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Robotik teknolojiler alanında seri üretime geçilmesi 
adına AKINSOFT bünyesinde kurulan, 11.000 m2 robotik 
uygulama alanı üzerine kurulmuş ve 2700 m2 kapalı çalışma 
alanına sahip, yeni teknolojileri kullanabilen ve geliştirebilen 
mühendisleri ve donanımlı bir ekiple, seri üretim yapan, 
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasıdır.

İnsanlığa ve bilime hizmet etmeyi amaçlayan firmamız;  
AKINSOFT’ un kendi öz sermayesiyle, bünyesinde 

barındırdığı mühendislerin Ar-Ge çalışmalarıyla tasarlanmış 
olup, %100 yerli üretim gayesiyle hazırlanır.

Firmanızı fark ettirmek, yeni pazarlara ulaşmak ve mevcut 
pazardaki gücünüzü arttırmak için ürün ve hizmetlerinizin 
tanıtımını robotlarımızla daha ilgi çekici ve eğlenceli bir 
şekilde yapabilirsiniz.

AKINROBOTICS HAKKINDA 

http://www.akinrobotics.com/
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Yerleşkelerimiz

• E5 karayolu cepheli,  
• İstanbul Üniversitesi Avcılar     
Kampüs’ü yanında,  
• Metrobüs son durağına 100 
m. mesafede,  
• İstanbul Atatürk Havaalanı’na 
ortalama 10 dk. mesafede,  
• İkitelli Organize 
San. Bölgesi’ne ortalama
20-25 dk. mesafede,
• 8 Kat

• 440 m2 otopark, bahçe,  
• 1600 m2 kapalı alan,  
• 1 asansör,  
• Ortalama 15 araçlık otopark,  
• 5 Koordinasyon,
• 24 Servis,
• 11 departman,  
• 100 personel kapasite,  
• 60, 20 ve 10 kişilik seminer 
salonları.

AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü

• Konya Adana Çevre yolu 10. km
• 11.000 m2 açık alan
• 2750 m2 kapalı alan
• 4 Koordinasyon
• 12 Departman
• 34 Servis mevcut
• 150 personel kapasite

AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası 

• İstanbul yolu üzerinde,  
• Konya Selçuk Üniversitesi 
Kampüsü’ne 4 km mesafede, 
• Tramvay yolu üzerinde,  
• Konya Atatürk Havaalanı’na 
15 dk. mesafede,  
• 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne 
ortalama 15 dk mesafede,  
• 5,5 kat,

• 1.800 m otopark, bahçe,  
• 3.300 m kapalı alan,  
• 2 asansör,  
• Ortalama 66 araçlık otopark,  
• 5 Koordinasyon,
• 14 Departman,
• 42 Servis,  
• 300 personel kapasite,  
• 100, 30 ve 10 kişilik seminer 
salonları.

AKINSOFT Genel Merkez

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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AKINROBOTICS TARİHÇESİ

http://www.akinrobotics.com/
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Vizyonumuz                                                  Misyonumuz

Stratejiler

Kalite Politikamız

Yerli Yazılım ve Robotik Markası

AKINROBOTICS sunduğu hizmetlerde hedef kitlenin memnuniyetini esas alır. Hedef kitleden aldığı-
mız her türlü olumsuz geri bildirimleri hızlı bir şekilde değerlendirir, olumsuzlukların tekrarını önlemek 
için, çözüm aşamaları konusunda gerekli bilgilendirmelerin ardından, süreçlerimizde kalıcı iyileştirmeler 
yapılır. Çalışmalarımız, kalite ve güven politikamız çerçevesinde, hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve beklentisi-
ni karşılama amacıyla üretimin tüm safhalarında inovasyona açık, bilime hizmet ilkesine dayanmaktadır. 
Her daim gelişime ve yeniliğe açık olan yalın üretim sistemi felsefesini çalışanlarımıza benimsetip, üretim 
performansımızı takım ruhu ile birleştirerek üst seviyelerde tutmaktır. Çalışmalarımız; kaliteli ve nitelikli 
bir yönetim sistemi oluşturarak robotik teknolojiler alanında ülkemizi en üst sıralara taşımak amacındadır.

