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Firma Hakkında
About Company

NCT Akademi Robotik bünyesinde bu projede, hastane,
havaalanı, otobüs terminalleri, kamu binaları gibi kapalı
ortamlarda sağlık personellerinin ilk yardım bünyesinde
yardımcı olmak ve gerekli olan ön işlemleri
gerçekleştirmek üzerine bir tam otonom yardımcı robot
tasarımı ve bu tasarıma ait prototip üretimi
amaçlanmıştır. Projede, özellikle nüfus- sağlık kuruluşları
sayısı oranı yoğun olan bölgeler için (doğu bölgeleri ve
İstanbul gibi metropol şehirler) yoğunlukla mücadelede
insan faktörünü aradan çıkarmaya yönelik çalışmalar
yapılmaktadır

In this project within the body of NCT Academy Robotics,
it is aimed to design a fully autonomous assistant robot
and to produce a prototype of this design, to assist
healthcare personnel in first aid and to perform the
necessary
preliminary
operations
in
closed
environments such as hospitals, airports, bus terminals,
and public buildings. In the project, studies are carried
out to eliminate the human factor in the fight against
density, especially for regions with a high number of
population-health institutions (eastern regions and
metropolitan cities such as Istanbul).

Firma Projeleri ve Çalışmaları
Company Projects and Works

Otonom Robot sistemleri
NCT Akademi Robotik bünyesinde bu çalışmada turizm
sektöründe çokça karşılaşılan hizmetin kalitesi ve sunum
hızındaki sıkıntıya karşı çalışma yapılacaktır. Otonom bir
araç ile servis işlemlerini ve sipariş alma işlemlerini kendi
kendine yapan ve işleyip merkeze yollayan bir tam
otonom araç tasarım ve üretimi amaçlanmıştır.

Autonomous Robot Systems
In this study, within the body of NCT Academy Robotics, a study will be carried out against the problem of the quality of
service and the speed of delivery, which are frequently encountered in the tourism sector. It is aimed to design and
manufacture a fully autonomous vehicle that performs service and order-taking operations with an autonomous
vehicle, and processes and sends it to the center.

Firma Ürünleri
Company Products

OTONOM LOJİSTİK ROBOTU
Günümüzde, pandemi sürecinin yaşanması ile lojistik
sektöründe iş yoğunluğu önemli derecede artış
göstermiştir. Ayrıca iş yükündeki bu artışa paralel olarak
çalışan sayısı çok olan kurumlarda bu lojistik ürünlerin
dağıtılmasında büyük bir iş yükü oluşturmuştur. Lojistik
firmalarındaki yüz yüze teması azaltmak ve kurum içi
evrak vb. dağıtımını temassız olarak gerçekleştirerek
hizmet kalitesini arttırmak için tam otonom lojistik
dağıtım
robotu
tasarımı
ve
prototip
üretimi
gerçekleştirilmiştir. Otonom bir araç ile lojistik işlemlerini
kendi kendine yapan ve işleyip merkeze yollayan bir tam otonom araç tasarım ve üretimi amaçlanmıştır. Bu proje,
pandeminin baş göstermesi ile lojistik kuruluşlarında çalışanlar arasında yüz yüze bir iletişimin engellenmesi için
alternatif amaçlı yapılmıştır. Bu bağlamda sorun tespiti, çözüm hipotezi, yerlilik ve özgünlük hedef kitlesinin
açıklamaları yapılmıştır

AUTONOMOUS LOGISTICS ROBOT
Today, with the pandemic process, the work intensity in the logistics sector has increased significantly. In addition,
parallel to this increase in workload, institutions with a large number of employees have created a great workload in the
distribution of these logistics products. Reducing face-to-face contact in logistics companies and in-house documents
etc. A fully autonomous logistics distribution robot design and prototype production was carried out in order to increase
the service quality by performing the distribution without contact. It is aimed to design and manufacture a fully
autonomous vehicle that performs the logistics operations by itself and processes and sends it to the center with an
autonomous vehicle. This project has been made for an alternative purpose to prevent face-to-face communication
between employees in logistics organizations with the outbreak of the pandemic. In this context, explanations of the
target group of problem determination, solution hypothesis, locality and originality were made.

