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AKINSOFT Hakkında

-  AKINSOFT, 1995 yılında kurulmuştur. 
-  4 Aralık 1996 yılında şirketleşen AKINSOFT, bu tarihi 
“Dünya Bilişimciler Günü” olarak dünyaya armağan etmiştir.
- AKINSOFT’un Kurucusu  
AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN

AKINSOFT Çözüm
Ortağı Yapılanması

Çözüm Ortağı Ağımız;
-   Türkiye’de 81 ilde 2000’i aşkın Çözüm Ortağı
-   Dünyada 29 ülkede Çözüm Ortağı yapılanması

AKINSOFT Programları

AKINSOFT Programları 5 ana grupta toplanmaktadır.
-  Ticari Paket Programlar,
-  ERP Çözümleri,
-  Sektörel Paket Programlar,
-  Bulut Tabanlı Programlar,
-  Mobil Programlar,

AKINSOFT Medya
Sektöründe INOVAX

Inovax; teknoloji, bilim ve ekonomi içerikli dergi, medya 
sektöründe

Bu katalogda yer alan tüm tanıtımlar ve referans bilgi formları 15 Haziran 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Şirketin 
dinamik yapısından dolayı istatistikler değişiklik gösterebilir. Daha güncel bilgi almak için; 

www.akinsoft.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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KİLOMETRETAŞLARI - 1995 - 2023 AKINSOFT

-Hizmet sektöründe kullanılması amacı ile üretilen 
robotlarımız

-2009-2019 yılları arasında üretilmiş olan robotik 
çalışmalarımız

DR.
ÖZGÜR AKIN -Bilim adamı kimliği ile teknoloji üretmekte

İrtibat Bilgileri
-  AKINSOFT,  AKINROBOTICS ve İstanbul Bölge Müdürlüğü 
İletişim Bilgileri

13AKINROBOTICS 
HAKKINDA

AKINROBOTICS 
AİLE AĞACI
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1995 yılında kurulan AKINSOFT; AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., şirketleştiği 4 Aralık 1996 
tarihini, Dünya Bilişimciler Günü olarak tüm dünyaya armağan eden bir yazılım firmasıdır. 

AKINSOFT;
   • Geniş ürün yelpazesi,
   • Yetkili satıcı ağı,
   • Servis destek kanalları ile,
Türkiye’nin en büyük markaları arasında yerini almıştır.
Ticari, ERP, Sektörel, Web ve Mobil tabanlı programları ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren AKINSOFT, 

ürettiği markalar ile alanının öncü kuruluşu haline gelmiştir. Sürekli gelişen ve yerli-yabancı birçok firmanın sıkı bir 
rekabet içinde olduğu yazılım sektöründe; ürün çeşitliliğini artıran, mevcut ürün portföyünü geliştiren AKINSOFT, 
Türk ekonomisinin dinamiklerine uygun yüksek teknoloji gerektiren tasarımlara yönelmiştir.

AKINSOFT, pazarlama politikası ile bilişim firmalarına, iş birliği ve iş ortaklığı kapılarını açmıştır. Kurumumuz, 
bugün Türkiye genelinde yaygın ve aktif satış kanalları, eğitim merkezleri, destek noktaları oluşturabilmiş nadir 
şirketlerden biridir.

AKINSOFT Genel Merkez, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve  AKINROBOTICS  2000’i aşkın Çözüm Ortağı ile müşterilerine 
hizmet götürmeye devam etmektedir.

AKINSOFT Hakkında:

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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AKINSOFT GENEL MERKEZ

AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AKINROBOTICS İNSANSI ROBOT FABRİKASI

• 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, 

• 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,  

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

• 1.800 m² otopark, bahçe,  
• 3.300 m² kapalı alan,  
• 2 asansör,  
• Ortalama 66 araçlık 
otopark,  
• 5 Koordinasyon,
• 14 Departman,
• 42 Servis,  
• 300 personel kapasite,  
• 100, 30 ve 10 kişilik 
seminer salonları.

• 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.

