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İTÜ Robot Olimpiyatları Genel Koordinatörü Hüseyin Koç:

Üniversite-devlet-sanayi üçlüsü, 
teknoloji ve robotik alanında uyum 
içerisinde çalışmalı

Son zamanlarda gelişme gösterse de bu alandaki üniversite-sanayi 

işbirliğinin hâlâ yeterli düzeyde olmadığına dikkat çeken Koç, 

devletin eğitimdeki kaliteyi yükseltmesi, bu alanda çalışanlara daha 

fazla olanak sunulması ile üniversitelerde robotiğe yönelik proje ve 

araştırmalara gerekli sermaye desteği verilmesini istedi. 

“Dosya” sayfalarımız kapsamında 
bu alanda olimpiyat organize eden 
İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Robot 
Olimpiyatları Genel Koordinatörü 
Hüseyin Koç da, sorularımızı yanıtladı.
2004’te kurulan İTÜ Kontrol ve 
Otomasyon Kulübü’nün Robot Olimpiyatları’nı 
organize ettiğini söyleyen Koç, özellikle son yıllarda 
düzenlenen robotik yarışmalarının sayısının arttığını, 
yarışmaların robotik alanında çalışma yapan kişilerin 
sayısının artmasına katkıda bulunduğu, ilgi ve bilgi 
birikimini arttırdığı, robotik ve robotiğin sanayideki 
uygulama alanları konusunda ilerleme kaydedildiğini 
belirtti. 
Türkiye’de robotik konusunda bazı devlet ve özel üniversitelerinin ileri bir konumda bulunmalarına 
karşın halen birçok üniversitede gerekli teknik, bilgi ve sermaye altyapısının “yeterli” olmadığına 
dikkat çeken Koç, “Robotik ve uygulama alanları gibi teknolojik konulardaki çalışmalara daha fazla 
önem vermeli ve üniversitelerimizdeki imkânları olabildiğince arttırmalıyız” dedi. 
Robotik sektörünün ülkemizde yaygınlaşamamasının birçok nedeni olduğuna değinen Koç, nedenleri 
şöyle sıraladı: Teknik anlamda tam anlamıyla gerekli donanıma sahip olan ve akademik eğitim 
verebilen kurumların sayısının az olması; özel sektörün üretim ve uygulama alanı olarak robotik 
sektörüne gerekli önemi vermemesi; özel sektörde yurtdışı kaynaklı büyük firmalar haricinde Ar-Ge 
çalışmalarına gerekli bütçe ve ilginin ayrılmaması ile bu sektör hakkında gerekli donanım ve bilgiye 
sahip olunmaması.
“Bu alandaki üniversite – sanayi işbirliği son zamanlarda gelişme gösterse de hâlâ yeterli düzeyde 
değil” diyen Koç, robotiğin yaygınlaşması ve uygulama alanlarının arttırılabilmesi için mutlaka daha 
fazla ortak proje ve çalışmanın yapılması, gerekli etkileşimin ve uyumun sağlanması gerektiğinin 
altını çizdi.
Robotik teknolojisi başta olmak üzere tüm teknolojik uygulamaların daha yaygın kullanılabilmesi ve 
bu alanlarda yapılan çalışmaların arttırılabilmesi için konuya daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini 
anlatan Koç, devletin sistematik bir şekilde eğitime daha fazla önem vermesi, bu alanda çalışanlara 
daha fazla olanak sunulmasını önerdi. Koç, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: 
“Üniversitelerde teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencilere imkânlar sağlanarak bu bilgileri gerçek 
hayatta pratikte uygulama imkânı getirilmeli. Devlet ve üniversiteler tarafından robotik gibi 
uygulama alanlarındaki Ar-Ge projeleri, yapılan bilimsel çalışmalar, sermaye ve akademik 
yönden daha fazla desteklenmeli. Özel sektör ise robotik alanında gerekli altyapıyı oluşturmalı ve 
bünyesinde mutlaka Ar-Ge çalışmalarına yer vermeli. Ayrıca özel sektör ve üniversite, daha fazla 
etkileşim halinde olmalı ve birlikte ortak projeler yürütebilmeli. Üretim sektörü sadece montaj 
yapmaktan ibaret olmamalı, yapılan çalışmalara ek olarak geliştirme ve uygulamalı bilimlere önem 
verilmeli.”
Robotiğin hem sanayi hem de teknolojik anlamda hayatta daha fazla yer alması için çalışmaların 
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-İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve 
Otomasyon Kulübü, ne zaman ve hangi ihtiyacı 
karşılamak üzere kuruldunuz? Bu alanda ne gibi 
çalışmalar yaptınız?
 
-İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü, 2004 yılında 
kuruldu ve İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde 
yer alıyor. Öncelikle teknolojik ilerlemenin 
gerisinde kalmayan yetkin mühendisleri 
ülkemize kazandırmak ve ayrıca geleceğin 
mühendisleri olan öğrenciler için sosyal ortamın 
geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
başta İTÜRO olmak üzere seminer, söyleşi, 
yarışma, kariyer günleri gibi organizasyonlar, 
teknik projeler, eğitimler, teknik geziler ve 
sosyal aktiviteler düzenlemekteyiz. Böylece 
tüm kulüp üyelerimize önemli bir bilgi aktarımı 
sağlanmış olmaktadır. Ayrıca üyelerimiz İTÜ 
Kontrol ve Otomasyon Kulübü etkinliklerinde 
ve alt kollarında görev alarak, liderlik deneyimi 
kazanma, kişisel yeteneklerini geliştirme, 
disiplinler arası çalışmalarda tecrübe edinme 
imkânı bulur.

-Ulusal ve uluslar arası hangi proje, hedef 
ve yarışmalarınız var? Yürüttüğünüz proje ve 
yarışmalardaki hedefiniz neydi? Önümüzdeki 
yıllara ilişkin öngörüleriniz nelerdir? İstanbul 
Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları (İTÜRO) 
hakkında bilgi verir misiniz?

-Öncelikle kulübümüzün düzenlediği en büyük 
organizasyon İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO). 

İTÜRO hem ulusal hem de uluslararası alanda boy 
gösteren organizasyon. Buna ek olarak Kontrol 
ve Otomasyon Kulübü bünyesinde yıl boyunca 
birçok teknik proje yapılıyor. Projelerde robotik, 
kontrol uygulamaları, gömülü sistem yazılımı, 
devre tasarımı, haberleşme, görüntü işleme, 
güç elektroniği vb. konular üzerinde çalışılıyor. 
Geçmiş yıllarda merdiven çıkan robot, dc motor hız 
kontrolü, renk seçen robot, top taşıma robotları ve 
sürü robotları gibi konularda teknik projelerimiz 
oldu ve bunlar başarıyla sonuçlandırıldı.
Yürüttüğümüz proje ve yarışmalardaki temel 
hedefimiz, teknolojinin uygulama alanları üzerine 
çalışan kişi ve öğrencileri bir araya getirerek 
ülkemizdeki teknolojik gelişime katkıda bulunmak 
ve üyelerimizin daha yetkin birer mühendis 
olabilmelerini sağlamak. Önümüzdeki yıllarda 
özellikle uluslar arası alanda kulüp olarak 
daha fazla proje ve yarışmada yer almak ve 
organizasyonlarımızdaki seviyeyi her geçen yıl bir 
üst düzeye çıkarabilmeyi hedefliyoruz.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından her 
yıl İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO), 
yurtiçi ve yurtdışında robotik alanında çalışma 
yapan öğrenci, akademisyen ve endüstri 
temsilcilerini, etkinlikler aracılığıyla bir araya 
getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik 
gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları 
sorgulamayı planlayan bir oluşum. Her yıl Türkiye 
ve yurtdışından binlerce lise ve üniversite öğrencisi, 
İTÜRO’ya yarışmacı veya izleyici olarak katılıyor. 
İTÜRO’nun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: Robotik 
alanındaki gelişmeler ve robotiğin uygulama 
alanlarını katılımcılara tanıtmak; düzenlenecek 
yarışmalara Türkiye genelinden katılım sağlayarak 
robotik alanında çalışma yapan insanları bir araya 
getirmek; Türkiye’de ortaöğretim ve yükseköğretim 
öğrencilerini robotik alanında düzenlenen 
konferans ve söyleşilerle bilgi ve deneyim 
yönünden desteklemek; organizasyon boyunca ve 
organizasyon sonrasında oluşturulan verimli üretim 
ortamıyla sorunlara somut çözümler üretmek ve 
üretilen bu çözümlerin hayata geçmesini sağlamak; 
Türkiye’de robotik teknolojileriyle ilgilenen 
öğrenciler ile aynı konuyla ilgili akademisyenler ve 
şirketler arasındaki iletişime yardımcı olmak.

