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18. Yy.’da tekstil endüstrisinde otomatik makinelerin kullanılmaya başlaması, robotlar 
bakımından teknoloji alanında atılan ilk adımdır. Bu anlamda Jacquard’ın dokuma 
tezgâhını kontrolde kullandığı delikli kart ilk adım olarak bilinmektedir.

 
20.Yy’da ise kendi kendini kontrol eden ve ölçebilen programlanabilir makineler icat edilmiştir. 
1950’lerde otomasyonun, elektroniğin ve haberleşmenin gelişmesi ile birlikte Robot teknolojisinde 
büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan ilk üretilen robot “Sammie” dir. Bu robot araştırma amacı 
ile insanın değişik ortamlara nasıl uyum sağladığını anlayabilmek için tasarlanmıştır. 

90 yıllara gelindiğinde robotlar 
artık çok çeşitli alanlarda ve özellikle 
insanların rahatlıkla yapamayacağı 
işleri kusursuz yaparak insanoğlunun 
yaşam sürecinde yerlerini aldılar. 
İnsanoğlunun inemediği derin sularda 
araştırma yapabilen, hiçbir mola 
vermeden yıllarca çalışabilen 
montaj robotları, cerrahların 
hata yapmasını engelleyen 
hatta cerrahlık mesleğini 
ortadan kaldıracak kadar iddialı 
olan ameliyat robotları, insan 
kolunun yerine takılabilen 
yapay kol bu gelişmelere en iyi 
örneklerdir.

 
Fakat asıl gelişme Sony firması 
tarafından evlerimize kadar 
sokulan robot köpek “Aibo” 
olmalıdır. Yapılan robotta 
algılama karar verme ve de 
komut doğrultusunda uygulama 
yetileri mevcut olmakla beraber 
geniş açılı bir hafıza ile sahibini 
tanımlama kadar birçok özellik yer 
almaktadır.(1998)

Robotik teknolojisindeki çalışmalar 
artık büyük oranda bilgisayar 
teknolojisindeki gelişmelere 

dayanmaktadır. Robotik endüstrisi doğduğunda 
bilgisayarlar mevcut olmasına rağmen 1970’lerin 
sonuna kadar boyutları nedeniyle robot 
kontrolünde kullanmaya elverişli değildi. Bugün 
pazardaki tüm robotlar bilgisayar kontrolü 
kullanılmaktadır. Fakat halen Robotik biliminin 
alanının makine ve de bilgisayar bilimlerini 
kapsadığı kesindir.

Robotları endüstride ilk olarak kullanan ülke 
Japonya’dır. İlk robot kullanma fikrinin ortaya 
atılması ile birlikte, işsizlik oluşturacağı endişesi 
ile büyük tepkiler almıştır. Ama kullanılmaya 
başlandıktan sonra kaygıların yersiz olduğu 
anlaşılmıştır. Robot kullanımı ile birlikte birçok iş 
kolu türemiş ve işsizlik daha çok azalmıştır.

Bu gün robot kullanımı hayatımızın birçok 
alanına girmiş olup, özellikle insan sağlığını aşırı 
derecede tehdit eden iş kollarında, yüksek ısı, 
titreşim, kimyasal ve nükleer enerji ile çalışılan 
yerler vb. kullanımı çok daha yaygındır.

Robot kullanımının avantaj ve 
dezavantajları

Endüstride robot kullanımının başlıca 
nedenleri şöyle sıralanabilir: 

- İşçilik maliyetini azaltmak, 
- Tehlikeli ve riskli yerlerde çalışanların yerini 
almak, 
- Daha esnek bir üretim sistemi sağlamak, 
- Daha tutarlı bir kalite kontrol sağlamak, 
- Çıktı miktarını artırmak, 
- Vasıflı işçilik sıkıntısını karşılayabilmek, 
- Üç vardiya boyunca aralıksız çalışma kabiliyeti, 
- İnsana göre daha fazla yük kaldırma kabiliyeti, 
- İnsana göre daha çabuk sonuca ulaşma 
kabiliyeti, 
- Usandırıcı ve tekrarlı işlerde yeterlilik, 
- Tehlikeli ortamlarda çalışabilme kabiliyeti, 
- İnsan hatalarını elimine etme, 
- Kalite kontrol hatalarını minimuma indirme, 
- Kendini hızla amorti etme, 
- Yüksek hareket esnekliği, 
- Yüksek kâr eldesi.  

