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Oteller yapıları gereği farklı karakterde birçok cihaz ve bölüm barındırır. Buna ek 
olarak konuk sayısının dinamik yapısı, anlık talepler, acil durumlar bazı rutinlerin 
gözden kaçmasına sebep olabilir. Bu sebeple, rutinlerin gözden kaçmaması adına, 
elden geldikçe otomatize edilerek kontrol edilmesi gereklidir. Bu yazıda enerji 
izleme özelinde yapılabileceklere örnekle değinilecektir. 

Enerji IoT Platformu üzerinden izlenmekte olan Titanic Business Bayrampaşa 
Oteli’nin ana tüketim yanında enerji tüketimi kırılımları da izleme altyapısına 
bağlanmış, anormalliklerin yakalanması üzere gerekli alarm kurguları ve analiz 
yöntemleri uygulanmıştır. Bu uygulama öncesinde izlenecek alanlar ve noktaların 
isimleri, olası anormallikler ve alarm durumları, alarmların iletileceği kullanıcı isimleri 
otel teknik yönetimiyle görüşülüp Platform’a tanımlanmıştır. Enerji tüketimine ait 
tüm enerji kırılım noktalarını izlemenin önemi aşağıda grafiklerle anlatılacaktır.

İzlenen otel binasının zemin katındaki SPA noktası belli bir tüketim değerine sahip 
olan, bu değerin üstündeki tüketimi anormal kabul edilen ölüm noktalarından biridir. 
Bu doğrultuda tanımlanan anormal tüketim alarmı 22 Eylül günü platforma ve ilgili 
teknik ekibe düşmüştür (Şekil 1). 

Şekil 1



Gelen alarm sonrası grafikler incelenmiştir. Binanın ana tüketim grafiğine 
bakıldığında söz konusu anormallik görülmemektedir.

Kırılımlarda bir basamak aşağı inildiğinde, SPA’nın bağlı olduğu Zemin Kat tüketimi 
incelenmiş ve anormalliğin belirginleştiği görülmüştür.

Grafik 1. Ana Tüketim Grafiği



Daha sonra vakanın asıl yaşandığı SPA noktasının ölçüm değerlerine bakıldığında 
ise anormal tüketimin boyutu belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Grafik 2. Zemin Kat Tüketimi



Cihaz bazlı yapılan izlemeye örnek olarak Çamaşırhane noktası verilebilir. Otel, 
operasyonel standartları gereği çamaşırhanedeki çamaşır makinalarını belli 
saatlerde çalıştırmamaktadır. Bu saatlerde tüketimin olağan seyrinden daha küçük 
bir tüketim olması beklenmektedir. Bu sebeple bu saatler arasındaki tüketim önceki 
haftaların ortalamasının üzerine çıktığında ilgili teknik ekibi uyaracak şekilde bir 
alarm kurgulanmıştır.

Grafik 3. SPA Özelinde Tüketim Grafiği



Düşen alarmlardan 7 Haziran tarihindeki alarmı incelemeye alacak olursak (Şekil 2):  
Öncelikle aynı tarihteki Ana Tüketim noktasını kontrol edelim. Bu sefer 
kontrollerimizi yine Enerji IoT Platformu’nun sunmuş olduğu görselleştirme 
imkanlarından olan Enerji Yoğunluğu Haritası üzerinden yapalım.

Grafik 3. SPA Özelinde Tüketim Grafiği

Grafik 4. Ana Tüketim Yoğunluğu



Grafik 4’te alarmın düştüğü saatlerde bir yoğunluk olduğu göze çarpmaktadır. 
Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi, birden çok bölgenin, birden çok cihazın 
olduğu bir binada ana tüketime yansıyan bu aşırı tüketimin nereden 
kaynaklandığını kestirmek çok kolay değildir. Otele ait birçok enerji tüketimi kırılımı 
izlendiğinden tespiti yapabilmek üzere incelemelere devam edilebilir.

Grafik 5’te de görüldüğü üzere 7 Haziran tarihinde önceki haftalara oranla yoğun bir 
tüketim var. Platform’daki alarm yapısı geçmiş verinin ortalamasını alarak çalıştığı 
için ortalamanın üzerindeki bu tüketimi tespit etmiştir. Ancak sol üstte görüldüğü 
üzere, tüketimin tespit edildiği Bodrum Kat 2’de birden çok elektrikle çalışan cihaz 
vardır. 

Grafik 5



Bir alt kırılıma daha gidildiğinde Çamaşırhane’den kaynaklı tüketim göze net şekilde 
çarpmaktadır (Grafik 6).

Her iki örnekte de görüldüğü üzere, özellikle birden çok cihazın ve bölümün 
yönetilmek zorunda olduğu ve dinamik bir yapıya sahip tesislerde her bölgenin ve 
cihazın tüketimini izlemek büyük önem arz etmektedir. Buralarda yaşanacak arıza, 
aşırı tüketim, yanlış zamanlarda çalıştırma gibi problemleri teşhis edebilmenin 
yanında bu problemlerin önüne geçmemizi de sağlar. Enerji IoT Platformu bu teşhis 
ve öngörü konularında teknik ekibin yanında karar destek mekanizması olarak 
konumlandırılmaktadır.

Grafik 6
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