teşvik edilmesini isteyen Koç, özel sektördeki 
firmalara devlet tarafından teşvik sağlanması, 
yeterli bütçe ayrılması ve robotik altyapıyı 
kullanmalarını sağlayacak düzenlemeler 
yapılması gerektiğine işaret etti. 
Koç, ayrıca üniversitelerde, Ar-Ge ve 
robotiğe yönelik proje ile araştırmalara 
yönelik çalışmaların arttırılması için gerekli 
sermaye desteği verilmesi; bilim altyapısının 
oluşturulup eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi 
ve “üniversite-devlet-sanayi” üçlüsü teknoloji ve 
robotik alanında uyum içerisinde çalışmasının 
önemini vurguladı. 
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- Robot yarışmaları ülkemizde hangi üniversite 
ve kuruluşlar tarafından düzenleniyor? Bu 
yarışmaların önemi ve ülkeye katkısı nedir?

-Robot yarışmaları, ülkemizde Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), belediyeler ve birçok üniversite 
tarafından düzenleniyor. Bu üniversitelerin 
başlıcaları, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik 
(Yıldız Savaşları), Süleyman Demirel (SDÜ Robot 
Olimpiyatları), Gediz, Mevlana, Karabük, Fırat, 
Aydın, Celal Bayar, Ordu üniversiteleri ile İzmir 
İleri Teknoloji Enstitüsü (IZTECH Roboleague) 
olarak görülüyor. 
Özellikle son yıllarda düzenlenen robotik 
yarışmalarının sayısında büyük bir artış oldu. Bu 
da ülkemizdeki robotik alanında çalışma yapan 
kişilerin sayısının artmasına katkıda bulunuyor. 
Böylece robotik ve robotiğin sanayideki uygulama 
alanları konusunda ilerleme kaydetmiş 
oluyoruz. Bu yarışmalar, robotiğe olan ilgiyi 
arttırıyor, özellikle gençlerin bu teknolojiye ilgi 
göstermesi ve küçük yaşlardan itibaren çalışma 
yapmasına teşvik edici bir özelliğe sahip. Ayrıca 
robotik yarışmaları, ülkedeki robotikle ilgilenen 
akademisyenleri, sanayi kesimini ve yarışmacıları 
bir araya getirerek bilgi birikiminin artması ve 
teknolojik ilerlemenin hızlanmasını sağlıyor.

- Türkiye, robotik konusunda altyapı, 
üniversitelerdeki akademik ve teknolojik bilgi ile 
projeleri gerçekleştirmek için yeterli sermayeye 
sahip mi? Mevcut duruma ilişkin genel bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?

