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AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın: 

Yeni prototiplerimizle dünyada bulunan 
örnekleri geçeceğimizi iddia edebiliriz

2015’te seri üretime geçecek robot fabrikalarının altyapısının 
oluşturulduğunu açıklayan Akın, hiçbir destek almadıkları projelerini 
kendi öz sermayeleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Devlet ve 
üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Akın, uzun 
vadeli stratejiler gerektiren bu sektörde, Ar-Ge’ye ciddi zaman ve 
bütçe ayrılması, yeterli donanıma sahip mezunlar verilmesi, sanayide 
üretim alanının genişletmesi ve malzeme tedarik zincirinin zamanında 
sağlanmasının önemini vurguladı.

“Robotik” konulu “Dosya” sayfalarımıza 
Türkiye’de ilk ticari insansı robot üretimi 
çalışmalarını başlatan AKINSOFT Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın da katkı verdi. 
Sorularımızı yanıtlayan Akın, Konya’da 1995’te 
kurulan AKINSOFT’un, insanlık yararına robotik 
teknolojiler alanında yapay zekâ ve “İnsansı 
robotlar” üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını 
yürüttüğünü anlatıp 2015’te seri üretime 
geçecek robot fabrikalarının altyapısının 
oluşturulduğunu açıkladı.

İlk ticari insansı robot AKINCI-1 ve mobil 
robot AKINCI-2 prototiplerinin tamamlandığı 
ve AKINCI-3 ile ilgili çalışmaların da ivme 
kazandığını anlatan Akın, AKINSOFT’un Konya ve 
İstanbul’da 100’ün üzerinde personeliyle 81 il ve 
dünya genelinde birçok ülkede 2 binin üzerinde 
çözüm ortaklarından oluşan yapılanması ile 
hizmet ve üretim gerçekleştirerek teknolojinin 
nabzını tuttuğunu belirtti.

 “Teknolojiyle aynı seviyede ilerlemeyi ilke 
edindik ve bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı 
şekillendirdik” diyen Akın, global rekabette 
teknoloji üreten Türkiye temsilcisi olma adına 
yol haritasını yıllar önce belirlediklerini ve 
disipline olduklarına değinerek teknoloji ithal 
eden değil, ihraç eden ülkeler arasında olmayı 
hedeflediklerini bildirdi. Çalışmalarıyla çok yol 
aldıklarını söyleyen Akın, “Dünyada geliştirilen 
robotlarla eş değerde prototipler tasarladığımızı 
hatta yeni prototiplerimizle dünyada bulunan 
örneklerini geçeceğimizi iddia edebiliriz” dedi.

Projelerini kendi öz sermayeleriyle 
gerçekleştirdikleri ve hiçbir destek almadıklarını 
ifade eden Akın, 
değerli pek çok üniversiteye rağmen, çok az 
sayıda üniversitenin laboratuarlarında bu 
teknolojilere yer verilmesine bir bilim adamı 
olarak üzdüğünü söyledi. 

Son yıllarda yapılan girişimlerin umut verici 
olduğuna işaret eden Akın, şeker pancarında 
verimi artıracak tarım robotu AS-PNRC-1’in 

Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığı, gerçek 
arazi üzerinde ilk ekimini gerçekleştiren Tarım 
Robotu Prototipi PNCR-2’nin AKINSOFT ve dünya 
tarihindeki yerini aldığını kaydetti.  Akın, AKINCI-
3’te büyük sürprizlerin gündeme geleceğini 
açıkladı. 

Ürettikleri robotların, insanların üzerindeki fiziki 
iş yükünü alacağını bu nedenle daha çok zekâya 
yönelik işlerde yoğunlaşabileceğinin altını çizen 
Akın, özel sektöre ciddi maliyetler getiren bu 
tür çalışmaların, özveri ve bu yola gönül vermiş, 
alanında uzman, vizyon sahibi kişiler tarafından 
yapılabileceği vurgusu yaptı. 

Kalifiye insan kaynakları istihdamını sağlamak, 
sanayi alanındaki tedarik zincirindeki etmenler 
ciddi sorunlar arasında yer aldığına işaret 
eden Akın, olumsuz etkenler aşıldığında 
pek çok kurumun bu sahada yerini alacağını 
düşündüğüne değindi.

