlarında, özgün içerik üreten toplama ve hizmet sağlayıcılarla kendi yapımlarıyla 
tamamlanabilecektir. 

• Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hem kişisel hem de mesleki çevrelerde giderek daha 
fazla kullanılmaya başlanacak ve bu içeriğin çoğu bulutta depolanıp paylaşılabilinecektir. 

Medya ve Eğlence İçin Gereklilikler 

5G aşağıda yer alan konulara cevap verecek yeteneğe sahip olmalıdır (5G-PPP, 2016); 

• Kapasite: Hem downlink hem de uplink’de yüksek kapasiteler gerekmektedir. Video sıkış-
tırmakta ve hızlı iletim sağlamakta kapasite büyük bir önem taşımaktadır, en büyük amaç-
lar arasında video kalitesi, Full HD ve 4k UHD gibi yüksek görsel standartlara uygun düşük 
maliyetli depolama ve önbelleğe alma vardır. Artan video tüketimi, yüksek indirme kapa-
sitesi önbellek talebini arttırmaktadır. Önbelleğe alma ve ağ depolama aygıtı üst akış ileti-
mini de desteklemelidir. UGC’nin büyümesi, bağlantı kapasitesinde artış gerektirmektedir. 
Bulutta kodlama/kod çözme işlevini sağlamayı bekleyen Bulut TV’nin de yüksek kapasite 
gerektirmesi gerekmektedir. 

• Herhangi bir cihaz: Tabletler, bağlı TV’ler ve bağlı cihazlar gibi sabit ve mobil cihazlar için 
birden fazla cihazın kullanılmasını sağlayan dağıtım cihazları, ek bilgi getirmek için ana 
ekranı tamamlayan tamamlayıcı cihazlar gerekmektedir.

• İstediğin zaman: Aşırı spektrum ve diğer ağ kaynaklarına ihtiyaç duymadan, sürdürülebi-
lir maliyetle, tıkanıklık, aşırı gecikme ve gecikmeler olmaksızın canlı içerik sunmakla kalmaz 
aynı zamanda yoğun talep edilen içeriği sunma ve kullandırma yeteneği gerekmektedir.

• Konum: Medya ve eğlence hizmetlerini kullanıcının ağına veya ağ bağlantısına sahip ol-
maksızın kullanıcının bulunduğu yere veya hareketten bağımsız olarak sunma ve kullanma 
olanağı gerekmektedir.

• Güvenlik: Son kullanıcıların yanı sıra, içerik sahiplerini ve ilişkili içerik haklarını korumak 
için güvenlik çok önemlidir ve gerekmektedir (önbelleklenmiş video içeriğine etkin erişim 
kontrolü yapma olanağı da dahil olmak üzere). 
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Medya ve Eğlencenin Sosyo-Ekonomik Boyutu 

Medya ve eğlencede sosyo-ekonomik boyutlara başlıklar halinde özetle aşağıda yer verilmek-
tedir (5G-PPP, 2016).

• Kullanıcı cihazlarının artan yetenekleri: Kullanıcı aygıtlarındaki gelişmeler, yenilikçi hiz-
metler ile birlikte, özellikle seçim, kalite, kullanılabilirlik ve uygun fiyat açısından kullanıcı 
beklentilerini arttırmaktadır. Sabit TV setleri ve ev radyo alıcılarından kişisel bilgisayarlara, 
tabletlere ve akıllı telefonlara, oyun konsollarına, medya kutularına ve hatta tüm duvara 
yayılmış UHDTV ekranlarına kadar görüntüleme ve dinleme için medya servisleri alabilen 
çok çeşitli cihazlar seçeneği bulunmaktadır. 

Hızla artan sayıda akıllı telefon ve tablet görüntüleri, yüksek kaliteli video sağlar ve analist-
ler, bu tür cihazlarda video kullanımının önemli ölçüde artacağını öngörmektedir. 

Birçok cihaz yüksek kalitede video kameralarla donatılmıştır. Birçok tüketici, deneyimle-
rini başkalarıyla paylaşmak ve paylaşmak için kask monte kameralar gibi özel kameralar 
kullanıyor. 5G sistemleri, bilgi paylaşımı için daha fazla bağlantı kapasitesi sağlamalıdır. 
Herhangi bir cihazda, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde kitleye ulaşmak için, 
yayıncılar ve diğer içerik sağlayıcılar hem yayın hem de geniş bant platformları da dâhil 
olmak üzere çoklu dağıtım araçlarını kullanmaktadır. 

