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AKINSOFT Hakkında:

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, ülkemizde çok 
yeni bir sektör olan “yazılım” alanında son derece hızlı bir gelişme göstererek;

   • 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 Türk bilişim sektörünün önde gelen satış firmalarına, işbirliği ve iş ortaklığı 
kapılarını açmıştır. Kuruluşumuz, bugün Türkiye geneli için yaygın ve aktif satış kanalları, eğitim merkezleri, destek 
noktaları oluşturabilmiş nadir şirketlerden biridir.

AKINSOFT Konya, İstanbul Plazaları ve 2000’i aşkın Çözüm Ortağı ile müşterilerine hizmet götürmeye devam 
etmektedir.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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AKINSOFT KONYA

AKINSOFT İSTANBUL

CADDE MERAM KAFE VE ROBOTİK UYGULAMA MERKEZİ

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,  

• Selam Mah. Yeni Meram Cad. No:286 Meram / KONYA
• Garson Robot ADA’lar Hizmet etmekte.

• Konya Adana Çevre yolu 10. km
• 10.916m² açık alan
• 2470m² kapalı alan

• 1.800 m² otopark, bahçe,  
• 3.300 m² kapalı alan,  
• 2 asansör,  
• Ortalama 66 araçlık 
otopark,  
• 23 departman,  
• 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,  
• 16 departman,  
• 100 personel kapasite,  
• 60, 20 ve 10 kişilik seminer 
salonları.

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

BİZ
AKINSOFT’uz

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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HAKKINDA

1974 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Konya’da, lise öğrenimini Fatih Teknik Lisesi Bilgisayar 
Bölümü’nde, yüksek öğrenimini 1992 – 1994 yıllarında Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığında tamamladı. İş 
hayatına 1995’te AKINSOFT’u kurarak başladı. İnternet, Windows ve DOS tabanlı olmak üzere 100’e yakın ticari ve 
sektörel programlar geliştirdi.    1996 yıllarında öğrencilik hayatına devam eden AKIN, şirketleştiği 4 Aralık 1996 
tarihini “Dünya Bilişimciler Günü” olarak dünyaya armağan etti. Aynı yıllarda Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi 
Yönetim ve Organizasyonu, ardından 1998 – 2002 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nde okudu. Robotik, Database, Algoritma ve Otomasyon alanlarında uzmanlaştı.

Yüksek lisansını 2004 – 2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. 2010 – 2013 
yıllarında Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü – Robotik Teknolojisi alanında Doktorasını tamamlayarak,
Dr. Ünvanı’nı aldı.

ÜYELİKLERİ
* Konya Ticaret Odası Meclis Üyesi -55.Meslek Komitesi Bilgi İletişim Medya Yayın Hizmetleri (2009 - 2013)

* KOBİD Üyesi (1998 – Halen)

* TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi Üyesi(Eylül 2010 – Halen)

* TOBB YOİKK İstihdam Çalışma Grubu Üyesi(Aralık 2010 –2012)

*  Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi As Başkanı Ar-Ge ve Kurumsallaşma Sorumlusu (Ekim 2011 - 2012)

AKINSOFT’un Kurucusu
AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Özgür AKIN

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.ozgurakin.com.tr/
https://twitter.com/ozgur_akin_as
https://www.facebook.com/ozgurakinas
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AKINSOFT, beş ana grup altında toplanan ürünler sunmaktadır.
  

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

parametrik yapısı ile esneklik ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. En 
küçüğünden en büyüğüne kadar, 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 tasarlanan AKINSOFT Ticari 
Programları, işlevselliğinin ve kullanım kolaylığının yanında kolay 
öğrenilebilir yapıda olması ile de farkını hissettiriyor.

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.

İç ihtiyaçları bildiği kadar dış pazarı ve iş süreçlerini 
de çok iyi araştıran AKINSOFT; global ekonominin 
dinamiklerine uygun ileri teknoloji gerektiren çözümler 
sunma politikasını, bu ürünü ile ön plana çıkarmaktadır.