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
https://www.instagram.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
https://www.linkedin.com/in/akinsoft
http://www.akinsoft.com.tr
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Misyonumuz; Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği 
sunmak adına, ülkemizde ve tüm dünyada AKINSOFT 
Çözüm Ortağı ağını kurmak ve tüm sektörlere yazılım 
teknolojisini ulaştırmaktır.

AKINSOFT olarak hedefimiz; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere verim, sistem, kazanç ve zaman tasarrufu 
getiren, toplam kalite yönetimine yönelik bir anlayış sağlayan, yönetim kararlarını yönlendirici bilgiler üreten 
bir mantık çerçevesinde yazılımlar üretip dünyada yazılımın merkezini Konya olarak konumlandırmaktır. Ürün 
geliştirme, satış, pazarlama, satış sonrası eğitim ve destek hizmetlerini, planlı bir yapı içinde sunarken toplam 
kalite yönetimi ve mutlak müşteri memnuniyeti felsefesi ile çalışmaktır.

Vizyonumuz; “İnsana ve İnsanlığa Değer Verilmeyen 
Köşe Kalmasın!” ilkesini prensip edinerek ülkemizde 
yazılımın öncüsü olmak ve dünyaya, AKINSOFT olarak 
‘biz de varız’ demektir.

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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Biz AKINSOFT’uz
AKINSOFT;
• 15 m2’lik ofiste,
• Harddiski olmayan bilgisayarla,
• Hiç bir sermaye desteği almadan,
  1995 Yılında Kuruldu.

1995 Yılında Belirlenen Vizyonlarımız

2000 vizyonu; 
• AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nü kurmak,
• Bir otomobil almak,
• İlk Bayi Ağı ziyaretini gerçekleştirmek,
• Rotayı donanımdan çıkartıp tamamen yazılıma yöneltmek.

2005 vizyonu; 
• İlimizde kategorisinde vergi rekortmeni olmak,
• 300 kişi istihdam edecek potansiyele ulaşmak,
• Dış ticaretin temellerini atmak,
• Türkiye‘de yazılımın öncüsü olmaktır. 

2010 vizyonu;
• Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlatmak,
• AKINSOFT İstanbul Plaza’yı Açmak,
(2010 yılı vizyon içerisinde yer alan; Robotik Teknolojiler konusunda 
Ar-Ge çalışmalarını başlatmak ve AKINSOFT İstanbul Plaza’yı Açmak 
vizyonlarımızı 1 yıl önce 2009 yılında gerçekleştirdik.); 
Bu vizyonlarımızı gerçekleştirerek UyduKent projesini başlatmayı 
düşünen şirketimiz, istihdam sayısını 30.000 kişiye ulaştırmayı ve 
dünyada yazılımın öncüsü olmayı hedeflemektedir.

2015 Vizyonu;
• İnsan hayatını kolaylaştırmak için yapay zeka yazılımları ile tasar-
lanmış robotik teknolojilerin seri üretimine başlamak. 

2023 Vizyonu 
(Bugüne kadar açıklarsak dengeler bozulur demiştik.
26 Aralık 2015’te açıkladık.);
• Uzay teknolojileri Ar-Ge Üssü,
• AKINSOFT Yüksek Teknoloji Üniversitesi kurmak. 

Sonuç olarak; 2000, 2005, 2010 ve 2015 vizyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Biz yapacağımızı söylediğimiz her şeyin arkasında 
duruyoruz. 1995 yılından bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz planlar, 2023 vizyonumuzu da başarıya ulaştıra-
cağımızın habercisidir.                                                                                                                                  

AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
KONYA 2019
121ASTK19

     Biz hayal kurmayız, plan yaparız...

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
https://www.instagram.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
https://www.linkedin.com/in/akinsoft
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                                   AKINSOFT Çözüm Ortağı Yapılanması: 

 15.06.2019 tarihi itibariyle AKINSOFT programlarının satışı ile yetkili;
 AKINSOFT’un dünyada 29 ülkede; 2000’i aşkın Çözüm Ortağı bulunmaktadır. Türkiye’nin yanında yurt dışında da 

Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Bulgaristan, Kazakistan, İtalya, 
İngiltere, Irak, Kosova, Kuveyt, Türkmenistan, İran, Nijerya, Gana, Norveç, Filistin, Tanzanya, Yemen, Mısır, Gürcistan, 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Uganda,Özbekistan ve Bosna-Hersek olmak üzere toplam 29 ülkede Çözüm 
Ortağı yapılanması mevcuttur. 