• Doğrusal ve isteğe bağlı tüketim: İsteğe bağlı video trafiği önemli ölçüde artarken, 
doğrusal/canlı yayınlar halen genel günlük görüntülemenin büyük çoğunluğunu oluştur-
maktadır. Yayıncılar ve diğer medya servis sağlayıcıları, doğrusal radyo ve TV’nin yanı sıra 
zaman kaydırmalı, isteğe bağlı, karma ve veri hizmetleri de dahil olmak üzere bir dizi içerik 
ve hizmet sunmaktadır. 

Daha fazla talep üzerine TV içeriği tüketimi yönünde açık bir eğilim var olmaktadır. Doğ-
rusal kanallar, özellikle canlı etkinlikler için hala önemlidir. Mobil cihazlardaki medya tüke-
timi, ev içinde ve dışında da artmaktadır

• Medya tüketimindeki ani artışlar: Eşzamanlı görüntülemeye olan talepte ani artış ol-
maktadır. Örneğin büyük canlı olaylar sırasında Olimpiyat Oyunları gibi spor etkinlikleri ya 
da popüler eğlence şovları gibi. 

Maliyet ve kapasite darboğazları gibi tüketimin önündeki engellerin azalması veya kaldı-
rılması durumunda, mobil cihazlardaki daha fazla video bu gibi etkinlikler etrafında canlı 
olarak izlenebilecektir. Tüketimdeki zirveler, bu tür büyük olaylar sırasında tüketici tarafın-
dan sosyal medya yoluyla güçlendirilir. 
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• Yakınsama ve hibridizasyon: Gelecekteki senaryoların önemli bir özelliği - şu anda ha-
lihazırda görülebilen - özellikle dağıtım alanında yakınsama olacaktır; Yakınsamada İnter-
net, telefon, TV, mobil ve içerik (müzik, video, oyun vb.) yer alacaktır.

• Bulut teknolojileri: Tabletler ve akıllı telefonlar doğal olarak kablosuz / hücresel cihaz-
lardır ve bu nedenle yüksek kapasiteli kablosuz / hücresel bağlantı gerekir. Bu teknolojiyi 
kullanmak, kişisel bilgisayarların yükünü azaltmakta ve çeşitli sayıda uygulama, bulut su-
nucusu tarafından sağlanmaktadır. Genellikle, kullanıcılar uygulamaları bilgisayarını indir-
mek ve yüklemek istememektedir.

Tüm işlemeler ve depolamalar, bulut sistemi tarafından sağlanmaktadır. İnternet üzerinde 
barındırdığımız tüm uygulama, program ve verilerimizin sanal bir makine üzerinde yani 
en çok kullanılan adıyla bulutta depolanması ile birlikte internete bağlı olunan cihaz ile 
her lokasyon da bu bilgilere, programlara ve verilere kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektir. 

• Nesnelerin interneti: Birbirine bağlı cihazların dünyası, her şey birbirine bağlanabilir.

• Yenilikçi hizmetler: Gelecekte yeni hizmetler ortaya çıkacaktır. Video 360°, örneğin, kul-
lanıcıların gerçek veya sanal içeriği daha gerçekçi bir şekilde gezinebilmelerini sağlayan 
içerik tüketimi için yeni bir kapsamlı boyut kazandıracaktır.

Bu, uygun hizmet kalitesiyle büyük miktarda veriyi destekleyebilen daha güçlü ağlara ihti-
yaç duyacaktır. 5G ayrıca, yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesine izin vermek için daha fazla 
esneklik sunmalıdır. 

• IP ve Nesne tabanlı ses / video: TV ve radyo üretiminde IP teknolojilerinin kullanımı 
önümüzdeki on yıl boyunca dönüşüm sağlayacak ve programlama ve dağıtım için daha 
nesnel tabanlı bir yaklaşım olanağı tanıyacak  

• Teknolojinin kullanıcılara saydam hale gelmesi: Son kullanıcılar, her geçen gün daha 
artan medya ve eğlenceyle ilgili beklentilere sahiptir. Bununla birlikte, son kullanıcılar ken-
di içeriklerini veya veri deneyimlerini sunmak için hangi ağların ve teknolojilerin kullanıl-
dığı konusunda endişelenmek istemiyorlar. Sınırlamalar ya da kısıtlamalar olmaksızın, her-
hangi bir zamanda ihtiyaç duydukları ve istedikleri şeye sahip olmak istiyorlar.

