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“Bir robotbilim platform 
kurulmasını öneriyoruz”
Robot bilim alanında standart geliştirme konusunda ciddi bir ulusal 
çalışma olmadığı belirtilirken bu konuda bir standart geliştirme 
komitesi oluşturulması istendi. Hassas mekanizmaların yerli üretimi 
için teşviklerin sağlanması önerilirken üretimin sürdürülebilir 
olmasının önem taşıdığı vurgulandı. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
“Sayısal Gündem 2020” hedefiyle 
oluşturduğu Ar–Ge ve İnovasyon 
Çalışma Grubu’nun alt gruplarından 

biri olan “Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri” 
Uzmanlık Grubu da, 31. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nda bir çalıştay düzenledi. 
Çalıştayda, uzmanlar özellikle yapay zekâ, 
robotik ve ilgili alanlarda üniversitelerde, 
sanayide ve kesişim alanlarındaki durumu 
ele alıp değerlendirdi. 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Yrd. Doç. 
Dr Cengiz Acartürk ve Yrd. Doç. Dr Sinan 
Kalkan tarafından hazırlanan “Yapay Zekâ 
ve Robot Teknolojileri” Uzmanlık Grubu 
Çalıştay Raporu’nun “Genel Değerlendirme: 
Sonuç ve Hedefler” bölümünde ortak 
görüşün, Türkiye’nin yapay zekâ ve robot 
teknolojileri konusunda kısıtlı sayıdaki 
alt alan istisna olmak üzere, dünyadaki 
gelişmelere uyum göstermekte geri 
kaldığı, bu konuda plan ve stratejilerin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu yönünde 
olduğu vurgulandı. 

-Üniversitelerdeki durum

* Türkiye’nin yapay zekâ ve robotik alanlarında 
AB projelerine katılım yüzdesinin artmasını 
hedeflemeli (ölçülebilir hedef).
* Üniversitelerin araştırma bütçeleri özellikle 
2006 yılından sonra TÜBİTAK’ın destekleriyle 
artış gösterdi, bu olumlu bir gelişme. 
Ancak alanda ilerleme sağlanabilmesi için 
geliştirilmesi en öncelikli kaynağın insan 
kaynağı olduğunu değerlendiriyoruz.
- Yayın kalitesindeki artış yayın 
sayısındaki artışa eşlik etmiyor, bunu yüksek 
araştırmacı kalitesiyle sağlayabilmemiz 
mümkün olabilir.
- Özellikle doktora çalışmaları 
için yurtdışına öğrenci gönderme 
mekanizmalarının etkili biçimde çalışması 
gerekiyoruz.
* ABD’deki NSF’in NRI, AB’nin ERS isimli 
programlarına benzer biçimde TÜBİTAK’ın da 
yüksek riskli, doğrudan üretimi hedeflemeyen 
araştırma projeleri için destek sağlamasının 
yapay zekâ ve robotik alanlarının gelişimine 
önemli katkı sağlama potansiyeli bulunuyor.
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Sanayi bakış açısıyla mevcut durum 

* Özellikle savunma sanayisinde kullanılan 
teknolojilerde temel yapı taşları (örn. 
malzeme) yurtdışı bağımlı. Hassas 
mekanizmaların yerli üretimi için teşviklerin 
sağlanması gerekiyor. Üretimin sürdürülebilir 
olması da önem taşıyor. Benzer bir bağımlılık 
algılama sensör sistemleri için de söz konusu. 
Özellikle otomotiv alanında üç boyutlu 
algılama sensörlerinin yerli üretimi teşvik 
edilmeli. 
* Robot bilim alanında standart geliştirme 
konusunda ciddi bir ulusal çalışma yok. Bu 
konuda bir standart geliştirme komitesi 
oluşturulmalı.

