ROBOT, ROBOT TEKNOLOJİLERİ VE ROTAM
Prof. Dr. Abdülkadir Erden’in 30.04.2010 tarihinde gerçekleştirdiği konferans
metnidir.
Abdülkadir Erden: Bugünkü buluşmayı RoTAM’ın ilk semineri olarak kabul edebiliriz
ve bundan sonra bu seminerleri belli periyotlarda, daha teknik bilgilere girerek
sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu genel olarak tanıtıcı ve ne yapmak istediğimize yönelik
bir seminer. Bu seminerin konu düzeyini hazırlamakta epey zorlandım. Doğal olarak
biraz daha popüler konulara ağırlık vermeyi tercih ettim, böylece belki RoTAM’ın
felsefesini daha iyi anlatırım diye düşündüm.
“Robot teknolojilerini dün, bugün, yarın olarak üçe ayırdım”
Genel olarak üçe ayırdım; robotlar, robot teknolojisi ve RoTAM olarak belirleniyor.
Birinci olarak robotların teknolojik kökenine, etimoloji olarak nereden geliyor ona
bakmak, ikinci olarak kilometre taşlarını incelemek, üçüncü olarak da tanımına ve
robot yasası olarak bildiğimiz bir konuya değinmek istedim. Robot teknolojilerini dün,
bugün, yarın olarak üçe ayırdım. RoTAM’ı da misyon, vizyon, hedeflerimiz ve somut
projeler olarak alt başlıklar altında topladım.
Bu robot kelimesinin kökenine bakarsak, bu kelime 1920 yılında ilk kez kullanılmış.
Bugün için Çek, Slovakya, Polonya dillerinde “Roboti” anlamında bir kelime var, zaten
robot anlamında kullanılır. Angarya iş, angarya iş yapan kişi veya köle, işçi anlamına
geliyor. Eski Slav kilisesinde “Rabota” diye bir kelime var, servis yapan anlamına
geliyor, kilise terimi. İndo, Avrupa dillerinde bunlar çok eski diller.
Almanca uzantısına bugün için baktığımızda da “Arbeiter” kelimesi robot
kelimesinden geliyor. Dolayısıyla sonuçta robot kelimesi bir işçi, iş yapan bir varlık
olarak o yıllarda kullanılmaya başlanılmış ve ilk kez Karel Capek (1890-1938)
“roboti” kelimesini 1920 yılında “R.U.R. (Rossum's Universal Robots) (Rossumovi
univerzální roboti)”isimli tiyatro oyununda kullanıyor. Fakat daha sonra diyor ki: “Bu
kelimeyi ben bulmadım, benim kardeşim Josef Capek kelimeyi üretti, ben “Labori”
kelimesini kullanmak istiyordum.” Bu bir tesadüf, Herhalde Karel Capek, “Labori”
kelimesini kullansaydı biz şimdi robot değil de “labor” diyor olacaktık. O yıla kadar
automaton ve android kelimeleri robot türündeki otomatik makineleri ifade etmekte
kullanılırken, 1921’den sonra robot kelimesi yaygınlaşıyor ve her yerde robot kelimesi
kullanılıyor.

İlginç bir resim var. Bu 1921
yılındaki bir tiyatro oyunu ve
bunlar da tiyatro oyunundaki
robotlar. O zaman robot
kelimesinden düşünülen daha
çok
mekanik,
elektronik,
otomatik sistemler değil de
biraz
biyoteknoloji
içeren
fabrika üretimi insanlar olarak
düşünülmüş.
Bu
konu
o
zamanlar gelişmemiş olduğu
için daha otomatik mühendislik
sistemleri olarak düşünülmüş
ama bugün geldiğimiz noktada
içimde sanki bu seviyeye geliyormuşuz gibi bir his var.
“1961 yılında Türkçe lügata robot kelimesi girmiş”
Tarihteki ilk robotların izlerini burada görebiliyoruz. Türkçeye baktığımız zaman
sözlerin soyağacı diye bir lügat var, burada da robot aynı kelimelerle tarif ediliyor.
1961 yılında Türkçe lügata robot kelimesi girmiş, aynı kelimeler aynı bilgiler var.
Robotun kilometre taşlarına bakarsak, yani tarihçesine göz atarsak M.Ö. 3000 yılında
eski Mısır piramitlerinde filmlerde gördüğümüz gibi bir kahraman geliyor, taşa basıyor
kapılar açılıyor veya aslanların çukuruna düşüyor bu türde mekanizmalar var.
İskenderiye var piramitlerde var, bunlar su ve doğa gücüyle çalışıyor. Bu durumda
robot fikrinin beş bin yıllık eski bir fikir olduğunu kabul edebiliriz.
Benzer şekilde Leonardo da Vinci’nin bir mekanik aslanı olduğu söyleniyor. Daha
sonra Fransa’da 1800’lü yıllarda üzerine binip gidilebilen bir mekanik at yapılıyor. Bu
arada bizim de bir katkımız var, Artuk Türklerinden M.S. 12. yy. El Cezeri’nin yaptığı
robot figürleri var, aslında çok ürün yapmamış ama bir takım ilginç fikirleri var. Bu
figürlere baktığımızda zamanı göstermek için değişik su saatleri yapmış, bunun
otomatikliği nereden, su bir yerden akıyor bir şeyleri çalıştırıyor saati gösteriyor,
sonra tekrar kum saati gibi geriye doğru çevriliyor tekrar saati gösteriyor. Küçük de
olsa bir otomasyon var.
Abdest almak için ibrik o yıllarda
önemliydi, bu tür birbirine benzer şekiller
var ve bu El Cezeri kitaplar yazmış,
otomatik kuşlar, filli saat, otomatik yüzen
kayık ve çalgıcılar, birbirine şerbet ikram
eden şeyler, bu aslında robot fikrini
önerme düzenidir. O aşamada fiili olarak
yapıp yapmadığı çok bilinmiyor ama