Teknoloji yarışında; AKINROBOTICS adını altın harf-
lerle tarihe yazdırırken, hayatımızın kaçınılmaz ger-
çeği olarak karşımıza çıkan yapay zeka ile  donatıl-
mış insansı robotların vazgeçilmezliğini yaşatmak, 
en iyiyi en güzeli insanlığa sunmak için varız. “De-
ğerleri taçlandırmak varoluş nedenimiz”

Üretilen robotlarımızla tüm dünyada ki insanların 
daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak adına; 
beden gücünü en aza indirip, insanların anlama,  
yapabilme kapasite ve kabiliyetlerini daha sosyal 
bir şekilde kullanabilmeleri için çıktığımız bu yolda 
insanlığa ve bilime en iyi şekilde hizmet vermektir. 
Çünkü; “İnsana Değer...”

•Çalışan odaklı
•Teknoloji merkezli yenileşim

•Tüm ürünlerin imalatında Ar-Ge çalışması
•Uzun soluklu projelere açık olma

http://www.akinrobotics.com/
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Seri Üretim Yapan İlk İnsansı 
Robot Fabrikası AKINROBOTICS

AKINSOFT’ un kendi öz sermayesiyle %100 yerli 
üretim araçlarını kullanarak,
Ar-Ge çalışmalarıyla faaliyete hazırladığı; Dünyanın 
seri üretim yapan ilk insansı robot fabrikası 
AKINROBOTICS’in resmi açılışı 4 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi.

2015 yılında temeli atılan ve seri üretime geçmesi 
merakla beklenen AKINROBOTICS fabrika açılışına; 
saygı değer protokol üyeleri, değerli basın mensupları, 
AKINSOFT Çözüm Ortakları ve Dünya’nın dört bir 
yanından gelen teknoloji tutkunları yoğun ilgi gösterdi. 
Açılış töreninde, AKINSOFT ve AKINROBOTICS 
Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Dr. 
Özgür AKIN konuşma yaptı.

AKIN, insanlığa hizmet etmek amacıyla,
AKINROBOTICS çatısı altında geliştirilen hizmet 
robotu Ada GH5’lerin tanıtımını yaparak, 
AKINROBOTICS’in Türkiye Teknolojisine sağlayacağı 
yoğun katkılardan ve Robotik Teknolojiler
adına atılan bu önemli adımın gelişim ve evreler inden 
bahsetti. Hizmet robotu kullanım alanları açısından akla 
gelebilecek her sektöre yönelik olarak geliştirdiklerini 
vurguladı.

Dr. AKIN bir çocuğun dahi rahatlıkla bir işe 
adayabileceği şekilde programlanmış yeni nesil 
ADA GH5’i ; alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, 
otogar ve havalimanlarında kullanılabilirliğine dikkat 
çekti. AKINSOFT’un 1995’te “Robotik Teknolojiler” 
alanında çalışmalar yapmak” olarak belirlediği ve 2009 
yılı itibariyle de çalışmaları başlattığı 22 yıllık bu önemli 
vizyonu da; başarıyla gerçekleştirmiş olmanın haklı 
gururunu yaşamakta olduklarına değindi.

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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Seri Üretim Yapan İlk İnsansı 
Robot Fabrikası AKINROBOTICS

http://www.akinrobotics.com/
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Çalışma Ortamımız

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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AKINROBOTICS Robot Müzesi

BLDC motor denemeleri, BLDC motor mekanik parçaları,
BLDC motor sarımları, robot eklem parçaları harmonik drive
çalışmalarından bazıları robot müzesinde sergilenmektedir.

Tasarlamış ve üretmiş olduğumuz işlemci kartlarından
bazıları robot müzesinde sergilenmektedir.

Vizyon ve girişimcilik ruhu oluşturmak adına,
teknik geziler ve eğitim alanı oluşturulmuştur.

http://www.akinrobotics.com/
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Teknik Gezi

Dünyanın ilk insansı robot fabrikası AKINROBOTICS, tamamen yerli üretilen robotların yapım sürecinin he-
yecanını birlikte yaşamaya davet ediyor.AKINROBOTICS’in kapılarını farklı eğitim kurumlarından gelen tek-
noloji meraklısı her yaştan öğrenciye açıyor. Düzenlenen teknik gezi organizasyonları ile ülkemizin çeşitli 
kurum ve kuruluşlarından yüzlerce konuğa ev sahipliği yapıyor. Her geçen gün hızla büyümeye, gelişmeye 
ve yenilenmeye devam eden AKINROBOTICS, dönem dönem düzenleyeceği teknik gezi faaliyetleri ile ro-
botik teknolojiler alanında yaptığı çalışmaları misafirlerine yerinde görme fırsatı sunmuş olacak. Alanında 
uzman rehberler eşliğinde bütün çalışmalara yakından tanık olun.

