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Robotlar İşimizi Ele Geçirir mi? 

1. GİRİŞ

Günümüzün en çok tartışılan konularından birisi ma-
lum robotlar. Mal üretimi ve hizmetlerde insan emeği 
ile gerçekleşebilecek birçok işin artık robotlar tarafından 
gerçekleştirilebileceği ise günümüzde en fazla kaygı du-
yulan iddialardan bir tanesi. Akademiden iş yaşamına, 
devlet yönetimlerinden uluslararası örgütlere dek robot-
lara ilişkin öne çıkan soruların başında ‘insana ne olacağı’, 
‘hangi işlerde ve ne şekilde istihdam edilecekleri’, ‘eğer 
yeterli istihdam sağlanmayacaksa robotlar tarafından 
üretilecek malların nasıl satılacağı’ ve ‘şirketlerin nasıl kar 
elde edecekleri’ gibi önemli ve henüz yanıtlanmamış so-
rular geliyor. 

2. GÜNÜMÜZDE RAKAMLARLA ROBOTLAR 

International Federation of Robotics (IFR), endüstriyel 
robotları “üç veya daha fazla eksende programlanabilen 
otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı 
bir manipülatör” şeklinde tanımlıyor. Bu tanımlamadan 
yola çıkarak endüstriyel robotları mekanik yapılarına 
göre, mafsallı, silindirik, doğrusal (kartezyen ve portal 

dahil), paralel veya SCARA robotlar olarak sınıflandırıyor. 
UNCTAD ise daha yalın bir tanımlama ile robot veya Yapay 
Zeka tanımını şu şekilde yapıyor: Bilgisayarların ve maki-
nelerin insan eylemlerini taklit etmesini mümkün kılan 
tüm algoritmik teknikler. Bunlar, makinelerin rutin veya 
büro işleri yapmasını sağlayan yazılımlar; ameliyatlarda 
yardımcı olan robotlar; insanlarla işbirliği yapmak veya 
onların yerini almak için gelişmiş özelliklere sahip dijital 
olarak etkinleştirilmiş robotlar olarak sıralanabiliyor. Mal 
ve hizmet üretiminde geniş alanda kullanılabilen Yapay 
Zeka ve robot teknolojisi, kullanım yaygınlığı bakımından 
böylece 3D-yazılım, nesnelerin interneti ve blockchain 
gibi dijital teknolojilerden de bir adım farklılaşmış oluyor. 

Endüstriyel robotlar, özellikle 2010 yılından bu yana, ge-
lişmiş ve sanayileşmenin daha ileri aşamalarında yoğun-
laşmış birkaç gelişmekte olan ülkede yaygınlaşsalar da, 
dünya genelinde hızlı büyüyen bir gelişim yaşadılar. IFR 
verilerince 2012-2017 yılları arasında ortalama robot satış 
artışı %19 olarak gerçekleşirken, 2015-2017 döneminde 
yıllık ortalama artış yaklaşık 310.000 adede yükseldi. 2017 
yılında zirve yaparak dünya genelinde %30 bir artışa sa-
hip olan robot satışlarının hacmi 381.335 birime ulaşmış 
oldu. En fazla robot alımının gerçekleştiği sektörler ise 
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metal sektörü (%55) ve elektrik-elektronik sektörleri oldu 
(%33). Otomotiv sektöründe robot satışları %22 artarken, 
sektör, toplam robot arzının %22’sini tek başına üstle-
nir hale geldi. 2017'deki toplam küresel satış hacminin 
%73'ünü temsil eden beş büyük pazarı ise Çin, Japonya, 
Kore Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya 
oluşturuyor. 2013'ten beri, devam eden dinamik bir bü-
yümeyle Çin, bugün dünyanın en büyük robot pazarını 
oluşturuyor. 

3. SANAYİ DEVRİMİNDEN BU YANA MAKİNELER 

Makinelerin icadı insanlık tarihi kadar eski. Medeniyet-
lerin, kültürlerin ve buluşların hızlı bir şekilde farklı top-
lumlar arasında dolaşımını sağlayan tekerlekten, endüstri 
devriminin oluşmasına zemin hazırlayan buhar makinesi-
ne,  insanlık tarihi boyunca fikirlerin, tecrübelerinin, nesil-
ler boyu edinilen bilgi ve birikimin kayıt altına  alınmasına 
olanak veren matbaaya dek makineler, insanlık tarihinde 
önemli bir yer tutmakta.  İnsan bilgi ve becerisi, makineler 
sayesinde hızlı bir birikim sürecine girdikçe teknolojinin 
ilerleme hızı da bir o kadar artıyor. Bilgisayarların yaşa-
mımıza girişi, otomasyon teknolojilerindeki ilerlemeler 
ve en son olarak da dijital teknolojide gelinen son nokta, 
insan dehasının bitmek bilmeyen serüvenini ortaya koy-
makta. 

