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ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. 
Sinan Kalkan: İstikbal, şimdi robotbilimde 
ve robot teknolojilerinde

Dünyada 
halen 1.2 
milyondan 
fazla 
endüstriyel 
robotun 
kullanıldığı 
ve her yıl 

160 bin yeni robotun 
üretildiğini belirten 
Kalkan, yıllık 25 milyar 
Dolarlık bir hacim 
oluşturan sektörün 
yakın gelecekte 70 
milyar dolara çıkacağını 
bildirdi. Türkiye’nin, 
robot üretimi ve 
kullanımında dünyada 
oldukça gerilerde 
olduğuna dikkat çeken 
Kalkan, “Robotlar ve 
teknolojileri konusunda 
geri kalma lüksümüz 
yok” dedi. Kalkan, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile 
TÜBİTAK’ın, “Robotlar 
ve Robot Teknolojileri 
Platformu” 
oluşturmasını önerdi.

Bilgisayar, Yazılım, Elektronik, Makine, Uçak, 
Uzay ve Kontrol mühendisliklerinin ortak 
çalışma alanı olan “Robotik” konusuna” yer 
verdiğimiz “Dosya” sayfalarımıza Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Sinan Kalkan, sorularımızı yanıtlayarak 
katkı verdi. Tanım, robot teknolojilerinin hangi 
ihtiyaçtan doğduğu, temel özellikleri ve en çok 
hangi sektörlerde kullanıldığını anlatan Kalkan, 
dünyaya hükmedecek ülkelerin ekonomilerinin 
büyüklüğü, halkının güvenliği ve hayat 
standartları ile silahlı kuvvetlerinin gücünü 
robotların belirleyeceğinin öngörüldüğünü 
açıklayarak “İstikbal robotlarda” dedi.
Şu anda dünyada yaklaşık 1.2 milyondan fazla 
endüstriyel robotun kullanıldığı ve her yıl 160 
binden fazla yeni endüstriyel robotun üretim 
bandında yerini aldığını söyleyen Kalkan, her 
yıl 25 milyar Dolarlık bir hacim oluşturan 
endüstriyel robot teknolojileri sektörünün 
yakın gelecekte hızla artarak 70 milyar dolar 
seviyelerine çıkacağını vurguladı.  
Gelecekte robotlarınhizmet ve sağlık sektöründe 
de yaygın bir şekilde görüleceğine değinen 
Kalkan, “Yakında restoranda yemeğimizi bir 
robot servis edecek, evlerimizde yemeği bir 
robot hazırlayacak. Hatta insan hata payının en 
pahalıya mal olduğu bir alanda, hastanelerde 
robot doktorlar ve hemşireler, bizimle 
ilgilenecek ve en hassas ameliyatlarda yer 
alacak” diye konuştu.
“Bu teknolojinin dünyayı daha yaşanılabilir 
bir yer yapacağından emin olamasak 
da, hayatlarımızı kolaylaştıracağı, bazı 
problemlerimizi çözeceği aşikâr” diyen 
Kalkan, bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin 
gelişmesinin robot teknolojisi için oldukça 
önemli olduğunun altını çizdi.
Türkiye’de ufak çapta robot teknolojileri 
geliştiren birkaç firma dışında bir üretim 
olmadığına işaret eden Kalkan, “Bu 
kaçırmamamız gereken bir tren. İstikbal nasıl 
bir zamanlar göklerde idiyse, şimdi robotbilimde 
ve robot teknolojilerinde” uyarısında bulundu.
Kalkan, ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Sabancı, Koç olmak 
üzere pek çok üniversitede lisans ve lisansüstü 
seviyelerinde dersler verildiği, Mekatronik 
programları ve bölümleri olduğunu anımsattı. 