Her iki alana (akademi ve sanayi) ortak 
değerlendirmeler

* Elektronik ve gömülü yazılımların 
üretimdeki (örn. otomotiv üretimi) payının 
artması özellikle yapay zekâ alanında yazılım 
geliştirme konusunda insan kaynağına duyulan 
ihtiyacı öne çıkarıyor. Bu kaynağın erken 
seviyede altyapısının hazırlanması gerekiyor.
-İlk ve ortaöğretimde robotik eğitimin 
gerçekleştirilmesi, bunun yanında eğitimin 
robotik sistemlerle desteklenmesi konusunda 
girişimlerde bulunulmalı. Bu konuda 
Avustralya örneği iyi bir model oluşturulmalı. 
-İnsan kaynağı ve Ar-Ge geliştirme konusunda 
özellikle yarışmalar öne çıkıyor. Yapay zekâ 
ve robotik alanlarında ulusal düzeyde yarışma 
organizasyonlarının teşvik edilmeli. Bu konuda 
özellikle ABD’deki DARPA modeli örnek 
alınabilir.
-Sağlık teknolojileri alanında robot destek 
sistemlerinin önümüzdeki yıllarda öne 
çıkacağı öngörülüyor. Özellikle kaza sonrası 
rehabilitasyon ve yaşlanma alanlarında altyapı 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.
-Üniversite-sanayi işbirliği konusunda 
mevcut proje bütçe destekleri 6-12 ay arası 
işbirliklerini öngörüyor. Bu sürelerin daha 
uzun erimli olmalı.

En kritik konular

Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri, AB Digital 
Agenda 2020’nin bütçe implementasyonu olan 
Horizon 2020’de ICT başlığı altındaki alanlarla 
ilişkisi üzerinden TBD Sayısal Gündem 2020 
çalışması ile ilişkili. 

• Akademi: 
-Yapay zekâ ve robotik alanlarında Türkiye’de 
gerçekleştirilen yayınların gösterdiği şu: Yayın 
sayısı (ve arka planda desteklerde) artış var, 
ama kalitede artış gözlenmiyor. 
-Temel problem insan kaynağı: Yurtdışı 
doktora desteklerinin geliştirilmesi gerekiyor. 
Öneri geliştirilebilir alan.
-AB projelerine katılım çok az, artırılması 

lazım. Bu bir sonuç, doğrudan müdahale 
edilemeyebilir bir alan.
-TÜBİTAK destekleri olumlu, öncelikli alan 
olarak yapay zekâ ve robotik belirlenebilir. 
Öneri geliştirilebilir bir alan.
-Yapay zekâ ve robotik eğitimlerinin 
üniversiteden alt seviyelere inmesi lazım 
(Avustralya örneği var, model olarak 
önerilebilir).

• Sanayi:
-Dışa bağımlılık söz konusu, çözülebilir bir 
problem değil.
-İnsan kaynağı sıkıntısı yok.
-Alan bazındaki bulgular
 Savunma sanayisinde hedeflenen 
ürünlerde belirsizlik var. Bunlar için ulusal 

stratejiler belirlenmesi lazım. Zor alan.
 Otomotivde elektronik ve gömülü 
yazılım oranı artıyor, buna adaptasyon 
gerekiyor. Geliştirilebilir alan.
 Yerli algılayıcı (sensör) sanayisinin 
geliştirilmesi lazım.
 Sağlık sektöründe az sayıda çalışma 
var (yaşlanma ve rehabilitasyon alanları öne 
çıkıyor). Geliştirilebilir alan.

• Akademi-Sanayi işbirliği için model 
geliştirme ihtiyacı
-Akademide bilgi güncel, implementasyon/
uygulama olanakları kısıtlı. Sanayide ürün 
beklenti süreleri kısıtlı oluyor. Çözülebilir bir 
problem değil.
-Mevcut TÜBİTAK programlarında öngörülen 
ortaklık modeli ile süreler arasında 
uyumsuzluklar var. Öneri geliştirilebilir bir 
alan olabilir.
-Başarısızlık riski yüksek olan projeler,  
TÜBİTAK tarafından desteklenmeli. Öneri 
geliştirilebilir bir alan olabilir (ABD DARPA 
modeli, AB’de FET modeli; zor alan).
-Bir robotbilim platform kurulmasını 
öneriyoruz. Bunun başarılı örnekleri 
Türkiye’de başka alanlarda (örn. otomotiv 
sektöründe) kurulmuş ve bu alandaki 
yönlendirmeyi, onlar sağlamış durumda.
-DARPA, Robocup vb. ulusal bir yarışma 
düzenlenmesinin bu platformun kurulması 
kapsamında da destekleyici bir adım 
olabileceği görüşündeyiz
-Robotbilim alanında özel proje çağrıları, hem 
akademik hem şirket kurmak için hem de 
belirli donanım veya robot türlerini üretmek 
için gerekli. 

Ayrıca, Copub kullanma planımız bulunmuyor. 
Çalıştayda dile getirilen konuları ele alan bir 
yayın düşünüyoruz. Dergi olabilir ya da başka 
bir yayın mecrası olabilir.

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172