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

Türkiye’nin en geniş program arşivine sahip yazılım 
evi AKINSOFT; 120’yi aşkın yazılımın yer aldığı, Türkiye’nin 
en geniş program arşivi ile 100’ün üzerinde sektöre hitap 
etmektedir.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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Sektörel Paket Programlar 
 
AKINSOFT, Sektörel programları ile Muhtarlardan Valiliklere, Diş 

Hekimlerinden Poliklinik ve Doktorlara, Trafik Müşavirlerinden Sürücü 
Kurslarına, kurslardan dershanelere, Tarım İşletmelerinden Belediyelere 
kadar uzanan birçok kolda, AKINSOFT kalite ve güvencesini bulabilirsiniz.

 
 Web Tabanlı Programlar

AKINSOFT Web Tabanlı programlar, satışa hazır ürünlerini (e-ticaret 
yapısı sayesinde) online ortam üzerinden alışverişe sunmak isteyen 
işletmelerde, web üzerinden sipariş almak isteyen restaurantlarda, 
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.

WOLVOX E-Ticaret ile online olarak internet üzerinden ürünler satışa 
sunulup, sipariş kayıtları hazırlanarak B2B sistemi üzerinden alışveriş 
yapısı oluşturulur.

WOLVOX Online İnsan Kaynakları Programı ile personellerin giriş-
çıkışlarının kontrolleri ile birlikte maaş bilgilerini görebilmelerini, istek-
öneri kayıtlarının aktarılmasını ve sınav anket sisteminin kullanılmasını 
sağlayabilirsiniz. 

Gelişmiş yapısı ile e-kuaför hizmetlerinin de verildiği web çözümlerinde 
rezervasyonlar online yapılabilmektedir. 

Livechat sistemi ile tanımladığınız operatörlerin son kullanıcılara 
destek ve yardım hizmetinin internet ortamından verilebilmesini 
sağlayabilirsiniz. 

Mobil Programlar 

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

AKINSOFT WOLVOX Restaurant PDA (Android) ile masa ve adisyon 
fişlerinin takibi ile rezervasyon listesi üzerinden ürün sipariş işlemleri, 

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA ile satış elemanları her an her 
yerden şirket içi bilgilere ulaşarak, anlık gelişmeleri satış temsilcilerine 
online olarak aktarabilir. 

AKINSOFT WOLVOX PDA Mobil Satış sayesinde, sahada bulunan satış 
ekibi, anlık stok miktarlarını, malzeme fiyatlarını, cari hesap, borç ve 
bakiye ilişkilerini görerek müşterilerinden sipariş alabilir, fatura kesebilir, 
isterse tahsilat yapabilir.

AKINSOFT WOLVOX Günsonu (Android) ile WOLVOX kullanan işletme 
yöneticileri için günsonu ve finansal analiz raporlama işlemleri,

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.

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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AKINSOFT Robotik Çalışmaları:

AKINSOFT, Yapılamaz Denilenleri Yapmaya Devam Ediyor
Türkiye’nin ilk %100 Yerli İnsansı Robotu AKINCI-1

Tüm dünyada teknoloji her geçen gün hızla gelişerek hayatımızda önemli rol oynamaya başlamışken, ülkemizde 
de teknoloji ve yazılım denilince akla ilk gelen firmalardan olan AKINSOFT, 14 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştiri-
len ilk insansı robot prototipinin tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş, beklentilerin üzerine çıkmayı başarmıştır.

Tamamen yerli sermaye ile oluşturulan ve %100 Türk yapımı, Türkiye’nin ilk insansı robotu AKINCI-1 birçok ke-
sim tarafından da hayret ve ilgiyle izlenmiştir.

AKINCI-1’e yönetilen “Merhaba., Nasılsın?, Sen kimsin?, Adın ne?, Bugün günlerden ne?, Sen neredesin?” gibi 
sorulara; “İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız?, Ben bir insansı robotum adım AKINCI, bugün günlerden 14 Tem-
muz 2011 Perşembe, şuan Konya AKINSOFT Plaza Robotik Departmanı’ndayım.” karşılık vererek soruları açık ve 
net bir biçimde yanıtlamasıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştır. Daha sonra ise AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı 
Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür AKIN’ın bazı matematiksel işlem sorularını yanıtlayan ve “Çömel, dur, kapıya 
bak, pencereye bak, kollarını aç, dans et, AKINCI ileri!” komutlarını da başarıyla yerine getiren AKINCI-1, insan kas 
sistemini ve hareketlerini birebir taklit etme yeteneğine sahip olduğunu göstererek, herkesin beğenisini toplamayı 
başarmıştır. Bunların yanı sıra görüntü işleme ile ilgili bir takım testler uygulanan AKINCI-1’e renkli geometrik şe-
killerin yerleri sorulduğunda eliyle gösterdiği, başıyla takip ettiği ve tek tek geometrik şekillerin isimlerini söylediği 

gözlemlendi.

