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ÖZET 
 
İklim değişikliği, yapıların fiziksel çevre olan dinamik ilişkisi ve kullanıcı beklentileri dikkate alındığında 
yapının değişen koşullara uyum sağlama kabiliyeti tasarım ve işletme açısından dikkate alınması 
gereken bir unsur olarak ön plana çıkar. Uyum sağlama yeteneği yüksek bir yapının temel özelliği 
yapının kullanım ömrü boyunca olan dramatik çevresel değişikliklere cevap verebilme kabiliyetidir. 
Böyle bir operasyonel esnekliğin sağlanabilmesi hem çevresel hem de mevsimsel değişikliklerin 
sürekli olarak izlenmesi ve toplanan verinin sürekli devreye alma teknikleri kullanılarak yapının tüm 
sistemlerinin optimize edilebilmesi ile mümkün olabilir. Nesnelerin interneti temelli kablosuz sensör 
ağları teknolojisi sürekli olarak ölçüm ve kontrol verisi sağlayarak böyle dinamik bir sistem altyapısı 
kurmamıza olanak verir. Bu çalışmada nesnelerin interneti teknolojisi temel alarak geliştirilen kablosuz 
sensör sisteminin ticari binalarda kullanılabilirliği bir hastane ilaç hazırlama odası uygulaması 
üzerinden tasarımdan devreye alma aşamasına kadar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, kablosuz sensör ağı  
 
 
ABSTRACT 
 
In today’s buildings, adaptability needs to be incorporated in both design and operational characteristic 
of buildings considering the changing climate, physical surroundings and expectation of occupants. 
The inherent feature of adaptable buildings is the ability to respond substantial change over the course 
of the building lifetime. To be able to achieve such operational flexibility, the environmental parameters 
and seasonal changes need to be monitored continuously to extract data for ongoing commissioning of 
building subsystems. IoT (Internet of things) technologies allow us to design such a dynamic system in 
which sensor devices are interconnected to transmit useful measurement data and control instructions 
via distributed sensor networks. In this study, the use of IoT based wireless sensor devices in 
commercial buildings has been evaluated in detail from design to commissioning stage through a 
hospital medication preparation room application. 
 
Key Words: Internet of things, wireless sensor network 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kablosuz sensör teknolojileri, bağlantı standartları ve bulut tabanlı veri analitiği platformları konusunda 
son yıllardaki gelişmeler, yapı tasarımı ve işlemesi açısından insan ile yapı arasındaki etkileşimi 
kolaylaştırıcı yeni olanaklar sağlamaktadır. Kablosuz sensör teknolojisi bina otomasyonu bağlamında 
yeni bir kavram değildir. Bununla birlikte, donanım ve sensör teknolojilerindeki maliyetlerin düşmesi ve 
açık donanımın yaygınlaşması yapıların her bir bileşeni ile ilgili anlık performans verisi sağlayabilen 
sistemlerin kurulmasını ve kestirimci yöntemler ile bina işletmesini mümkün kılar.  

Room Enviromental Monitoring With Internet Of Things Based Sensor Networks – Hospital Medication Room Case Study 
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Kablosuz olarak gerçek zamanlı performans ve ölçüm bilgisi sağlayan nesnelerin interneti tabanlı 
sensör ve aktüatörlerin kullanımı bu teknolojilerin erken dönem uygulamalarından beri yaygın olarak 
tartışılmaktadır. Nesnelerin interneti teknolojisi yapının tüm sistemleri ve yapı-insan arasındaki 
etkileşimler ile ilgili anlık veri toplayarak, bakım aralıklarını tahmin etmek, enerji tüketimi ve şikayetleri 
azaltmak gibi operasyonel problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Nesnelerin interneti temelli sensör 
cihazları yardımıyla yapının tüm sistemlerinin kablosuz olarak izlenmesi ve değişen koşullara göre 
adapte edilmesi, mevsimsel yeniden devreye alma pratiklerinin uygulanması açısından da yeni 
imkanlar sunar. Özellikle mevcut bina uygulamaları açısından bakıldığında da geleneksel ölçme ve 
izleme teknolojilerinin yetersiz kaldığı noktaları tamamlayıcı olarak kablosuz sensör teknolojileri önemli 
bir boşluğu doldurmaktadır.  
 
Bu çalışma, nesnelerin interneti tabanlı kablosuz sensör teknolojileri için potansiyel uygulama alanları 
bulmayı ve sensör verilerinin tasarımcı ve işletmeciler için sunduğu olanakları bir hastane ilaç 
hazırlama odası örneği üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır.  
 