Şu anda, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Kıbrıs, Fransa, Almanya, İngiltere, Makedonya, Polonya, 
Rusya, İsviçre, ABD, Özbekistan, Venezuela, Yunanistan gibi birçok ülkede AKINSOFT programları kullanılmaktadır. 
Konu ile ilgili Dış Ticaret Departmanı yetkililerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. 

Tüm Çözüm Ortakları’mızın iletişim bilgilerine www.akinsoft.com.tr  web adresinden ulaşılabilir.

İstatistiksel Bilgilerle AKINSOFT Türkiye Çözüm Ortağı Kategori Oranları ( 15.06.2019 )

Satış Noktası 58,86
Bayi : 28,62
Yurtdışı Bayi 3,48
Ana Bayi 4,87
Bölge Bayi 3,87
Bölge Müdürlüğü 0,23
Toplam 99,92

Türkiye Genelinde AKINSOFT`un Bulunduğu İl Oranı : % 100,00 

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.akinsoft.com.tr/
http://www.akinsoft.com.tr/as/asbayi/bayiag/akinsoft_cozum_ortaklari_cizelgesi.php
http://www.akinsoft.net/forms/bbasvuru/
http://www.akinsoft.net/index.php
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Bunlar;

1. Ticari Paket Programlar,
2. ERP Çözümleri,
3. Sektörel Paket Programlar,
4. Bulut Tabanlı Programlar,
5. Mobil Programlar,
            
AKINSOFT programlarının genel özellikleri; modüler, 

güçlü, parametrik yapısı ile esneklik ve kullanım 
kolaylığı sağlamasıdır. Tüm AKINSOFT ürünlerinde aynı 
kullanım mantığı hissedilir.

                                 Ticari Paket Programları

AKINSOFT Ticari paketlerimiz ile işletmenizin ihtiyaç duyabileceği tüm ticari işlemleri; cariden stok ve 
muhasebeye, satın almadan satış ve taksitlendirmeye kadar, AKINSOFT kalitesi ile takip edebileceksiniz. Tamamen 
Windows mimarisine göre tasarlanmıştır.

                                 ERP Çözümleri

  
AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business, temelde üretim ve finans sistemi 

ile tam entegre çalışacak tümleşik bir ERP (Enterprise Resource Planing – 
Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımıdır. AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business 
sistemi; işletmelerin malzeme yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite 
ihtiyaç planlaması, maliyet muhasebesi, genel muhasebe, üretim kontrol ve 
kalite kontrol sistemlerinin yanında planlama, bütçe, bakım, personel (insan 
kaynakları) ve ön muhasebe modüllerini de kapsamaktadır.

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business’ın Azerice, İngilizce, Rusça,  Almanca, 
Felemenkçe, Fransızca çevirisi tamamlandı. Program, AKINSOFT Dil Editörü 
sayesinde istenilen dile kolayca uyarlama imkanı sunmaktadır.

AKINSOFT, Beş Ana Grup Altında Toplanan Ürünler Sunmaktadır.

                                   Sektörel Paket Programlar 
 

AKINSOFT, sektörel programları ile birçok kolda, AKINSOFT 
kalite ve güvencesini bulabilirsiniz.

Sektörel programlarımız ile daha verimli çalışmak,    
kârlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay.