Aradan geçen zaman zarfı içerisinde AKINSOFT 
Robotik Departmanı AKINCI-1 için AR-GE çalışma-
larını hız kesmeden sürdürüp yeni gelişmeler kay-
detmeye devam ediyor.

“İnsana ve İnsanlığa Değer Verilmeyen Köşe 
Kalmasın” anlayışıyla 2015 yılında insansı robot-
ların seri üretimine geçip insanların ihtiyaçlarına 
sunmayı planlayan AKINSOFT, robotların kafelerde, 
marketlerde, restoranlarda, parklarda, bahçelerde 
ve daha birçok alanda insanlara yardımcı olarak 
çalıştırılabileceğini öngörüyor. Bu sayede insanlar 
ağır işlerde çalışmayacak, bedenleriyle değil be-
yinleriyle üretecek.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
http://www.akinrobotics.com/akinsoft-insansi-robot-akinci1.php
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Türkiye’de üretilmiş ilk ticari insansı mobil robot olan AKINCI-2 

AKINSOFT’tan 18. yılında insanlığa armağan edildi
1995 yılında kurulan, vizyonlarıyla büyüyüp gelişerek, bugün in-

sanlık yararına Robotik Teknolojiler alanında yapay zeka ve insansı 
robotlar üzerine çalışmalar yapan AKINSOFT, 18. yılında AKINCI-2’yi 
kamuoyuna sundu. Türkiye’de teknolojinin elçiliğini üstlenen, gerek 
yazılım gerekse Robotik Teknolojiler konusunda dünyada yerini sağ-
lamlaştıran ve ülkemizin adını altın harflerle yazdıran AKINSOFT, üret-
meye, inovasyona ve son teknoloji ile çalışmalarına devam ediyor.   
   

Bilindiği üzere Türkiye’nin ticari anlamda ilk insansı robotu olan AKIN-
CI-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 bir-
den fazla nesneyi tanımlayabiliyor, dışarıdan aldığı fiziksel etkilere karşı 
dengesini koruyabiliyor, bulunduğu ortamı 3 boyutlu olarak algılayabili-
yor, yakınında bulunan kişilere doğru odaklanabiliyor, ellerini kullanarak 
cisimleri tutup kavrayabiliyor, kendisinden araştırması istenen şeyleri in-
terneti kullanarak ansiklopedik veri bankalarından tarayabiliyor, 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 destek almadan ayaklarının 
üzerinde durabilen AKINCI-2, AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür AKIN’ın vermiş 
olduğu komutları harfiyen yerine getirmekte ve enerjisini üzerinde bulunan lityum-polimer bataryalardan almaktadır.  
 
   Bu özellikleri sayesinde her sektörde kullanılması amaçlanan AKINCI-2’nin, 2015 yılından sonra her işletmede 
yerini alması hedefleniyor. Attığı her adımda gelecek nesillerin teknoloji ile daha rahat büyümesini hedefleyen, ge-
leceği öngörüp bu doğrultuda çalışmalarını yürüten AKINSOFT, bundan önce yaptığı gibi bundan sonra da teknoloji 
alanında en iyi şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.akinrobotics.com/akinsoft-insansi-robot-akinci2.php
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AKINSOFT Üreticinin de Gözdesi Oluyor  

Şeker Pancarında Verimi, % 100’ e Çıkaracak Tarım Robotu
AS- PNCR-1

Sektörel ve ticari yazılımların yanı sıra robotik teknolojiler 
konusunda da faaliyet göstermeye başlayan AKINSOFT, bu konuda ilk 
çalışması olan PNCR-1’in ilk saha çalışmasını başarı ile gerçekleştirdi. 
Tüm mekanik aksamları, elektronik devreleri ve yazılımları AKINSOFT’a 
ait olan PNCR-1 üreticinin yüzünü güldürecek.