 
 
2. KABLOSUZ SENSÖR AĞLARI  
 
Kablosuz sensör ağı; sıcaklık, bağıl nem gibi çevresel parametreleri izlemek ve kaydetmek için 
mekânsal olarak dağıtılmış hassas hissedici cihazlar ile duyar elemanlardan oluşan bir ölçüm ve izleme 
sistemi olarak tanımlanabilir. Nesnelerin interneti teknolojisi tanımı altında genel olarak yapıdan, özel 
olarak ise HVAC sistemlerinden kablosuz olarak veri toplamak için pek çok iletişim protokolü ve 
standardı geliştirilmiştir. Popüler endüstriyel iletişim standartları olarak Lora, ZigBee, Wi-Fi, 
WirelessHART, Bluetooth ve 6LoWPAN bant genişliği, topoloji, güç tüketimi, veri aktarım hızı ve iletişim 
menziline bağlı olarak birbirlerinden farklılaşırlar. Teknik detaylardaki bu farklılıklar her bir iletişim 
standardını farklı endüstriyel uygulama alanları için avantajlı kılmaktadır. Bu çalışmada farklı standart 
ve protokollerin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yerine Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT) [1] yayınlama abone olma mantığına dayalı telemetri mesajlaşma protokolünün teknik bir saha 
uygulaması temel alınmıştır.  
 
MQTT kısıtlı cihazlar ve düşük bant genişliği için tasarlanmış yayınlama/abone olma mantığına dayalı 
bir iletişim protokolüdür [1]. Bu protokolün temel amacı bant genişliği ve güç tüketimini azaltmak olduğu 
için makineden makineye (M2M) uygulamalar veya bant genişliği ve güç tüketiminin kritik olduğu 
nesnelerin interneti uygulamaları için idealdir.  
 
Bir kablosuz sensör ağı kurmak için ticari donanım ve ticari yazılım, ticari donanım ve açık kaynak 
yazılım, açık kaynak donanım ve açık kaynak yazılım kullanımı gibi farklı seçenekler mevcuttur. Bu 
çalışmada mevcut güncel gelişmeler dikkate alınarak, açık kaynak yazılım ve donanım teknolojisi temel 
alınmıştır. Yeni nesil açık kaynaklı donanımlar tasarımcıların hızlı prototipler ve hatta ticari son ürünler 
geliştirmelerine izin vermektedir.  
 
 
2.1 Kablosuz Sensör Tasarımı  
 
Bu çalışmada kullanılan sensör cihazı popüler ve düşük maliyetli bir açık kaynaklı donanım olan 
ESP8266 12E modülü üzerine geliştirilmiştir. ESP 8266 12E düşük güç tüketimine sahip 32 bit 
mikrodenetleyici, cihaza entegre TCP/IP protokolü ve Wi-Fi anteni sayesinde kablosuz uygulamaların 
geliştirilmesi için idealdir [2].  

 
Şekil 1. ESP8266 - 12E Wi-Fi modülü 
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Kablosuz sensör cihazının diğer temel bileşeni ise kapasitif bir duyar elemana sahip olan DHT22 
sıcaklık ve nem ölçüm modülüdür. DT22 kablosuz sıcaklık ve nem sensor modülü, 0-100 aralığında 
%2-5 hassasiyet ile bağıl nem ölçümü, -40-80°C aralığında ±0,5°C hassasiyet ile sıcaklık ölçümü 
yapabilmektedir.  
 

 
 

Şekil 2 DHT22 Dijital sıcaklık ve nem ölçüm modülü 
 
Sensör cihazını çalışır duruma getirmek için hem ESP8266 - 12E Wi-Fi modülü hem de DHT22 dijital 
sıcaklık ve nem sensörünün konfigürasyonun yapılması ve programlanması gerekmektedir. Kablosuz 
sıcaklık ve nem sensörünün dahili bileşenleri arasında kablolamayı azaltmak için bir baskı devre kartı 
tasarlanarak sensör kurulumu kolaylaştırılmıştır. 
 

 
Şekil 3 Kablosuz sensör prototip kutusu  

 
Mevcut baskı devre kartı tasarımı ve kablosuz sensör prototipinin başarılı bir şekilde uygulanmasından 
sonra sensör kutusu içerisinde dahili ısınma ihtimali dikkate alınarak hava sirkülasyonuna izin verecek 
şekilde havalandırma açıkları olan yeni bir sensör mahfazası tasarlanmıştır. Yeni sensör kutusu Rhino 
yazılımında modellenerek 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır.  
 

