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S
T Sektör Toplantıları Seri-
si Ekim ayında, robotik oto-
masyonu sektörünün önde 
gelen markalarını bir araya 
getirdi. Grand Cevahir Ho-

tel Convention Center’da gerçekleştirilen 
toplantıda Robotik sektörünün sorunları 
ve geleceği masaya yatırıldı. Sektördeki 
çözüm üreticileri ve birçok rakip ilk defa 
ortak bir amaç için bir araya gelmiş oldu. 
Son 1 yılda robot pazarında yapılan ciddi 
yatırımlarla hareketlendiğini belirten Al-
ternatif Yayıncılık Genel Yayın Yönet-
meni Halefşan Sümen toplantıda açılış 
konuşmasında şunları söyledi; 
“Toplantımızın amacı Türkiye’de robot 
pazarının büyüme hızının nasıl arttırıla-
bileceğini konuşmaktır. Türkiye’de ma-
kine otomasyonu olarak bildiğimiz PLC 
tabanlı çözümler ile proses otomasyonu 
için kullanılmakta olan DCS tabanlı çö-
zümler, Batı Ülkeleriyle yaklaşık aynı 
hızda gelişmiş ve Türkiye’de de başarılı 
uygulamalar görülmüş olmasına karşın; 
Robotik alanda beklenen başarılara ve ge-
lişmelere aynı paralellikte ulaşılamamış-
tır. 10 bin çalışan başına düşen robot sayı-
sı, robot nüfus yoğunluğu olarak belirtilir. 
Bu istatistik gelişmiş ülkelerde 150 do-
layındayken, Türkiye’de henüz tek ha-
neli rakamlarda, 8 civarında kalmıştır. 
Türkiye’deki robot uygulamaları yakla-
şık 3000 – 3100 robot düzeyinde. Bun-
ların 3’te 1’i ise son bir yılın yatırımları-
dır” diyerek katılımcılara bu pazarın bu-
günkü durumunu, pazarın başarısını nasıl 
daha yukarıya taşıyabileceğimizi, proble-
min temelde nerede yattığını, nasıl tanım-
layıp çözümü için nasıl bir reçete sunula-
bileceğini sordu. İşte toplantı konuşmala-
rından özetler....

Robot sektörünün rakiplerini ilk kez 
bir araya getirdik
Geleneksel ST Sektör Toplantıları Türkiye Robotik Sektörünü biraraya getirdi. 
Moderatörlüğünü Genel Yayın Yönetmenimiz Halefşan Sümen’in yürüttüğü 
toplantıda, Türkiye’nin önde gelen robot otomasyonu markalarıyla sektörün 
ilk toplantısı gerçekleştirildi. Rakip markalar bu defa robotik sektörü için 
birer paydaş olarak ortak çözümler üretti. 
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Altınay Robot Teknolojileri Proje Satış 
Direktörü Lütfi Okay:
KONUSUNDA UZMAN FİRMALAR
YETİŞTİRMELİYİZ
“Yaklaşık 20 yıldır hem robot üretiyor 
hem de ilgili sistemlerin entegrasyonları-
nı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gerek-
liliklerine göre hareket edebiliyor ve gi-
rişimlerde bulunabiliyoruz. Robot üreten 
bir firmanın aynı zamanda robotları uy-
gulayacak bir sanayisinin olmamasının da 
aslında Türkiye’nin bu konudaki acı ger-
çeği olduğunu gördük hep birlikte. Hem 
rekabet açısından hem de Türkiye’deki 