Prototipinde iki çize halinde ekim yapan PNCR-1, geliştirilerek 10 çize ekim yapabilecek hale getirilecek. 
Gelecek dönemde pancar ekimi dışında toprak analizi, gübreleme ve yabancı otla mücadele konularında hizmet 
verecek olan PNCR-1, otomatik olarak pancar ekecek, intaştan sonra mükerrer ekim için kontrolleri 
gerçekleştirecek ve istenildiği zaman su ya da gübreleme için toprak analizi yapacak.

Görüntü işlem algoritmaları ve radyo frekansı yer algılama sistemiyle konumunu 
kendisi belirleyecek ve yapay zeka tümleşik sistemi sayesinde ekim işlemini 
kendisi gerçekleştirecek. 

Tarla sahibinin ekimin yapılacağı alanı bir kez tanımlamasından sonra 
başka herhangi bir komut kullanmaksızın ekim, gübreleme, ilaçlama ve zararlı 
otlardan arındırma gibi işlemleri yapacak olan PNCR-1; ülkemizde şeker 
pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçiyi, diğer bir 
ifadeyle 3 milyon insanı yakından ilgilendiriyor. Şeker pancarı; şekerin yanı 
sıra tarım, hayvancılık, yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç 
içe geçmiş olduğundan PNCR-1’in bu sektörlerde büyük bir ivme yaratması 
bekleniyor.

 
Tohum seçme ve ekme üniteleri 

tamamlanan robotun gelecek dönemlerde 
güneş enerjisi ile çalışan versiyonunun 
üretimi planlanıyor.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
http://www.akinrobotics.com/akinsoft-tarim-robotu.php
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AKINSOFT’un Tarım Robotu AS-PNCR-2, Saha Çalışmasını Gerçekleştirdi

   30 Mayıs 2011 tarihinde duyurulan, AKINSOFT Robotik Departmanı tarafından tasarlanıp, üretilen ilk robotik 
sistem olan PNCR-1’in devam eden AR-GE faaliyetleri, başarı ile sonuçlandı ve tarım robotu prototipi PNCR-2, 
AKINSOFT ve 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. 
   Yukarıda bahsi geçen şartları laboratuvar ortamında 
gerçekleştiren ve deneylerle kararlılığı ispatlanan 
PNCR-1’in üzerine, 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. 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. Ardından Konya–İstanbul yolu üzeri 
Çaltı Köyü’nde gerçek arazi şartlarında geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak hazırlanan tarlada ekim işlemi 
gerçekleştirilmiş ve sistemin kontrol altyapısı kalibre edilmiştir.

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.akinrobotics.com/akinsoft-tarim-robotu.php
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İnsansı Robot Projesi 3. Prototip (AKINOID)

Bilişim ve teknoloji kelimelerinin Türkiye’de bilinirliğini artıran ve attığı teknolojik adımlarla bu alanı ülkemizde 
en üst seviyelere çıkaran AKINSOFT, dünyada bu alanda yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Bu bilinçle girdiği 
Robotik Teknolojiler çalışmalarının meyvelerini almaya başlayan AKINSOFT, İnsansı Robot AKINOID-3’ü (AKINCI-3) 
çok yakında videosu ile kamuoyuna tanıtıldı.

   AKINSOFT yetkilileri tarafından yapılan açıklamada AKINCI serisinin 3. robotu ve sonraki dönemde çıkacak 
olan prototiplerinin AKINOID olarak adlandırılacağı dile getirildi. Ayrıca yapılan açıklamada AKINOID-3 (AKINCI-3) 
insansı yapıya daha yakın olarak üretildiğini, yapay zekasıyla öğrenebilme kabiliyetine, jest ve mimiklere sahip 
olduğu belirtildi. Yayınlanan kısa tanıtım videosunda 
uzuvlarındaki hareketliliği, karşısındaki insanla 
etkileşime geçtiği ve oyun oynayabildiği gözlemlendi. 
AKINOID-3, “Çok Yakında” adlı kısa tanıtım videosuyla 
Türkiye’de ve Dünya’da yoğun bir ilgiyle karşılanacağa 
benziyor. AKINSOFT Yetkilileri robotik çalışmalarının 
bununla sınırlı kalmadığı AKINOID-3’le eş zamanlı 
robotik uygulama merkezinde kullanıma başlayacak 
garson robot çalışmalarında da ciddi yol kat edildiğini 
ve ocak ayı içerisinde tamamlanmasını planlandıklarını 
belirtiler. AKINSOFT’un robotik teknolojiler konusundaki 
çalışmaları ülkemizin bu alandaki ciddi gelişiminin 
canlı örneği niteliğinde. Bilindiği üzere; 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 
anlatabiliyordu. Bütün bu özelliklerin yanı sıra daha insansı bir yapıyla kabiliyeti ve işlem gücü artırılan AKINOID-3 
(AKINCI-3), sürpriz özellikleriyle çok yakın zamanda tüm kamuoyu ile paylaşılması öngörülmektedir. 