robot fikrini kullanan bir bilgin.
Robotları tanımlarsak, literatürde değişik tanımlar var; Webster’s (1993) normal
koşullarda insanlara atfedilen işlevleri yapan veya şekilsel olarak insana benzeyen
otomatik bir düzenek. Bu görüşe fazla katılmıyorum, insana benzeyen otomatik bir
düzenek çok kısıtlayıcı oluyor, doğru olmadığını düşünüyorum. Amerika Robot
Enstitüsü 1979 yılındaki tanımı, çeşitli işleri yapabilmek için programlanmış
hareketlerle malzeme, parça, alet veya özel cihazları taşımak için tasarlanmış, çok
işlevli tekrar programlanabilir düzenek. Bu da sanki biraz tanımını kaybetmiş, 1979
yılı için geçerli ama bugün için bazı eksik tarafları var. Örneğin programlanabilirlik
yetmiyor, bugün ki robotların öğrenebilir yetenekleri var. O nedenle robotların belki
kökenine gittiğimiz zaman canlılara benzer işlevleri olan ve davranış biçimleri
sergileyen makineler olarak tanımlayabiliriz. Bu canlılar insan, hayvan, bitki de
olabilir. İşlevsel olarak kendilerine yeten, yani otonom olmaları gerektiği bir koşul,
diğeri de programlanabilir veya öğrenebilir olmaları, bunlar da bir koşul olarak
görülüyor. Genel olarak bugün bütün dünyada kabul gören robot tanımı bu şekilde.
Bir canlıya benziyor mu, işlevini yapıyor, davranış modelleri o canlının davranış
modellerine benziyor, programlanabilir otonom ve öğrenilebilinir mühendislik bilimleri
diyebiliriz. Bunun için de sadece bio-mühendislik olabilir, bio-teknoloji olabilir, bu
konular bugün için çok karışmış durumda ama genel olarak bizim de burada kabul
ettiğimiz robot tanımı bu.
Robotların meşhur bir üç yasası var. Aslında robot konusunu mühendisler,
edebiyatçılar daha sonra politikacılar, yazarlar herkes var; fakat bunların içinde bir
tanesi çok dikkati çekiyor; Isaac Asimow, robotların yasası diye üç yasa belirliyor ve
bu yasa bugün için geçerli. Hakikaten bu yasaları incelediğimiz zaman zekâ ürünü
olduğunu görüyoruz. Akademik olarak bu yasaların da robot tasarımında mutlaka
uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey ilave edin deseniz, ilave
edemiyorsunuz, çıkarayım deseniz çıkaramıyorsunuz, o kadar güzel tanımlanmış bir
robot yasası.
Benim robot
için
göstermek
istediğim, çok sevdiğim bir resim
var, araba kullanan insan. Gözler
yolu görüyor, çevreyi algılıyor,
sensörlerin yerini sağlıyor, sonra
beynini kullanarak bir karar veriyor;
yol sağa mı dönüyor, sola mı
dönüyor? Eğer sağa dönüyorsa
kaslarına bir emir gönderiyor, bu
emirle kasları direksiyonu sağa
çeviriyor. Dolayısıyla araba sağa
gidiyor. Bu süreç insanın gündelik
olarak hemen her şeyde uyguladığı
bilgi. Mesela ben susadığım zaman gözümle çevreme bakıyorum, suyu alabiliyorum,