Tüketicilerin ve işletmelerin “her yerde, her zaman” medya ve eğlence deneyimini elde et-
mek için gelişmiş yetenekler açısından kritik gereksinimlerin karşılanması gerekir. Aşağıdaki 
Şekil 2-16’de gösterildiği gibi, bu gereksinimler kullanım gerekliliklerinin bir fonksiyonudur 
(5G-PPP, 2016).



5G VE DİKEY SEKTÖRLER RAPORU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

70

Şekil 2- 16 Medya ve Eğlence İçin Örümcek Diyagramı

Bu günlük hizmetlerin her koşulda kullanılabilmesi ve kullanıcının evinin bodrumunda, şehir 
merkezinde, bir köyde veya hızlı tren veya uçakta nerede olursa olsun kullanım devamlılığının 
sağlanması gerekir. Bu devamlılığın sağlanması ile 4K veya HD video akışından yararlanmayı 
engelleyen mevcut durumla karşılaştırıldığında belirgin bir iyileşme olacaktır.

2. 7. Akılı Şehir/Akıllı Ev
5G, çok sayıda bağlantılı cihazın neden olacağı bağlantı zorluklarının üstesinden gelmek üze-
re tasarlanan alt yapıyı oluşturmaktadır. 5G ile interaktif, dinamik ve yanıt veren kablosuz ileti-
şimlere olanak tanınacaktır. İleride daha akıllı şehirler ve evler, 5G sayesinde gerçek olacak ve 
5G, daha yüksek bant genişliği ve daha az bekleme süresiyle akıllı kaynak tahsisi ile daha fazla 
veriyi daha verimli bir şekilde sunmaya olanak tanıyacaktır (Intel, 2016).
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5G’nin hız ve daha fazla kapasite yeteneği, ağların daha fazla veriyi yönetmesine olanak tanı-
yacak dolayısıyla IoT’nin büyümesini kolaylaştıracaktır. IoT internete kablosuz olarak bağlan-
makta; ağ üzerinden veriyi toplayan, gönderen ve alan sensörleri kullanmaktadır (Getachew 
vd., 2017). 

IoT dünyasında tartışılmakta olan konulardan bir tanesi de akıllı şehirlerdir. Araç ve trafik izle-
me ve yönetimi, cadde ışıkları, atıklar, kirlilik gibi şehir ortamları gibi çeşitli alanlar bulunmakta-
dır. Bu alanlara ilişkin kullanım durumları aşağıda yer almaktadır (Mavromoustakis vd., 2016);

• Araç trafik izleme: Yoldaki sensörlerin trafik sıkışıklığını, zarar görmüş yolları ve yeniden 
rota belirlemesi ile ilgili bilgileri algılaması.

• Cadde ışıkları: Araba veya insanların hareketlerini algılayan sensörle donatılan cadde ışık-
ları o bölgede hareket olduğu zaman yanabilmesi aksi takdirde sönebilmeesi. Bu, enerji 
tasarrufuna dolayısıyla ekonomiye fayda sağlayacaktır.

• Hava kirliliğini, su seviyesini ve yangını tespit eden sensörlerle donatılmış olunması.

• Şehir planlaması: şehrin nasıl planlanacağı ile ilgili sensör verilerinin toplanılarak kullanıl-
ması.

• Şehir yapısının izlenmesi: yolların düzgünlüğü, köprünün güvenli olup olmaması gibi.

• Ulaşım araçlarının izlenmesi.

• Çoklu veri kaynaklarını kullanan bir şehirde hizmetlerin entegre edilmesi.

Tartışılmakta olan diğer konu akıllı evlerle ilgili olarak akıllı ev yapısı çoklu bileşenler içinde ile-
tişim ağına bölünmüştür. Akıllı evlere ilişkin kullanım durumları aşağıda yer almaktadır (Mav-
romoustakis vd., 2016);

• Bağlantılı ev aletleri; örneğin bir buzdolabının yiyecek veya içeceği sipariş etmesi, pişirile-
cek bir şeyin gerekli zamanını ve sıcaklığını hesaplaması.

• Görüntü izleme; eve yerleştirilen kameralarla internet üzerinden görüntülerin izlenmesi, 
evde meydana gelen duman, karbon monoksit gazlar gibi bazı hareketlerin tespit edilme-
siyle  alarm göndermesi.