   AKINSOFT 2015 vizyonu olan 2015 yılında İnsansı Robotların seri üretimine geçme projesi için de çalışmalarına 
başladı. 2015 AKINSOFT’un yılı olarak hafızalarda yer edecek ve tüm Dünya AKINSOFT’un teknolojik çalışmalarını 
konuşacak.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
http://www.akinrobotics.com/akinsoft-insansi-robot-akinci-3-akinoid-3.php


14 www.akinsoft.com.tr www.wolvox.com

Türkiye’nin İlk ve Tek Robot Garsonu ADA

26 Mart 2015 tarihinde açılışı yapılan Türkiye’nin ilk Robotik Uygulama Merkezi niteliğini de taşıyan Cadde Meram 
Kafe & Robotik Uygulama Merkezi’nde Robot Garson ADA misafirlere hizmet vermeye başlamıştır. 

İnsansı robot çalışmalarında sıkça sorulan “Bu robotlar ne iş yapacak?” sorusunun cevabı niteliğinde hizmete 
açılan Cadde Meram Kafe & Robotik Uygulama Merkezi’nde faaliyete geçen Robot Garson ADA, ziyaretçilerinin 
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye’de ilk olacak bir konseptle hizmete başlayan Cadde Meram Kafe & Robotik 
Uygulama Merkezi’nde görev yapan 150 cm boyunda, 30 kg ağırlığında olan ve yapay zekaya sahip Robot  Garson 
ADA, meraklı bakışlar eşliğinde yiyecek ve içecek servisine başladı. 

AKINSOFT yapmış olduğu çalışmalarla Robotik 
Teknolojiler dalında ülkemize yeni bir soluk getirmiştir 
ve bu hedeflerine doğru emin adımlar ile ilerlerken 
26 Aralık 2015 tarihinde Türkiye’nin İlk İnsansı Robot 
Fabrikası’nın temel atama törenini gerçekleştirmiştir.

Robotik teknolojiler gün geçtikçe tüm sektörlerde yerini 
almaya başlamıştır. Kullanım alanları açısından akla 
gelebilecek her sektörde var olmaya adaydır. Alışveriş 
merkezlerinde, maden ocaklarında, havalimanlarında 
ve daha birçok alanda kullanılması hedeflenen 
robotlar, insanın yerini almak için değil insanın iş 
yükünü hafifletmek için üretilmiştir. İnsansı robotların 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte en başta insana verilen değer artacak, kaliteli iş verimliliği sağlanmış 
olurken, insanların sosyal yaşamları da daha sağlıklı hale getirilecektir. 

Attığı her adımda gelecek nesillerin, teknoloji ile daha rahat büyümesini hedefleyen, geleceği önceden görüp, bu 
doğrultuda çalışmalarını yürüten AKINSOFT, bundan önce yaptığı gibi bundan sonra da teknoloji alanında en iyi 
şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edecektir. 

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.akinrobotics.com/akinsoft_garson_robot_ada.php
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Robot Hostes ADA

Gerçekleştirdiği teknolojik çalışmalarla Türkiye’de ve dünyada ilklere imzasını atmaya devam eden AKINSOFT, ileri 
teknolojiler alanında Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor. Bu bilinçle hız kesmeden çalışmalarına devam 
eden AKINSOFT, şirketleştiği 4 Aralık 1996 tarihini ‘Dünya Bilişimciler Günü’ olarak, dünyaya armağan ettiği ve 
o günden itibaren her yıl 4 Aralık gününü ‘Dünya Bilişimciler Günü’ olarak kutlamaya devam etmektedir. 04 
Aralık 2015 tarihinde bilişim sevenlere 
harika bir hediye veren AKINSOFT, son 
çalışması olan Robot Hostes ADA Çok 
Yakında tanıtım videosunu kamuoyuyla 
paylaştı. 