içiyorum. Algılama ve karar verme bir bilişim sistemi ve sonuçta çevreyi değiştirme
olayı bu, bütün davranışlarımızı, fiziksel olarak, bunun için uygulayabiliriz. Bu
durumda robotların temel işlevlerini aynı
şekilde
tanımlıyoruz,
çevrelerini
algılıyorlar, algılanan çevreyle ilgili
yorum yaparak karar alabiliyorlar, yorum
yapmak tabi ki çok önemli, üçüncüsü de
çevrelerini bu fiziksel aktiviteleriyle
değiştirebiliyorlar. Çok basit düzeyde
baktığımız zaman bu üç öğeyi robot
olarak tanımlayabiliriz. Ancak daha genel
düzeyde baktığımız zaman, biraz teknik
ayrıntıya girdiğimiz zaman, resimde
gördüğünüz bu sistem en basit sistem ve
bu robot değil, hiçbir zaman böyle bir şey yaparsak hata yapmışız demektir. Bu da
bir robot değildir, bir geri besleme alanı var buna da robot dememiz mümkün değil.
Robot olan bu gibi sistemdir, yani robot olabilmesi için geri beslemenin yanında bir
algılama organının bu sisteme girmesi lazım. Bunun da çok temel bir tanım olduğunu
düşünüyorum.
Bir mühendislik sisteminin robot mu, değil mi dediğimiz zaman bu kuralları sağlaması
gerektiğini mutlaka kontrol etmemiz lazım, bunu sağlamıyorsa robot değildir. Nelere
robot deriz, nelere robot demeyiz? Bunların örnekleri olan bir çalışma var. Yine biraz
mühendislik ayrıntısına girersek, bir robotun genel yapısını bu şekilde belirleyebiliriz,
aslında bu bütün makineler için geçerli.
Örneğin şu makineye bakıyorum,
hepimizin gördüğü ne var? Bir takım
cismi belirleyen, fiziksel görüntüsünü
sağlayan bir kabuk var. Bu kabuğun
arasında da başka elemanlar var, bu
elemanlar sensörler veya duyucular
ve eyleyiciler. Eyleyiciler ve duyucular
genelde
bu
kabuğun
içinde,
sensörlerin dış çevrelere yerleştirilmiş,
asıl teknoloji bunun içinde, bu
teknolojiyi genellikle konuyla ilgili
olmayan
kişilerin
görmesi,
yorumlaması, hatta algılaması bazen güç olabiliyor. İşte bizim robot teknolojisi
dediğimiz konu aslında bunun içindi.
Dış görüntü tamam, iç görüntü de önemli ama belki o konuda uzman başka gruplar
var, bizim robot teknolojisi dediğimiz bu kabuğun içindeki yapı. Bu konunun içinde ne
varın ayrıntılarına girdiğimiz zaman dört yıllık bir mühendislik eğitimini almak
gerekiyor. “Robot teknolojisi nedir?” dediğimiz zaman, aslında bizim robot tekniğimiz

robot adını verdiğimiz teknolojik ürünler üzerinde var olan bütün teknolojik fenomeni
olgunun bütünleştirilmesi diyoruz. Ne makine ne mekatronik ne elektronik diye bir
ayrım yok, robot diye bir bilim var, robotun ne olduğunu da tanımlarken ne
mekatronik dedik, ne elektronik dedik, ne mekanik dedik bunların hepsini bir araya
koyduk ve başka bir tanım geliştirdik. Robot teknolojisi bu robotun üzerindeki
kullanılan herhangi bir bilimsel teknolojik bilgi, robot teknolojisi oluyor. Dolayısıyla çok
disiplinli bir konu, aslında bugün ki tanıma göre böyle geçmişe gittiğiniz zaman
tanımlar biraz da farklıydı, biraz daha netti.
Makine mühendisliğinde tasarım mimarlığı, sistem dinamiği, elektrikte eyleyiciler,
duyucular konularını alalım, bilgisayar teknolojisinde yapay zekâ ve algı diye alalım,
kontrol mühendisliğinde gerçek zaman sistemleri ve denetim sistemleri konularını
alalım bunları karıştıralım robot yapalım türünde yaklaşımları vardı ki bu yaklaşım
1980-1990 yıllarında çok yaygın bir şekilde kullanıldı. Ama bugün ki geldiğimiz
noktada böyle bir ayrımın üzerine robot teknolojisinin inşa etmek yerine bunları bir
blendırdan geçirip bunların arasında hiçbir fark gözetmeden eyleyiciler, sistem
dinamiği vs. makine, elektrik, bilgisayar veya kontrol mühendisliği olarak kökenlerini
düşünmeden harmanlanmış bir şeklide düşünmek bana göre çok mantıklı bir
yaklaşım geliyor. Bunun böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Robot teknolojisine baktığımız zaman, dün bana göre 1975-90 yılları arası, bugün
1990-2010 yılları arası, yarın ise 2010’dan başlıyor. Teknoloji aslında çok ilginç, biraz
sonraki resimde 1940’lı yılarda
RAND Corparation diye bir firma
çalışma yapıyor ve diyor ki 2004
yılında evlerde kişisel bilgisayar
kullanılacak, biz de buna hazırlık
yapalım
ve
bu
bilgisayarı
tasarlamaya başlayalım diyor. 2004
yılı için tasarlanan bilgisayar bu
bilgisayar. Arada nasıl teknolojik
sıçrama var, teknolojik öngörüler
birbirini tutmuyor, gerçekleşmiyor.
Bu
teknoloji
1940’lı
yılların
teknolojisi,
ilk
bilgisayarların
teknolojisi; çünkü o zamanlar daha
elektronik bilgiler yok, lambaları
kabloları birleştirerek böyle plan yapıyor, ortaya bu çıkıyor. Robotta da öyle ileriye
dönük bir teknoloji öngörüsü yapmak çok zor, neyin nasıl gelişeceğini
bilemiyorsunuz; çünkü bir takım teknolojiler yayınlanmadan geliştiriliyor bir anda
ortaysa çıkıyor, o nedenle yarının teknolojisi için bazı şeyleri söylemek çok zor. Ama
bugün benim şöyle bir öngörüm var: Buradaki tanımı ben mekatronik mühendisliği
için yaptım. Bakın elektrik ve bilgisayarın birleştiği nokta mekatronik mühendisliği
aslında aynı şekilde robot teknolojisi de burada. Mekatronik mühendisliği ile %100