boşluklar açısından proses mühendisliği 
ve sistem entegrasyonluğuna doğru iler-
lemek zorunda kaldık, bu da aslında kon-
jonktürün getirdiği bir şeydi. Türkiye’de 
iş yapan ölçek olarak büyük global oyun-
cular bulunmakta. Başta otomotiv olmak 
üzere, gıda ve ağır sanayide hizmet veren, 
birtakım oyuncuların yurtdışı bağlantıları 
kaynaklı yatırımları oluyor. 2011 yılında 
864 adet yeni robot kuruldu. Fakat Tür-
kiye robot firmalarının bireysel olarak bu 
uygulamalardaki payının % 10’lara dahi 
ulaşmadığını biliyoruz. Oranın böylesi-
ne düşük olmasında sermaye yetersizliği, 

devlet teşviklerinin eksikliği ve yan sana-
yinin gelişememesinin büyük etkisi var. 
Şu anda üreticiler de dahil olmak üze-
re Türkiye’de 120 tane firma var sektör-
de. Bu firmaların Türkiye’deki robot po-
pülasyonundaki payı oldukça düşük sevi-
yede. Konusunda uzman firmalar yetiştir-
memiz gerekiyor sektörde. Robot ve fiks-
tür teknolojisi konusunda firmaların ken-
di uzmanlıklarını geliştirmesi gerektiği-
ni düşünüyoruz. Biz de firma olarak; en-
düstriyel ve robotlu otomasyonun belli 
noktalarına odaklanma kararı aldık. Bunu 
destekleyecek teknoloji ve devlet politi-
kalarının da geliştirilmesi gerektiğine ina-
nıyoruz”.  Alıcı, kullanıcı ve uygulayıcı 
konumdaki sanayicinin robot bilinç düze-
yiyle ilgili olarak  Kuka Türkiye Ülke Di-
rektörü Metin Perinçek şunları söyledi: 

Kuka Türkiye Ülke Direktörü Metin 
Perinçek: 
SON KULLANICI İNTERNETTE
BULDUĞU HER ROBOTÇUYU 
ARIYOR
“Kuka, Türkiye’de çok çeşitli robotu bu-
lunan bir firma. Lütfü Bey’in bahsetti-
ği 120 oyuncu sektörde, farklı ölçekler-
de büyüklüklere sahip. Türkiye’de de; 
her entegratörün kendi alanında ve bel-
li konularda uzmanlaşmış olması gereki-
yor. Yapay görme, kalite kontrol, robotlu 
uygulama başka metal işleme alanı baş-
ka bir alandır. Uygulamaya yönelik derin-
leşme sektörlere göre farklılık gösterme-
lidir. Müşterilerin de bir süre sonra hangi 
entegratörle temasa geçeceklerini biliyor 
olmaları gerekmektedir. Son kullanıcı bir 
robot ihtiyacı olduğunda internette buldu-
ğu her robotçuyu arıyor. Benzer bir uygu-
laması ya da konu hakkında bir bilgi biri-
kimi olup olmadığıyla ilgilenmiyor. Önü-
müzdeki dönemlerde bu platformun olu-
şabileceğini düşünüyorum”.

Schunk Türkiye Satış Mühendisi Oğuz Sert: 
UZMANLAŞMAYI  ROBOT 
FİRMALARI SAĞLAMALI
“Robot endüstrisinde uzmanlık gerçekten 
önemli. Ancak bu uzmanlaşmayı da ro-
bot firmaları sağlamalıdır. Örnek olarak 
bir robot firmasına kaynak ya da paletle-
me için bir talep geldiğinde doğru enteg-
ratöre yönlendirme yapılmalıdır. Bu şe-
kilde robot entegratör firmalarının alanla-
rında daha çok uzmanlaşması sağlanmış 
olacaktır. Başka bir konuda ikinci el ro-
bot piyasasıdır. Son kullanıcı yeterli büt-
çesi olmadığında ikinci el robotlara yö-
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nelmeye başlıyor. Sistem entegratörleri-
nin ve robot kullanıcılarının artışı firma-
mızı da pozitif yönde etkilemektedir. Biz 
de bu yönde sektörü destekliyoruz. Son 
kullanıcılara robot uygulamalarının yal-
nızca kaynak prosesleri için olmayaca-
ğını anlatmalıyız. Örnek olarak bir palet-
leme uygulamasının çok basit bir şekilde 
robot ile gerçekleştirilebileceğini göster-
meliyiz.” 

