ODTü robot
toplulu¤u
Alp Ako¤lu
Belgesellerde, robotlar› genellikle Japonya gibi ileri teknoloji
üreten ülkelerde görmeye al›ﬂ›¤›z. Bu nedenle, bu sayfadaki foto¤raflarda gördü¤ünüz robotlar›n ülkemizdeki bir ö¤renci toplulu¤u taraf›ndan yap›ld›¤›n› duyunca biraz ﬂaﬂ›rabilirsiniz. Bu
robotlar, ODTÜ Robot Toplulu¤u’nun ürünü.
Robot yap›m›, mekanik, elektronik ve yaz›l›m gibi bir çok
farkl› alanda bilgi sahibi olmay›;
bununla da kalmay›p yarat›c› olmay› gerektiriyor. Bu nedenle,
robot yap›m› çeﬂitli disiplinlerden gelen kiﬂilerin bir tak›m halinde
çal›ﬂmas›n› gerektiriyor.
Robot yapmak için gereken malzeme, yurt d›ﬂ›nda kolayca bulunabiliyor. Ancak, bunlar› yurt d›ﬂ›ndan getirmek, pahal›ya mal oldu¤u gibi,
uzun süre al›yor. Ayr›ca, robot yaparken malzemeyi haz›r almak yetmiyor.
Robot Toplulu¤u’ndan Alper Erdener,
yurt d›ﬂ›ndan getirdikleri robot parçalar›n› özümseyip, daha sonra benzer
parçalar› kendilerine uygun biçimde
yeniden ürettiklerini söylüyor. Mekanik ve elektronik bir çok parça laboratuvarda yap›labiliyor. Daha önce de
belirtti¤imiz gibi, robot yap›m›nda her

ﬂey bir yana, tasar›m da çok önemli
yer tutuyor. Bu ﬂekilde, robot istenilen amaca yönelik olarak üretilebiliyor.
ﬁubat 2000’de kurulan ODTÜ Robot Toplulu¤u’nun ﬂimdiden yaklaﬂ›k
250 üyesi var. Topluluk, ilk robotunu
May›s 2000’de ortaya ç›karm›ﬂ. Bundan sonra da çeﬂitli iﬂlevleri olan bir
çok robot yapm›ﬂlar. Robot Toplulu¤u’nun önemli amaçlar›ndan biri de,
dünyada özellikle gençler aras›nda
yayg›n bir hobi olan robot yap›m›n›n
Türkiye’de de tan›nmas› ve laboratuvarlardan ç›karak yediden yetmiﬂe
herkese ulaﬂmas›. Toplulu¤un bu

amaca yönelik önemli hedeflerinden biri, önümüzdeki y›l
içinde bir Robot Olimpiyatar›
düzenlemek. Bu bir tür yar›ﬂma olacak. Yar›ﬂman›n iki ayr›
kategoriden oluﬂmas› düﬂünülüyor. Bunlardan ilki, RoboTop
ad›n› verdikleri bir turnuva;
ikincisiyse, kat›l›mc›lar›n yarat›c›l›klar›n› sergileyece¤i serbest kategori. Toplulu¤un bu
yar›ﬂmay› düzenlerken karﬂ›laﬂt›klar› en büyük s›k›nt›ysa onlara destek verecek sponsorlar
bulmak.
ODTÜ Robot Toplulu¤u
üyeleri, gelecekte baﬂka üniversite veya liselerde kurulacak robot topluluklar›n›n birbirleriyle rekabeti ve iﬂbirli¤i sonucu çok daha güzel çal›ﬂmalar›n
yap›laca¤›n› düﬂünüyorlar. Ayr›ca, bu
tür çal›ﬂmalar yapan herkese gerekli
yard›m› yapmaya haz›r olduklar›n› da
belirtiyorlar.
Toplulukta yap›lm›ﬂ olan baz› robotlar aras›nda, Duvar ‹zleyen Robot;
Çizgi ‹zleyen Robot; Iﬂ›k ‹zleyen ve
Iﬂ›ktan Kaçan Robot; ‹ki, Dört ve Alt›
Bacakl› Yürüyen Robotlar, Sumo Güreﬂi Yapan Robot; Mum Söndüren Robot; Labirent Çözen Robot; Robot
Kol; Uçan Robot yer al›yor.
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