örtüşüyor demiyorum ama makine, elektrik ve bilgisayar teknolojisi birleştiğiniz
zaman robot teknolojisi zaten ortaya çıkıyor. Bunun zaman içinde gelişimine
baktığınız zaman 75-80 yıllarında değişik disiplinlerde robot teknolojileri üzerinde
çalışılmaya başlanıldı.
Değişik disiplinlerin birbirlerini tanıyarak tümleştirici çalışmalar 80-90 yılları, çok da
eski değil ve daha sonra bu disiplinler arası çalışmalar harmanlanmaya başlandı. Bu
yıllarda 90-95’li yıllar. Bu yıllar İnsanlar makine mühendisi veya elektronik
mühendisliği kimliğinden sıyrılarak ben robotçuyum demeye başladığı yıllar. 19952000’li yıllarda makine ve elektronik kökenli robot çalışmaları bu konuların tamamını
kapsadı. Sonra bugün ki teknoloji başladı, bu kez robot teknolojisi büyüyüp diğer
konuları kapsıyor ve bu harmanlama öyle bir sürece geldi ki bu kavram diğer konuları
robot teknolojisinin içinden ayırmak mümkün değil ve robot kendine özgü endüstri
dalı, bir akademik disiplin olarak ortaya çıktı ve buna “robotik” denildi.
Bu “robotik” adını da bir yazar vermiştir, akademik bir isim değildir. Yarın ki manzara
buna bağlı, tabii ki robot teknolojisi biyolojik bilimler, yine düne gittiğimizde farklı farklı
dallar ve bu farklı yapıları birleştiren bugün için yine robot teknolojisi tıp, biyoloji,
malzeme, mühendisliği hepsini birleştiren bir teknoloji oluyor. İlgi alanları çoğalıyor,
etkileşim artıyor, bu bilim dallarının arasında yoğun bir iletişim var ve giderek bu
mühendislik uygulamaları artıyor. Robotik uygulamalar giderek o kadar değişik
konulara giriyor ki bunları sayman mümkün değil ve bu bize bugün ki teknolojinin
ötesinde yarın ki teknolojiye götürüyor. Yalnız burada bunu birleştiren nedir diye
baktığımız zaman, robot konusunda özgün endüstriyel firmaların kurulması. Düne
şöyle bakıyoruz o zaman, ayrı ayrı bilim dalları bir ürün üzerinde çalışıyor ama aynı
makine, elektronik ve bilgisayar teknolojilerini kuruyorlar, birbirinin üzerinde
çalışıyorlar ve robot üretiyorlar.
Bugün biz bunları harmanlıyoruz, özgün programlarımız var; gerek makine gerek
elektrik kökenli gerek bilgisayar kökenli, bunları harmanlıyoruz, bir ürün üzerine
kuruyoruz. Bu bugün ki teknoloji, yarın niye başladı diye düşünürseniz, bugün
bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen bir robot endüstrisi var, işte bu da bana
göre yarının teknolojisidir.
Birkaç tane örnek göstermek istiyorum.
Bir kaplumbağa 2006-2007 Atılım
Üniversitesi, bir iki tane tarihsel resim
dışında burada gösterdiğim resimler
tamamen Atılım Üniversitesine özgün
resimlerdir. İşte bizim kaplumbağa
robotlarımız.

2007-2008 çalışmalar devam ediyor. Bu da
tırtıl robotumuz.

2009-2010 yılı tavşansı robotumuz var
resmini
koymayı
unutmuşuz.
Öğrencilerimiz var, onların sayesinde
bunları yapıyoruz.

Bunlar da diğer robotlarımız. Bütün
bu çalışmalar bize ne gösteriyor?
Bizim ne yaptığımız önemli değil,
tavşan yapmışız, uçan yapmışız
onlar önemli değil ama biz robot
yaptığımızı biliyoruz.
Atılım Üniversitesi olarak robot
teknolojisine
sahip
olduğumuzu
gösteriyor, bu çok önemli gösterge.
Bugün için bu ekibin gerek bütün
olarak gerek bireysel olarak ayrı ayrı
ekipler olarak bir robot yapıp silahlı kuvvetlerde, endüstride, yani dışarıdan destek
olmadan alın biz bunu yaptık, siz bunu kullanın demesi mümkün değil. Çünkü
akademik çalışmalar böyle bir şeye imkân vermiyor. Size tipik bir rakam söyleyeyim,
basit bir su altı robotunun fiyatı 3 milyon dolardan başlıyor. Bunu satın alıyorsunuz,
üretmek için herhalde 5 milyon dolara ihtiyacınız var. Dış destek olmadan bunu