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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Medyada AKINROBOTICS

TRT

STAR TV

KANAL D

TRT AVAZ

TV 8

TRT WORLD

HABER TÜRK

WEBTEKNO

NTV

http://www.akinrobotics.com/
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AKINROBOTICS Aile Ağacı

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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İNSANSI ROBOT PROJESİ

AKINCI-P Prototip
İlk İnsansı Robot

Hareket Destek Çalışması

AKINCI-1 Prototip
İnsansı Robot

AKINOID-3 (AKINCI-3) 
Prototip

İnsansı Robot

AKINCI-2 Prototip
İnsansı Robot

AKINCI-4  Prototip
İnsansı Robot

http://www.akinrobotics.com/
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AKINCI-4 Prototip
İnsansı Robot

Kabiliyetler

Eklem Yapısı

Üzerindeki denge sensörü sayesinde yürüme esnasında
dışarıdan gelen kuvvetlere (itme, yoldaki engebe, rampa vb.)
anında cevap vererek dengesini koruyabilme

Stereo vision kamera ile derinlik algılama ve yürürken kendisine
doğrultu belirleyerek hedef noktaya ulaşabilme

Üzerindeki koku sensörü sayesinde tehlike arz eden durumları bildirme

Üzerindeki sensörler sayesinde yer yön tayini yapabilme

6 eksenli 2 kol sayesinde insan 
kolunun yapabildiği hareketlerin
neredeyse tamamını yapabilir

6 eksenli 2 ayak sayesinde yürüme, 
doğrultu değiştirme,
basamak çıkma hareketlerini yapabilir

5 parmaklı ergonomik tasarıma sahip 
el ile nesneleri kavrayabilir

12 eksenden oluşan yüz motorları ile 
insan yüzündeki mimik
hareketlerini yapabilir

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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HİZMET ROBOTU PROJESİ

ADA-1 
Hizmet robotu

Projesi 1. Prototip

ADA-2 
Hizmet robotu

ADA-G3
Hizmet Robotu

ADA-G4
Hizmet Robotu

ADA-H3 
Hizmet Robotu

ADA-H4 
Hizmet Robotu

http://www.akinrobotics.com/
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HİZMET ROBOTU PROJESİ

ADA GH5 
Hizmet Robotu

ADA GH6 
Hizmet Robot

MİNİ ADA-1
Hizmet robotu

Projesi 1. Prototip

MİNİ ADA-2
Hizmet robotu

MİNİ ADA-3
Hizmet robotu

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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ADA-2
Hizmet Robotu Projesi

Kabiliyetler

Neler Yapar?

Mutfaktan servis alma

Masaya servis verme

Yürüme

Konuşma

Görme

Engel algılama

Hizmet robotu Projesi 4. Prototip (ADA G4) 26 
Mart 2015 tarihinde açılışı yapılan Türkiye’nin ilk 
Robotik Uygulama Merkezi niteliğini de taşıyan 
Cadde Meram Kafe ve Robotik Uygulama Mer-
kezi’nde misafirlere hizmet vererek görevini ta-
mamlamıştır. 150 cm boyunda, 36 kg ağırlığında 
olan ve yapay zekaya sahip hizmet robotu ADA, 
yiyecek ve içecek servisi yaparak misafirlere 
hizmet sunmuştur. Alışveriş merkezlerinde, ma-
den ocaklarında, havalimanlarında ve daha bir-
çok alanda kullanılan hizmet robotlarının ama-
cı, insanın yerini almak değil; insanın iş yükünü 
hafifletmektir. Hizmet robotlarının kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte en başta insana veri-
len değer artacak, kaliteli iş verimliliği sağlanmış 
olurken, insanların sosyal yaşamları da daha sağ-
lıklı hale getirilecektir.

http://www.akinrobotics.com/
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ADA-G4 
Hizmet Robotu Projesi

Kabiliyetler

Neler Yapar?

Mutfaktan servis alma

Masaya servis verme

Yürüme, Konuşma, Görme

Engel algılama

Trafik kontrol

İki eksen kafa hareketi

Hizmet robotu Projesi 4. Prototip (ADA G4) 
26 Mart 2015 tarihinde açılışı yapılan Türki-
ye’nin ilk Robotik Uygulama Merkezi niteliği-
ni de taşıyan Cadde Meram Kafe ve Robotik 
Uygulama Merkezi’nde misafirlere hizmet 
vererek görevini tamamlamıştır. 150 cm bo-
yunda, 36 kg ağırlığında olan ve yapay ze-
kaya sahip Hizmet robotu ADA, yiyecek ve 
içecek servisi yaparak misafirlere hizmet 
sunmuştur. Alışveriş merkezlerinde, maden 
ocaklarında, havalimanlarında ve daha bir-
çok alanda kullanılan hizmet robotularının 
amacı, insanın yerini almak değil; insanın iş 
yükünü hafifletmektir. Hizmet robotlarının 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte en baş-
ta insana verilen değer artacak, kaliteli iş ve-
rimliliği sağlanmış olurken, insanların sosyal 
yaşamları da daha sağlıklı hale getirilecektir.