• Uzaktan otomasyon; ışığın, TV ve PC, kayıt cihazlarının açılıp kapıtılabilmesi, hazırlanan 
yemeğin pişirilmeye başlatılması gibi durumlarda faaliyetlerin başlatılması için uzaktan 
kontrol edilebilmesi.

• Enerji yönetimi; ışık ve sıcaklıkların ayarlanabilmesi.

• Uzaktan ölçüm: Gaz veya elektrik sayaçlarının okunabilmesi, özel durumlarda yazılım gün-
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cellemeleriyle güncellendirilebilmesi.

Gelecek yıllarda, bir çok ev aletleri birbirleriyle bağlantılı ve otonom hale getirilerek internete 
bağlantısı sağlanabilecektir.

3. DEĞERLENDİRME, SONUÇ 
VE ÖNERİLER
3. 1. Değerlendirme
Dünya genelinde akıllı cihaz sayısındaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler, kullanıcıların hız, ka-
pasite ve kapsama kalitesinin artması yönündeki talepleri gibi etkenler mobil genişbant tek-
nolojilerinde sürekli olarak yeni gelişmeleri tetiklemiş ve internete bağlı cihaz sayısındaki hızlı 
artış, makineden makineye uygulamalar, nesnelerin interneti, haberleşme cihaz ve ekipman-
larındaki enerji verimliliği, artan hız ve kapasite talebi, 5G ve ötesini gündeme getirmiş ve 
küresel mobil sektörü son birkaç yıldır 5G teknolojisine odaklanmıştır. 5G teknolojisi ile bu 
çeşitlilikteki ihtiyaçların ve taleplerin daha iyi ve eş zamanlı olarak karşılanması amaçlanmıştır.

Tüketici mobil iletişim, video indirme ve mobil uygulama gibi kullanımlar halihazırda 4G ağ-
larıyla sağlanmaktadır. Ancak, 5G ile hedeflenen daha geniş kullanım alanları oluşturmak ve 
daha geniş kullanıcı çeşitliliği sağlamak olacaktır.

Bu kapsamda, 5G yalnızca mobil operatörlerin ve tüketici iletişiminin ihtiyaçlarını karşılamakla 
kalmayacak aynı zamanda tek bir teknoloji içinde birleştirilen çok geniş uygulama ve kullanım 
çeşitliliğine olanak tanıyacaktır. 5G, dijital dönüşümün bir unsurunu oluşturacaktır. Böylece, 
5G’nin ortaya çıkışı sadece teknik alanda değil aynı zamanda  ülkelerin ekonomik ve sosyal 
kalkınması üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bununla birlikte, 5G çok sayıda sek-
törü de  hedeflemektedir.5G’nin iletişim hızlarındaki artışı sağlamasının ötesinde bir çok yete-
neğe sahip olması sektörlere hareketlilik kazandıracaktır. 

5G, bir toplumun en önemli unsurları olan sağlık, enerji, sanayi, ulaşım ve  medya alanlarında 
geniş bir sektör yelpazesini hedefleyerek ağların  daha iyi yönetilmesini ve birbirleriyle bağ-
lantısını sağlayacaktır.

Sağlık, ulaşım, enerji ve medya gibi sektörlerdeki gelişmeler, toplumun günlük hayatında 
önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar  5G, bu 
sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmektedir. Genel olarak amaç, her yer-
de makineler arasında iletişim kurmak ve  mevcutta iyi yürümekte olan bir süreç sağlamaktır. 
Bununla birlikte, sektör veya uygulamaya bağlı olarak, gereken ağ özellikleri ve işlevsellik aynı 
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olmayacak ve hizmet sağlayıcılar, ağlarını uyumlu  hale getirecektir.