yapamayacağımıza göre bizim akademik olarak yapabileceğimiz tek şey teknoloji
gösterimine yönelik robotları önermek. Burada gördüğünüz bu robotlar bizim teknoloji
demonstrasyonu ile bu robotları yaparak bu robotları kullanarak biz diğer konularda
da teknolojiye hâkim olduğumuzu, teknolojiyi kullanabildiğimizi, teknolojiyi bir ürün
içinde birleştirebildiğimizi gösterebiliriz.
Bu konuların devamında ne olura geldiğimiz zaman çok şey olabilir. Biraz önce
bahsettiğim su altı robotunun Ar-Ge çalışması 5 milyon dolar ise bu 5 milyon doları
herhangi bir kimse bize verirse bunu yapabiliriz. Teknoloji temaslı robotlarla biz bunu
göstermiş oluyoruz. Bugüne kadar yapmak istediğim bu, bundan sonra da RoTAM
için yapmak istediğimiz bu.
RoTAM’a iş kaynaklı proje bulmasak bile yapabileceğimiz çok fazla işimiz var; çünkü
teknoloji demonstrasyonu konusu bir üniversitenin bütçesi için kısıtlı kaynakları
kullanarak halledilebilen konular, o nedenle bunları yapmamız gerektiğini
düşünüyorum. Robotların kilometre taşları konusunda tarihsel süreçte bir bilgi vardı,
onu vermek istiyorum. Yıllara bakarsak çok ilginç bazı bilgilere ulaşacağız. M.Ö. 270
su saatleri, M.Ö. 100 otomatik açılan tapınak kapıları, 1200’lü yıllarda El Cezeri’ye ait
otomatik makineler, 1800 otomatik yazı yazan ve piyano çalan bir makine. Bunların
fikir olarak robot düzeyinde tanımlamamızın doğru olduğunu düşünüyorum. O
nedenle robotu makine, elektronik, bilgisayar dediğiz zaman onlar robot olmuyor.
Robot teknolojisi makine, bilgisayar teknolojisini geçti, artık başka bir aşamada onun
için bunları kavram olarak robot kabul etmemiz herhalde çok önemlidir diye
düşünüyorum.
“İlk robot George Devol tarafından 1954 yılında yapılmıştır”
Yıl 1801 ilk delikli kart fikri çıkıyor. Frankenstein bildiğiniz bir konu robot fikrinin
kullanılması, biraz önce bahsettiğim Karel Capek’in fikri, Asimov’in “robot”
kelimesini “robotik” yapması ve 1942 yılı robot yasaları, ilk elektronik bilgisayar 1946
yılı. 1948 Sibermetik konularının geliştirilmesi, 1951 teleoperated kol. İlk robot
George Devol tarafından 1954 yılında yapılmıştır. Bundan tam 55 yıl önce yapılıyor
ve patent başvurusu bu kişi tarafından alınıyor.
Daha sonra 1956 yılında dünyanın ilk robot firması olan “Uimation Inc” kuruluyor. Yıl
1958 ilk satış amaçlı robotlar yapılıyor. MIT’de yine robot kullanarak ilk gösteri 1959
yılında yapılıyor. İlk ticari robot pazarlanması 1959 yılında oluyor. Dikkat ederseniz
1950’li yıllarda ilk robotlar piyasaya çıkıyor ve bir ticaretleşme var; fakat kulvar çok
kısıtlı, daha sonra başka firmalar da çıkıyor. İlk robot 1963 yılında oluyor, robot
teknolojisinin ayrı bir disiplin olarak gelişmesi bu aşamada söz konusu değil.
1964 yılında yapay zekâ çıkıyor ve 1964-1970 yıllarında yapay zekâ tartışmalarını
hatırlıyorum radyo ve televizyonlar bazen birinci haber olarak verilirdi. İnsanların
beklentileri o yıllarda çok yüksekti, o zaman ki beklentilerle şimdiki beklentiler
arasında fark var. Bugün daha gerçekçi yaklaşıyoruz. İlk uzman sistem 1965 yılı
Dendera bir yapay zekâ donanımı kullanıldı.

Japonya robot işine ilk kez 1967 yılında giriyor ve on tane robot ithal ediyor, birkaç yıl
sonra yüzlerce robot yapabiliyor. Japonya robot ithaliyle bu teknolojiye girmiş. İlk
robotlardan biri bu teknolojide görüntüden ziyade içine doğru bakmamız lazım; çünkü
tarihsel durum tahlil edildiği zaman ilk bugün çok popüler bir robottur. 1974 yılında
üretim altında bulunan robotlar… Uzay araçlarında robotlar 1976 yılında ve bu Star
Wars robot meşhurdur; fakat bu resimdeki iki robotun gençler arasında robot
teknolojisinin yaygınlaşmasına çok büyük faydası olmuştur. Dolayısıyla robot
teknolojisini gelişmesinde bu kurgu bilim türündeki edebiyatın çok büyük katkısı
olduğunu düşünüyorum.
Bu Puma robotu, meşhur bir robottur, sonra Stanford Cart devam ediyor ki ta ki
1998’e kadar getirmiş. Furby ilk oyuncak robottur ve bizim tavşan robotumuz
düzeyinde, o teknolojide robottur. Parayla satın alabildiğimiz şirketlerin dışında
normal insanların para ödeyerek hisse satın aldıkları ilk robot bu Furby’dir. Daha
sonra birçok örnekleri çıktı. Kısaca robot teknolojisinde geldiğimiz teknoloji bu
denilirse bu anlattığım konuların içinde biz nerdeyiz dersek, biz şu anda herhalde
2000’li yılların başındayız.
“Biz robot teknolojisinde 2000’li yılların başındayız”
Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine baktığımız zaman 2000’li yılların başında
olduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu ben geri kaldığımız anlamında söylemiyorum,
biz teknoloji demonstrasyonu içerisinde sıkıştığımız için mecburen bu alanda bunları
gösterebiliyoruz.
RoTAM aslında Robot Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi olarak kuruldu.
YÖK’ün kararı gereği adını Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
olarak değiştirildi ama sonuçta biz bir araştırma merkeziyiz, uygulama dediğimiz
zaman robotu alıp, üretip, endüstriye gidip, kurup, onun uygulamasını yapan bir
merkez olarak anlaşılmasın, öyle bir çalışma için üniversitedeki bir akademik
araştırma merkezinin yapısı çok uygun olmayabilir.
Bizim temel amaçlarımıza baktığımız zaman, disiplinler arası araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmaktan sonra robot ve robotik konularında da araştırma yapmak.
İkincisi robot teknolojisi konusunda farkındalık yaratan bir toplumu bilinçlendirmek.
Üçüncüsü ulusal ve evrensel bilgi ve teknolojik birikimlere katkıda bulunmak RoTAMRobot Araştırma Merkezi’nin temel misyonudur. Bunun biraz daha anlaşılabilir bir
hale getirirsek robot araştırmaları tasarımının üretimi için fiziksel alt yapıyı deneyim
ve bilgi birikimini oluşturmak bizim misyonumuz, alanında uzman araştırmacı
yetiştirmek vizyonumuzdur.
Sonuç olarak Atılım Üniversitesi’nde fiziksel alt yapıyı, bilgiyi ve insan gücü olarak
temelleri RoTAM olarak kurmak istiyoruz. Ama bizim oyun alanımız sadece Atılım
Üniversitesi değil, bütün Türkiye veya evrensel düzey, bunu bu şekilde düşünüyoruz.
Vizyonumuz ülkemizin uluslararası düzeyde kabul gören robot teknolojisi üretmesi ve