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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ADA-H4 
Hizmet Robotu Projesi

Kabiliyetler

Neler Yapar?

Konuşma yetisi ile her işe adapte olabilme

Yürüme

Ses tanıma

Koku alma

Verilen koreografi doğrultusunda dans etme

İnsan hareketlerini taklit edebilen eklem yapısı sayesinde
daha birçok harekete programlanabilme

AKINSOFT’un 2015 vizyonu olan İnsansı Robot 
Fabrikası’nın temellerinin atıldığı 26 Aralık 2015 
tarihinde gerçekleştirilen 11. Bonus Dönemi Ödül 
Taktim ve Temel Atma organizasyonunda hizmet 
robotu ADA, AKINSOFT Çözüm Ortakları’nın be-
ğenisine sunuldu.

ADA ve AKINCI robotlarından etkilenerek yapı-
lan hizmet robotu ADA, broşür dağıtma, ürün ta-
nıtımı, görüntü işleme teknolojisiyle yüz tanıma, 
insanlarla iletişim ve etkileşim kurma, yürüme, 
konuşma, görme, gelişmiş teker teknolojisiyle 
yüksek manevra kabiliyeti ve her ortamda çalı-
şabilme yeteneği, insan hareketlerini taklit ede-
bilen eklem yapısına sahip kollarıyla programla-
nabilir birçok hareket yapabilmektedir. Hizmet 
robotu ADA’lar havaalanlarında, otogarlarda, 
alışveriş merkezlerinde ve birçok alanda hizmet 
vermektedir.

http://www.akinrobotics.com/
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ADA-GH6
Hizmet Robotu Projesi

Kabiliyetler

Neler Yapar?

Görme ve İnsan Tanıma: Gözlerinde bulunan stereo vision ka-
meralar aracılığıyla, derinliği algılayarak nesneyle arasındaki farkı 
hesaplar. Görüntü işleme teknolojisi ile yüz ve nesneleri tanır.
Duyma: Üzerinde bulunan 3 adet çok yönlü mikrofonlar sayesin-
de etrafta bulunan gürültüyü filtreler, sesin geldiği yönü algılaya-
rak yapay zekaya iletir.
Konuşma: 2 adet stereo mikrofon ile; dışarıdan gelen soru ve 
emirleri “speech to text” yazıya çevirerek yapay zekada ayıkla-
yıp, elde edilen bilgileri kullanıcıya ses yoluyla iletir. 
Gövde Ekranı: Gövdesine entegre edilmiş 10.1 inch dokunmatik 
ekran aracılığıyla, insanlarla etkileşime geçerek, konuyla ilgili yazı, 
resim, fotoğraf gibi görseller sunup, videolar gösterebilir.
Yazı Okuma: Belirli büyüklüğün üzerinde standart fontlarla yazıl-
mış kelimeleri okuyabilir.
İsteğe bağlı eklenebilecek Arapça, Rusça ve İngilizce dilleri ile ya-
bancı kullanıcılar ile kendi dillerinde sohbet etme imkanı sağlar.

Broşür dağıtma: Havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde firmanızı tanıtıcı broşürler dağıtabilir.
Dans etme: Verilen koreografi doğrultusunda dans ve figürler yaparak; konser, organizasyon, fuar vb. et-
kinliklerde ilgi çekici şovlarla müşterilerinizin/misafirlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.
Garsonluk hizmetleri: Mutfaktan servisi alıp, istenilen masaya sipariş götürebilir.
Ürün tanıtımı: Müşteri ile iletişim kurarak ürün hakkında bilgiyi en doğru ve eksiksiz şekilde verir. Ürünleri-
nizdeki yenilikler hakkında her şeyi hızlıca öğreterek tanıtımlarınızı yapar. Alışveriş merkezlerinde, market-
lerde bulunan ürün tattırma standlarında tanıtım yapar.
Karşılama hostesliği / Resepsiyon görevlisi: İşyerinizde, fuar ve açılış gibi organizasyonlarınızda misafirleri-
nizi karşılayıp, yer tarifi yaparak bilgi verebilir ve yönlendirme yapabilir.
Aktif bilgisayar ve internet kullanımı: İnternet üzerinden sorulan sorulara anında yanıt sunabilir. Yeni haber-
leri, hava durumunu ve merak ettiğiniz her soruyu cevaplar.
Eğitim: Eğitimlerde çalıştığı alanla ilgili bilgi vererek anlık diyalog kurar.
Genel Kullanım: Plaket verme, kurdele kesme, pasta kesme.