Siff Elektromekanik Ltd. Şti. Yönetici-
si Özgür Yıldız:
GELİŞEN TEKNOLOJİLERE PA-
RALEL ÜRETİME YÖNLENDİRE-
CEK YOL HARİTASI ÇİZMELİYİZ
“Robotlu sistemler için servo kaynak ta-
bancaları imal ediyoruz. 22 yıllık bir fir-

ma olan Siff’in uzmanlık alanı kaynak 
makinaları, kaynak otomasyonları, kay-
nak hatları gibi kaynak prosesleri. Son 
4-5 yıldır da aktif olarak robot sistemle-
rine, robot kaynak tabancaları ve punta 
kaynak tabancaları imal ediyoruz.  Göz-
lemlerimize göre yerli üreticilere karşı bir 
tedirginlik söz konusu sektörde. Sektörü 
ileriye götüren etmenler daha çok tekno-
lojik ve ekonomik gelişmelerden ziyade 
iş güvenliği kanunu gibi gelişmeler. Bu 
da robotlu uygulamalara duyulan ihtiya-
cı arttırıyor. Diğer yandan bazı politik he-
defler doğrultusunda endüstride, teknolo-
jiyi bizzat üretmekten ziyade ara eleman 
bazında dış üretimin bir ayağını oluştur-
mak üzere bir yol haritası çizildi. Robot 
uygulamaları, daha hatasız ve daha eko-

nomik üretimler gerçekleştirebilmek için 
tercih ediliyor. Fakat Türkiye kendine yol 
haritası olarak ucuz iş gücünü seçtiği za-
man robotlu üretimin karşısına bu üretim 
gücüne ve kalitesine erişemeyecek bir iş 
gücü koymuş oluyor.
Endüstride yer alan her firma ekonomiy-
le yarış içerisinde. Daha düşük maliyetler-
de daha kaliteli ürünler üretmeye çalıştığı-
mız için bazı firmalar için bu yöntem doğru 
gözükebiliyor. Fakat yarın Türkiye’de, oto-
motiv sektörü daha yüksek oranlarda yer-
lileştirmeye karar verildiğinde; dış pazar-
lara daha çok girdi sağlandığında robotla-
rın bulunmadığı üretimlerin Türkiye Oto-
motiv Sanayini nerede duraksatacağı ya da 
tekleteceğini beklemeye başlayacağız. Viz-
yon olarak biraz daha kaliteye ve dünya-
da gelişen teknolojilere paralel üretim tek-
niklerine yönlendirecek bir yol haritası çiz-
mek gerekiyor. Bu adım robot sektörünü de 
olumlu şekilde etkileyecektir”. 

Günmak A.Ş. Satış Müdürü Ahmet
Öztürk: 
ASGARİ ÜCRETİN DÜŞÜK OLUŞU 
ÖNÜMÜZDE CİDDİ BİR ENGEL
“Günmak, Japon Kawasaki ve Epson ro-
botlarının Türkiye temsilciliğini yapı-
yor. İlk robot uygulaması ile 1992 yılın-
da Otosan’ın Acıbadem fabrikasında ta-
nıştım. Orada Kawasaki’nin bir punta 
kaynak robotunu devreye aldık. Aradan 
21 yıl geçti ve bu sürede sektörde fark-
lı görevlerde farklı tecrübeler edindim. 
Türkiye’nin 55 yıllık otomotiv geçmişi 
var fakat daha bir milyon otomobil üre-
tilmedi. Çin’de son 10 yıl içerisinde bu 