Ne var ki kapitalist üretim tarzı ve 1970’lerin sonundan 
başlayarak günümüze dek uzanan neoliberal sistem için-

de teknolojinin kullanımı ve ilerlemesine bakmak bizi ya-
nıltıcı sonuçlardan uzaklaştıracaktır. Kapitalizmin azalan 
kar prensibine karşı, kendini yeniden üretme amacına 
paralel olarak teknolojideki dönüm noktaları yahut sa-
nayi devrimleri olarak nitelendirilen dönemler, üretimin 
ve üretim ilişkilerinin yeniden tasarımında önemli bir 
mekanizma görevi üstlenir. Örneğin; üretim bandının 
hayata geçirilmesi, iktisatçıların sonsuz emek arzı olarak 
tanımladığı işgücü ordusunu yarattı. Sanayi, kırdan kente 
yoğun bir emek hareketine neden olurken aynı zamanda 
kendi talebini yaratmış oldu.  1960’lı yıllarda başlayan ve 
yarı iletkenlerin, ana bilgisayarların (1960’lı yıllar), kişisel 
bilgisayarların (1970 ve 80’li yıllar) ve internetin (1990’lı 
yıllar) yaygın biçimde kullanılmasını sağlayan üçüncü sa-
nayi devrimi ise çoğunlukla emeği tamamlayıcı yani üret-
kenliğini artıran nitelikte bir etkiyi ortaya koydu. 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği şüphesiz. 
Bu hız öyle bir boyutlara ulaşıyor ki, bu hızı Intel şirketi-
nin kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında bilgisa-
yar donanımında kullanılan transistor sayısının her iki 
yılda  bir ikiye katlanacağı şeklindeki istatistiki gözlemi 
ile ortaya koyuyor. Moore Yasası’nı hayatımıza yerleşti-
ren bu gözlem, nitekim son 40 yılın deneyimi sayesinde 
Moore’un haklılığını kanıtlayarak, işlem hızlarını 1 milyon 
katın üzerine çıkarmış,  endüstriler arasında bir inovasyon 
dalgası yaratmıştır. Fakat kapitalist sistemin içerisinden 
baktığımızda teknolojideki bu hızlı ilerlemenin, kendin-
den bir önceki döneme göre aynı etkiyi barındırdığını 

Bölgelere Göre Dünya Çapında Yıllık Tahmini Endüstriyel Robot Sevkiyatı



32

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

söylemek güç. Amerikalı iktisatçı Robert Gordon, kapita-
lizmin yerleşmesi ve gelişiminde ilk iki sanayi devriminin 
etkisinin olduğunu, üçüncü sanayi devriminin ise hem 
insanların gündelik yaşamına hem de ekonomiye kat-
kı yapmada diğerlerine göre geride kaldığını ileri sürer. 
Gordon, bu tezini ileri sürerken ABD’deki verimlilik artış-
larını kıyaslamakta ve 1920-1970 arasındaki dönemde 
elektrik ve yanma motoru gibi iki önemli icat sayesinde 
verimliliğin ortalama yılda %3 arttığını gösterir. Gordon’a 
göre bu artış, ABD tarihindeki reel ücretlerde ve yaşam 
standartlarındaki en büyük sıçramayı temsil ediyor. İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra benzer bir sıçramanın Avrupa 
kıtasında yaşadığını da ekliyor. 1970 sonrasında ise geliş-
miş ülkelerin verimlilikte devamlı bir düşüş yaşamasını, 

Gordon, teknolojik yeniliklerin, icat yahut buluşların ilk iki 
sanayi devrimindeki kadar önemli olmaması ile açıklıyor. 

