
Yazılım şirketi Akınsoft, Türkiye’nin ilk insansı robot üretim fabrikasının 
temelini 26 Aralık’ta Konya’da attı. 2016’nın sonunda faaliyete geçip seri 
üretimi gerçekleşen robotların satışa sunulacağı, hostes ya da garson 
olarak görev yapacağı açıklandı.

Türkiye’nin ilk 
insansı robot 
fabrikasının 
t e m e l i  a t ı l d ı

Bu yılın ilk aylarında Konya’nın Meram 
ilçesindeki Cadde Meram Kafe ve Robotik 
Uygulama Merkezi’nde yalnızca robot garsonları 
çalıştıran Akınsoft, 26 Aralık 2015’te Türkiye’nin 
ilk insansı robotların üretimini yapacak 
fabrikanın temellerini attı. Konya-Adana Yolu 10. 
kilometrede gerçekleşen temel atma törenine 
Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker 
Tabak, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü 
Vehbi Konarılı ile Konya Bilişim Derneği Başkanı 
Ahmet Öztürk çok sayıda davetli katıldı. Projeye 
ilk olarak 20 milyon TL yatırımla başlayan 
Akınsoft, bir yıl içerisinde tamamlayıp üretim 
faaliyetlerine başlayacak olan fabrikada “Ada” 
ve “Akıncı” adını verdiği robotların yanına 
yenilerini ekleyecek. 

Temel atma töreninde konuşan Akınsoft 
Başkanı Akın, 1995 yılında kurulan şirketlerinin 
robotik teknolojiler konusundaki araştırma ve 
geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına büyük önem 
verdiğini, bu doğrultuda 2009’da robotik 
laboratuarı kurduklarını 2011’de “Akıncı”, 
2013’te bunların daha gelişmiş modeli olan 
”Ada” ismini verdikleri insansı robotları 
ürettiklerini anlattı.

İnsansı robotların insanlığa en iyi hizmet 
etmek için insan anatomisine uygun şekilde 
geliştirildiğini belirten Akın, bilim ve teknolojiyle 
insanlığa hizmet etmek için Ar-Ge yapılmasını 
öneminin altını çizerek “Yüksek teknolojiye 
gereken özeni göstermeyen milletler, kendi 
topraklarında özgür olduklarını sanarak köle 
olmaya mahkûmdur” dedi.

Akınsoft’un 20 yıldır yazılım teknolojileri 
konusunda yüksek teknoloji, 6 yıldır da robotik 
teknolojilerde ileri teknoloji ürettiğine işaret 
eden Akın, hedeflerinin 2023. Cumhuriyetimizin 
100. yılı için uzay teknolojileri konusunda Ar-Ge 
faaliyetlerini başlatmak olduğunu söyledi. 

TBD YK Başkanı Tabak ise yaptığı konuşmada, 
tarihe tanıklık etme fırsatı verdikleri için teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, öncelikle TBD 
hakkında bilgi verdi. Türkiye’deki bilişim sektörü 
ve gelecek öngörülerine ilişkin bilgileri paylaşan 
Tabak, derneğin Şubat 2015’te açıkladığı “Bilişim 
Sektörünün Siyasi Partilerden Beklentiler 
Raporu”nda yer alan birçok konunun 64. Hükümet 
Programı ve eylem planlarında yer almasının 
sevindirici olduğunu söyledi. Tabak, bilişim 
alanının tüm diğer sektörlerdeki iyileştirici ve 
geliştirici etkisi göz önünde bulundurulduğunda 
öncelikle atılması kaçınılmaz olan adımları 
sıraladı. 

ilk defa Karel Capek’in 1920’de yazdığı 
bilimkurgu romanında geçen “Robot” kavramının 
daha sonra birçok bilimkurgu öyküsüne ilham 
verdiğini anımsatan Tabak, TBD’nin bu yıl 17.sini 
düzenlediği Bilimkurgu Öykü yarışmalarında 
bugüne kadar katılan 3 bini aşkın eser içinde 
de en çok bu konunun işlendiğinin gözlendiğini 
bildirdi. 

“Robotların insanlığı ve kendini korumak üzere 
tanımlanmış kurallar ile varlıklarını sürdürmeye 
programlandığı dünyamızda, insanların 
birbirlerine yapmakta olduğu her türlü saldırıyı, 
şiddeti, terörü ve yıkıcı eylemi görünce, duygu 
ve ruhtan yoksun robotlar karşısındaki insanlık 
duruşumuzu yeniden sorgulamamız gerektiği 
ortaya çıkmaktadır” diyen Tabak, sözlerini “Bir 
robot kadar insancıl olamayacaksak kalkınsak 
ne olur, kalkınmasak ne olur? Unutmayalım ki, 
barışın, huzurun ve kardeşliğin olmadığı yerde 
kalkınma da olmaz, gelişme de…” diyerek bitirdi.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin ilk 
insansı robot üretim fabrikasının temeli katılanlar 
tarafından butona basılarak atıldı. Temeli atılan 
fabrikanın 2016 yılı sonunda faaliyete geçeceği, 
seri üretimi gerçekleşen robotların fiyat kriterleri 
oluşturulduktan sonra satışa sunulacağı, hostes 
ya da garson olarak görev yapacakları bildirildi.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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