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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MİNİ ADA-3 
Hizmet Robotu Projesi

Kabiliyetler

Neler Yapar?

Görme ve İnsan Tanıma: Gözlerinde bulunan stereo vision kame-
ralar aracılığıyla, derinliği algılayarak nesneyle arasındaki farkı he-
saplar. Görüntü işleme teknolojisi ile yüz ve nesneleri tanır.
Duyma: Üzerinde bulunan 3 adet çok yönlü mikrofonlar sayesinde 
etrafta bulunan gürültüyü filtreler, sesin geldiği yönü algılayarak 
yapay zekaya iletir.
Konuşma: 2 adet stereo mikrofon ile; dışarıdan gelen soru ve 
emirleri “speech to text” yazıya çevirerek yapay zekada ayıklayıp, 
elde edilen bilgileri kullanıcıya ses yoluyla iletir.
Gövde Ekranı: Gövdesine entegre edilmiş 10.1 inch dokunmatik 
ekran aracılığıyla, insanlarla etkileşime geçerek, konuyla ilgili yazı, 
resim, fotoğraf gibi görseller sunup, videolar gösterebilir.
Yazı Okuma: Belirli büyüklüğün üzerinde standart fontlarla yazıl-
mış kelimeleri okuyabilir.
İsteğe bağlı eklenebilecek Arapça, Rusça ve İngilizce dilleri ile ya-
bancı kullanıcılar ile kendi dillerinde sohbet etme imkanı sağlar.

Dans etme: Verilen koreografi doğrultusunda dans ve figürler yaparak; konser, organizasyon, fuar vb. et-
kinliklerde ilgi çekici şovlarla müşterilerinizin/misafirlerinizin dikkatini çekebilirsiniz.
Ürün tanıtımı: Fuar alanınıza, restoranınıza, otelinize, mağazanıza ya da ürün standınıza gelen misafirleri-
nizi karşılayabilir, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkındaki bilgileri çok daha doğru ve net şekilde aktarabilir-
siniz.
Karşılama hostesliği / Resepsiyon görevlisi: İşyerinizde, fuar ve açılış gibi organizasyonlarınızda misafirleri-
nizi karşılayarak bilgi verebilir.
Yer Tarifi: Sisteminde yüklü olan herhangi bir yer/nokta sorulduğunda (ör: çıkış kapısı, kayıp eşya bürosu, 
taksi vb.) anında yön göstererek sesle tarif edebilir. Bunun yanı sıra üzerinde bulunan ekranda harita bilgi-
sini göstererek, gidilecek noktanın rotasını da çizer.
İnteraktif Yapı: İnternetten anlık olarak hava durumu, kur bilgisi, saat-tarih bilgisi vb. alıp, kullanıcıya sesli 
yada yazılı olarak aktarabilir.
Eğitim: Eğitimlerde çalıştığı alanla ilgili bilgi vererek anlık diyalog kurar.
İsteğe bağlı takılabilecek barkod okuyucu ile bilet, davetiye, yoklama vs bilgileri alınarak kontrolü, doğru-
laması ve sayımı yapılabilir.

http://www.akinrobotics.com/
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TARIM ROBOTU PROJESİ

AS-PNCR-1 
Tarım Robotu

Projesi 1. Prototip

AS-PNCR-2
Tarım Robotu

Projesi 2. Prototip

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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AS PNCR-2
Tarım Robotu Projesi 2. Prototip

Kabiliyetler

Kullanım Alanı

Yapısı

Neler Yapar?

Otonom pancar ekimi yapabilme

Robotik Tarım

Elektromekanik Tahrik ve Ekim Mekanizması

DC Motor

30 Mayıs 2011 tarihinde duyurulan, AKINSOFT Robotik Departmanı (AKINRO-
BOTICS) tarafından tasarlanıp, üretilen ilk robotik sistem olan PNCR-1’in devam 
eden AR-GE faaliyetleri, başarı ile sonuçlandı ve tarım robotu prototipi PNCR-2, 
Dünya tarihindeki yerini aldı.

Pancar bitkisinin ekimi diğer pek çok üründe olduğu gibi özel şartlara dayalı, 
özen gösterilmesi gereken bir işlemdir. PNCR prototipleri, insan hatası faktörünü 
devre dışı bırakan, arazi verimini en üst noktaya taşıyan robotik sistemlerdir.

