Robot bilimdeki akademik araştırma ve ilgili sanayi aynı
amaçlara kilitlenebilir mi?
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Her zaman güncelliğini koruyan ve sorgulanan konulardan birisi üniversite-sanayi işbirliğidir. Bu
konunun önemi, “üniversite-sanayi işbirliği nasıl olmalı?”, “üniversite ve sanayi daha çok bir araya
nasıl gelip, birbirlerini daha iyi anlamalı ve bilgiyi uygulamaya en etkin şekilde aktarmalı?” gibi
sorularla da vurgulanabilir. Bu konferansın amaçlarına uygun olarak, bu haklı işbirliği beklentisini
endüstriyel robotik sistemler ve robotbilim içinde düşünmek mümkündür. Var olan bir gerçek var ki,
üniversitedeki değerlendirme veya başarım ölçütleri ve sanayinin başarım ölçütleri çok farklı.
Üniversitede geçerli ölçüt, kaliteli yayın çıkarmak, doktora öğrencisi mezun etmek ve bunları beklenen
boyutta yapamıyorsanız başarısız olmak. Diğer bir deyişle “publish or perish” prensibine tabii olmak.
Sanayiye baktığımızda, başarımın ölçütü, yaptığınız ve başarıyla pazarladığınız ürünlerden ve
hizmetlerden elde ettiğiniz ekonomik değerler ve başarılardır. Her iki tarafın kendine sorması gereken
soru, bu farklılıkları, nasıl ortak kazanımlara, “win-win” haline getirebiliriz.
Üniversite veya araştırmacı tarafı olarak, kendimize sormamız gereken soru şu olmalı; yaptığımız
akademik çalışmayı / araştırmayı, nasıl sanayinin veya uygulayıcının istediği hale getirebiliriz? Veya
daha rasyonel bir açıdan bakarsak, yeni bir araştırmayı nasıl başlatmalı ki, en kısa ve rasyonel yoldan,
yaptığımız akademik çalışma, hem bizim hem de sanayinin amacına hizmet etsin. Üniversitelere
aktarılan kaynakların ve var olan araştırma kaynaklarının gittikçe azaldığı günümüzde, bunu yapmak
zorundayız. Üniversite olarak amacımız, yeni bilgi üretmek, bu bilgiyi paylaşmak ve en önemlisi
uygulamaya veya pratiğe dönüştürmek, işe yarar hale getirmektir. Yeni fikirler ve çözümler üretip
insanlığın faydasına sunmaktır. Bu beklentiyi endüstriyel robotlar alanına adapte etmek mümkün.
Kendi konusunda yetkin mühendislerin ve araştırmacıların desteği olmadan, robotik sanayinin kendini
yenilemesi ve rekabet etmesi mümkün değildir. Günün sonunda hepimizin amacı, kaynaklarımızı ve
zamanımızı rasyonel olarak kullanmak, toplumun ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Bu sunuda, endüstriyel robotların kısa tarihi ve şu andaki durumu ile birlikte, robot bilimdeki akademik
araştırma ve ilgili sanayi aynı amaçlara nasıl hizmet edebilir sorusu cevaplanacak ve robotların gelişen
alanlarından biri olan tıbbi (medikal) robotlarla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
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