AKINSOFT’un 2015 vizyonu olan insansı 
robot Fabrikalarının temellerinin atıldığı 
26 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
11. Bonus Dönemi Ödül Taktim ve Temel 
Atma organizasyonunda Robot Hostes 
ADA AKINSOFT Çözüm Ortaklarının 
beğenisine sunuldu. ADA ve AKINCI 
robotlarından etkilenerek yapılan Robot 
Hostes ADA, Broşür dağıtma, ürün 
tanıtımı, görüntü işleme teknolojisiyle 
yüz tanıma, insanlarla iletişim ve 
etkileşim kurma, yürüme, konuşma, 
görme, gelişmiş teker teknolojisiyle 
yüksek manevra kabiliyeti ve her 
ortamda çalışabilme yeteneği, 
insan hareketlerini taklit edebilen 
eklem yapısına sahip kollarıyla 
programlanabilir birçok hareket 
yapabilmektedir. Robot Hostes ADA’lar 
seri üretime geçilmesiyle birlikte 
havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş 
merkezlerinde ve birçok alanda 
ilerleyen dönemlerde hizmet vermeye 
başlayacaklar.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
http://www.akinrobotics.com/akinsoft_robot_hostes_ada.php
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AKINSOFT İnsansı Robot Fabrikaları Temel Atma Töreni (AKINROBOTICS)

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olan Konya’da 26 Aralık 2015 
tarihinde gerçekleşen organizasyona katılan AKINSOFT Çözüm Ortakları ve davetliler, Türkiye’nin ilk İnsansı Robot 
Fabrikalarının temel atma töreninde tarihi bir ana şahitlik etmiş oldu.

Temel Atma Töreninde kısa bir konuşma yapan AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi 
Dr. Özgür AKIN, “AKINSOFT’un, 2010 vizyonu robotik teknolojiler alanında Ar-Ge faaliyetleri başlatmaktı. Biz 

bunu 1 yıl önceden tamamlayarak 2009 yılında 
çalışmalarımızı başlattık ve 2011 yılında Türkiye’nin 
ilk insansı robot’u AKINCI-1’i tanıttık. Ardından, şeker 
pancarı ekiminde verimi %95’lere çıkaran PNCR-1 
ve PNCR-2’yi tamamladık. Devamında 2013 yılında 
Türkiye’nin ilk insansı mobil robotu olan AKINCI-2’yi, 
2015’te ise AKINCI-3’ü (AKINOID) sizlerle paylaştık. Bu 
çalışmalarımız yerel, ulusal ve uluslararası medyada 
geniş yer buldu.

AKINSOFT, bu çalışmalarını yürütürken hiçbir 
sermaye desteği almadan kendi öz sermayesiyle 
geliştirmiştir. Bu çalışmalarının en yenisi Türkiye’nin 
ilk Robot Garsonu ADA, Cadde Meram Kafe ve Robotik 

Uygulama Merkezi’nde hizmet vermeye başladı.  Son olarak, ADA ve AKINCI robotlarından esinlenerek Robot Hostes 
Ada’yı tamamladık. Robot Hostes Ada, çok yakında havalimanlarında, otogarlarda broşür dağıtırken, avm’lerde, 
marketlerde ürün tanıtırken göreceğiz.

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
http://www.akinsoft.com.tr/as/faaliyet/sem_toplanti/byt_tr_2014/index.php
http://www.akinsoft.com.tr/as/faaliyet/sem_toplanti/byt_tr_2014/index.php
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AKINSOFT, bir vizyon şirketidir ve 20 yıl önce 
belirlediği hedeflerini tek tek yerine getirmiştir. 
Şimdi de 2015 vizyonumuz olan İnsansı Robot 
Fabrikalarımızın temelini atmak için bir araya geldik. 
2015 vizyonu bizim için bir kilometre taşı ve bizleri 
daha büyük sorumluluklara götürecek bir istasyondur. 
Gelecek nesillerin teknoloji ile yaşam kalitelerini 
yükseltmeyi hedefleyerek çıktığımız bu yolda, çok 
büyük adımlar attığımızın göstergesi olan İnsansı 
Robot Fabrikalarımız hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