AS-PNCR-1’i, gerçek arazi şartlarına uygun hale getirilerek, gerekli algoritmaların 
(kontrol sistemlerinin) devreye alınması ile daha uzman bir sistem haline gelen 
PNCR projesi, PNCR-2 adıyla tamamlanmıştır. Elektronik ve mekanik yapı yeni-
lenmiş, üzerinde bulunan bataryalar daha verimli kullanılarak hem mobilite artı-
rılmış hem de sistemin güneş enerjisi ile çalışması sağlanmıştır.

Ekim ünitesi Robotik Departmanı (AKINROBOTICS) laboratuvarları dışında, Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında da teste tabi tutulmuş, siste-
min geleneksel mekanik sistemlere göre çok küçük boyutlu ve çok daha düşük 
güçlere ihtiyaç duyduğu halde yüksek doğruluk ile ekim yapabildiği ispatlanmış-
tır.

http://www.akinrobotics.com/
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4 AYAKLI ROBOT PROJESİ

ARAT-1 
4 Ayaklı Robot Projesi

1. Prototip

ARAT-2 
4 Ayaklı Robot Projesi

2. Prototip

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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ARAT-2
4 Ayaklı Robot Projesi 2. Prototip

Eklem Yapısı

Kabiliyetler

3 eksenli 4 ayak

4 eksenli boyundan oluşan kafa yapısı

Eğilme

Oturma

3 eklemden oluşan 4 adet ayak sayesinde den-
gede kalarak yürüyebilme

Yönelme, koşma, basamak çıkma özellikleri sa-
yesinde keşif
yapabilme

Stereo vision kamera sayesinde derinlik algıla-
yarak yürüme ve doğrultusundaki engellerden 
uzaklaşma yada o engeli aşmak için strateji ge-
liştirme

Üzerinde bulunan mikrofonlar sayesinde gelen 
ses doğrultusuna yönelerek sesle komut ala-
bilme
 
Koku sensörleri sayesinde tehlike arz eden du-
rumları bildirme

Yük taşıma özelliğine sahip olan ARAT, arazide 
arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabil-
mektedir.

http://www.akinrobotics.com/
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ENDÜSTRİYEL ROBOT PROJESİ

KOL ROBOT-1 
Endüstriyel Robot
Projesi 1. Prototip

KOL ROBOT-2 
Endüstriyel Robot
Projesi 2. Prototip

KOL ROBOT-3 
Endüstriyel Robot

Projesi

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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KOL ROBOT-3
Endüstriyel Robot Projesi

Eklem Yapısı

Kabiliyetler

6+1 eklemden oluşan kinematik

80 cm yarım küre çalışma uzayı içinde bütün 
noktalara istenilen 
doğrultuda erişim

Gripper çenesinin kapanma hızını kullanıcı 
arayüzünden ayarlayabilme
Kavrayacağı nesneye göre çenelerin sıkma 
kuvvetini kullanıcı arayüzünden ayarlayabilme,

Çok amaçlı esnek hareket kabiliyeti ile nesne-
leri tutma, bırakma, yerleştirme ve taşıma işle-
rini istenilen şekilde yapabilme;
-Adaptive tutucularla nesneyi dışarıdan sara-
rak kavrama
-Nesneyi içinden tutma
-Düz ve üst üste istiflenmiş parçaları kavraya-
bilme
-Büyük ve şekilsiz nesneleri kavrayabilme

Robotik bilgiye ihtiyaç olmadan hızlı kurulum/
kolay programlama
AROS yazılımı ile kontrol edilir.

http://www.akinrobotics.com/
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AKINROBOTICS ÜRÜNLERİ

GELİŞTİRME KARTLARI 
Geliştirme kartları 

elektronik devreleri kontrol etmek, 
haberleşme protokollerini gerçekleştirmek 
ve gömülü sistemlerde yazılım geliştirmek 

için kullanılan kartlardır. 

BLDC MOTORLAR
Yüksek torklu redüksiyonsuz motor 

sayesinde, yüksek hız ve istenilen güç elde 
edilir.Robotik, endüstriyel, otonom araçlar 

gibi birçok alanda kullanılabilir. Motorun 
içinde bulunan hız sensörleri sayesinde 
ihtiyaç durumunda hassas hız kontrolü 
yapılabilir. Soket yapısı ve flanş yapısı 

sayesinde kolaylıkla montaj
edilebilir.