 

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
https://www.instagram.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
https://www.linkedin.com/in/akinsoft
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                                Bulut Tabanlı Programlar

AKINSOFT Bulut Tabanlı programlar, satışa hazır ürünlerini (e-ticaret yapısı sayesinde) online ortam üzerinden 
alışverişe sunmak isteyen işletmelerde, web üzerinden sipariş almak isteyen restoranlarda, kafe ve barlarda, İnsan 
Kaynakları Yönetimini takip etmek isteyen işletmelerde, online rezervasyon sistemi kullanmak isteyen kuaförlerde 
ve müşterilerine web üzerinden operatörler aracılığıyla destek sağlamak isteyen tüm işletmelerde maksimum verim 
ile kullanılabilinir.

Profesyonel site yönetimi için SiteCloud programımız site yöneticilerine kolaylık sağlamaktadır. 
Muhasebenizi OctoCloud ile istediğiniz yerden yönetin.

                                  Mobil Programlar 

Android işletim sistemi destekli uygulamalar sayesinde gün sonu raporları, finansal analiz raporlamaları, kablosuz 
sipariş sistemi ile sipariş almak isteyen tüm restoran, kafe ve barlarda yapılan işlemlerin kontrolü cep telefonundan 
veya el terminalinden yönetilebilir.

AKINSOFT Günlük Döviz Kurları (Android) ile Merkez Bankasında belirtilen döviz kurlarının takibi,
AKINSOFT KeyBox Password Manager (Android) ile işletmelerde kullanılan tüm şifrelerin güvenli bir şekilde kayıt 

altında tutulması işlemleri yapılabilir.

                                   AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi:

AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi, her yıl 1 Ağustos itibari ile başlayıp 31 Temmuz’da son bulan; Bayi, 
Ana Bayi ve Bölge Bayilerimizin faydalanabildiği AKINSOFT Bonus Sistemi’dir. Belirlenen kriterlere göre Çözüm 
Ortakları’mız bonus kazanmaktadır.  

Bu sistemde bonus kazanmak için sadece yapılan satışlar değil, AKINSOFT ile ilgili çalışmalar, kurumsallığa 
verilen önem gibi birçok etken önem arz etmektedir.

Bonus sistemindeki esas hedeflerimizden biri de AKINSOFT Çözüm Ortakları arasındaki sinerjiyi sağlayabilmektir.
29 ülkede 2000’i aşkın Çözüm Ortağı ile AKINSOFT, tam 14 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Bonus Dönemi 

Ödül Takdim ve Tatil Organizasyonları’nda şimdiye kadar; 

ve daha birçok sürpriz hediyeyle Çözüm Ortakları’nın başarılarını taçlandırdı.

AKINSOFT, yazılım anlamında ülkemizde sadece Çözüm Ortakları’na değil eğitim ve sertifikasyon programlarıyla 
eğitime de destek oluyor. Birçok üniversite, lise ya da özel eğitim kurumlarına ve Çözüm Ortakları’na, AKINSOFT 
programlarının birebir eğitimini vererek 9731 katılımcıyı Wolvox Eğitim Sertifikası’yla ödüllendirdi.

•	 4648 kişiye 5 yıldızlı otelde mükemmel bir tatil,
•	 31 adet son model otomobil, 
•	 7 adet motosiklet, 
•	 88 adet notebook, 
•	 43 adet televizyon, 

•	 31 adet cep telefonu, 
•	 35 adet tablet
•	 5 adet ada gh 6 kiralama ödülü
•	 5 Adet kurumsal ofis mobilyası

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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AKINSOFT Medya Sektöründe; INOVAX

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 getirmiştir. 3 aylık peri-
yotlar halinde yılda 4 kez yayımlanan dergide, AKINSOFT etkinliklerinin yanı sıra güncel teknolojik gelişmelere ve 
bazı sektör haberlerine yer verilmektedir. Türkiye’nin 81 ilindeki AKINSOFT Çözüm Ortağı ve müşterilerine ücretsiz 
olarak gönderilen INOVAX ayrıca Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un mobil uygulamalarında yer almakta; şirket-
lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve odalara kadar birçok alana da ulaştırılmaktadır.
AKINSOFT’un tanıtımının ve reklam, gezi, seminer, eğitim ve  bayi çalışmalarının tamamı www.akinsoft.com.tr web 
adresinde yer almaktadır.