Endüstriyel 
robotların 
tarihçesi (*)
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Robotlar için söyleyebilecek sakıncalar ise 
şunlardır:

- Düşünemez, 
- Vision System, ile yalnızca kendisine öğretilen 
cisimleri görebilir, 
- Programlanmadan çalışamaz, 
- Kendisine öğretilenleri yapabildiğinden 
hareketleri kısıtlıdır, 
- Yüksek yatırım maliyeti gerektirir, 
- Boşa geçen bakım ve onarım zamanları 
bulunmaktadır[2].

Robot kullanım nedenleri

Günümüzde robot, değişen iş şartlarına göre 
insanlar tarafından tekrardan programlanabilen 
hareketler yardımıyla az bir maliyetle kendisini 
yeni şartlara uydurabilen çok fonksiyonlu bir 
cihaz anlamına gelmektedir. Endüstriyel, askeri, 
sağlık, eğitim, araştırma alanlarında, ayrıca şov 
veya promosyon, kişisel ve hobi amaçlı olarak 
robotların kullanımı mümkün olmaktadır.

Robot, genelde bir insanın yapacağı işleri 
yapmak için programlanır. Isaac Asimov’a göre 
bir robot; 
-İnsana zarar veremez ya da sonuçta insanın 
zarar görmesine sebebiyet verecek bir hareket 
içerisine giremez.

-Birinci koşula uymak şartıyla mutlaka insan 
emrini yerine getirir.

-Bu iki koşula uymak kaydıyla kendisini, 
meydana gelebilecek bir zarara karşı korur.

Bir diğer önemli soru; bu işi insanların 
yapmaya gönüllü olup olmadıklarıdır. Çünkü 
insan bir çeşit en esnek makinedir.  Çok değişik 
koşullara uyum sağlama becerisi vardır. Eğer 
bir iş insan tarafından yapılabilecekse, insan 
tarafından yapılması daha iyidir, fakat eğer iş zor 
ve çok tekrarlı bir işse insanlar bu işi yapmaya 
gönüllü olmayacaklardır ve işi robot işgücü 
yardımıyla halletmek daha mantıklı olacaktır.

Robotun insan yerine tercih edilme 
sebeplerinden bazıları şöyle gösterilmektedir:  

-Emek maliyetlerinin yüksek olduğu 

ülkelerde robot sayısının artmasındaki en önemli 
unsurlardan biri üretim maliyetlerinin robot 
kullanımıyla düşürülmesidir. Sosyal, sağlık 
ve emeklilik gibi yardımların da göz önüne 
alınmasıyla ortaya çıkan maliyet robot için 
harcanan paranın 3-4 katını bulabilmektedir. 
Ancak, emeğin ucuz olduğu ülkelerde tam tersi 
bir durum ortaya çıkmaktadır.

-İşçilerin görevde olduğu sürecin yüzde 
15-20’lik bir bölümü ortaya çıkan yorgunluğun 
giderilmesi ve diğer ihtiyaçların karşılanması 
için geçer. Bu süre robotlarda yüzde 2’yi 
geçmemektedir.

-Robotlarda yorgunluk ve dikkat kaybı 
söz konusu olmadığından hatalı imalat sayısı 
insanın neden olduğu hatalı imalat sayısına göre 
neredeyse 0’dır. Böylece hatalı 
imalatın üretim maliyetindeki 
payı çok düşük kalır.

-Robotun insanlar gibi 
haftalık 40 saat çalışma süresi 
kısıdı yoktur. Tüm hafta gece 
gündüz çalışabilir. Dolayısıyla 
insanlar bir işte vardiyalar 
halinde çalışıp sürekli değişim 
olurken o işte aynı robot devamlı 
çalışmaktadır. Bu yönüyle 
de birim üretim maliyeti çok 
düşmektedir.

-Robotlar bazı işlerde 
insanlara kıyasla çok daha 
hızlı çalışırlar. Örneğin bir ark 
kaynağı robotu dakikada 75cm. 
kaynak yapabilirken ortalama bir 
kaynak ustası dakikada ancak 25 
cm. kaynak yapabilir. Hacimlerin ve ekipmanların 
daha etkin kullanımı ile belirli bir program 
dâhilinde üretkenlik artmaktadır.