bu teknolojiyi kullanarak yaşam kontrolünü ve güvenliğini artırılması konusunda öncü
bir araştırma merkezi olmak. Bunu yapmak istiyoruz, çalışmalarımız bu yöne yönelik.
RoTAM’ın Misyon bileşenlerine girdiğimiz zaman, gördüğünüz gibi farklı disiplinleri
uyguluyoruz ve bu farklı disiplinlerin bir takım içinde esnek dinamik bir ortak çalışma
ortamını yaratmak istiyoruz. Bu herhangi bir konu olabilir, ben Mekatronik
Mühendisiyim, Elektrik Mühendisi arkadaşlarım var, hukukçu arkadaşımız var
makineci arkadaşımız var, herkes bir araya gelsin, herkesin bir katkısı olacak, burada
olabileceği bir yer var, işte bunu sağlamak istiyoruz. Akademik yapıdaki bölüm
sınırlarının dışına çıkmak istiyoruz. Bu kapsamda lisansüstü tez çalışmaları
yapılabilir, ortak projeler yapılır, ulusal projeler, uluslararası projeler, AB projeleri
olabilir. Ama hedefimizi her zaman için ulusallıkla birlikte evrensel düzeyde belli bir
teknoloji birikimine katkıda bulunmak.
Kişisel görüşüm bir proje ulusal değil ise uluslararası veya evrensel olması çok zor,
ulusal teknolojide üretim ile uluslararasına açılmak gerektiğini düşünüyorum.
Toplumu robot teknoloji hakkında bilgilendirmek istiyoruz, toplumun robot
teknolojilerini bilmesi lazım, bu konudan korkmaması lazım, varsa öyle bir korku
gençlerin buna sıcak yaklaşması lazım. Lise düzeyindeki gençlerin yoğun ilgisini her
yerde görüyoruz. Robot dediğimiz zaman hemen etrafınızda 10 kişi oluyor, bunu çok
iyi değerlendirmemiz lazım hem Türkiye olarak hem de Atılım Üniversitesi olarak.
Robotları üretip toplumun konforunu; çünkü mühendislik toplum ve insan konforu,
güvenliği için vardır. Biz de bu robotlarla insan konforunu, toplumun konforunu bir
sonraki aşamaya, daha ileri düzeye getirmeye çalışıyoruz, bu da RoTAM’ın misyon
bileşenleri içinde, bu konuda öne çıkıyor.
Projelerimiz nedir diye baktığımız zaman aslında bunların ön çalışmaları var onlarla
ilgili resimleri göstereceğim. RoTAM yönetim kurulu toplantısında bunlar konuşulup,
kararlar alınıp belli bir plana bağlanacak ama burada yazdıklarım daha çok benim
kişisel görüşlerim.
“ ‘Robot Kasabası’ projemiz var”
“Robot Kasabası” projemiz var. Bu
proje ODTÜ’den buraya geldi,
OTDÜ’de çok kısıtlı imkânlarla
gerçekleştirmiştik. Bu OTDÜ’de
yaptığımız
robot
kasabası
projesinin
fotoğrafı.
Robot
kasabasında amacımız içinde
robotların yaşadığı bir mekân, yani
robotlar bunun içinde devamlı
olarak yaşayacak, her türlü robot
için, herhangi bir arkadaşın,
herhangi bir ekibin, herhangi bir