Web Sitelerimiz

•		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	
•		akinsoftecommerce.com
•		www.akinsoftonline.com
•		www.e-mutabik.com
•		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
•		caddemeram.com
•		cafeforumcafe.com
•		teknopano.com
•		mavigucuhissedin.com
•		cixbilet.com
•		sitecloud.akinsoft.com.tr
•		octocloud.akinsoft.com.tr
•		akinspace.com
•		akinspace.net
•		dunyateknolojimerkezi.com
•		worldtechnologycenter.net

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
https://www.instagram.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
https://www.linkedin.com/in/akinsoft
http://www.akinsoft.com.tr/
http://www.akinsoft.com.tr
http://www.akinsoft.com.tr
http://www.akinsoft.net
http://www.daprox.com
http://www.akinsoft.com
http://www.webeliza.com
http://www.wolvox.com
http://www.erpzamani.com
http://www.inovax.net
http://www.akinsoftgames.com
http://www.akinsoftmedya.com
http://www.akinsoftstore.com/
http://www.akinsoftstore.com/
http://www.akinsofteticaret.com
http://www.akinsofteticaret.net
http://www.akinsoftonline.com
http://www.e-mutabik.com
http://www.ticaretalani.com
http://www.teknopano.com
http://www.mavigucuhissedin.com
http://www.cafeplus.com.tr
http://www.cafeplusfilter.com
http://www.cafeforumcafe.com
http://www.akinrobotics.com
http://www.akinrobotics.com
http://www.roboliza.com
http://www.akinoid.com
http://www.ozgurakin.com.tr
http://www.ozgurakin.com
http://www.drozgurakin.com
http://www.caddemeram.com
http://www.inovax.net/inovax/
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Kilometre Taşlarımız:

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com


13akinsoftakinsoftmedya akinsoft akinsoft akinsoftyazilim

 AKINROBOTICS

AKINROBOTICS;
2009 yılında, Robotik Teknolojiler üzerine Ar-Ge çalışmalarını başlattı. Seri üretime geçilmesi adına AKINSOFT 

bünyesinde kuruldu.
Yeni teknolojileri kullanabilen ve geliştirebilen profesyonel teknik ekip ile çalışan, seri üretim yapan, dünyanın 

ilk insansı robot fabrikasıdır. Gelişen robotik teknolojileri yakından izleyen ve çok yakında da küresel boyutta yük-
sek teknolojiye yön verecek olan AKINROBOTICS; hizmet sektöründe kullanılacak robotların seri üretimini yapma-
sıyla dünyada bir ilktir. Yalın üretim sistemini kullanan fabrikamız, idealist bakış açısı ve sürekli geliştirilmeye açık, 
sistematik yapılanması ile; hedef kitlenin tüm beklentilerini karşılamayı temel hizmet politikası olarak belirlemiştir.

Hizmet Sektöründe Kullanılacak Robotlar
AKINROBOTICS çatısı altında üretilen robotlar; AKINSOFT’ un kendi öz sermayesiyle, bünyesinde barındırdığı 

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

İnsanlığa ve bilime hizmet etmeyi amaçlayan firmamız; insan ergonomisine aykırı, yaşamı tehlikeye atan mono-
ton işleri robotlara yükleyerek, insanların sosyal yaşam kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli işlerde çalışmalarına 
imkan tanımayı hedefler.

Misyonumuz
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 kullanabil-
meleri için çıktığımız bu yolda insanlığa ve bilime en iyi şekilde hizmet vermektir. Çünkü; “İnsana Değer...”