 
 

Şekil 4 3-Boyutlu baskıya hazır kablosuz sensör kutusu tasarımı 
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Şekil 5 Kablosuz sensör cihazının saha testi 
 
 
2.2 Kablosuz Sensörün Programlanması  
 
ESP8266 12E geliştirme modülüne entegre mikrodenetleyici, geliştirilen kablosuz sensör cihazı ve bağlı 
donanımları çalıştıracak yazılımın yüklendiği ana platform işlevini görmektedir. Kablosuz sensör cihazı 
Arduino IDE programlama ara yüzü kullanılarak C/C++ dillerinde programlanmıştır. Kablosuz sensör 
cihazı programlama özellikleri, güç tasarruf modu, uyku modu, ölçüm aralıkları ve alarm eşiklerinin 
tanımlanması, haberleşme protokolü kurulumu gibi detayları içermektedir.  
 
Mevcut kablosuz sensör tasarımı batarya yerine direkt mini-USB güç bağlantısı içermesine rağmen 
sensör mahfazası içerisinde yanlış okumalara sebebiyet verecek sıcaklık artışının önlenmesi için sensör 
programına uyku modu dahil edilmiştir. Uyku modu sensörün mikrodenetleyicisinin sadece ölçüm 
yapıldığı sürece aktif olmasını garanti etmekte dolayısıyla mahfaza içerisinde olabilecek sıcaklık 
yükselmesi nedeniyle yanlış okuma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Pilli uygulamalar içinde aynı 
özellik enerji tasarrufu işlevi görmektedir.  
 

 
 

Şekil 6 Kablosuz sensör programlaması için kullanılan Arduino IDE arayüzü 
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Şekil-7’de açıklandığı gibi MQTT protokolü HTTP protokolünün istek/yanıt şeklindeki mimarisinin aksine 
abone olma/yayınlama mimarisine dayalıdır. MQTT; TCP/IP 1883 numaralı port üzerinde çalışacak 
şekilde düşük bant genişliğinde bir haberleşme protokolü olarak tasarlanmıştır. MQTT haberleşme 
protokolünün temel noktası MQTT broker mekanizmasıdır. Broker abone olunan konuda yayıncıdan 
mesajları alır ve abonelere gönderir. Bunu yaparken mesajı alacak aboneleri filtrelemek için konuyu 
kullanır. Konu yayıncı ile abone arasında bir bağlantı görevi görür ve bunun kontrolü de MQTT broker 
tarafından yapılır. Broker konfigürasyona göre lokal bir ağ ya da bulut üzerinde olabilir.  
 

 
 

Şekil 7 MQTT Protokolü mekanizması 
 
 
Tasarlanan sensör ağa direkt olarak bağlanabildiği için özel bir ağ kapısı (gateway) veya sensör ağını 
kurmak için gerekli özel bir ağ topolojisi ihtiyacı yoktur. Her bir sensör cihazı ölçümleri MQTT üzerinden 
abone olan diğer cihazlara bağımsız olarak gönderebilir.  
 
 
 
 
3. HASTANE İLAÇ HAZIRLIK ODASI İZLEME SİSTEMİ  
 
Tasarlanan kablosuz sensör cihazı mevcut bir hastanenin ilaç hazırlık odalarının sıcaklık ve nem 
değerlerini izlememek için kullanılarak test edilmiştir. Her bir hasta katında günlük ilaçların depolanması 
ve hazırlanması için bir ilaç hazırlık odası bulunmaktadır. İlaç hazırlık odalarındaki mevcut sistem 
tamamen insan kontrolüne dayalı dijital sıcaklık ve nem ölçerlerin kullanımı şeklindedir. Hemşireler 
günlük rutinleri içerisinde sıcaklık ve nem değerlerini görsel olarak kontrol etmekte ve değerleri 
kaydetmektedir. İlaç hazırlık odalarını insan hatasına yer bırakmayacak şekilde gerektiğinde merkezi 
olarak da kontrol edebilmek için mevcut dijital sıcaklık ve nem ölçerler tasarlanan kablosuz sensör 
cihazı ile değiştirilmiştir. Böylelikle hem çevresel parametrelerin hem de bu mahallerdeki cihazların 
performanslarının aktif kontrolü mümkün hale gelmiştir.  
 