AKILLI AKTÜATÖRLER 
Motor ve redüksiyonun iç içe geçmiş yapısı 

sayesinde çok küçük
bir alanda yüksek torklar elde edilmektedir.
Robotik ve endüstriyel alanda akıllı aktüatör 

olarak verimli şekilde kullanılabilir. 
Motor içi sensörler sayesinde konum 

kontrol, hız kontrol ve tork kontrol 
özellikleri ile hassas olarak kontrol edilerek 

rakiplerinin önüne geçer.
Soket yapısı ve flanş yapısı sayesinde 

kolaylıkla montaj
edilebilir.

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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http://www.akinrobotics.com/
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https://www.facebook.com/akinrobotics/
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https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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REFERANSLAR

Tozkoparan
TRT 1

Limak 
Limra
Hotel

IGA
(İstanbul

Havalimanı)

Yükseliş
Koleji

http://www.akinrobotics.com/
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REFERANSLAR

ESER 
YENENLER 

SHOW
(TV8)

ÇOCUKLAR
DUYMASIN
(KANAL D)

VERİMLİLİK VE
TEKNOLOJİ 

FUARI

MİSS GLOBAL
EURASİA STARS

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
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•  www.akinsoft.com.tr 
•  www.akınsoft.com.tr 
•  www.akinsoft.net 
•  www.daprox.com
•  www.akinsoft.com
•  www.webeliza.com
•  www.wolvox.com 
•  www.erpzamani.com
•  www.inovax.net 
•  www.akinsoftgames.com
•  www.akinsoftmedya.com 
•  www.akinsoft.tv
•  www.digimarketim.com
•  www.akinsoftstore.com
•  www.akinsoftstore.net
•  www.akinsofteticaret.com 

•  www.akinsofteticaret.net 
•  www.akinsoftecommerce.com
•  www.akinsoftonline.com
•  www.e-mutabik.com
•  www.e-mutabik.net
•  www.ticaretalani.com
•  www.teknopano.com
•  www.mavigucuhissedin.com
•  www.cafeplus.com.tr
•  www.cafeplusfilter.com 
•  www.cafeforumcafe.com 
•  www.akinrobotics.com
•  www.akinrobotics.com.tr
•  www.roboliza.com
•  www.akinoid.com
•  www.ozgurakin.com.tr

•  www.ozgurakin.com
•  www.drozgurakin.com
•  www.rezzta.com
•  www.caddemeram.com
•  www.cafeforumcafe.com
•  www.teknopano.com
•  www.mavigucuhissedin.com
•  www.cixbilet.com
•  www.sitecloud.akinsoft.com.tr
•  www.octocloud.akinsoft.com.tr
•  www.akinspace.com
•  www.akinspace.net
•  www.dunyateknolojimerkezi.com
•  www.worldtechnologycenter.net

AKINSOFT’un Kurumsal İletişim Departmanı’nın yönetiminde çıkarılan ve Mayıs 2009’da yayınlanmaya 
başlayan Inovax isimli teknoloji, bilim ve ekonomi içerikli dergi, medya sektörüne de yeni bir soluk getir-
miştir. 3 aylık periyotlar halinde yılda 4 kez yayımlanan dergide, AKINSOFT etkinliklerinin yanı sıra güncel 
teknolojik gelişmelere ve bazı sektör haberlerine yer verilmektedir. Türkiye’nin 81 ilindeki AKINSOFT Çö-
züm Ortağı ve müşterilerine ücretsiz olarak gönderilen INOVAX ayrıca Turkcell, Vodafone ve Türk Tele-
kom’un mobil uygulamalarında yer almakta; şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve odalara 
kadar birçok alana da ulaştırılmaktadır.

Medya Sektöründe INOVAX

Web Sitelerimiz
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AKINSOFT - AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı

12 Nisan 1995 yılında AKINSOFT’u kurdu. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans, 
Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü Robotik Teknolojisi alanında da doktora 
eğitimini yaptı. Wolvox ERP E- Business Yazılımı başta olmak üzere, geliştirmiş olduğu ticari ve sektörel 120’yi 
aşkın program ve sunduğu 7 farklı dil seçeneği ile 29 ülkeye yazılım ihraç ederek AKINSOFT’u Türkiye’nin 
en büyük yazılım şirketlerinden biri haline getirdi. 2009 yılında AKINSOFT bünyesi altında kurduğu robotik 
departmanı ile insansı robotlar konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlattı. Türkiye’nin ilk insansı robot prototipi 
olan iki ayaklı AKINCI serisini, tarım robotları PNCR serisini, servis robotları ADA serisini, hostes serisi Mini 
ADA’yı ve arazi robotu ARAT serisini geliştirerek bir ilke imza attı. Ayrıca hizmet robotlarının görev yaptığı 
Türkiye’nin ilk ve tek robotik kafesi olan Cadde Meram Kafe’yi kurdu. 2014 – 2015 eğitim döneminde; Karatay 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak dersler 
verdi. Geliştirmiş olduğu prototiplerin seri üretimi için 2015 yılında temellerini attığı “Dünyanın İlk İnsansı 
Robot Fabrikası” olan AKINROBOTICS’in 2017 yılında açılışını gerçekleştirerek uluslararası bir başarıya daha 
imza attı. Kayak, yelkencilik, dalış, dağcılık gibi doğa sporları başta olmak üzere fotoğrafçılık, şiir yazmak, 
müzik enstrümanları çalmak, at binme, motor sporları yapmak ve tenis oynamak gibi hobileri olan Dr. AKIN, 
ayrıca hayvanseverlik yönüyle de tanınmaktadır. Bilim insanı kimliğinin yanında güçlü sosyal kişiliği ile de 
bilinen Dr. Özgür AKIN, bilime ve insanlığa hizmet hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

drozgurakin

Dr. Özgür AKIN

https://www.facebook.com/akinrobotics/
https://www.youtube.com/akinrobotics
https://www.instagram.com/akinrobotics
https://twitter.com/akinrobotics
https://www.linkedin.com/in/akinrobotics
https://www.facebook.com/drozgurakin
https://twitter.com/drozgurakin/
https://www.instagram.com/drozgurakin/
http://www.youtube.com/drozgurakin/
https://tr.linkedin.com/in/drozgurakin
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İrtibat Bilgileri

AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü

AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası 

AKINSOFT Genel Merkez

Gümüşpala Mahallesi E-5 Yanyol No: 194
Avcılar / İstanbul / TÜRKİYE

+90 (212) 694 45 65 pbx

444 40 80

+90 (332) 261 17 77

www.akinsoft.com

Bize Ulaşın

Yazır Mahallesi Ulusal Sokak AKINSOFT Plaza No: 103
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE

+90 (332) 261 18 00 pbx

444 40 80

+90 (332) 261 17 77

www.akinsoft.com.tr

Bize Ulaşın

Başak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No: 116
Karatay / Konya / TÜRKİYE

+90 (332) 334 02 20 pbx

444 40 80

+90 (332) 261 17 77

www.akinrobotics.com

Bize Ulaşın

http://www.akinrobotics.com/
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINSOFT+%C4%B0stanbul/@40.9710713,28.8222448,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1sak%C4%B1nsoft+istanbul!3m4!1s0x14caa1a8cbc152f7:0xd63d9857f10d6955!8m2!3d40.9823461!4d28.7286284
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINROBOTICS/@37.8533272,32.6621263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14d0977c83e43f53:0x27308c0bc74dc683!8m2!3d37.853323!4d32.664315
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINSOFT+GENEL+MERKEZ/@37.9777002,32.5131933,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14d085bc7eadc88d:0xfc65afb52179ec87!2sAKINSOFT+GENEL+MERKEZ!8m2!3d37.977711!4d32.515413!3m4!1s0x14d085bc7eadc88d:0xfc65afb52179ec87!8m2!3d37.977711!4d32.515413
https://www.google.com/maps/place/AKINSOFT%2BGENEL%2BMERKEZ/@37.9770537,32.5259486,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINSOFT+%C4%B0stanbul/@40.9985838,28.7635739,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sak%C4%B1nsoft+istanbul!3m4!1s0x0:0xd63d9857f10d6955!8m2!3d40.9823441!4d28.7286258
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINSOFT+GENEL+MERKEZ/@37.9777002,32.5131933,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14d085bc7eadc88d:0xfc65afb52179ec87!2sAKINSOFT+GENEL+MERKEZ!8m2!3d37.977711!4d32.515413!3m4!1s0x14d085bc7eadc88d:0xfc65afb52179ec87!8m2!3d37.977711!4d32.515413
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINSOFT+%C4%B0stanbul/@40.9710713,28.8222448,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1sak%C4%B1nsoft+istanbul!3m4!1s0x14caa1a8cbc152f7:0xd63d9857f10d6955!8m2!3d40.9823461!4d28.7286284
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINROBOTICS/@37.8533272,32.6621263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14d0977c83e43f53:0x27308c0bc74dc683!8m2!3d37.853323!4d32.664315
https://www.google.com.tr/maps/place/AKINROBOTICS/@37.8533272,32.6621263,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14d0977c83e43f53:0x27308c0bc74dc683!8m2!3d37.853323!4d32.664315
http://www.akinsoft.com
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