-Türkiye’de robotik konusundaki bilgi, tecrübe ve 
sermaye altyapısı her geçen gün artış gösteriyor. 
Bu altyapı konusunda ülkemizin bazı devlet ve 
özel üniversiteleri diğerlerine göre şu an daha 
ileri konumda bulunuyor. Ama halen birçok 
üniversitede gerekli teknik, bilgi ve sermaye 
altyapısı bizce yeterli durumda değil. Bu durumu 
daha iyi bir hale getirebilmek için ülke olarak 
robotik ve uygulama alanları gibi teknolojik 
konulardaki çalışmalara daha fazla önem vermeli 
ve üniversitelerimizdeki imkânları olabildiğince 
arttırmalıyız.
 
-Robot teknolojisi Türkiye’de neden daha yaygın 
kullanılamıyor? Bu alandaki üniversite-sanayi 
işbirliği yeterli mi?

 -Robotik sektörünün ülkemizde 
yaygınlaşamaması birçok nedenle açıklanabilir. 
Bu nedenlerin başında teknolojiye verilen önemin 
az olması başta geliyor. Ülkede teknik anlamda 
tam anlamıyla gerekli donanıma sahip olan ve 
akademik eğitim verebilen kurumların sayısının 
az olması; özel sektörün üretim ve uygulama 
alanı olarak robotik sektörüne gerekli önemi 
vermemesi; özel sektörde yurtdışı kaynaklı 
büyük firmalar haricinde Ar-Ge çalışmalarına 
gerekli bütçenin ve ilginin ayrılmaması ve bu 
sektör hakkında gerekli donanım ve bilgiye 
sahip olunmaması başlıca nedenler olarak 
gösterilebilir. Bu alandaki üniversite – sanayi 
işbirliği son zamanlarda gelişme gösterse de hâlâ 
yeterli düzeyde değil. Robotiğin yaygınlaşması ve 
uygulama alanlarının arttırılabilmesi için mutlaka 
daha fazla ortak proje ve çalışmanın yapılması, 
gerekli etkileşimin ve uyumun sağlanması 
gerekiyor.

-Robotiğin Türkiye’de de önemli bir sektör 
olabilmesi için, devlete, üniversitelere ve özel 
sektöre ne gibi sorumluluklar düşüyor? 

-Ülkemizdeki robotik teknolojisi başta olmak 
üzere tüm teknolojik uygulamaların daha 
yaygın kullanılabilmesi ve bu alanlarda yapılan 
çalışmaların arttırılabilmesi için bu konuya daha 
fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda 
devlet özellikle alt seviye eğitimlerden üniversite 
kurumlarındaki eğitimlere kadar sistematik bir 
şekilde eğitime daha fazla önem verilmeli, bu 
alanda çalışma yapan kişilere mutlaka daha 
fazla imkân sunulmalı. Bu alanda çalışma 
yapılması için robotiğe olan ilgi arttırılmalı 
ve üniversitelerde teorik eğitimlerin yanı sıra 
öğrencilere imkânlar sağlanarak bu bilgileri 
gerçek hayatta pratikte uygulama imkânı 
getirilmeli. Devlet ve üniversiteler tarafından 
robotik gibi uygulama alanlarındaki araştırma-
geliştirme (Ar-Ge) projeleri, yapılan bilimsel 
çalışmalar sermaye ve akademik yönden daha 
fazla desteklenmeli. Özel sektör ise robotik 
alanında gerekli altyapıyı oluşturmalı ve 
bünyesinde mutlaka Ar-Ge çalışmalarına yer 
vermeli. Ayrıca özel sektör ve üniversite daha 
fazla etkileşim halinde olmalı ve birlikte ortak 
projeler yürütebilmeli. Üretim sektörü sadece 
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montaj yapmaktan ibaret olmamalı, yapılan 
çalışmalara ek olarak geliştirme ve uygulamalı 
bilimlere önem verilmeli.
 
-21. yüzyılın gerektirdiği robot teknolojisini 
üretip tabana yaymak üzere hangi ulusal 
politika, hedef ve standartların belirlenmesi 
gerekiyor? Bu alana ilişkin devlet hangi hedef, 
strateji, öncelik ve kararlar almalı?

