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Dünya robot sektörü, her yıl 

yaklaşık 150 bini aşkın yeni 

üretimle, yıllık 25 milyar Dolarlık 

büyüklüğe sahip. Pazarda 

üretim anlamında “yok” sayılan 

Türkiye’deki robot sayısı, 

dünyadakinin ancak binde biri 

oranında. Yakın bir gelecekte 70 

milyar dolara çıkması beklenen 

sektörde Türkiye’nin “sembolik 

ötesi” bir pay alabilesi için, devlet-

özel sektör ve üniversitelerin daha 

çok yol alması gerekiyor. 

Aslıhan Bozkurt

2025’te robotlar, 
insanlarla birlikte 
yaşayıp onlara  
yardım edecek, 
peki Türkiye’de?

T
Teknoloji günlük hayatın birçok anında 
vazgeçilmezler arasında yer alırken bu alandaki 
en önemli gelişmeler, yapay zekâlı robot 
teknolojilerinde yaşanıyor. Artık bir zamanlar 
birçoğumuza “uzak” gibi görünen robot 
teknolojileri, şimdi aslında akıllı telefonlar, 
uzaktan kumanda edilebilen beyaz eşyalar, akıllı 
temizlik robotları, kendi kendine park eden 

otomobiller, hatta akıllı evlerle hayatın tam ortasında 
yer alıyor. Bugün robot teknolojisi, başta otomotiv 
endüstrisi ve yan sanayileri, uzay çalışmaları, endüstri, 
tarım, askeri ve tıp alanında çok yoğun bir şekilde olmak 
üzere birçok sanayi dalında kullanılıyor. Giderek sayıları 
çoğalan robotların, kalite ve güvenirlikleri de hızla artıyor. 
Özellikle gelişmiş ülkelerdeki endüstriyel robotlar, üretim 
sistemlerinde etkin bir şekilde kullanılan otomasyonun 
ayrılmaz bir parçası haline geldi. 
Günümüzde sadece belirlenmiş eylemleri sistemli bir 
şekilde tekrarlayan mekanik varlıklar olmadıklarını 
kanıtlayan robotlar, insan gibi algılıyor, öğreniyor, iletişim 
kuruyor, farklı durumlara göre tepki gösterip karar 
veriyor, fikir yürütüp problem ve sorun çözüyor. Robotların 
hızla yaygınlaşmasına iyimser yaklaşanlara göre, çok 
yakında bazı işler, insan müdahalesine gerek kalmadan 
yapılabilecek. Tüm dünyada profesyonel kullanım amaçlı 
servis robotu satışları da hızla artıyor. Önümüzdeki 
yıllarda robotların hayatın her alanında, özellikle hizmet ve 
sağlık sektöründe çok daha yaygın bir şekilde görüleceği 
belirtiliyor. Kişisel bilgisayar devriminin tanınmış öncüsü 
Bill Gates’e göre, “Robotlar yaşlılara fiziksel yardım 
sağlama ve hatta arkadaşlık etme alanlarında önemli bir 
rol oynayacak.”
Uluslararası Robotik Federasyonu (International 
Federation of Robotics-IFR), 2013-2016 yılları arasında 
dünyada, toplam değeri 12,3 milyar Avro’yu aşan en az 95 
bin yeni profesyonel robotunun satılacağını öngörüyor. 
Federasyon, 2015’ten itibaren satış rakamlarında artış 
yaşanması, 2016 sonuna kadar da dünya çapında satılan 
robot sayısının 1,7 milyon olmasını bekliyor. IFR’nin 
verilerine göre, dünya çapındaki robot sistemleri satışının 
yüzde 70’i beş ülkede gerçekleşiyor: Japonya, Çin, ABD, 
Kore ve Almanya. 
“Seri üretimin insansız her aşamasının vazgeçilmezi olan 
robot teknolojileri”, mesaiden bağımsız bir şekilde kaliteli 
ve hızlı üretim sağlıyor. www.celikservismerkezleri.com 
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sitesinde yer alan bir haberde, 26 Şubat 
2014’te İstanbul’da düzenlenen AUTOMATICA 
Konferansı’nda, WDMA Robotik Automation 
Genel Müdür Yardımcısı Patrick Schwarkof, 
Avrupa, Kuzey Amerika ile Asya’da robot 
ve otomasyon sistemlerinin, endüstri 
sektörünün rekabet gücünde kilit rol oynadığı 
ve bu eğilimin gelecekte daha da artacağını 
vurguladı. Konferansta; robot, montaj/ 
robot sistemleri (Integrated Assembly 
Solutions) ve endüstriyel görüntü işleme 
sistemlerinin daha yoğun kullanılmasının 
üretim maliyetlerini düşürmesi ve yüksek 
kalite standartları ile yenilikçi ürünlere 
olanak sunması nedeniyle dünyanın çeşitli 
yerlerindeki endüstri merkezlerinin, üretim 
sistemlerini optimal hale getirmek için büyük 
miktarda yatırım yaptığı bildirildi. Hızla 
büyüyen ülkelerde otomasyon sistemlerine 
olan ihtiyacın oldukça fazla olduğu göze 
çarpıyor.