Kuka Türkiye Ülke Direktörü 
Metin Perinçek

Schunk Türkiye Satış Mühendisi 
Oğuz Sert

Altınay Robot Teknolojileri Proje Satış 
Direktörü Lütfi Okay
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rakam 21 milyona ulaşmış durumda. Otomotivin önde 
gelen oyuncuları fabrikalarını Çin’e, teknolojileriyle 
birlikte taşıyorlar. Türkiye’de ise sadece montaj yapı-
yorlar. Çin’i referans alamayız. Asgari ücretin düşük 
oluşu önümüzdeki ciddi bir engeldir. Bir milyon oto-
mobil veya iki milyon beyaz eşya üretilirken, sanayici-
nin işler yolunda gitmediğinde ilk aldığı karar eleman-
ları işten çıkarmak oluyor. Robot ve teknolojik yatırım-
ların da böyle bir durumda elinde kalacağını düşünerek 
biraz daha sabretmeyi ve hedeflediği adet üretimini ga-
rantilediğinde veya pazardaki müşteri potansiyeli art-
tığında bu yatırımları yapmayı düşünüyor. Önümüzde 
daha kat edilmesi gereken çok yol var. Devletin de, sa-
nayinin gelişmesi için samimi tedbirler alması gereki-
yor. Müşteriye ihtiyaç yaratacak çözümler üretirsek bu 
dramatik tablo da değişecektir”.
 
Closs Türkiye Satış Müdürü İbrahim Halil Eyüpoğlu: 
BİRÇOK ROBOT  AMACININ DIŞINDA VERİM-
SİZ KULLANILIYOR
“Cloos, Almanya merkezli bir firma. Cloos Türkiye 
gibi dünyanın 16 ülkesinde kendi iştiraki olan bir robot 
üreticisi. Cloos, özellikle ark uygulamalarında uzman-
laşmış bir firma. Türkiye robot sektörü olarak, piyasa-
daki kargaşayı bir türlü gideremedik. Farklı fiyatlandır-
malar bu kargaşa nedenlerinden bir tanesi. Uzmanla-
şamayan kadrolardan dolayı müşteriler tedirgin olabi-
liyor. İç Anadolu’daki uygulamalara baktığınızda bir-
çok robotun amacının dışında ve çok verimsiz bir şe-
kilde kullanıldığı görülecektir. Bu uygulamaları doğru 
bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor ki müşterimiz-
de ihtiyaç hissettirebilelim. Biz ark uygulamaları konu-
sunda uzmanlaşmış bir firmayız. Müşterilerimizin ka-
pısını ancak bu konuda çalarız fakat müşterilerde robot 
uygulaması yapılacak daha birçok proses var. Sektör-

Siff Elektromekanik Ltd. Şti. 
Yöneticisi Özgür Yıldız



84 | S.T ROBOTİK MART 2014

DERGİLERİ SEKTÖR TOPLANTILARI

ROBOTİK UYGULAMALAR

deki potansiyelin farkında olan Cloos’ta, 
işte bu yüzden 2007 yılından beri bizzat 
Türkiye’de hizmet veriyor”. 

Manu Robotics Kurucusu Faik Berk 
Güler:
HEM ÜRÜN VE UYGULAMA HEM 
DE BİLGİ KISMINDA CİDDİ BİR 
DAĞINIKLIK VAR

“Endüstriyel robot üretiyoruz. Herhangi 
bir entegratör değiliz. Yerli malına olan 
ön yargıdan dolayı bunu söylemek zorun-
da hissediyoruz kendimizi. Çünkü bizim 
robotlarımıza bakıp hala alışılagelmiş 
markaları arayanlar var. Robot sektörün-
de hem ürün hem uygulama hem de bil-

gi kısmında ciddi bir dağınıklık var. Bi-
zim bir temelimiz olmadığı sürece bah-
sedilen sorunlara yeni sorunlar eklenerek 
mevcut dağınıklık daha da gelişecektir. 
Robot sektörü olarak, sektörü bir temele 
oturtmamız lazım. Bu doğrultuda bir bir-
lik oluşturmamız lazım. Sorunlara çözüm 
üretecek mekanizma da bu birlik olacak-
tır. ISO’da robotla ilgili tanımlamalar var. 
Bu tanımlamaları oluşturan 20 ülke ara-
sında yine yokuz. 6 gözlemci ülke arasın-
da da yokuz. Robot satışında binli sayıla-
ra henüz geçtiğimiz yıl yaklaşıldı, 20 yıl-
lık bir sektörde”. 