bölümün, herhangi bir merkezin getirdiği robot burada yaşayabilecek. Tabi ki koşulları
sağlamak şartıyla. Bu projeyi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum; çünkü ilk somut
adımı bu sene attık. Yeni binada yaklaşık 50 metrekarelik bir alan robot kasabası
olarak ayrıldı, fiziksel olarak alt yapısı ona göre yapıldı. Bu kolay bir süreç değil ama
bilgi birikimini nasıl yapacağımızı OTDÜ deneyimlerle bildiğimiz için hedef olarak
2012 yılını koyduk, maliyetinin de çok yüksek olacağını sanmıyorum.
Burada önemli bir not var. Bütçe ve
araştırmacı bulunabildiği takdirde bu
proje gerçekleşecek. “Koloni ve Sürü
Robotlar” kısmını hızlı bir şekilde 2013
yılına
kadar
halledebileceğimizi
sanıyorum. Birbirinin benzeri robotlar
aslında bunlar koloni ve sürü olarak
çalışmıyorlar, sadece fotoğraf olarak
koydum. Bu koloni ve sürü robotları
çok hızlı bir şekilde 2 yıl içinde bu teknolojiyi geliştirip diğer bir takım grupların bu
koloni ve sürü robotları kendi çalışmaları için kullanabilme imkânını bu arkadaşlara
vermek istiyoruz. Bunun da çok pahalı bir çalışma olacağını sanmıyorum.
Üçüncüsü RoboZoo; robot hayvanat
bahçesi bunun için de yeni binada
yerimizi düzenlemeye çalışıyoruz. Şu
anda bunu yapabileceğimiz dört tane
hayvansı robotumuz var ama dört tane
yeterli değil, zaten doğal ders
kapsamında bugüne kadar iki robot
daha gelişti. Buna 3-5 robot daha
eklersek 10-15 robotlu bir RoboZoo;
bir hayvanat bahçemiz olacak. Bunun
da
güzel
bir
proje
olduğunu
düşünüyorum ve bütün ilgili sektördeki
bütün arkadaşlardan bu konuda katkı bekliyoruz, yine çok pahalı projeler olmadığını
düşünüyorum. Taşıt robotlar, uçan robotlar hakkında atölyede çalışan arkadaşların
fikrini almadım ama benim beklentim 2015 yılına kadar ben bu odaya gelirken
başının üzerinde bir robot resmini
takip edebilecek düzeye gelebilecek
diye ümit ediyorum. Şöyle düşünelim
bir şemsiye sizi takip ediyor ve
yağmurdan korunuyorsunuz güzel bir
olay.
Bunlar da mini mikro robotlar, bu
resim bizim değil ama mikro robot
boyunu göstermesi açısından en iyi

resim. Buna robot dememiz biraz zor; çünkü bir araba ama otonom değil, bu biraz
daha otonom, bu üç robotun kolonisi var, sürü değil ama koloni. Bu bir balık robot
çalışması olmak üzereydi. Bunlar bizim mikro robot konusundaki çalışmalarımız,
hedefimiz 2016 yılı.
Daha sonra 2018 yılında “bitkimsi robotlar” projemiz var. Bitkimsi robotlar biraz daha
mekanik konulardan uzaklaşıyoruz, biraz daha işin içine bio malzeme türünde, bio
kimyasal türünde yapılarının girmesi gerekiyor. Bu nedenle biraz zaman alacak, buna
2018 dedim.
“İnsansı robotlar” yıl 2020, insansı robotlar çalışmalarına Eylül 2009’da başladık.
Önce teorik olarak başladık, teorik aşamada gösteriye yönelik bir şey olmadığı için
hızlı bir manevrayla biraz uygulamaya geçmek istedik. Ve bundan sonra her dönem
bu insansı robotlarda çalışacak bir öğrenci ekibimiz olacak. Daha üst düzeyde
çalışmak isteyen arkadaşlar buna katılacaklar. Bu konuda birkaç tane ekip örneğin,
bilgisayar mühendisliği bir öğretim üyesi ve onun bir lisansüstü öğrencisi gibi bu tür
ekipler kurmaya çalışıyoruz. Çünkü insansı robotlar hem popüler olacak hem de
TÜBİTAK’ın 2023 yılı için hedef olarak gösterdiği insansı robotlar tarihini Atılım
Üniversitesi RoTAM olarak biz tamamlamak istiyoruz. Bu konuda her türlü çalışmayı
yapacağız. 2020 çok emniyetli bir tarih, 2020’ye kalmadan bu iş olacak ama ben
kendimi güvenli tarafa almak için 2020 diyorum. İnsansı robotlarla ilgili bir şey
söyleyeyim, sizi yanıltmasın bizim yapmak istediğimiz insansı robot gerçek insansı
robot, bugün LEGO türünde kutularda satılan insansı robotlar var, geçen gün bir
tanesini gördüm, fiyatı 1.098 liraydı. Bunları alıyorsunuz belki evde birkaç gün
uğraşıyorsunuz, insan gibi yürüyen bir robot yapıyorsunuz. Robot mu otonom biraz
yapay zekâ var, robot diyebilirsiniz ama o hala ortaokul düzeyinde öğrencilerin
kullandığı eğitim amaçlı bir robot. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz, böyle bir çalışma
birkaç ayımızı alır, 2020 yılı için düşündüğümüz robot böyle bir robot değil. İnsansı
robot normal insan boyutunda konuşabilen, algılayabilen, insan gibi düşünebilen,
insan gibi hareket edebilen bir robot, en büyük problemi ayak kısmı, onun için biraz
erteledik. Onun dışındaki projeleri görme, yapay zekâ, bu bahsettiğim konuda üç tane
ayrı alt takımımız şu anda kuruldu, çalışmalara başlandı ve bunlar devam edecek.
Benim kişisel olarak yönetim kuruluna önerebileceğim projeler ve tahmini tarihleri
bunlar. Yeterli bütçeyi bulabilirsek, yeterli araştırmacıyı bulabilirsek bunları
gerçekleştireceğimiz konusunda sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Hepsi somut
olarak bir alt çalışmaya dayanıyor, bunların devamını biz getireceğiz.
Beklentilerimiz aktif üye sayımızın artması, üyelerimizi özgün projeler üretmesi gerek
bireysel olarak gerek ekip olarak, kendi ekibini kurarak, “ Benim projem bu, bana
kaynak sağlayın” diye RoTAM’a gelmesini istiyoruz. Biz alalım bu projeyi ama özgün
olsun, biz kendi imkânlarımız verelim, yok ise biz RoTAM olarak bu kaynağı bulmaya
çalışalım. Bu konferasyonu yapmayı düşünüyoruz, bunun çok verimli olacağını
düşünüyoruz; çünkü bazı konular var ki arkadaşlar o konuda çalışıyorlar ama o zaten