-Bu konuda devlet öncelikle temelden başlayıp 
ülkedeki eğitim sistemine mutlaka daha fazla 
önem verilmeli ve ilkokuldan üniversiteye doğru 
gelişim sürecinde eğitimde teknoloji eğitimine 
daha fazla özen göstermeli. Bütçenin gerekli 
kısmını eğitime, akademik altyapıyı oluşturmaya 
ve gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına 
zemin hazırlamaya harcamalı.
 
Devlet, politika olarak bütçesinin yeterli 
olacak kadar olan kısmını bu alanda yapılacak 
çalışmaları arttırmaya yönelik kullanmalı. Bu 
doğrultuda bilim ve teknolojiyi, robotiği ileriye 
götürecek kurumlar kurulup bu kurumlarda 
düzenli ve sistematik bir biçimde gerekli teknik 
bilgi birikimi ve altyapı oluşturulmalı ve bu 
birikim sanayi kesimine uyumlu bir şekilde 
aktarılmalı. Özel sektördeki Ar-Ge çalışmalarının 
yükseltilmesi ve robotik teknolojisinin 
kullandırılması teşvik ve yardımlarla arttırılmalı 

ve bu alanda eğitim görmüş olan insanlara daha 
iyi çalışma koşulları sağlanıp en yüksek verim 
elde edilmeli. Bu sayede robotik ile paralel olarak 
teknolojik anlamda gerekli kalkınma başlatılmış 
olur.

-Endüstriyel teknolojik birikimleri 
gerçekleştirmek, akademik altyapıyı da 
destekleyip insan yetiştirmek ve sonunda 
bilimsel bilgiden teknoloji üreterek ekonomik 
faydaya dönüştürme konusunda ulusal bir sinerji 
oluşturmak için ne yapılması gerekiyor?

-Teknolojik olarak kalkınma gereksinimi 
konusunda farkındalığa varıp bu konuda 
daha önceki sorularda bahsetmiş olduğumuz 
sorunlara yönelik çözümler planlı ve uyumlu 
bir şekilde uygulanırsa bu alanda gerekli sinerji 
oluşturulabilir. Bu sinerji özel sektör-akademi-
devlet kurumlarında paralel bir şekilde olmalıdır. 

-Sektörün önündeki en önemli engel nedir? 
Devletin bu alana ilişkin bir destek ve teşviki 
var mıdır? Destek ve teşvik için ne gibi yasal 
düzenlemeler yapılmalı?

-Sektörün önündeki en önemli engeller, 
eğitim kalitesi ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan 
yatırımların az olması denilebilir. Robotiğin hem 
sanayi hem de teknolojik anlamda hayatımızda 

daha fazla yer almasını istiyorsak mutlaka 
bu alandaki çalışmalar teşvik edilmeli. Özel 
sektördeki firmalar Ar-Ge ve robotik konusunda 
çalışmalar yapmaya devlet tarafından teşvik 
sağlanmalı, gerekirse firmalara bütçeden yeteri 
kadar miktar ayrılmalı. Ayrıca firmalar üretimde 
mutlaka robotik altyapıyı kullanmaya teşvik 
edilmeli ve bu konuda gerekli düzenlemeler 
yapılmalı. Buna ek olarak devlet üniversitelerdeki 
robotik ve teknolojik alanlardaki çalışmaları 
daha fazla desteklemeli gerekli ortamı ve desteği 

sağlamalı. Özellikle üniversitelerde, Ar-Ge 
çalışma ve robotiğe yönelik proje, araştırmalara 
yönelik çalışmalar arttırılmalı, gerekli sermaye 
desteği verilmeli. Üniversitelerdeki akademik, 
laboratuar, bilim altyapısı oluşturulmalı ve 
böylece eğitimdeki kalite arttırılmalı. Üniversite-
devlet-sanayi üçlüsü teknoloji ve robotik alanında 
bir uyum içerisinde çalışmalı.
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