Vizyonumuz
Teknoloji yarışında; AKINROBOTICS adını altın harflerle tarihe yazdırırken, hayatımızın kaçınılmaz gerçeği olarak 

karşımıza çıkan yapay zeka ile donatılmış insansı robotların vazgeçilemezliğini yaşatmak, en iyiyi en güzeli insan-
lığa sunmak için varız. “Değerleri taçlandırmak varoluş nedenimiz”

AKINROBOTICS’in Tarım Robotu AS-PNCR-2, Saha Çalışmasını Gerçekleştirdi

   30 Mayıs 2011 tarihinde duyurulan, AKINROBOTICS 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. Çize arası mesafe, ekilen tohumlar arası mesafe, tohumların ekildiği derinlik gibi pek çok parametre 
yüksek hassasiyetle ayarlanmalıdır. Bunların yanında araziden maksimum verimin alınabilmesi için 2 boyutlu tarla 
alanının optimum şekilde çizelere ayrılması ve ekimin doğrusal yapılması gerekir. Çünkü ekimin ardından yapılacak 
olan sulama sisteminin döşenmesi ya da çapa, ilaçlama ve söküm mekanizmalarının ekime zarar vermeden 
çalışabilmesi yüksek önem taşımaktadır. PNCR prototipleri, bu kural ve durumlara uyarak, insan hatası faktörünü 
devre dışı bırakan, arazi verimini en üst noktaya taşıyan robotik sistemlerdir. 
   Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda elektronik ve 
mekanik yapı yenilenmiş, üzerinde bulunan bataryalar 
daha verimli kullanılarak hem mobilite artırılmış hem 
de sistemin güneş enerjisi ile çalışabilmesi yani arazi 
üzerinde kendi enerjisini üretebilmesi için gereken şartlar 
sağlanmıştır. 
 Ekim ünitesi Robotik Departmanı laboratuvarları dışında, 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında 
da teste tabi tutulmuş, sistemin geleneksel mekanik 
sistemlere göre çok küçük boyutlu ve çok daha düşük 
güçlere ihtiyaç duyduğu halde yüksek doğruluk ile ekim 
yapabildiği ispatlanmıştır.

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
https://www.instagram.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
https://www.linkedin.com/in/akinsoft
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 12 Nisan 1995 yılında AKINSOFT’u kurdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yönetim Organizasyonu, Ege 
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, 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 28 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 serisi ve 
robot kol geliştirerek bir ilke imza attı. Ayrıca insansı robotların hizmet verdiği Türkiye’nin ilk ve tek robotik kafesi 
olan Cadde Meram Kafe & Robotik Uygulama Merkezi’ni 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 vizyon oluşturdu. Bilim insanı kimliğinin 
yanında fotoğrafçılık, kayak, yelkencilik ve şiir yazmak gibi hobileri ve güçlü sosyal kişiliği ile de tanınan Dr. Özgür 
AKIN, bilime ve insanlığa hizmet hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

drozgurakin

https://twitter.com/ozgurakinas
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 KONYA

AKINROBOTICS İNSANSI ROBOT FABRİKASI

AKINSOFT İSTANBUL

Adres: İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No:103 
42070 Selçuklu / Konya / Türkiye

İrtibat:   444 40 80
    +90 (332) 261 18 00

Faks: +90 (332) 261 17 77 
          +90 (332) 261 04 80 

Adres : Başak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi 
No:116 Karatay KONYA
(Konya - Adana Yolu 10. km)

İrtibat:  444 40 80
+90 (332) 334 02 20

Adres: Gümüşpala Mah. E-5 Yan Yol Şair Nedim 
Sk. AKINSOFT Plaza No:2 Avcılar / İstanbul / 
Türkiye

İrtibat: +90 444 40 80 pbx 
              +90 (212) 694 45 65

  Faks: +90 (212) 676 67 73

Nasıl Giderim? Nasıl Giderim?

Nasıl Giderim?

http://www.facebook.com/akinsoft
http://www.youtube.com/akinsoftmedya
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https://www.google.com.tr/maps/place/Ak%C4%B1nsoft/@37.97764,32.5132173,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14d0850fa40edab7:0xa7e9d775c7b5514e
https://www.google.com.tr/maps/place/Ak%C4%B1nsoft/@40.9835387,28.727578,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14caa1a8cbc152f7:0xd63d9857f10d6955
https://www.google.com.tr/maps/place/Konya+Ere%C4%9Fli+Cd.+No:116,+Ba%C5%9Fak,+42020+Karatay%2FKonya/@37.8534682,32.6616903,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14d0977c82e929b7:0xc8727a02e196cebc
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