Son yıllarda üniversite-sanayi iş birliktelikleri 
oluşturulmaya çalışıldığını anımsatan Akın, 
Türkiye’de sanayi merkezlerinde tam olarak 
uygulamaya geçilememesinin bilinçlendirmenin 
yeterli olmamasından kaynaklandığının altını 
çizdi.

Pazarda satışa sunulan robot ürünleri 
bulunmadığı, seri üretimin 2015’te başlayacağını 
ilan eden Akın, “Teknoloji tüketicisi olmak diğer 
uluslara bağımlılığı getirecek. Bu nedenle devlet 
politikaları, başarıya ulaştıracak bileşenler 
üzerine kurulmalı” dedi. 

Devlet ve üniversitelere büyük sorumluluklar 
düştüğüne inanan Akın, uzun vadeli stratejiler 
gerektiren bu sektörde, Ar-Ge’ye ciddi zaman 
ve bütçe ayrılması, uzmanlık gerektiren 
insan kaynaklarının üniversitelerden yeterli 
donanıma sahip olarak mezun edilmesi, sanayi 
sahasında; üretim alanını genişletmesi malzeme 
tedarik zincirinin zamanında sağlanmasının 
projelerin başarı ile tamamlanmasında etkin rol 
oynayacağını vurguladı.
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-AKINSOFT, robot teknolojisi alanında ne zaman ve hangi ihtiyacı 
karşılamak üzere çalışmaya başladı? Hedefiniz neydi? Kaç çalışanınız, 
ofis ve merkeziniz bulunuyor? Bu alanda ne gibi Ar-Ge çalışmaları 
ve yatırımlarda bulundunuz? Yeni teknolojileri üretme ve gelecek 
teknolojileri alanlarında nasıl bir yapılanmaya gittiniz? Yurtdışı 
projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

-1995 yılında kurulan AKINSOFT, 
30 yıla dair vizyonlarını belirledi 
ve vizyonlarıyla büyüyüp gelişti. 
Bugün insanlık yararına robotik 
teknolojiler alanında yapay zekâ ve 
“İnsansı robotlar” üzerindeki Ar-
Ge çalışmalarını yürüttüğünü 2009 
yılında Konya’da konumlanmış 
plazasında düzenlediği basın 
açıklaması ile duyurdu. 

AKINSOFT, robotik teknolojileri 
alanındaki çalışmalarını belli 
periyotlarla basına servis ediyor. 
2015’te seri üretime geçmek adına 
kurulacak robot fabrikalarımızın 
altyapısını oluşturmuş 
bulunuyoruz. Bugüne kadar 
AKINCI-1 ve AKINCI-2 prototipleri 
tamamlandı, AKINCI-3 ile ilgili 
çalışmalar da ivme kazandı.

18. yılında AKINSOFT, AKINCI-
2’yi kamuoyu ile buluşturdu. 
Özellikleri sayesinde her sektörde 
kullanılması amaçlanan AKINCI-2, 
insan hayatını kolaylaştırmayı,  iş 
yükünü üstlenmeyi hedef aldı.

Türkiye’nin ticari anlamda ilk 
insansı robotu olan AKINCI-1; 
sorulan sorulara cevap 
verebiliyor, matematiksel 
işlemleri kolayca yapabiliyor, 
görüntü takibi yapıp verilen 
komutları yerine getirebiliyordu. 
Bunların haricinde insan kas 
sistemini ve hareketlerini birebir taklit etme yeteneğine de sahip 
durumda idi. Türkiye’de üretilmiş ilk ticari insansı mobil robot olan 
AKINCI-2 ise; AKINCI-1’in gerçekleştirdiği özelliklerin yanı sıra, ayakları 
üzerinde durabiliyor, yürüyebiliyor, odaklama yaparak birden fazla 

nesneyi tanımlayabiliyor. Dışarıdan aldığı fiziksel etkilere karşı dengesini 
koruyabiliyor, bulunduğu ortamı 3 boyutlu olarak algılayabiliyor, yakınında 
bulunan kişilere doğru odaklanabiliyor. Ellerini kullanarak cisimleri tutup 
kavrayabiliyor, kendisinden araştırması istenen şeyleri interneti kullanarak 
ansiklopedik veri bankalarından tarayabiliyor ve anlatabiliyor,  ses işleme 
ve kablosuz ağ aracılığıyla kontrol edilebiliyor ve durumu izlenebiliyor. 65 
kilogram ve 1.60 boyunda olan AKINCI-2, gövde üzerinde 26, ellerde 20 