yapılmış var veya o malzeme zaten bizim bir yerde alınmış duruyor, o malzemeleri
toplamak için alt grup yapmışız, hemen verebiliriz.
Dolayısıyla bazı çalışmaları hızlandırabiliriz, onun için RoTAM’a bu konuda çok
önemli bir rol verilmiş ve bütün üyelerimizden bunu bekliyoruz. Burada sıkıntı şu:
Akademik özerlik için her öğretim üyesi RoTAM’a gelebilir veya gelmeyebilir, RoTAM
olarak bakıldığında robotla ilgili çalışmalar yapıldığı biliyor ama rektörlüğün bu
konudaki görüşleri nedir, o ayrı bir konu, böyle bir karar alınırsa rektörlük veya
mütevelli düzeyinde RoTAM memnun olur. Ama akademik özerklik için de bu sorunlu
bir konu. Ve yine üyelerimizden beklediğimiz her düzeyde değişik isimlerden, değişik
konularda etkin katkı bekliyoruz. Buradaki ilkelerimiz evrensellik, paylaşalım,
etkileşim ve sinerji. Biz bunu RoTAM’ın içinde sağlam tutuyoruz.
Abdurrahim Özgenoğlu: RoTAM, Türkiye’de başka benzeri var mı bilmiyorum ama
çok sayıda böyle bir merkez olduğunu düşünmüyorum. O bakımdan bence örnek
alınacak bir merkez olacak. O bakımdan ben Abdülkadir Bey’e böyle bir merkez
kurumu için başlattığı çalışma nedeniyle hem tebrik etmek hem de teşekkür etmek
istiyorum. Ben bu çalışmaların mutlaka gelişeceğini ve disiplinler arası bir nitelik
kazanacağını düşünüyorum. Disiplinler arası az da olsa var ama bunun daha çok
artması gerekir, ben gelişeceği konusunda umutluyum.
Japonların 1967 yılında robot ithaliyle teknolojiye başlaması, herhalde şu anda
dünyada lider ülkelerden bir tanesidir. Japonların insansı robotu Asimov var.
Önümüzdeki günlerde Japonların bir robot gösterisi olacak. Demek ki isteyince
oluyor, bunu ithal ederek başlatıldığı halde bu seviyeye gelindiyse biz de mutlaka
daha iyi şeyler yapacağız. O bakımdan ben bu proje kurulma aşamasında görev alan
tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum ve bu arada
robot topluluğundan arkadaşlarımız var, onlara da başarılarından dolayı böyle bir
fırsat nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. İki yılda 11 tane derece almışız, bunu
artarak devam etmesini diliyorum ve o konuda beklentilerim çok yüksek olduğunu
söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Abdülkadir Erden: Önümüzdeki hafta Asimov robotu gelecek, bazı gösteriler
yapacak, jüri danışma kurulu kurmuşlar, beni de davet ettiler. İstanbul’daki
yarışmadaki arkadaşlar çok rahat olsunlar, bazı ipuçları var. Bizim derecemiz
alınmış, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Bunları kimse oyuncak robot diye
değerlendirmesin. Örneğin ODTÜ’nün robot günlerinde su altı robotu vardı,
heyecanlandım; çünkü o robotun fiyatı üç milyon dolar bir üniversitenin üç milyon
dolar fon bulup bir projeye yatırması öyle kolay değil, belki on yılda bir onun için
başka bir yerden yaklaşmamız lazım. Bizim yaklaşımımızı hem RoTAM olarak hem
bölüm olarak, Atılım Robot Topluluğu olarak buradan olması gerektiğini
düşünüyorum. Büyük projeler almaya çalışacağız, çaba göstereceğiz, aldığımız
zaman yapacağız, hiçbir sorun yok ama maça çıkmadan önce antrenman yapmak
gerekiyor. Biz şu anda antrenman yapıyoruz, biz de çıktığımız zaman üst düzey

formumuz korumak için antrenmanlı olmamız lazım, bu çalışmalar antrenman
çalışmasıydı, ben bu şekilde yorumluyorum.
Şu anda RoTAM var. Atılım Robot Topluluğu var Mekatronik Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği Bölümü’nde robot çalışmaları var. Diğer bölümlerde de olabilir. Atılım
Üniversitesi bu konuda bir odak olma yolunda doğru yönde gidiyor, odak olacağı
konusunda hiçbir şüphem yok. Ama çok acele gitmeyelim, sağlıklı gidelim çok acele
gidip tökezlersek bir şekilde adımız yanlış bir şekilde anılmaya başlanırsa çok zarar
görürüz. Onun için bazı konularda acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun
için o tarihler size uzak gelmiş olabilir ama daha erken bitirirsek onları zaten
duyuracağız.