“İnsansı robot” yapma hayali

İnsanlığın yüzyıllardır süren insansı robot 
(humanoid) yapma hayalini,  milyonlarca 
dolar harcanıp 11 yıl gibi çok uzun süren 
araştırma geliştirme çalışmalarının 
sonunda Japon mühendisler Eylül 1997’de 
gerçekleştirdi. Artık insansı robotlar 
merdiven çıkabiliyor, koşabiliyor, dans 
edebiliyor, tepside eşya taşıyabiliyor, el 
arabası itebiliyor, düştüklerinde kendi 
kendilerine ayağa kalkabiliyor. 

Japon hükümetinin yayımladığı bir raporda, 
2025 yılında robotların insanlarla birlikte 
yaşayıp onların ihtiyaçlarıyla ilgilendiği, 
çocuklarını yetiştirmelerine yardım ettiği, 
ev işlerini yaptığı bir toplum hayal ediliyor. 
Araştırmacılar 2050’ye gelindiğinde tümü 
robotlardan oluşan bir futbol takımının, 
insanlardan oluşan bir takımı yenmesini ümit 
ediyor. Ayrıca kırk-elli yıl içinde, insanın beyin 
gücünden üstün makineler geliştirilmesi 
bekleniyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 
2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat 

oyunlarının yanı sıra bir de robot olimpiyatları 
düzenlenmesini önerirken How Stuff Works 
teknoloji sitesinin kurucusu Marshall Brain, 
2040’ta robotların dünyadaki işlerin yarısını 
alacağını öngörüyor.  

Bu arada ABD Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi (National Aeronautics and Space 
Administration -NASA),  uzayda tehlikeli 
görevler yapabilecek bir insansı robot 
“robonot” üzerinde çalışıyor. 

Peki, Türkiye, bu pazarın neresinde?  
Robotik, Türkiye’de bir endüstri oluşturuyor 
mu?

Ülkemizde de büyük sanayi kuruluşlarında 
yoğun, orta ölçekli kuruluşlarda ise 

yavaş yavaş robotların kullanılmaya 
başladığını görüyoruz. Ancak Türkiye’deki 
robot kullanımını sanayileşmiş ülkelerle 
karşılaştırdığımızda “sembolik”  olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Genç nüfusu 
nedeniyle ilgi çeken robot teknolojileri 
konusunda yapılacak her türlü çalışmanın, 
sadece bu alana değil, bilginin, bilimin ve 
teknolojinin her alanına olumlu yansıyacağı 
yadsınamaz. Otomobil endüstrisinin yanında 
kauçuk ve plastik, gıda ile metal endüstrisi 
ve tıbbi alandaki uygulamalar (ameliyat ve 
tedavilerde), robot sistemleri için büyüyen 
sektörler olarak öne çıkıyor. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını 
olan BİLİŞİM Dergisi olarak EYLÜL 2014 
sayımızın (168.), “Dosya” sayfalarımızda 

Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Makine, Uçak, 
Uzay ve Kontrol mühendisliklerinin ortak 
çalışma alanı olan “Robotik” konusuna” yer 
veriyoruz. Bu kapsamda, “Robot üretiminden 
söz eden ilk firmalardan biri” olan 
AKINSOFT, “hafif ve ağır sanayi robotları, 
hareket denetleyicileri, otomasyon sistemleri 
ve gerekli donatım/yazılım ürünleri üreten bir 
şirket” olan ALTINAY ile “Havacılık, otomotiv 
ve savunma sanayine endüstriyel robotlar 
üretip Avrupa pazarına girmeyi hedefleyen” 
Teknodrom üst düzey yetkililerinin yanı sıra 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ ve 
Uludağ Robot Topluluğu, “Yıldız Savaşları 
Robot Yarışması”nı yapan Yıldız Teknik 
Üniversitesi (YTÜ) Robotik ve Otomasyon 
Kulübü, “Robot Olimpiyatları” düzenleyen 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve 
Otomasyon Kulübü yetkililerine ulaştık. 

Akademisyen olarak ODTÜ Mühendislik 
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sinan Kalkan, 
AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı, 
Bilgisayar Yüksek Mühendisi Dr. Özgür 
Akın ile İTÜ Robot Olimpiyatları Genel 
Koordinatörü Hüseyin Koç ile YTÜ Robotik 
ve Otomasyon Öğrenci Kulübü Mentoru 
Kaan Gençay, sorularımızı yanıtlayarak 
sayfalarımıza katkı verdi. Altınay Robotik ve 
Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Hakan Altınay ile 
Teknodrom Robotik ve Otomasyon A.Ş. Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan 
Vargın Gök, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
sorularımıza yanıt veremediler. 

Bu arada 2012’de Türkiye’nin ilk insansı 
robotu SURALP’in (Sabancı Üniversitesi 
Robot Araştırmaları Laboratuar Platformu) 
tasarımını yapan ve geliştiren Sabancı 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği yetkilileri 
ile yoğunluğumuz nedeniyle iletişime 
geçemediğimiz için kendilerinden özür 
diliyoruz. 
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“İstikbal, şimdi robotbilimde ve robot 
teknolojilerinde” diyen Yrd. Doç. Dr. Kalkan, 
Türkiye’nin, robot üretimi ve kullanımında 
dünyada oldukça gerilerde olduğuna dikkat 
çekti. Her yıl 160 bin yeni robotun üretildiğini 
belirten Kalkan, yıllık 25 milyar Dolarlık bir 
hacim oluşturan sektörün yakın gelecekte 
70 milyar dolara çıkacağına işaret ederek 
bu konuda geri kalma lüksümüz olmadığını 
vurguladı. Kalkan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın, “Robotlar ve Robot 
Teknolojileri Platformu” oluşturulmasını da 
önerdi.
2015’te seri üretime geçecek robot 
fabrikalarının altyapısının oluşturulduğunu 
açıklayan Akın, devlet ve üniversitelere büyük 
sorumluluklar düştüğüne işaret edip uzun 
vadeli stratejiler gerektiren bu sektörde, Ar-
Ge’ye ciddi zaman ve bütçe ayrılması, yeterli 
donanıma sahip mezunlar verilmesinin 
önemini vurguladı.
İTÜ Robot Olimpiyatları Genel Koordinatörü 
Koç, 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. 
YTÜ Robotik ve Otomasyon Öğrenci Kulübü 
Gençay ise, Türkiye’de bu alandaki altyapının 
yeterli seviyeye gelemediğine işaret edip 
üniversitelerde bile bu konuların ikinci hatta 
üçüncü plana atıldığının altını çizdi. 