Üniversitelerde son teknoloji robotların 
araştırma projelerinde kullanıldığı, hatta bazı 
üniversitelerin robot geliştirdiğini belirten 
Kalkan, bunların umut vaat eden gelişmeler 
olduğunu ancak hâlâ kat edilmesi gereken çok 
yol olduğunun görüldüğünü söyledi. 
Türkiye’nin, robot üretimi ve kullanımında 
dünyada oldukça gerilerde olduğundan yakınan 
Kalkan sözlerini şöyle devam etti:
“Türkiye’nin pek çok konuda potansiyeli var ve 
bunlardan birisinin robot üretimi ve kullanımı 
olduğu kesin. Türkiye gibi gelişen ekonomilerin, 
gelişmiş ekonomileri yakalayabilmesinin 
tek yolunun robot teknolojileri olduğunu 
söyleyebiliriz. Robot teknolojileri hem 
üretimde, hem günlük hayatta, hem de askeri 
uygulamalarda çok yaygın kullanılacak; bu 
nedenle, robotlar ve teknolojileri konusunda geri 
kalma lüksümüz bence yok.”
Robot teknolojilerinde birçok çözülmesi gereken 
problem ve aşılması gereken engel bulunduğunu 
ifade eden Kalkan, endüstriyel robot teknolojileri 
özelinde, aşılması gereken önemli engellerden 
birinin insan-robot iletişimi, etkileşimi ve 
güvenliği olduğuna işaret etti. 
Robotların Türkiye’de “pahalı, çok kırılgan ve 
tamirinin zahmetli olması” ile “yeterli seviyede 
üretimin olmaması” nedeniyle yaygın olarak 
kullanılmadığını bildiren Kalkan, en önemli 
nedenin ise, “özel teşviklerin eksikliği” olduğunu 
vurguladı.
Kalkan, dünyada geride olduğumuz bu alanda 
yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı:
“Robot ve teknolojileri için üniversite 
ve firmaların belirli öncelik alanlarında 
kullanılmak üzere robotlar ve robot teknolojileri 
üretilebilmesi için teşvik edilmesi; robot ve robot 
teknolojilerinin kullanımı için farklı sektörlerin 
bilinçlendirilmesi; robotların kullanımını 
özendirme amaçlı pilot uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, teşvik edilmesi; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK 
tarafından ortaklaşa ‘Robotlar ve Robot 
Teknolojileri Platformu’kurulması, tüm Ar-Ge 
faaliyet ve teşviklerin bu platform güdümünde 
yürütülmesi.”

http://www.bilisimdergisi.org/s168

http://www.bilisimdergisi.org/s168


DOSYA: Türkiye’de robotik
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 972014 EYLÜL96

-Robot teknolojileri ve “robotik”i nasıl 
tanımlayabiliriz? Günümüz otomasyon 
sistemlerinden birini oluşturan robot 
teknolojileri hangi ihtiyaçtan doğdu ve 
temel özellikleri nelerdir?İşgücü maliyeti, 
üretim, verimlilik ve rekabet açısından ülke 
ekonomilerinde ne gibi roller üstleniyor?

-“Robot” kelimesi, ilk defa 1920’de bir Çek 
yazar tarafından yazdığı bir oyunda, basit, 
seri-üretilmiş, insan gibi görünen köleler için 
kullanılmış ve “roboti”, “robota” gibi benzer 
kelimeler, Çek ve orta Balkan ülkelerinde 
“emek”, “iş”, “hizmet” gibi anlamlar taşıyor. 
“Robotik” kelimesi ise, başka bir yazar 
Isac Asimov, tarafından dağarcığımıza 
kazandırılmış ve “robot alanı” veya “robot 
bilimi” anlamına geliyor.

Günümüzde ise, robotlar ve robot 
teknolojileri, iş gücü gerektiren her sektörde, 
maliyeti, insan kaybını, üretim zamanını 
düşürmek ve genel olarak, bizlerin güvenliği, 
rahatı ve refahını artırmak için kullanılıyor; 
yakın gelecekte çok daha fazla kullanılacak. 
Hatta öngörülere göre, geleceğe yön 
verecek, dünyaya hükmedecek ülkelerin 
ekonomilerinin büyüklüğü, halkının güvenliği, 
silahlı kuvvetlerinin gücü, halkının hayat 
standartlarını robotlar belirleyecek. Bir 
anlamda, “İstikbal robotlarda” diyebiliriz.