 
3.1 Saha Performansının izlenmesi  
 
Tasarlanan kablosuz sensör cihazı kompleks bir ağ kurulumu gerektirmediğinden ve her bir cihaz 
bağımsız olarak ağa bağlanabildiğinden sistem kurulumu göreceli olarak kolaydır. Hastane IT ekibi 
sensörlerin bağımsız bir ağ üzerinde olmasını istediğinden, sadece bu sensörlere atanmış bir VPN ve 
Wi-Fi ağı kurulmuştur.  Bağlantı ile ilgili temel problem sadece Wi-Fi kapsama alanları ve erişim ile 
ilgilidir. Wi-Fi erişiminin sıkıntılı olduğu noktalarda ilave bağlantı noktası (Access point) konulması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hatalı ölçümlerin önlenmesi için sensörler fan coil üfleme noktalarından ve 
varsa diğer ısı kaynaklarından uzakta konumlandırılmıştır.  
 
Sensör kurulumları tamamlanıp sürekli ölçümler alınmaya başladıktan sonra her bir ilaç hazırlama 
odasının sıcaklık ve bağıl nem değer trendleri ve dolayısıyla bu odalara hizmet eden cihazların 
performansı hakkında fikir sahibi olmak mümkün olmuştur. Böyle sürekli ölçüm yapabilen kablosuz bir 

 



  _____________________  200  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu 
 

ölçüm cihazının bulunması cihaz performansları hakkında net bilgi alınmasını sağlayarak gerekli 
durumlarda tekrar devreye alma pratiklerinin uygulanması ya da mevsimsel müdahalelerin 
yapılabilmesini mümkün kılar. Kablosuz sensör teknolojisi bu anlamda geniş hacimlerde kritik her 
noktadan sağlıklı veri toplanmasını sağlayarak bina işletmecileri ve performans verisine ihtiyaç duyan 
tasarımcılar için yeni imkanlar sunmaktadır.  
 
Kablosuz sensör ölçümleri bulut tabanlı veri analitiği platformları ile entegre edilerek toplam bina 
performansının izlenmesi, mekanik arızaların önceden tahmini, enerji tüketiminin azaltılması gibi çeşitli 
senaryolar için kullanılabilir. Bu proje özelinde sensör ölçümleri gerektiğinde uzaktan erişilebilecek 
şekilde lokal ağ üzerinde tutulmuştur. Sensör yazılımı ile mobil veya masaüstü platformlar üzerinden 
sensör verilerine erişilerek aşağıdaki raporlamalar yapılabilir;   
 

• Sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin anlık olarak izlenmesi 
• Sıcaklık ve bağıl nem trendlerinin izlenmesi 
• Sıcaklık ve bağıl nem alarm fonksiyonları tanımlanması  
• E-posta ile alarm bildirimi 
• Ölçümleri .csv formatında dışarı aktarımı  

 

 
 

Şekil 8 Alt ve üst alarm eşikleri ile birlikte bağıl nem ölçümleri 
 

 
 

Şekil 9 Üst ve alt alarm eşikleri ile birlikte sıcaklık ölçümleri 
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4. SONUÇ 
 
Kablosuz sensör teknolojisi, kablosuz cihazların endüstriyel kullanıma girdiği ilk uygulamalardan beri 
yapı profesyonelleri arasında tartışma konusu olmuştur. Bugün ise endüstride farklı ölçeklerde pek çok 
kablosuz sensör uygulamasına rastlamak mümkündür. Bu çalışmanın gösterdiği gibi özellikle mevcut 
binalarda problemlerin tespiti ve sistem performansısın izlenmesi için kablosuz sensörlerin kullanımı 
doğru bir teknik yaklaşımla oldukça kolaydır. Nesnelerin interneti tabanlı kablosuz sensör teknolojisi 
özellikle bulut tabanlı veri platformlarına entegre edilerek farklı binaların aynı anda izlenmesi ve 
dolayısıyla bir portfolyonun yönetimi içinde kullanılabilir. Bu çalışmada kullanılan platform hava kalitesi, 
ses, aydınlatma şiddeti gibi ilave sensör kabiliyetleri ile genişletilerek bir ölçüm istasyonuna 
dönüştürülebilir. Bu çalışmaya konu olan ve açık kaynak donanınım/açık kaynak yazılım prensibi ile 
geliştirilmiş düşük maliyetli kablosuz sensör cihazları yapılardaki problemleri daha kolay tespit etmemizi 
sağlayarak insan ile bina ve sistemleri arasındaki ilişkileri anlamamıza ve mevcut yapı tasarımı 
anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olabilir.   
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Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu 
 

Utku UHLA 
 
1975 yılı Edirne doğumludur. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Edirne MYO Elektronik Bölümünü 
bitirmiştir. On Otomasyon bünyesinde IoT, HVAC, araştırma geliştirme ve yazılım konularında 
çalışmalara devam etmektedir. 
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