AKINSOFT’un kuruluşunda belirlediği tüm vizyonlarını 
gerçekleştirdiğine değinen AKIN, “1995 yılında 28 
yıllık vizyonlarımızı belirlerken 2023 vizyonumuzu 
açıklamayıp; 2015 vizyonumuzu gerçekleştirdiğimiz gün yani bugün açıklayacağımızı belirttik. Şimdi sizlerin 
huzurunda 2023 Vizyonumuz açıklamak istiyorum. 2023 vizyonumuz Uzay Teknolojileri alanında Ar-Ge çalışmaları 
başlatmak ve AKINSOFT Yüksek Teknoloji Üniversitesi kurmaktır.
Yüksek teknoloji alanındaki çalışmalarımız, öncelikli olarak bulunduğumuz coğrafyada yaşayan insanların 
kalkınmasını sağlayacak sonra da insanlığa değer götürecek niteliktedir.” dedi.

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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AKINSOFT Çözüm Ortağı Yapılanması: 

23.12.2016 tarihi itibariyle AKINSOFT programlarının satışı ile yetkili;
 AKINSOFT’un dünyada 28 ülkede; 2000’i aşkın Çözüm Ortağı bulunmaktadır. Her geçen gün artan Çözüm Ortağı 

sayısı ile AKINSOFT, dünyada hızla yayılmaktadır. 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, Kamerun, Norveç, Filistin, Tanzanya, Yemen, Mısır, Gürcistan, Amerika Birleşik 
Devletleri, Rusya, Uganda ve Özbekistan olmak üzere toplam 28 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. 

Aşağıdaki haritada Türkiye’deki Çözüm Ortağı yapılanmamız gösterilmiştir. İkinci Haritada ise Çözüm Ortağımızın 
bulunduğu ülkeler belirtilmektedir. Tüm Çözüm Ortakları’mızın iletişim bilgilerine www.akinsoft.com.tr  web 
adresinden ulaşılabilir.

İstatistiksel Bilgilerle AKINSOFT Türkiye Çözüm Ortağı Kategori Oranları (23.12.2016 )

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

Bölge Müdürlüğü : % 0,22
Bölge Bayi : % 3,65
Ana Bayi : % 4,47
Bayi : % 24,57
Satış Noktası : % 67,01

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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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https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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Dünya’da AKINSOFT`un Bulunduğu Ülke Sayısı / Oranı : 28 / % 10,69

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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AKINSOFT Reklam – Basın – Sponsorluk – Sosyal Sorumluluk – Fuar Çalışmaları:

AKINSOFT Medya Sektöründe; INOVAX

AKINSOFT’un Halkla İlişkiler ve Reklam Departmanı’nın yönetiminde çıkarılan ve Mayıs 2009’da yayınlanmaya baş-
layan Inovax isimli teknoloji, bilim ve ekonomi içerikli dergi, medya sektörüne de yeni bir soluk getirmiştir. 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 iline ve dünyada 28 ülkedeki Akınsoft Çözüm Ortakla-
rı’na ve müşterilerine ücretsiz olarak gönderilen Inovax’ın, ayrıca şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek 
ve odalara kadar birçok alanda dağıtımı gerçekleşmektedir.   

Aşağıdaki listede AKINSOFT’un tanıtı-
mının ve reklam çalışmalarının bir kıs-
mına yer verilmiştir. 
Diğer gezi, seminer, bayi çalışmaları, 
eğitim çalışmalarının tamamı www.
akinsoft.com.tr web adresinde yer al-
maktadır.

AKINSOFT Reklam ve Fuar Çalışmaları

AKINSOFT İnsan Kaynakları

AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi, tüm Çözüm Ortaklarımızın faydalanabildiği AKINSOFT Bonus Sistemidir.
Belirlenen kriterlere göre Çözüm Ortaklarımız bonus kazanmaktadır.
Bu sistemde bonus kazanmak için sadece yapılan satışlar değil, AKINSOFT ile ilgili çalışmalar, kurumsallığa verilen
önem, AKINSOFT’u takip etmek gibi birçok etken önem arz etmektedir.
Bonus sistemi 01 Ağustos – 31 Temmuz dönemleri arasında toplam 3 kategoriden oluşmaktadır. Dönem bitiminde
Türkiye genelinde dereceye giren Çözüm Ortakları otomobil, Lcd Tv, notebook, projeksiyon cihazı gibi bir çok ödülün
sahibi olmakta, başarıyı elden ele taşıyacak olan Altın Klavye Üstün Başarı ödülü de her yıl Bölge Bayi Bonus 1. sine
takdim edilmektedir. Ayrıca her yıl dönem sonunda geleneksel AKINSOFT Ödül Takdim Töreni ve Tatil Organizasyonu
düzenlenmektedir.