Ciddi yatırım ve hazırlık 
gerekiyor

Robot kullanımı, ülkelerin rekabet gücü 
ile üretkenliğine önemli katkılar sağlarken 
gelişmiş ülke olma yönündeki ilerleyişini 
de hızlandırıyor. Oysa Türkiye’de tüm dünya 
ile aynı standartlarda robot teknolojileri 
geliştiren, üreten ve yurtdışına satış 
yapabilen firma sayısı yok denecek kadar 
az. Son yıllarda özellikle üniversitelerde bu 
alanda önemli çalışmalar yapılırken bazı 

üniversiteler robot  geliştirdi bile. Bu 
umut vaat verici gelişmelere karşın 
hâlâ alınması gereken çok zor ve uzun 
bir yol olduğu biliniyor. Ciddi maliyetler 
nedeniyle belli bir yatırım isteyen, uzun 
zaman alan, özverili ve Ar-Ge uzmanlığı 
gerektiren robot teknolojilerinde 
gönüllü, uzman ve vizyon sahibi kişiler 
önemli rol alıyor. 
Ülke genelinde talep ve altyapı 
eksikliği, finansal güçsüzlük, sermaye 
potansiyelinin azlığı, teşvik ve 
desteklerin yokluğu, yetişmiş kalifiye 
insan sıkıntısı yaşayan Türkiye’nin, 
“geleceğin teknolojisi” olarak gösterilen 
ve en fazla gelecek vaat eden araçlardan 
biri olan robot ve robotik teknolojisini, 
sadece “yeni nesil oyuncak” olarak 
görmemesi, aksine bu alana çok ciddi 
yatırım ve hazırlık yapma zorunda 
olduğunun altı çiziliyor. Türkiye, 
özellikle endüstriyel robotlar için, 
büyüyen yeni bir pazar olarak görülüyor 
ama yerli bir endüstri oluştuğu, 
hatta ayak izlerinin bile görüldüğünü 
söylemek söz konusu değil.

“Düş gücüne bağlı” olan yeni robot 
uygulamalarının üretilmesi ve robot 
teknolojisinin yaygınlaştırılması 
için öncelikle farkındalık yaratılıp 
her düzeydeki eğitim kurumlarında 
bu konuda daha fazla çalışmalar 
yapılmasını sağlamak, uzun vadeli 
strateji ve politikalar geliştirmek, 
farklı sektörleri kullanım konusunda 
bilinçlendirmek, insanların yaratıcılık 
yeteneklerini doğru bir şekilde 
yönlendirip desteklenmek, üniversite-
devlet-sanayi işbirliği mekanizmalarını 
oluşturmak, yeterli bütçe özel teşvikler 
vermek gerekiyor. 
Dünya robot nüfusunun binde biri 
oranına sahip olan Türkiye’de robot 
kullanımı yaklaşık 10 yıl ile fazla eski 
tarihlere dayanmıyor. Daha çok insanın 
başarmasının güç olduğu, hassasiyet 
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ve kalitenin önem taşıdığı işlerde robot 
kullanıldığı görülüyor.
Bir robot için 100 bin ila 600 bin Dolar 
arasında yatırım gerektiğinden Türkiye’deki 
firmaların bu kadar yatırımı yapmak yerine 
işçi çalıştırma, ödemeleri bazen zamana 
yayma ve basit yapılı makineleri kullanmayı 
tercih ettikleri belirtiliyor.

“Robot” kelimesi ilk kez 93, 
“Robotik” ise 73 yıl önce 
kullanıldı

MÖ 285-222’de yaşayan, Yunan mühendisliği 
ekolünün ilk ve önemli temsilcilerinden olan 
Ktesibius, çağını aşan pek çok çalışmasıyla 
sibernetik ve “Robotik biliminin babası” 
sayılıyor. İlk otomasyon kavramını ise 
Aristo’nun ortaya attığı kabul ediliyor. 
M.Ö. 4. Yüzyılda Aristo, “Eğer her araç 
kendi işini görebilseydi, insan eline ihtiyaç 
duymadan mekik kendi dokuyabilse, lir kendi 