4. YAPAY ZEKA, ROBOTLAR HAYATIMIZDA NASIL YER 
ALACAK? 

Sürücüsüz araçlar, ameliyat eden doktor robotlar, savaş-
ta cephede yer tutacak asker robotlar, fabrikalardaki işçi 
robotlar… Öğrenebilme ve insanın tüm becerisini taklit 
etme yeteneğine sahip olan robotlar, ilk bakışta insan 
emeğini hemen hemen her işte taklit etme yeteneğine 
sahip gözüküyorlar. Elbette böyle bir dünya düşünüldü-
ğünde akla hemen peki insanlara ne olacak sorusu geli-
yor. Bu soruya iktisat camiasında verilen farklı yanıtlara 
kısaca değinelim. Öncelikle Frey ve Michael Carl Benedikt 
Osborne, ABD’deki 702 mesleği inceleyerek yüzde 47’sinin 
bilgisayarlaşma riskini taşıdığı sonucuna ulaşıyor.  OECD 
ise OECD ülkelerindeki işlerin %14’ünün otomasyon riski 
altında olduğunu, 21 ülkede bu riskin %40’a ulaştığını he-
saplıyor. Başını Daron Acemoğlu ve Pascual Restrepo’nun 
çektiği başka bir akım ise robot kullanımının yaygınlaş-
ması sonucu yok olmaya yüz tutacak bu işlerin yerine, 
yeni işlerin doğacağını (robot bakımı, robot psikoloğu 
gibi), insan emeğinin buralarda istihdam edileceğini ileri 
sürüyor. Bir başka yanıt ise, robotların yoğunluklu olarak 

Endüstri 1.0 

Sanayi devrimi başlar. Buhar 
ve su gücü ile imalatın 
mekanizasyonu gerçekleşir.

Endüstri 2.0 

Elektrik enerjisi kullanımı, 
seri üretim montaj hatları

Endüstri 3.0 

Otomasyon,  BT 
sistemleri ve robotik

Endüstri 4.0

Akıllı fabrikalar...Makine Öğrenimi 
ve Büyük Veri Analizi kullanan, 
özerk karar verebilme yeteneğine 
sahip siber fiziksel sistemler. 
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rutin işlerde çalışan düşük vasıflı emeği ikame edeceği, 
yüksek vasıflı emeğin görece daha az etkileneceği şeklin-
de veriliyor. 

Fakat yapılan tüm çalışmaların geneline bakıldığında 
dünya genelinde toplam çalışanlar arasında yüksek vasıflı 
çalışan oranı oldukça düşük olduğu için toplam istihdam 
ihtiyacının dolayısıyla toplam talep gereksiniminin büyü-
yeceği son tahlilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verimlilik 
artışlarına dayanarak robotlar sayesinde kar elde etmeyi 
bekleyen kapitalist sistem, talep yetersizliğine çarparak 
bu beklentiyi boşa çıkarmış oluyor.

Robotlardaki bu paradoksa, sistemin içinden çeşitli çö-
züm önerileri de gelmiyor değil. Talep eksikliğini karşı-
lamak için işsiz kalan yığınlara düzenli ‘vatandaşlık geliri’ 
verilmesi, robotların vergiye tabi tutulması gibi… Fakat 
bu çözümlerin çok ilgi gördüğünü söylemek mümkün 
değil. 

5. SONUÇ

Teknoloji en başından bu yana hayatımızı hem kolaylaştı-
rıcı hem de kısıtlayıcı bir etkiye sahip. Teknolojinin ilerle-
me hızı yükseldikçe karanlık ve aydınlık yönleri arasındaki 
çatışma güçleniyor. Bugün gelinen noktada öğrenen ve 
karar verebilen makineleri göz önüne aldığımızda, insan-
lar açısından riskli ve zor şartlar altında gerçekleştirilebi-
lecek işlerin yapılacak olması elbette vazgeçilmeyecek 
kadar büyük bir artı. Örneğin; Mars’a robotsuz gitmek 
mümkün olamayacaktı. Veya ileride madende çalışabile-
cek robotların olması, insan sağlığına zararlı tüm işlerin 
robotlara devredilmesi fikri iyi değil mi? 

Fakat diğer bir yandan içinde yaşadığımız kapitalist sis-
temin gerçeklerine bakmak gerekiyor. Krizler sistemi ola-
rak andığımız kapitalizmin bugün işgücü talebi giderek 
düşüyor. Tüm dünyada, en gelişmiş ülkeler dahil, işsizlik 
tırmanıyor. Talep sorunu gün geçtikçe büyürken, 1970 
sonrası can simidi olarak devreye sokulan finansallaşma 
mekanizması da sorun çözmek bir yana topuğa kurşun 
sıkıyor. Dolayısıyla bugün robotlar aynı beceride ve aynı 
hızda insan emeğinin üstlendiği görevleri yerine getire-
bilseler bile, sistem bu tam ikameye izin verecek gibi gö-
zükmüyor. 

Fakat tamamıyla vazgeçecek gibi de gözükmüyor. Bunun 
yerine bir ara formül arayışında olduğu açık. Kitlesel üre-
timin esnek üretim tarzı ile robotlar tarafından karşılan-
ması, geri kalan esnek, kısmi zamanlı, güvencesiz işlerde 
insan emeğine yer verilmesi, bu ara formüllerden sadece 
bir tanesi. Önümüzdeki süreçte buna benzer birçok eği-
lim göreceğimiz şimdiden belli.  
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