Bu kapsamda, 5G teknolojisi ihtiyaçlardan türetilerek geliştirilecek ve bu teknoloji ile çözüme 
kavuşacak ihtiyaçlara yönelik olarak da bir çok iş modelleri ortaya çıkacaktır. Ne kadar iş mo-
deli olursa olsun hepsinin üç temel kavram üzerinde odaklandığı görülmektedir. Bu üç temel 
kavram olan ve ITU tarafından IMT-2020 altında tanımlanan 5G üç temel kullanım durumu, 
şekillenme sürecindedir ve sektörlerin gerekli ihtiyaçlarını karşılamayı mümkün kılmaktadır. 
Bu kulanım durumlarından bir tanesi, çok yüksek kapasite hız ve saniyeler içerisinde gigabitler 
seviyesinde aktarımın söz konusu olduğu eMBB’dir. Bu sayede çok büyük boyutlu veriler, özel-
likle yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu videolar çok daha fazla insana yüksek hızlarda aktarıla-
bilecektir. Yayıncılıkta yeni iş modellerinin gündeme gelmesini sağlayacak bir kullanım duru-
mu olacaktır. Diğer bir kullanım durumu; trilyonlarca makine bağlantısının olacağı mMTC’dir. 
Özellikle akıllı şehirler, akıllı ev, dağınık sensörler gibi uygulamalar bu teknoloji üzerine kurula-
caktır. Diğer bir kullanım durumu ise otonom araçlar, uzaktan ameliyat ve sanayi otomasyonu 
gibi uygulamaların olacağı  uRLLC’dir. 

Bu üç kullanım durumundan mMTC,  öncelikli olarak IoT kullanımını kapsamaktadır. Bu hiz-
metler; geniş kapsama alanı, düşük enerji tüketimi ve nispeten yavaş iletim hızları gerektirir. 
Mevcut teknolojilerle kıyaslandığında 5G, belirli bir alana yayılmış nesneleri çok yoğun bir 
şekilde bağlayabilme yeteneği sunacaktır. eMBB, daha hızlı bağlantılar gerektiren örneğin 
ultra-yüksek çözünürlü (8K) video izleme veya sanal veya arttırılmış gerçeklik uygulamalarını 
kablosuz olarak aktarma gibi hizmet ve uygulamalarla ilgilenmektedir. uRLLC; son derece re-
aktif ve çok yüksek veri aktarım hızları gerektiren tüm uygulamaları içerir. Bu gereksinimlerin 
de yaygın olduğu sektörler; özellikle ulaşım ve tıptır.   Bu üç kullanım durumunu uygulamak 
için ITU, IMT-2020 diğer bir tanımla 5G sistemlerinin özelliklerini belirlemek, nicelendirmek ve 
ölçmek için sekiz önemli performans göstergesi (KPI) oluşturmuştur: Bunlar; en yüksek veri 
hızı (Gb/s), kullanıcı deneyimli veri hızı (Mb /s),  spektrum verimliliği (bit / Hz), cihaz hareketliliği 
(km/ h), gecikme (ms), bağlantı yoğunluğu (km² başına bağlı erişilebilir nesne sayısı), ağ enerji 
verimliliği ve alan trafiği kapasitesi (Mb /s /m²) olarak verilmektedir (ARCEP, 2017).

Ancak endüstriyel standartları henüz tanımlanmakta olan 5G’ye yönelik standart çalışmaları 
ITU ve 3GPP gibi uluslararası standart kuruluşları bünyesinde yürütülmektedir. ITU’nun 5G yol 
haritasına göre, 2016 yılında standartlaştırma çalışmalarına başlanılmış ve 2020’de ilk stan-
dartların yayımlanması öngörülmektedir. Henüz endüstriyel standartları tanımlanmamış olsa 
da 5G konusunda hararetli tartışmalar devam ederken bu konuda dünyanın önde gelen cihaz 
üreticilerinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında saha testleri de başlamıştır.

Gelişen teknolojik imkânlar ve kullanıcıların artan talepleri doğrultusunda mobil hücresel ha-
berleşme teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde evrimleştiği, teknolojiler incelendiğinde birinci 
nesilden beşinci nesle kadar teknik anlamda önemli gelişmelerin olduğu gözlemlenmekle 
birlikte tüm standartlar incelendiğinde, geliştirmelerin temelinde kısıtlı olan frekans spektru-
munun daha verimli kullanılabilirliğinin yattığı gözlemlenmektedir (Geylani vd., 2016).
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Yeni çoklu erişim, çoklu anten ve modülasyon teknikleri, artan bant genişliği değerleri tekno-
lojinin baş döndürücü bir hızda ilerlediğini göstermektedir. Bununla birlikte hattın verimli kul-
lanımı ve iş çıkarma oranı önemli oranda artmıştır. Böylece veri aktarım hızlarında çok önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Gelişmekte olan yarı iletken teknolojileri ve iletim teknikleri ile bir-
likte yakın zamanda gündeme yerleşen 5G teknolojilerinin, 4G teknolojilerine oranla çok daha 
yüksek performans değerlerini elde etmeleri beklenmektedir.