çalabilseydi, yöneticilerin elemanlara ihtiyacı 
kalmazdı” diye yazmış. 
Türkçe’ye İngilizce’den geçen “robot” 
sözcüğü, İngilizce’ye Çek yazar Karel 
Capek’in “Rossum’un Evrensel Robotları- 
Rossum’s Universal Robots (RUR)” adlı 
tiyatro eserinden girdi. 1921’de yazılan 
tiyatro oyununda Capek, bu kelimeyi Çek 
dilinde “hizmet eden” anlamında kullanılan 
“robota”dan türetti. Tiyatro oyunu, “İnsan 
makineyi yapar, makine de insanı öldürür” 
teması üzerine kuruluydu. 
Robot düşüncesi, 1926 Alman yapımı 
“Metropolis” adlı filmde sinemaya 
yansıdı. 1939’da New York dünya fuarında, 
yürüyebilen robot “Electra” sergilendi. 
1940’ta Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde (MIT) radar teknolojisi 
geliştirilmesi, cisimleri insan etmeni 
olmadan algılama konusunda en önemli 
adımlardan birisi oldu. Aynı yıl Grey Walter 
ışığa yönelen ilk gezer robotları (machina 
speculatrix) üretti. 1941’de ise Isaac Asimov 
“Robot” kelimesinden “Robotik” kelimesini süreçlerinde esnek üretim birimleri 

oluşturacak biçimde düzenlenmesi hızla 
yaygınlaşıyor. Hatta tümüyle bilgisayar 
denetiminde fabrikalar kurulmasında 
son aşamaya gelindiği, deneme 
çalışmaların yapıldığı bildiriliyor. 
Türkiye’de şimdilik tıp ve sağlıkta 
robotik (Robotik protezler ve ameliyat 
robotları) kullanımına tanık oluyoruz. 

Türkiye’deki uygun ücret ile işgücünün 
çok kolay bulunabilmesi, sermaye 
potansiyelinin azlığı ve imalathanelerin 
düşük üretim hacimleri robot 
kullanmayı engelleyici etmenlerin 
başında geliyor.  Oysa gelişmiş ülkelerin 
teknolojisine ayak uydurabilmek için 
Türkiye’nin çağımızın otomasyon 
yöntemi olan iş robotları ve esnek 
üretim birimleri konusunda politika, 
strateji ve hedefler belirlemesi 
gerekiyor.

Robot toplulukları

Profesyonel ve ileri düzeyde bir çalışma 
gerektiren robot teknolojisi, özel ve kamu 
sektörünün ilgi alanına girdiği gibi üniversite, 
lise ve kişisel hobi düzeyinde ilgi görüyor. 
Robot teknolojisinin öğrenilmesi ve insan 
yaratıcılığını birleştirmesiyle ortaya başarılı 
örnekler çıkabiliyor. Bu kapsamda Türkiye’de 
birçok üniversitede, robot teknolojisi eğitimi 
almasa da robot tasarımı ve üretiminde 
çalışmak isteyen öğrencilerden oluşan robot 
toplulukları bulunuyor. Bazı üniversiteler 
tarafından da düzenlenen robot yarışmaları 
bu konuya ilginin yüksek olduğunun 
göstergesi. Türkiye’de robot yarışmalarını 
ilk kez ODTÜ düzenledi. Daha sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı da “Robot Yarışması” 
yaptı. Artık, ODTÜ, İstanbul ve Yıldız Teknik, 
Uludağ, Bilkent, Çankaya, Sakarya, Süleyman 
Demirel üniversiteleri ile İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlar robot 
yarışmaları düzenliyorlar.

türeterek ilk kez 
kullandı. 
Makine, uçak, uzay, 
yazılım, elektronik, 
bilgisayar ve kontrol 
mühendisliği 
dallarının ortak 
çalışma alanı olan 
robotlar, “bir yazılım 
aracılığıyla yönetilen 
ve yararlı bir amaç 
için iş ve değer 
üreten karmaşık 
makineler” olarak 
tanımlanıyor. 
Büyük ilgi gören 
Robotik, Türkiye’de 
Mekatronik adıyla 
anılıyor. 
Günümüzün 
gelişmiş ülkelerinde 
robotların 
çeşitli üretim 
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