Reel Mekatronik Sahibi Harun Şafak: 
ROBOTİK ENTEGRASYON İÇİN-
HERHANGİ BİR BELGEYE İHTİ-
YAÇ YOK!
“Mühendis olmak için bir belge edinme-
miz gerekiyor fakat robotik entegrasyon 
için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyul-
muyor. Bu da sistemdeki dengeyi boza-
rak haksız rekabete neden oluyor ve siste-
min geleceğini etkiliyor. Daha kat etme-
miz gereken çok yol var. Bu süreçte hem 
teknik eleman yetişmesi hem de firmala-
rın uzmanlaşması gerekecek”.

Rotsis Robot Otomasyon Sistemleri 
Satış Müdürü Kadir Köse: 
ÜLKEYE ÇOK SAYIDA EKONO-
MİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ  RO-
BOT GİRİYOR
“Özellikle  Otomotiv ana sanayi ve yan sa-
nayi başta olmak üzere birçok farklı  sek-
törler için robotik sistemler tasarlıyor ve 
üretiyoruz. Robotik sektöründe kayıtlı ve 

telaffuz edilenden  fazla sayılarda robot 
Türkiye’ye giriyor. Fakat bunların birço-
ğu 2. el ve ortalama 10-15 yıllık robotlar. 
Sektörde robot konusunda bilgi sahibi olan 
kadar, bilgi sahibi olmayan firmalarında bu 
işin sırf ticaretini yaparak faaliyet gösterdi-
ğini biliyoruz. Bilgi sahibi olmayan kulla-
nıcı  firmaların talep göstermesi sebebi ile  
bu robotların, alım satım yapan firmalar ta-
rafından  Türkiye’ye girmesi sağlanıyor. 
Bunların bir çoğu maalesef ekonomik öm-
rünü doldurmuş  efektif çalışamayacak ve 
günümüz teknolojileriyle aynı performan-
sı sağlayamayacak özellikte ve yedek par-
ça sorunu yaşayan robotlar olabiliyor. Ana 
sanayi olmayan küçük firmaların 2. el ro-
botlara ihtiyacı olabilir. Ancak, doğru se-

Manu Robotics Kurucusu 
Faik Berk Güler

Phoenix Contact Türkiye Pazarlama ve İş 
Geliştirme Müdürü Ömer Divarcı

Günmak A.Ş. Satış Müdürü 
Ahmet Öztürk

Closs Türkiye Satış Müdürü İbrahim 
Halil Eyüpoğlu

Reel Mekatronik Sahibi 
Harun Şafak
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çilmiş ve bu ülkeyi  makine çöplüğü haline getirmeye-
cek robotlara ihtiyacı var bu firmaların. İşletmelerin bün-
yesinde kurulacak prosesin gerçekten verimli bir şekilde  
projelendirilmesi  gerektiğini , ancak bu sayede  verim-
li çalışan bir robot otomasyonuna sahip olunacağının  da 
bilinmesi gerekiyor. Sektördeki bu bilincin ve uzmanlık-
ların üniversite eğitimlerinden itibaren başlaması gereki-
yor. Bu sektörde, eğitim kurumlarından yetişmeye   başla-
mış,  ufku açık mühendislere ihtiyacımız var”. 