5G ağlarında, ağ yazılım geliştirme platformunun etkinliği ve uçtan-uca uygulama kalitesi ge-
reklidir. Farklı kullanım durumları 2020 ve ötesinde beklendiğinden mobil ağların uçtan-uca 
bağlantılarda aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir (5GMF, 2016);

• Geniş bant veri trafiği, trafik hacmi dinamik olarak değişirken artmaya devam edeceğin-
den, ağların daha fazla trafik aktarma kapasitesine sahip olması,

• Trafiğin hacmi, servis türüne ve kullanım senaryosuna bağlı olarak zamanla büyük oranda 
değişeceğinden ağların esnek ölçeklenebilirliğe sahip olmaları,

• IoT / M2M cihazlarının hızlı bir şekilde ortaya çıkması nedeniyle büyük bir bağlantı artışı 
öngörüldüğünden ağların diğer servislerden farklı istatistikleri olan trafik özelliklerine uy-
ması, 

• Dokunsal iletişim, gerçek zamanlı M2M, V2X ve AR gibi hizmetlerde ultra düşük gecikme 
kontrol hizmetlerinin ortaya çıkması beklendiğinden  ağ yapılarının daha düşük gecikme 
süresi veri iletimi yapabilmesi,

• Çeşitli ağ erişim teknolojileri beklendiğinden ulaşım ağının bu erişim ağı bağlantılarına 
geniş uyarlanabilirliğe sahip olması,

• Bazı servis cihazları, 4G kullanım durumlarından daha geniş bir aralıkta hareket edebilece-
ğinden mobil şebekelerin bu cihazları servis alanları arasında kesintisiz iletişimle izleyebil-
me ve bağlama yeteneği olması.

Yukarıdaki yeteneklere sahip olan 5G’nin mobil ağlar için daha düşük enerji tüketimi sağlaya-
cağı beklenmektedir.

5G, çeşitli dikey sektörlere etkin bir geniş eko-sistem çözüm platformu sağlayacak bir tekno-
loji olarak düşünülmektedir. 5G, gerçek zamanlı özellikler, düşük gecikme süresi, güvenilirlik, 
güvenlik ve garantili hizmet seviyesi gibi yeteneklere sahip olmasından dolayı dikey sektör 
uygulamalarında önemli bir yer tutacaktır. 

3. 2. Sonuç ve Öneriler
5G teknolojisi yüksek ve anlık doğruluk sunmaktadır. 5G’nin sunduklarından sadece elektro-
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nik haberleşme sektörü değil tüm sektörler faydalanacaktır. Kısaca “gigabit toplumu” olarak 
adlandırılan ve çok büyük miktarlarda verinin her saniye, her salise işlenerek yaşamı şekillen-
diren bir değişimden bahsedilmektedir. Bu değişim için hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hem 
kullanılacak yeni teknolojilerin olabilecek en yüksek ölçüde yerli ve milli olması için hem de 
değişecek yaşam unsurlarının ülke gerçeklerimizle, kültürümüzle koşut olması için hazırlan-
mak gerekmektedir. Örneğin, akıllı şebekeler aracılığıyla verimli kullanılan bir enerji altyapısı-
nın, aynı zamanda siber saldırılara uygun bir hedef haline de geleceğini de göz önüne almak 
gerekmektedir. Bireylerin özellikle kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılması konusunda edil-
gen değil etkin bir anlayışla hareket etmesi, bilinçli olması da çok hayati bir önem taşımaktadır. 
Bunun için sektöre ve yaşanacak değişime tepeden ve kapsamlı bir bakış ile hareket etmeli ve 
meselenin sadece teknik değil, ekonomik, toplumsal ve hukuki boyutlarını da hatırda tutarak 
hareket etmek gerekmektedir. 

Akıllı olmak yolunda ilerleyen şehirlerde siber güvenliğe önem verilmesi gerektiğinin farkında 
ve bilincinde olunması gerekmektedir. 

5G’nin ortaya çıkışı ile dikey sektörler, yeni ürün ve hizmetleri harekete geçirmek için geliştiril-
miş teknik kapasiteyi ve entegrasyonu kullanacaktır. 5G, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir 
yönetimi, devlet, sağlık, üretim, ulaşım gibi daha bir çok  dikey pazarları tamamen değiştirecek 
teknik ve işletme yeniliğine yönelik bir ekosistem oluşturacaktır.

