
Robot Yatırımları Fuarı 
ve Mini Maker Faire şöleni
Yatırımcılarla sektör profesyonellerini bir araya getiren Robot Yatırımları Fuarı 
ve Zirvesi, 21-22 Ekim’de düzenlenirken, 10-11 Ekim’de gerçekleştirilen Mini 
Maker Faire, yaratıcılık ve üreticilik şölenine dönüştü.

Türkiye imalat sanayinde hızla artan robotla 
üretim isteği, 21-22 Ekim 2015’te İstanbul 
WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Robot Yatırımları Fuarı ve Zirvesi’nde 

ortaya konuldu.  Üretiminde robot kullanmak 
isteyen yatırımcılarla sektör profesyonellerini 
bir araya getiren etkinlik, Messe München GmbH 
ve dünyanın en büyük Robotlu Otomasyon Fuarı 
Automatica işbirliğinde düzenlendi. 
1500 potansiyel yatırımcı katıldığı, ST Alternatif 
Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından 
organize edilen etkinliğin sergi alanında 36 firma 
stantlarıyla yer aldı. Etkinlik boyunca 4 salonda 
67 sektörel sunum gerçekleşti. Gerçekleştirilen 
sunumlarda üretiminde robot kullanmak isteyen 
yatırımcılara değerli bilgiler verildi. Konferans 
ve sektörel sunum salonlarında bilgilendirici 
etkinliklerin yapıldığı fuar ve zirvede, yerli ve 
yabancı çok sayıda sektör profesyoneli, robotlu 
üretimde dünyada gelinen en son teknolojileri 
anlattı. 

Robotlar çalıştı, Drone’lar yarıştı

Bu arada 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Mini Maker 
Faire İstanbul, 5 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

GelecekHane koordinasyonuyla İstanbul Bilgi Üniversitesi 
santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen yaratıcılık ve üreticilik 
şöleni Mini Maker Faire İstanbul’da, hızları saatte 130 kilometreye 
ulaşan drone’ların yarışı ve model arabalarla yapılan drift gösterileri 
de hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü. 
Üreten ve icat geliştiren Maker’ların bir araya geldiği ve projelerini 
sergilediği Mini Maker Faire İstanbul’un en dikkat çekici icatlarından 
bazıları Pankek Robotu, Elektronik Yapboz, Müzik Halısı, Su Piyanosu 
ve Kinetik Örtü oldu. 

Etkinlikte gerçekleştirilen Kodlama Atölyesi’yle de down sendromlu 
bir öğrenci grubuna kodlamaya giriş eğitimi verildi. Robot Yatırımları Fuarı ve Zirvesi’nin açılışında 

konuşan ST Alternatif Fuarcılık ve Organizasyon 
Ltd. Şti. Genel Müdürü Recep Akbayrak, 
“Türkiye’de robotlu üretim denince ilk akla 
otomotiv ve beyaz eşya sektörleri geliyor. Oysa 
günümüzde robotlar hemen her sektörde 
kullanılabiliyor. Bir başka yanlış algı da robotla 
üretimin yalnızca dev fabrikaların işi olduğunun 
düşünülmesi. Artık günümüzde, tekrarlayan her 
türlü işlerinizi robotlara yaptırmanız mümkün. Bu 
şekilde insan gibi değerli iş gücünü, daha katma 
değeri yüksek yerlere kaydırabilir, işçi sağlığı ve 
güvenliğini de sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

Robotlar artık hemen her sektörde üretimin 
bir parçası haline geliyor. Bilinenin aksine 
robot yatırımı yapan firmalar çalışan sayısını 
düşürmediği gibi büyümenin gerekliliği olarak 
istihdamı da artırıyor. Robotlu üretim daha kısa 
sürede daha fazla ürün üretebilmek, hata oranını 
yok denecek kadar aza indirmek ve kaliteyi 

artırmak suretiyle rekabet gücü 
sağlıyor.
Türkiye ne yazık ki robotlu 
üretim avantajından yoksun 
olarak dünya ile rekabette 
oldukça zorlanıyor. Türkiye’ye 
ilk olarak otomotiv ve beyaz 
eşya sektörü ile giriş yapan 
robotlar, şimdilerde çok daha 
fazla sektörde kullanılıyor 
ve yaygınlaşmasıyla birlikte 
maliyetleri de düşüyor. 

İlk yatırım maliyetini ortalama 
bir yılda geri ödeyen robotlar, 
yüzde 60’a yakın üretim maliyeti 
avantajı sağlıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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164 SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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