Phoenix Contact Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme 
Müdürü Ömer Divarcı: 
DAHA FAZLA İŞBİRLİKLERİNE İHTİYAÇ VAR
“Kullanıcı tarafında çok ciddi bir güvensizlik olduğunu 
görüyorum. İlk önce bu sistemlerin ve faydalarının doğ-
ru anlatılması gerektiğine inanıyorum. Bir de daha fazla 
işbirliklerine ihtiyaç var. Bir müşteri ya da kullanıcı ya-
tırım yapmaya karar verdiyse bir sigorta şirketiyle ya da 
herhangi bir kurumla olası risklerin bertaraf edilmesinin 
gerekli olduğuna inanıyorum. Başka türlü bu alanın ko-
layla ilerleyebilmesi mümkün değil. Çapraz işbirlikleri 
çok güzel neticeler ortaya çıkarabiliyor. Robotik uygu-
lamalar, makine sanayi ile örtüşebilir örneğin. Biraz da 
kendi fırsatlarımızı yaratmamız gerektiğine inanıyorum. 
Konumlandırmayı doğru yapmamız lazım”. 

Sintek Mühendislik Sinan Uğurlu: 
ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ YA-
PILMALI
“Mümessili olduğumuz Alman Röhm firmasını temsilen 
buradayım. Robotik sektörünün yalnızca komponent kıs-
mında hizmet veren bir firmayız. Sektörün gelişmesi için 
son kullanıcı ayağı çok önemli. İş güvenliği, hatasız üre-
tim ve verimlilik konusunda çok önemli görevler düşü-

Rotsis Robot Otomasyon Sistemleri Satış Müdürü 
Kadir Köse
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yor buradaki katılımcılara. Bunun yanında 
eğitimin de gerekliliğine inanıyorum. Bu-
nun için üniversite ve sanayi iş birlikleri-
nin yapılması gerekiyor. Bir diğer konu da 
uzmanlaşma konusu. Her sektörde oldu-
ğu gibi uzmanlaşma son derece önemli bir 
konu. Uzman gözüyle bakmak, sektörün 
gelişmesinde olumlu etkiler yaratacaktır”.

Murr Elektronik Ortağı ve Genel Mü-
dürü Talat Avcı: 
ENOSAD ROBOT SEKTÖRÜNÜ 
DEVLET KANADINDA TEMSİL 
EDEBİLİR
Robot firmalarının komponent bazında te-
darikçisi konumundayız. Pınar Mühendis-
lik isimli firmamızda da makina revizyo-

nu yapıyoruz. Spinner Takım Tezgahla-
rı firmamızda da robot uygulamaları yeni 
yeni başladı. İşbirliğini de makine sektö-
ründe başarabildiğimizi söyleyebilirim. 
Enosad’ın da kurucu üyesiyim. Bütün ro-
bot firmalarını Enosad’a beklerim. Olan 
bir platformun içerisinde temsil edilmek en 
baştan başlamaktan daha iyidir. Bu şekilde 
robot sektörünün devlet kanadında da daha 
iyi temsil edileceğine inanıyorum. 

Dedem Otomasyon Esra Baydemir Ay-
dınhan: 
PALETLEME İÇİN KARTEZYEN 
ROBOT İMALATI YAPTIK
Üretim hatları kuran bir firmayız. Meka-
nik, elektrik ve otomasyonu kendi bün-
yesinde yapan bir firmayız. Taşıma ekip-
manları anlamında standart ürünler sunu-
yoruz. Robotik uygulamalarla ilgili için 
de Sigmatek firmasının Türkiye temsilci-
liğini yürütüyoruz. 2 yıl süren Ar-Ge ça-
lışmalarımızın neticesinde paletlemeyle 
ilgili bir Kartezyen robot imalatı yaptık. 
Kartezyen robotumuz da standart ürünler 
arasında yerini aldı. Delta ve IML robot 
çalışmalarımız da bulunuyor sektörde. 