-Bugün dünyada hangi ülkeler en fazla robota 
sahip? Dünyada bu alana hangi ülkeler hangi 
oranda yatırım yapıyor? Robot endüstrisinin 
dünyadaki pazar büyüklüğü, robotiğin önemi ve 
geleceğine ilişkin öngörüler nelerdir?

-ABD, Japonya, Güney Kore, Almanya, 
Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerin, 
robotlar ve teknolojileri konusunda daha iyi 
olduğunu, daha fazla robota sahip olduklarını 
söylemek mümkün. Bunun asıl nedenini 
tahmin etmek çok da zor değil;bu ülkeler, 
en çok teknoloji üreten ve ihraç eden ve aynı 
zamanda, kendi halkının refahını, güvenliğini 
en üst düzeyde tutan ülkeler. Japonya’da 
Honda; Amerika’da Google, Boston 

Dynamics gibi büyük firmaların da desteği 
ve ülke olarak bu alana yaptıkları yatırım ve 
teşvikler nedeniyle, bu alanda daha ileride 
olan ülkelerin Japonya ve ABD olduğunu 
söyleyebiliriz. ABD, özellikle savunma 
sanayiinde, yük taşımadan, arama-kurtarma 
çalışmalarına, gözetlemeden, silahlı 
çatışmalara vs. robot teknolojileri geliştirip 
kullanıyor.

Özellikle fabrikalarda üretim bantlarında 
farklı görevler için destek olan endüstriyel 
robotlar dediğimiz robotlar, oldukça yaygın 
kullanılıyor. Şu anda dünyada yaklaşık 
1.2 milyon adetten fazla endüstriyel robot 
kullanılmakta ve her yıl 160 binden fazla 
yeni endüstriyel robot fabrikalarda üretim 
bandında yerini alıyor. Her yıl, donanımı, 
bakımı, yazılımı vs. ile birlikte, endüstriyel 
robot teknolojilerinin 25 milyar Dolarlık bir 
hacim oluşturduğu  ve bu sektörün yakın 

gelecekte hızla artarak 70 milyar dolar 
seviyelerinde bir ticaret hacmi oluşturacağı 
öngörülmektedir .

Robot teknolojilerine ve robot bilime yön 
veren en önemli sektörlerden birisi, savunma 
sanayiidir. Gelecekte arama kurtarma 
çalışmalarında, yük taşımada, insan hayatı 
için tehlike arz eden çatışmalarda, barışçıl 
amaçlı operasyonlarda veya tamamen saldırı 
yeteneğine sahip, silahlarla donatılmış 
robotlar göreceğiz. Yine savunma sektörüne 
yön veren ülkelerden olan ABD, bu konuda da 
lider durumda. ABD, hâlihazırda yük taşımak 
için, çatışmalarda barışçıl veya saldırı amaçlı 
robotlar kullanılıyor. Hatta yakın gelecekte 
ABD ordusunun en az 3’te birinin otonom 
robotlardan oluşması planlanıyor .

Gelecekte robotları yaygın görmeyi 
beklediğimiz diğer sektörler ise, hizmet 

ve sağlık sektörüdür. Yakında restoranda 
yemeğimizi bir robot servis edecek, 
evlerimizde yemeği bir robot hazırlayacak. 
Hatta, insan hata payının en pahalıya mal 
olduğu bir alanda, hastanelerde robot 
doktorlar ve hemşireler, bizimle ilgilenecek 
ve en hassas ameliyatlarda yer alacak.

- Robot teknolojisi dünya ve Türkiye’de 
öncelikle hangi alan, sektör ve sanayi dallarında 
kullanılıyor? 