eklem olmak üzere toplamda 46 eklemden 
oluşan insansı bir yapıya sahip. Herhangi bir 
desteğe bağlı olmadan ayaklarının üzerinde 
durabilen AKINCI-2, benim verdiğim komutları 
harfiyen yerine getiriyor ve enerjisini üzerinde 
bulunan lityum-polimer bataryalardan alıyor. 
Kısa bir süre sonra laboratuarda Ar-Ge’leri 
tamamlanmış olan AKINCI-3 Prototipimizle 
çalışmalarımızın hangi aşamada olduğuna 
şahitlik edebilirsiniz.

AKINSOFT; Konya ve İstanbul Plazalarında, 
100’ün üzerinde personeli ve Türkiye 
genelinde 81 il ve dünya genelinde birçok 
ülkede 2 binin üzerinde çözüm ortaklarından 
oluşan yapılanması ile hizmet ve üretim 
gerçekleştirerek teknolojinin nabzını tutuyor.

Teknolojinin önünde gitmek mümkün değil 
(hayallerimiz hariç), gerisinde kalmakta 
kazanım sağlamayacağına göre biz 
teknolojiyle aynı seviyede ilerlemeyi ilke 
edindik ve bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı 
şekillendirdik. Mevcut yapımız içerisinde 
kurulan laboratuarlarımız genişletildi. Robot 
teknolojilerinde çalışan kalifiye personel 
sayımız artırıldı.  Türkiye geneli ve yurt dışı 
sanayileri olmak üzere malzeme tedariğini 
sağlamaya çalışırken karşılaşılan zorluklar, 
yetersizlikler seri üretim robotlarımız 
için tamamen kendi öz kaynaklarımızı 
kullanarak, CNC dik işlem ve CNC C eksen 
Torna tezgâhı, Üniversal torna, 3D Printer’ı 
laboratuarlarımıza dahil etme gereksinimini 
ortaya çıkardı ve kullanılacak parçalar kendi 
bünyemizde üretilmeye başlandı. 

Mevcut yazılımlarımızı yurt içinde olduğu 
kadar yurt dışında da çözüm ortaklarımızla birçok ülkeye ihraç ediyoruz. 
AKINSOFT, global rekabette teknoloji üreten Türkiye temsilcisi olma adına 
yol haritasını yıllar önce belirledi ve disipline oldu. Teknoloji ithal eden değil, 
ihraç eden ülkeler arasında olma hedeflerimiz arasında…
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-2010 yılında, basında “Çalışmalarımız 
planladığımız şekilde devam ederse 2015 
yılında Türkiye’de robot fabrikaları kurulacak. 
Robotların seri üretimine başlanacak” 
şeklinde bir açıklamanız yansımıştı. İlk Ar-Ge 
çalışmalarının başlamasından bugüne Ağustos 
2014’e kadarki harcamanız ve yatırımınızın 
büyüklüğü ne oldu? 

-AKINSOFT’un kurulduğu yıllarda 2015 
vizyonunda gerçekleştirilmesi planlanan robot 
teknolojilerinin üretilip uygulanmaya geçilmesi, 
yaklaşık 5 yıl oldu. Bu zaman zarfında çok yol 
kat edildi. Bu kısa sürede dünyada geliştirilen 
robotlarla eş değerde prototipler tasarladığımızı 
hatta yeni prototiplerimizle dünyada bulunan 
örneklerini geçeceğimizi iddia edebiliriz.

Elektronik Birimi, Mekanik Birimi ve Yazılım 
Birimi ile şekillenen robotik departmanımıza 
her geçen gün yeni görev ve birimler ekleniyor.

Teknolojinin bilindiği üzere maliyeti oldukça 
yüksek. Hele bir de üretim kanalında yer 
alıyorsanız. Bütçenizi bu doğrultuda kanalize 
etmeniz gerekiyor. Biz projemizi kendi öz 
sermayemiz ile gerçekleştirirken hiçbir 
destek almadık. Öngörülerimiz doğrultusunda 
ayrılmış olan bütçemizin oldukça yüksek 
rakamlara ulaştığını altyapısını tamamladığımızı 
söylediğimiz robot fabrikalarımız için sayılı 
günlerin kaldığını buradan sizlere iletebilir ve 
net rakamları çalışmalarımız sonunda sizlerle 
paylaşabiliriz. 