AKINSOFT başta Atv, Show Tv, Kanal D, Star, CNN Türk, Discovery Channel, NTV, Haber Türk, National Geographic
Channel olmak üzere bir çok ulusal kanalda reklam ve sponsorluk çalışmalarına imza atmıştır. Ayrıca yerel televiz-
yon ve gazete reklamları ile bölgesel çalışmalara önem vermiştir.
Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan fuar çalışmalarında daima ön planda olmaya özen gösteren AKINSOFT ulusal
anlamda etkin rol oynayan CeBIT Eurasia, Compotek, Compex, Telecom Eurasia gibi fuarlarda birçok kez yerini
almıştır.

AKINSOFT 2005 yılında inşa ettiği plazasında 28 departman ile hizmet vermektedir.
Takım çalışmasının esas olduğu şirketimizde her geçen gün personel sayımız hızla artmaktadır.
Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden kork-
mayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete 
kazandırmaktır. 

AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
http://www.inovax.net/inovax/
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Kilometre Taşlarımız:

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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AKINSOFT İrtibat Bilgileri:

AKINSOFT KONYA

CADDE MERAM
AKINROBOTICS İNSANSI ROBOT FABRİKASI

(İnşaat Halinde)

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: Selam Mah. Yenı Meram Cad. No:286 
Meram / KONYA

İrtibat:   0 332 325 17 71 

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

İrtibat:  444 40 80

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? Nasıl Giderim?

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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/maps/place/Cadde+Meram+Kafe/@37.854931,32.426093,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf4a19353e174914f?hl=tr-TR
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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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.digimarketim.com
•  www.akinsoftstore.com
•  www.akinsoftstore.net
•  www.akinsofteticaret.com 
•  www.akinsofteticaret.net 
•  www.akinsoftonline.com
•  www.e-mutabik.com
•  www.ticaretalani.com
•  www.teknopano.com
•  www.mavigucuhissedin.com
•  www.cafeplus.com.tr

•  www.cafeplusfilter.com 
•  www.cafeforumcafe.com 
•  www.akinrobotics.com
•  www.roboliza.com
•  www.akinoid.com
•  www.ozgurakin.com.tr
•  www.ozgurakin.com
•  www.drozgurakin.com
•  www.caddemeram.com

MİSYONUMUZ
   Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemizde ve tüm dünyada AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağını 
kurmak ve tüm sektörlere yüksek teknoloji ulaştırmaktır.

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

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 Müdürlüğünü 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. 

http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com
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.roboliza.com
http://www.akinoid.com
http://www.ozgurakin.com.tr
http://www.ozgurakin.com
http://www.drozgurakin.com
http://www.caddemeram.com
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2010 vizyonu;
• Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarını başlatmak,
• AKINSOFT İstanbul Plaza’yı Açmak,
(2010 yılı vizyon içerisinde yer alan; Robotik Teknolojiler konusun-
da Ar-Ge çalışmalarını başlatmak ve AKINSOFT İstanbul Plazayı 
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 hedeflemek-
tedir.

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

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

   Sonuç olarak; hiç bir sermaye desteği almadan, kendi öz sermayemizle 2000, 2005, 2010 ve 2015 vizyonlarımı-
zı başarıyla gerçekleştirdik. Biz yapacağımızı söylediğimiz her şeyin arkasında duruyoruz. 1995 yılından bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz planlar, 2023 vizyonumuzu da başarıya ulaştıracağımızın haber-
cisidir.

Biz hayal kurmayız, plan yaparız...

     AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
KONYA 2017

 351ASTKOZ18

https://www.facebook.com/akinsoft
https://twitter.com/akinsoftyazilim
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http://www.akinsoft.com.tr
http://www.wolvox.com