Bunu gerçekleştirmek için, etkiyi en üst seviyeye çıkarmak ve karşılıklı fayda  sağlayan sonuç-
ları elde etmek için kullanım durumu geliştiricileri, dikey sektörler ve 5G sistem tasarımcıları 
arasında yakın bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Herbiri farklı kullanım durumlarına sahip çok sayıda dikey sektörlerin tanımlanmış olmasına 
rağmen ortak temalar, kullanım örneklerini desteklemek için gerekli olan yetenekler, teleko-
münikasyon operatörlerinin oynayabileceği ilgili roller ve ayrıca olması gereken harici faktör-
ler dikkate alınmalıdır.

Tek bir dikey sektör içinde bile farklı kullanım durumlarını desteklemek için farklı yeteneklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı kullanım durumları çok yüksek veri hızlarına ihtiyaç duyarken bazı-
ları düşük hız verilerini iletmek için çok sayıda düşük maliyetli güç cihazların desteğini vurgula-
maktadır. Diğerleri, gerçek zamanlı kumanda ve kontrol uygulamalarını etkinleştirmek için çok 
düşük gecikme süresi ve çok yüksek güvenilirlik gerektirmektedir. Dolayısıyla, aynı anda tüm 
yeteneklere ihtiyaç duyulmadığı açıktır ve ağ yeteneklerini kullanım durumuna uygun maliyet-
li ve verimli bir şekilde ayarlama yolları önem taşımaktadır.

Bazı kullanım durumları mevcut teknolojilere dayalı olarak bir dereceye kadar uygulanmak-
tadır. Gelişen bir ekosistem ve uygulanabilir iş modellerinin artışı, bu kullanım durumlarını 
desteklemektedir. Diğer kullanım durumları  henüz ortaya çıkmamıştır ve iş modelleri ve eko-
sistemlerini geliştirmek için biraz zaman gerektirmektedir. Aynı zamanda, gerekli olan yete-
neklerin bazılarını iyileştirmek veya etkinleştirmek için mevcut teknolojiler de gelişmektedir. 
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Bu nedenle, yeni bir teknoloji tarafından desteklenmesi gereken gerekli yeteneklerin yanı sıra 
bu yeteneklerin zamanlaması da mevcut teknolojilerin evrimini ve bu özelliklere bağlı olacak 
olan kullanım durumlarının beklenen olgunluğunu hesaba katması gerekmektedir.

2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının var olacağı ve bu bağlantıların sa-
dece %10’unun insanlar arasında olacağı öngörülmektedir. Bağlantı yoğunluğunun önemli 
bir kısmı, insanlar ve nesneler arasında olacaktır. Sensör içeren ekipmanların %99’u interne-
te bağlı hale gelecektir. Bu bağlamda 5G hayatımıza girmeden önce yapılması gereken ilk 
iş, bağlanabilirliği artırmaktır. Dar-Bant Nesnelerin Interneti (Narrow-Bant  Internet of Thin-
gs - NB-IoT) teknolojisi, “büyük ölçekli nesnelerin interneti” için anahtar konumundadır. Bu 
teknoloji, durağan nesneleri interaktif hale getirecek, yani birçok nesne birbirleriyle iletişime 
geçecektir. Sensörlerin geniş bir alana yayılması ile birlikte bu cihazların bağlantı yetenekleri, 
fiziksel dünyayı, akıllı ve dijital bir dünya haline getirecektir. Bu da insanların fiziksel dünyadaki 
verileri daha iyi analiz etmelerini sağlayacak,iletişim söz konusu olduğunda, zaman ve mekân 
kavramlarının önemi kalmayacaktır (DHA, 2016). 

Bağlanabilirliği artırmak ve dikey sektörlerin gelişimi, şebeke sistemlerinin geleceğinde önem-
li bir yer tutmaktadır. 5G öncesinde yapmamız gereken bir diğer önemli adım ise şebeke ka-
biliyetlerini yeniden tanımlamak olmalıdır. İletişim sistemlerinin temelinde artık sağlayıcılar 
yazılım tabanlı mimarilere, daha hızlı operasyonlara ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine 
ihtiyaç duymaktadır. Sağlayıcılar ayrıca, büyük veri operasyon kabiliyetlerini de geliştirmeli ve 
operasyon verimliliğini artırarak, büyük veriyi büyük gelire dönüştürmelidir. Ek olarak, işletme-
ciler stratejik ortaklarını entegrasyon kabiliyeti olan şirketler arasından seçmelidir. Ayrıca kendi 
entegrasyon yeteneklerini artırmalı ve bu inovasyona dayalı eko-sistemin gelişimine katkıda 
bulunmalıdır (ITnetwork, 2016). 