-Robotik konusunda Türkiye, altyapı, 
üniversitelerdeki akademik ve teknolojik 
bilgi ile projeleri gerçekleştirmek için yeterli 
sermayeye sahip mi? Mevcut duruma ilişkin 
genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

-Değerli pek çok üniversitemiz olmasına 
rağmen, çok az sayıda üniversitelerimizin 
laboratuarlarında bu teknolojilere yer verildiğini 
söylemek bir bilim adamı olarak beni derinden 
üzmekte. Son yıllarda yapılan girişimlerin umut 
verici olduğunu görmezlikten de gelemeyiz. 
Türk gençliğinin, deha zekâlara sahip olduğunu 

bilen bir ulusuz. Bu 
değerleri beslemek ve 
bu değerlere yön vermek 
gerekmekte.

-AKINSOFT olarak 
bugüne kadar hangi robot 
teknolojisi ürünlerini 
geliştirip pazara 
sundunuz? Bu alanda yıllık 
ne kadar gelir ve ciro elde 
ediyorsunuz? Önümüzdeki 
yıllara ilişkin şirket 
öngörüleriniz nelerdir?

-Robotik departmanımızda, 
şeker pancarında verimi 
artıracak tarım robotu 
AS-PNRC-1’in devam 
eden Ar-Ge çalışmaları 
tamamlandı. Tarım Robotu 
Prototipi AS-PNRC-2 ile 
gerçek arazi üzerinde ilk 
ekimi gerçekleştirildi. 
Bu çalışmalar başarı 
ile sonuçlandı ve Tarım 
Robotu Prototipi PNCR-
2, AKINSOFT ve dünya 
tarihindeki yerini aldı. 

AKINCI-1 ve Türkiye’de 
üretilmiş ilk ticari insansı 
mobil robot olan AKINCI-2 
prototiplerinin Ar-Ge’leri 
yapılarak, AKINSOFT, 
AKINCI-3’te büyük 
sürprizlerle gündeme 
gelecektir.

Henüz bu çalışmalarımız 
pazar oluşturamadı. 
Belirlediğimiz vizyon 
tarihinde sizlerle 
buluşacak. Türkiye’de 
bir ilki yapmanın; pek çok kişi ve kuruma 
öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu 
tür çalışmaların başta insanlığa ve ülkemize 
maksimum fayda sağlayacağı reel bir sonuçtur.

-Robot teknolojisi Türkiye’de neden daha 
yaygın kullanılamıyor? Özel sektör neden bu 
alana ilgi gösterip yatırım yapmıyor? 

-Günlük hayatımızda, iş yerlerimizde 
her saniyesinde iç içe yaşadığımız 
teknoloji vazgeçilmezlerimiz arasında. 
Alışkanlıklarımızdan kaynaklı olarak robot 
teknolojileri, bize uzak gibi görünse de; akıllı 
telefonlardan tutunda, kendi kendine park 
eden otomobillere, yaşadığımız akıllı evlere 
kadar hayatımızın tam ortasında. Robot 
teknolojilerinin, ülkemizde üretimi ile birlikte 
hayatımızda yerini fazlası ile alacak. Devletin 
uygulayacağı stratejiler ile ülkede üretilen 
teknoloji, sektörler arasında da yaygınlık 
gösterecek. İnsanlar arasında “Robotlar 
gelirse işimizi elimizden alır” kaygısı var, ancak 
bunun yersiz olduğu kurulan fabrikalarda 
çalışan insan sayısı ile gözlemlenebilir. Bizim 
üretimlerimiz, insanların, üzerindeki fiziki iş 
yükünü alacak daha çok zekâya yönelik işlerde 
yoğunlaşabilecekler.

Özel sektöre ciddi maliyetler getiren bu tür 
çalışmalar, oldukça özveri gerektiren bu yola 
gönül vermiş, alanında uzman, vizyon sahibi 
kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu sahada Ar-Ge 
uzmanlığı gerekiyor. Kalifiye insan kaynakları 
istihdamını sağlamak, sanayi alanındaki tedarik 
zincirindeki etmenler ciddi sorunlar arasında 
yer alıyor. Olumsuz etkenler aşıldığında pek 
çok kurumun bu sahada yerini alacağını 
düşünüyorum.

