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Algan’dan yeni robotik proje: 

Otomatik süt sağma
Türkiye’de ilk defa, sürü yönetim otomasyonu ve birçok 
ürünü yerli olarak üreten Algan Yazılım, yeni robotik 
projesiyle; sütün otomatik sağılması, yemin otoma-
tik dağıtılması ve dışkının otomatik temizlenmesini 
sağlayacak.
Fatma Ağaç

2004 yılında kurulan ve 2007’den bu yana Hacettepe Teknokent’te faaliyetlerini 
sürdüren Algan Yazılım ve Bilişim Tic. Ltd. Şti., bilişim teknolojilerinin yanı sıra 
otomasyon, elektronik ve elektro-mekanik teknolojilerinden de yararlanıyor. 
Hayvancılık alanında, görüntü işleme teknikleri ve robotik uygulamaları 
kullandıklarını belirten Genel Müdür Fatih Mehmet Güleç, yeni 
başlayacakları robotik projesinin sonlanmasıyla, yemin otomatik dağıtıldığı, 
dışkının otomatik temizlendiği, sütün otomatik sağıldığı ve insanın sadece 
veteriner hizmetleri için sürüye karıştığı çiftlikler kurabileceklerini duyurdu. 

Türkiye’de ilk defa, bir sürü yönetim otomasyonu, tanımlayıcı 
kemer, pedometre, süt ölçer ve panelleri, yerli olarak 
ürettiklerini anlatan Güleç, projeyle uluslararası kalite 
standartlarına uyum sağlandığını ve çok yüksek fiyatlarla 

ülkemize ithal edilen ürünlerin yerli muadillerine ulaştıklarını bildirdi. Güleç, 
hayvancılık alanında geliştirdikleri projeleri ve nasıl başarılı olduklarını 
Bilişim Dergisi’ne anlattı.

http://www.bilisimdergisi.org/s146
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-Ne zaman kuruldunuz ve ne zamandan beri teknokent içerisinde faaliyet 
gösteriyorsunuz?

-Firmamız, 2004 yılında kuruldu. 2007 yılından bu yana Hacettepe Teknokent’te faaliyet 
gösteriyor. Hayvancılıkta Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification-RFID) 
Çözümleri, Süt Sağım Sistemleri, Besi Hayvancılığı, Sürü Yönetim Yazılımı ve Bireysel Yemleme 
Sistemleri’ne yönelik projeler üretiyoruz.

-Firmanızın amacı, hedefi ve faaliyet alanı nedir?

-Önceleri sadece bilişim teknolojilerine odaklanmışken, 2009 yılından bu yana hayvancılık 
alanında bilişim teknolojileri ve beraberinde otomasyon, elektronik ve elektro-mekanik 
teknolojilerine geçiş yaşadık. Halen hayvancılık alanında teknolojinin hemen hemen tüm 
dallarından faydalanarak ürün üretmeye doğru yol alıyoruz.

- Üzerinde çalıştığınız projeleriniz nelerdir?

-Hayvancılık alanında, görüntü işleme teknikleri, robotik uygulamaları vb. Yeni başlamak üzere 
olduğumuz robotik projesinin de sonlanması ile çok yakında, yemin otomatik dağıtıldığı, dışkının 
otomatik temizlendiği, sütün otomatik sağıldığı, insanın sadece veteriner hizmetleri için sürüye 
karıştığı çiftlikler kurabileceğiz. 

-Bir başarı öyküsü olarak değerlendirilecek, Türkiye’de bir ilk sayılacak projeniz 
bulunuyor mu? Projenize ilişkin bilgi verir misiniz?

-Türkiye de hayvancılık alanında yazılım-elektronik ve mekanik bir arada proje üreten hiç 
firma yoktu. Biz ise sadece bir yazılım firmasıydık. Ancak temelde mühendis olmamız, sorun 
çözebilme kabiliyetimiz ve bilmediğini doğru insanlarla paylaşarak çözebilme yeteneğimiz ile, 

bugün hem bir yazılım-elektronik-makina firması olduk, hem de çok yüksek fiyatlarla ülkemize 
ithal edilen ürünlerin yerli muadillerine ulaştık. İnşallah, 2013 hedefi cirosunu sağladığımız 
zaman, bu projelerin tümü için devletten aldığımız desteği, sadece bir yılda ödeyeceğimiz vergi 
ile karşılamış olacağız.

Türkiye’de ilk defa, bir sürü yönetim otomasyonu, tanımlayıcı kemerler, pedometre, süt ölçer 
ve panelleri ile birlikte yerli olarak üretildi. Proje, Algan Yazılım tarafından TÜBİTAK desteği 
alınarak Hacettepe ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile geliştirildi. Proje ile uluslararası kalite 
standartlarına yüzde 100 uyum sağlandı. 

-Size başarıyı getiren etkenleri açıklar mısınız? Firmaların başarıyı yakalamaları için 
özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor?

-Sadece başarı için çalıştım, mali kazanç hep sonlarda oldu. Bunun için maneviyatı yüksek 
değerlere sahip çıktım. İnancımı, kültürümün ruhani değerleri ile destekledim. 
Firmama eleman almadım, hepsini stajerlikten kendim eğittim. Böylece, projelerde fayda 
sağlayamayacak kişilerle daha yolun başında hiç vakit kaybetmedim.

Devlet hibelerine, özenle proje hazırladım. Akademik yönüm, bu projelerin geçmesinde çok 
büyük fayda sağladı. Bu projelere sonuna kadar uydum, sadece gelir elde edici önlemler olarak 
değil, projelerimizi nizami hale getiren yöntemler olarak hibe programlarını tüm personelime 
benimsettim.
Boş bir sahada, zor çalışma koşullarını tercih ettim. Sahada rakip olmadığı gibi, çok kolay 
çıkmasının da zor olduğu bir alanda çalışmalar yaptım. Bu işimi çok zorlaştırmış olsa da, 
korkusuz bir hayatı olası zorluklara tercih ettim.
 
-Ekonomik büyüklüğünüzden ve ekonomideki yerinizden sözeder misiniz?

-Bir yıl içerisinde yakaladığım satış oranı, hayvancılık sektöründe diğer yerli firmaları yakaladı. 
Projelerimizi devam ettirmek nasip olursa, 4 yıl içerisinde ciromuzu 10 kat yükseltmeyi 
bekliyoruz.
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