-Robot teknolojisi dünyada daha çok 
endüstride üretime destek amacıyla 
kullanılıyor ve sivil (sağlık, hizmet, eğlence 
sektörlerinde) amaçlı ve savunma sanayiinde 
kullanımı daha geride kalıyor. Ülkemizde 
ise durum farklı değil; hazır parçalardan 
otomotiv birleştirme konusunda önemli 
bir üs olan ülkemizde robotlar daha çok 
endüstriyel amaçlı kullanılıyor. İnsansız hava 
araçları, yarı-otonom mobil platformlar, 
kısıtlı yeteneklere sahip insansı robotlar ile 
yavaş yavaş farklı sektörlerde de robotların 
kullanımı filizleniyor.

- Elektronik sektörü ile kullanılan robot 
oranı arasında nasıl bir ilişki var? Elektronik 
sektörünün gelişmiş olması, bu alanda 
kullanılan robot oranını düşürür mü, artırır mı? 

-Bir robotu oluşturan önemli bileşenler 
(elektronik, mekanik, yazılım vs.) var 
ve bunların gelişmesi, doğal olarak 
robot teknolojileri ve kullanımını da 
yaygınlaştıracak.

 -Ülkeler, üniversiteler ve firmalar robot 
teknolojisine neden ilgi gösteriyor?

-Çünkü gelecek, robotlarda. Hayatımızın 
her aşamasında robotlar yer alacak; 
hastanelerde, restoranlarda, marketlerde, 
fabrikalarda; karada, denizde; sivilde, 
savunma sanayiinde. Bu teknolojinin dünyayı 
daha yaşanılabilir bir yer yapacağından emin 
olamasak da, hayatlarımızı kolaylaştıracağı, 
bazı problemlerimizi çözeceği aşikâr. 
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Bu türden gelişen ve çağa yön veren bir 
teknolojide, alanda doğal olarak her ülke, 
üniversite ve firma en iyi olmak istiyor, söz 
sahibi olmak istiyor.

-Robotik teknolojisindeki çalışmaların 
bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle 
ilişkisi konusunda bilgi verir misiniz?

-Temelde bir robotu, kolları, bacakları 
veya farklı uzuvları ve sensörleri olan bir 
bilgisayar kasasına benzetebiliriz; robotun 
içinde de bir bilgisayardakine benzer bir 
şekilde parçalar (işlemci, hafıza, sabit 
disk vs.) var. Robotlar için gerçek zamanlı 
çalışma; çok büyük miktarda veriyi anında 
işleyip doğru karar vermek önemli olduğu 
için, üzerindeki bilgisayar teknolojisi oldukça 
önemli. Bir o kadar önemli olan kısım da, 
bu kasayı bizim için kullanılabilir yapan, 
üzerinde çalışan yapay zekâdır, yazılımdır. 
Bu nedenle, bilgisayar ve yazılım 
teknolojilerinin gelişmesi robot 
teknolojisi için oldukça önemlidir.

- İlk robot kullanma fikri ortaya 
atıldığında, “işsizlik oluşturacağı” 
endişesiyle gösterilen tepkiler neden 
azaldı? Endüstride robot kullanımının 
başlıca nedenleri ve robotun neden 
insan yerine tercih edildiğini açıklar 
mısınız?

-Tepkilerin azalmasının temel 
gerekçelerini, gelişen teknolojinin 
aynı zamanda yeni iş dalları da 
oluşturması, işgücünün yeni 
oluşan dallara kayması nedeniyle 
oluşturduğu işsizliğin aslında 
büyük bir oranda olmaması 
ve teknolojin getirilerinin, 
götürülerinden daha fazla olması 
olarak sayabiliriz.