-Bu alandaki üniversite-sanayi işbirliği yeterli 
mi? Herhangi bir üniversite ile işbirliğiniz söz 
konusu mu?

-Sanayisi güçlü bir ulusuz, bilgi ile sistemlerin 
buluşturulması, inovasyonel açıdan gelişime, 
rekabette söz sahibi olmaya yol açacak faktörler 
arasında bulunuyor.
Son yıllarda üniversite-sanayi iş birliktelikleri 
oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye’de sanayi 
merkezlerinde tam olarak uygulamaya 
geçilememesi, bilinçlendirmenin yeterli 
olmamasından kaynaklanıyor. Geçilen bazı 
projelerde ise başarılı sonuçlar alındığını 
görüyoruz. Üniversiteler ve kurumlar arasında 
dönem dönem iş birlikteliklerimiz oluyor. Ülke 
gelişimi ve kalkınmasında olumlu rol üstlenmek 
firmamızın prensipleri arasında yer alıyor. 
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Tarafımıza ulaşan güzel projelerde yer almak 
bizleri mutlu eder.

- Robot üretim maliyetleri ve pazara sunulan 
fiyatı arasında Türkiye’de firmalar açısından 
avantajlı bir durum söz konusu mu? Geliştirip 
ürettiğiniz robotları sizi de memnun edecek 
fiyatlarla müşterilere satabiliyor, müşteriyi 
kolay bulabiliyor musunuz? 

-Yerli üretimlerde ürünler, daha cüzi fiyatlara 
raflarda yerini almakta ve müşteri portföyü de bir 
o kadar geniş yelpazeye sahip olmakta.

Henüz pazarda satışa sunulan robot ürünlerimiz 
bulunmuyor, çalışmalarımız geliştirme 
aşamasında. Seri üretimlerimiz 2015 yılında 
başlayacak. Kurum olarak ne yapmak istediğimizi 
bilmemiz bize pek çok kapıyı araladı. Basın 
ile çalışmalarımızı paylaşmaya başladığımız 
tarihten itibaren bu konu üzerinde oldukça 
farklı alan ve sektörlerden robot teknolojileri 
talepleri tarafımıza ulaştı. Türkiye ve dünyada 
pazar payının en büyüğüne sahip olabileceğimizin 
sinyallerini bu taleplerin parametresi bize 
gösteriyor.

-Sektörün önündeki en önemli engel nedir? 
Robotiğin Türkiye’de de önemli bir sektör 
olabilmesi için, devlete, üniversitelere ve özel 

sektöre ne gibi sorumluluklar düşüyor? 

-Günümüzde teknoloji savaşlarının yapıldığı, 
robot teknolojilerinin dünyanın merkezini 
oluşturmaya başladığını görüyoruz. Teknoloji 
tüketicisi olmak diğer uluslara bağımlılığı 
getirecek. Bu nedenle devlet politikaları, başarıya 
ulaştıracak bileşenler üzerine kurulmalı.
 
Uzun vadeli stratejiler gerektiren bu sektörde, 
Ar-Ge’ye ciddi zaman ve bütçe ayrılması, 
uzmanlık gerektiren insan kaynaklarının 
üniversitelerden yeterli donanıma sahip olarak 
mezun edilmesi, sanayi sahasında; üretim 
alanını genişletmesi malzeme tedarik zincirinin 
zamanında sağlanması projelerin başarı ile 
tamamlanmasında etkin rol oynar.
 Bu noktada devlet ve üniversitelere büyük 
sorumluluklar düşüyor.
 
AKINSOFT olarak, tüm çalışmalarımızı hiçbir 
kurum ve kuruluştan destek almadan kendi öz 
sermayelerimizle sürdürüyoruz.
Devlet tarafından sağlanan desteklerin 
etüdünü yapmamamızdan dolayı, Türkiye’de 
devlet desteğinin ne aşamada olduğunu 
yorumlamamız yanlış olur.  Geleceğimizi refah 
içinde sürdürebilmek adına hepimiz çalışmalıyız. 
Teknoloji ülkesi Türkiye’yi hedeflemeliyiz.
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