-Robotların pozisyonlama yeteneği insana 
göre daha yüksektir. Robot ile gerçekleştirilen 
bir kaynak dikişi genellikle taşlanmaya ihtiyaç 
duymaz ve robot ile üretilen parçalar insanın 
ürettiklerinden daha iyi toleranslara sahiptirler. 
Bazen operasyon hızının yüksek olması 
kaliteyi artırabilir. Örneğin ince parçaların 

kaynağının hızlı yapılması ısı yayılımını 
önleyerek parçalardaki çarpılmaların azalmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca hızın kontrol edilmesiyle 
homojen bir kaynak dikişi elde edilecektir.

-Sıcak dövme preslerinde tezgâh yüklenmesi 
ve boşaltılması robotların ilk uygulama 
alanlarından biri olmuştur. Yüksek sıcaklıktaki 
dövme esnasında parça belirli bir konumda 
tutulmalıdır. Önceleri bu işi, iki kişi uzun maşalar 
vasıtasıyla yaparken robot uygulanmasıyla tutma 
işi tutucu yardımıyla robot tarafından yapılmaya 
başlanmıştır. Böylece daha büyük hızlara 
ulaşılırken çalışanlar da sıcak parça ve kıvılcım 
sıçrama tehlikesinden uzaklaştırılmış olurlar. 
Daha iyi bir konumlamayla da ürün kalitesi 
artırılmış olur.

-Bazı boyama işlerinde asit boyalar kullanılır 
ve bu boyalar da boyama görevlisinin sağlığı 
açısından çok tehlikelidir. Personelin sızdırmaz 
giysileri ve başlıklarla çalışmaları gerekir. 
Takılan başlıklara sürekli hava beslemesi 
gerekir. Bu koşullar altında çalışmak verimsiz 
ve yorucudur. Oysa aynı iş ortamında bulunan ve 
daha önceden programlanmış hareketleri yapan 
bir robot vasıtasıyla daha hızlı olarak daha yüksek 
kalitede gerçekleştirilebilir.

-Her idarecinin birbirleriyle sürekli rekabet 
eden ve her söyleneni yapan çalışanları tercih 
edeceği aşikârdır. Aslında böyle bir durum 
her idarecinin hayalidir. Bazıları bir robot 
sistemi oluşturarak ve diğer ekipmanları da bu 
sisteme uydurarak bu hayali gerçekleştirmeye 
başlamışlardır. Yapılacak işlemler çok hassas 
biçimde programlanabilir ve malzemeler 
robot iş hücrelerine bilgisayar kontrolü altında 
ulaştırılabilir.

-Robotlar, önceden programlanmış 
hareketleri büyük bir doğrulukla 
gerçekleştirdikleri gibi ne yapıldığını da büyük 
bir doğrulukla kaydedebilirler. Bu kayıtlar 
programlama, planlama ve kontrol işlemlerinin 
iyileştirilmesinde önemli bilgileri teşkil eder.

-Robotlar, yeniden programlanma hatalarının 
düzeltilmesi işleminin basitliği dolayısıyla değişik 
işlere adaptasyonda önemli güçlük doğurmazlar 
ve işlemler uzun süreli üretim durmasına 
neden olmaz. Oysa sabit otomasyonda değişiklik 
yapmak, uzun süreli üretim aksamalarına neden 
olmaktadır.

-Çeşitli uygulama durumlarında yeniden 
programlanabilme yeteneği, tutucunun 
değiştirilebilme özelliği, sistem ömrünü uzatır. 
Sabit otomasyon sistemlerinde değişiklik yapmak 
önemli bir harcamayı gerektirir ki bu harcama 
zaman zaman sistemin yeniden oluşturulma 
maliyetine yakın olabilir.

Robot işgücü ve insan arasında tercih 
yapılırken maliyetler de mutlak olarak göz 
önünde bulundurulmalıdır. Sonuçta robotların 
da makineden bir farkı yoktur. Çalışma alanının 
maksimum kullanımı, robot parkını kurmak 
için gerekli yatırım, diğer maliyetler işletme 
açısından hayati önem taşırlar. Yatırımın geri 
dönüş süresi de göz ardı edilmemesi gereken bir 
konudur.

(*) Endüstri Mühendisleri İletişim Portalı 
http://endustrimuhendisligi.blogspot.com.tr/
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