Askaynak Otomasyon Satış Uzmanı
Serhat Az:
ASKAYNAK SYS ROBOT İLE BİR-
LEŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaş-
ma ile SYS Robot birleşildi. Dünya kay-
nak devi Lincoln Electric ve Eczacıbaşı 
ortaklığı olan Askaynak  bundan sonra, 
robot entegrasyon çalışmalarını da artık 
kendisi yürüteceği için kullanıcıları kay-

nak makinası, robot ve sarf malzeme ba-
zında destekleyerek ve bu sayede kullanı-
cılarına kesintisiz ve eksiksiz hizmet ve-
rebilecek. Askaynak için robot pazarı bü-
yük öneme sahip. Kaynak otomasyonu ve 
kaynaklı robotlar konusunda uzmanlaş-
mış bir firmayız. Önümüzdeki dönemde 
ciddi bir robot alımı gerçekleşeceğini dü-
şünüyoruz kendi alanımızla ilgili. Bunun 
için de SYS ile işbirliği gerçekleştirdik. 

SYS Robotik Ar-Ge Sorumlusu 
Musa Erkol:
ENDÜSTRİ OKULLARA DAHA 
YAKIN DURMALI
SYS 2002 yılından beri sektörde faaliyet-
lerde bulunuyor. 2007 yılından bu yana 

Murr Elektronik Ortağı ve Genel Müdürü 
Talat Avcı

SYS Robotik Ar-Ge Sorumlusu 
Musa Erko

Askaynak Otomasyon Satış Uzmanı 
Serhat Az

Dedem Otomasyon 
Esra Baydemir Aydınhan

Sintek Mühendislik 
Sinan Uğurlu
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Fanuc’un endüstriyel robotları ile entegrasyon yapıyo-
ruz. Ağırlıklı olarak kaynak alanında. 2014 yılı itiba-
riyle Askaynak- Lincoln ortağı olarak çalışmalar yü-
rüteceğiz sektörde. Sektörde bizim karşılaştığımız en 
büyük problemlerden bir tanesi de; bir çalışan alırken 
karşılaştığımız sorunlar. Eğitim düzeyinin artması, en-
düstrinin okullara daha yakın durması gerektiğini dü-
şünüyorum. Tüm çalışanlarımız teorik bilgilerle başlı-
yor bizdeki görevlerine ve işi mutfakta öğrenmeye çalı-
şıyorlar. Bu da iş veren ve sektör açısından hem zaman 
hem maliyet kayıplarına yol açıyor. Firmalar enstitüle-
rini bu üniversitelerde kurarak Ar-Ge çalışmalarını bu 
enstitülerde yaptırmalılar. 

Stäubli Robotik Bölüm Müdürü Bahadır Kılıç: 
REEL SEKTÖR DEVLET DESTEĞİ İLE BÜYÜ-
MELİ
Türkiye’de halen markalaşma problemi yaşıyoruz çün-
kü bizim üreticilerimizin çoğu fason üretim gerçekleşti-
riyor. Hep küçük partiler ve değişken adetler üretiliyor. 
Bu nedenle yatırım yapılamıyor ve büyüme gerçekleşe-
miyor. Devletin desteği ile reel sektörün büyümesi la-
zım. Şu an talepten daha fazla arz var Türkiye’de. Sek-
törde birçok oyuncu yer alıyor talebe karşı büyük olan 
arzla birlikte. Umarım önümüzdeki dönemde talebin de 
artmasını sağlar bu arz. Fakat şu anda oyuncular sektör-
de birbirinin ayağına basmaktan ötesine gidemiyor. Şu 
an endüstride yalnızca kaynak gibi dozajlama gibi pro-
seslerde robot teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü 
bu proseslerde insan etkeni ile kalitenin sürdürülebilir-
liği çok zor. Bunun haricindeki proseslerde robot tek-
nolojileri kullanılmıyor.

Stäubli Robotik Bölüm Müdürü 
Bahadır Kılıç 