Endüstride robot kullanımının 
başlıca nedeni, daha az hata payı 
ile daha verimli, hızlı ve insanlar 
için hayati tehlike de arz edebilen 

durumlarda da çalışabilen işgücü olmasıdır. 
Ancak, robotlar hâlâ yeterli seviyede otonom 
olamadıkları ve orta-uzun vadede böyle 
kalmaya devam edecekleri için, insanlar 
tarafından yönlendirilmeleri, yönetilmeleri, 
programlanmaları ve insanlarla beraber 
çalışmaları kaçınılmazdır.

- Türkiye’de çok belirgin üretimi olmayan bu 
alana, hangi üniversiteler nasıl bir eğitim ve 
üretim desteği veriyor?
-Belirttiğiniz gibi, Türkiye’de ufak çapta robot 
teknolojileri geliştiren birkaç firma dışında 
(örneğin, Akınsoft tarafından üretilen Akıncı 
robotu) pek bir üretim maalesef yok ve bu 
kaçırmamamız gereken bir tren. İstikbal 
nasıl bir zamanlar göklerde idiyse, şimdi 
robotbilimde ve robot teknolojilerinde. 
Bu konuda geri kalmamak adına, başta 
ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Sabancı, Koç gibi 

üniversiteler olmak üzere pek çok 
üniversitemizde lisans ve lisansüstü 
seviyelerinde dersler verilmekte, 
hatta Bilgisayar Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümleri ortaklığında 
Mekatronik programları hatta bölümleri 
yürütülüyor. Üniversitelerimizde son 
teknoloji robotlar araştırma projelerinde 
kullanılıyor, hatta bazı üniversitelerimiz kendi 
robotlarını geliştiriyor. Örneğin, Sabancı 
Üniversitesi, Türkiye’nin ilk insansı robotunu; 
ODTÜ, bacaklı mobil bir robot geliştirdi. 
Bunlar umut vaat eden gelişmeler, fakat son 
teknoloji ile geliştirilen ve dünya çapında 
binlerce satılan robotlar ile kıyasladığımızda, 
hâlâ kat etmemiz gereken çok yol olduğunu 
görüyoruz.

 - Türkiye, robot kullanımında nerede? Dünya 
pazarındaki yeri ve konumu nedir? Ülkemizde 
robotlar hangi alan, sektör ve sanayi dallarında, 
hangi oranlarda kullanılıyor?

-Türkiye, robot üretimi ve kullanımında 
dünyada oldukça gerilerde. Ülkemizde 
en çok kullanımın, otomotiv sanayiinde 
üretim bantlarında ve savunma sanayiinde, 
özellikle insansız hava araçlarında olduğunu 
söyleyebiliriz. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı 
destekleri ile sivil uygulamalar da yavaş 
yavaş filizlenmekte.

- Robot üretimi ve kullanımı açısından 
Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğu 
ve gelecekte bu alanda önemli yatırımlar 
yapacağı belirtiliyor. Robotiğin ülkemizin 
geleceğindeki önemi konusundaki görüş ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

-Türkiye’nin pek çok konuda potansiyeli 
var ve bunlardan birisinin robot üretimi 
ve kullanımı olduğu kesin. Türkiye gibi 
gelişen ekonomilerin, gelişmiş ekonomileri 
yakalayabilmesinin tek yolunun robot 
teknolojileri olduğunu söyleyebiliriz. Robot 
teknolojileri hem üretimde, hem günlük 
hayatta, hem de askeri uygulamalarda çok 
yaygın kullanılacak; bu nedenle, robotlar ve 
teknolojileri konusunda geri kalma lüksümüz 
bence yok.

-Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile robot 
teknolojisi arasında nasıl bir ilişki var? 
Endüstriyel robot teknolojisini sürekli olarak 
geliştirmek ve sanayinin ihtiyacına yönelik 
uluslararası standartlarda robotlar yapmak 
üzere ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor?
 