Bağlanabilirliğin artırılması, yeni iş modelleri ve değerlerinin oluşturulması gerekmektedir. Di-
key sektörlerin desteklenmesi ve gelişimi için ve dijital dönüşümün sürekliliği için geleneksel 
sektörlerin de dijitalleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

4G’den 5G’ye evrim şekillenmeye başlamış olup 5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel fay-
dalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunmaktadır. Önceki nesil teknolojiler arasındaki 
evrimin aksine 5G, veri hızları, bağlantı ve güvenilirlik ile ilgili olarak üç cephede aynı anda 
gelişmeler sunacaktır. 5G,  milimetre dalga (mmWave), Koordineli Çoklu Nokta (Coordinated 
multi-point - COMP) gibi daha  yüksek spektrumlu bantlardaki ilave spektrum sayesinde  daha 
esnek spektrum kullanımı, masif MIMO’yu kullanan geliştirilmiş spektral verimlilik,  3D beam-
forming ve diğer gelişmeleri daha fazla bant aralığı kullanan çoklu Gb/s veri hızlarını mobil 
cihazlara getirmeyi sunmaktadır. IoT cihazlara,  Çoklu Erişim Uç Nokta Bilişimi (Multi-access 
Edge Computing-MEC), Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network-SDN) gibi tekniklerle 
erişilecektir. Kritik iletişim uygulamalarını etkinleştirmek için güvenilirlik artırılacaktır. 5G şebe-
kesi, ağ dilimleme, Ağ İşlevsel Sanallaştırma (Network Function Virtualization - NFV) ve RAN 
Ulaşım Etkileşimi’nin (RAN Transport Interaction-RTI) yeni seviyeleri ile esnek, yapılandırılabilir 
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ve ölçeklenebilir olacaktır. Özetlemek gerekirse, 5G’nin potansiyel faydalarını tam olarak ger-
çekleştirmek için çoklu alanlarda uyumlu bir gelişme gerekecektir.

5G ağ altyapısı, toplumu ve ekonomiyi daha verimli hale getirmek ve küresel rekabet gücü-
nü artıracak kilit bir varlık olarak görülmektedir. Geleceğin fabrikaları, otomotiv, sağlık, enerji, 
medya ve eğlence ve gereksinimlerinin 5G tasarımını nasıl etkilediği konusunda dikey sek-
törlerden yenilikçi dijital kullanım örnekleri ön plana çıkmaktadır. Otonom sürüş araçları va-
tandaşların güvenliğini artıracak, kamu yolu ve tren altyapısı daha verimli kullanılacak, sağlık 
hizmetlerinin maliyetini düşürücek ve en yeni tedavilere erişim tüm vatandaşlar için mümkün 
olacaktır. Bununla birlikte enerji sisteminin yerinden olmayan yenilenebilir enerji üretimine 
dönüşmesi, iklim değişikliğini yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.  5G ağları, örneğin UHDTV vi-
deosu ile medya ve eğlence için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecektir. Açık stan-
dart arayüzler, yeni oyuncuların ilgili 5G değer zincirlerine dahil edilmesini, yeni iş modelleri 
ve yeni işler sağlayacaktır.

Dijital teknolojilerin ekonomik ve toplumsal süreçlere girişi, toplumsal uyum, sürdürülebilir 
kalkınma gibi ekonomik ve toplumsal zorlukları çözmek için anahtardır. 5G ağ altyapıları, bu 
toplumsal dönüşümü desteklemek için önemli bir varlık olacak ve endüstriyel değişim, birden 
fazla sektörü etkileyecektir. Bu dönüşümlerin bir sonucu olarak, dikey sektörler yeni ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesini tetiklemek için mevcut teknik kapasiteyi artıracaktır. Dikey sektör-
lerin ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili eğilimleri erken tahmin etmek ve bunları 5G tasarımında 
haritalamak, 5G’nin başarısı için önemli bir yer tutacaktır. Bu nedenle, dikey sektörlerin ve 5G 
altyapı sağlayıcılarının yakın işbirliği, karşılıklı fayda sağlayacaktır.
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