-Robot teknolojileri son 10 yılda hızla 
ilerlemiş olsa da, çözülmesi gereken 
pek çok problem, aşılması gereken pek 
çok engel var. Bunları da ancak yeni 
yöntemler, yeni teknolojiler araştırılarak-
geliştirilerek aşabiliriz. Endüstriyel robot 
teknolojileri özelinde, aşılması gereken 
önemli engellerden biri, insan-robot iletişimi, 
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etkileşimi ve güvenliği. Robotlar ne kadar gelişmiş olsa da, orta ve uzun 
vadede çoğu işleri kendi başlarına halledemeyecekler ve insan operatörlere, 
ustalara, mühendislere ihtiyaç duyacaklar, beraber çalışmak, bir işi başarmak 
durumunda kalacaklar. Bunu sağlayabilmek için ise, robotların insanları 
algılayabilmesi, anlayabilmesi, insanlarla iletişim kurabilmesi, bir işi bir insanla 
beraber yapabilmesi gerekiyor. Tabi burada, güvenlik işin içine giriyor – bir 
robotun en ufak yanlış bir hareketi, bir insanı yaralayabilir, hatta canına mal 
olabilir. Bu nedenle, kısa ve orta vadede endüstriyel robotlarda çözülmesi 
gereken problemler, güvenlik, iletişim ve etkileşim olacak.

-Robotların Türkiye’de yaygın olarak kullanılmamasının nedenlerini nasıl 
sıralayabiliriz?

-Birinci nedeni aslında robotların hâlâ pahalı, çok kırılgan ve tamirinin zahmetli 
olması. İkinci nedeni, yeterli seviyede üretimin (hem robot üretimi, hem de 
robotları kullanarak belirli uygulamaların yapılması, insanların problemlerinin 
çözülmesi) yapılmıyor olması. Otomotiv ve savunma sanayi dışında, en çok 
robotları üniversitelerde görüyoruz ve bunlar da genel olarak sadece araştırma 
amaçlı kullanılıyor. Bunların yayılabilmesi için, özel teşviklerle gerçek hayat 
problemlerine uygulanması ve kullanılması gerekiyor. En önemli neden ise, özel 
teşviklerin eksikliği.

-21. yüzyılın gerektirdiği robot teknolojisini üretip tabana yaymak üzere hangi ulusal 
politika, hedef ve standartların belirlenmesi gerekiyor? Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu, bu alana ilişkin hedef, strateji, öncelik ve kararlar alıyor mu?

-Dünyada bu konuda o kadar gerideyiz ki, bu konuda yapılabilecek çok şey var. 
Örneğin, robot ve teknolojileri için üniversitelerin ve firmaların belirli öncelik 
alanlarında kullanılmak üzere robotlar ve robot teknolojileri üretilebilmesi için 
teşvik edilmesi; robot ve robot teknolojilerinin kullanımı için farklı sektörlerin 
bilinçlendirilmesi; robotların kullanımını özendirme amaçlı pilot uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, teşvik edilmesi; tüm bunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa “Robotlar ve Robot Teknolojileri 
Platformu” oluşturulması ve tüm Ar-Ge faaliyetlerinin ve teşviklerin bu platform 
güdümünde yürütülmesi gerekiyor.

BTYK kararlarında, hedeflerinde daha öncelikli problemlere (örneğin, su, enerji, 
sağlık) daha çok yer ayrılıyor, bunun yansımalarını da doğal olarak TÜBİTAK 
çağrılarında görüyoruz. Robotlar ve robot teknolojileri farklı hedeflere ulaşmak 
için kullanılan araçlar olarak geçiyor yer yer. 

-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?

-Biraz önce de değindiğim gibi, bu güdümde, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, sektör temsilcileri ve üniversitelerin iştiraki ile bir “Robotbilim ve 
robot teknolojileri” platformu oluşturulabilir.

sol: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
KOVAN Araştırma Laboratuvarında 
bulunan iCub insansı robotu
alt: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği 
KOVAN Araştırma Laboratuvarında 
bulunan iCub insansı robotu
(Fotoğraflar: Sinan Kalkan)
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