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Hektaş çiftçilere akıllı tarımı, çiftçiler de tarımdaki sorunları anlattı 

Hektaş’ın Akıllı Tarım TIR’ı 10 bin çiftçiye ulaştı 
 

Çiftçilere akıllı tarım uygulamalarını anlatmak amacıyla yola çıkan Hektaş Akıllı Tarım TIR’ı, 
ilk yılda 19 şehre ve 30 ilçeye giderek 10 bine yakın çiftçiye ulaştı. Proje kapsamında 
teknolojik tarım teknikleri çiftçilerle paylaşılırken, tarımsal sorunlar ve çiftçilerin talepleri 
dinlendi. Bu bilgiler yapay zeka destekli özel bir sistemde toplandı ve Türkiye’nin tarım 
sorunları haritasını çıkarmak için önemli bir adım atıldı. 
 
 

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve 
dünyayla rekabeti artırma hedefiyle “Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda” projesini başlattı. Proje 
kapsamında hazırlanan özel TIR, 15 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıktı ve Türkiye’nin 7 
bölgesine giderek 19 şehir 30 ilçede çiftçilerle buluştu. Çiftçilere akıllı tarım tekniklerinin 
anlatıldığı TIR ile toplam 5 bin 200 kilometre yol gidilerek 10 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. 

Gidilen her il ve ilçede çiftçiler sorunlarını ve taleplerini de aktardı. Bu bilgiler yapay zeka 
destekli algoritmik bir sistemde toplandı ve anlamlı verilere dönüştürüldü. Türkiye’nin tarım 
sorunları haritasını çıkarmaya hazırlanan Hektaş, benzer projelerle Türkiye’deki 3 milyon 
çiftçiye ulaşmayı hedefleyecek.  

“Biz onlara akıllı tarımı anlatıyoruz, onlar da bize dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor” 

Bu yıl ilk etabı tamamlanan projeyle ilgili konuşan Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, 62 
yıldır Türkiye tarımını geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltacak teknik çözümler geliştirmek için 
çalıştıklarını söyledi. Ortakçıer, şöyle devam etti: “Türkiye’de 3 milyona yakın çiftçi var. Bu 
çiftçilere güncel tarım teknolojilerini anlatmamız, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. 
Birinin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyordu. 62 yıllık tecrübeye sahip bir kurum olarak bunu 
biz yapmalıyız dedik ve yola çıktık. Biz onlara akıllı tarımı anlatıyoruz, onlar da bize dertlerini, 
sıkıntılarını anlatıyor. Her bir çiftçimizin söylediğini not ediyor, yapay zeka destekli algoritmik 
bir sistemde bu notları anlamlı veriler haline getiriyoruz. Daha ilk yılda 10 bine yakın çiftçiye 
direkt, 100 bine dolaylı olarak ulaştık ve Türkiye’nin tarım sorunları haritasını çıkarmak için 
önemli bir adım attık. Proje önümüzdeki yıllarda devam ettikçe yeni bilgileri sisteme 
ekleyeceğiz. Buradan elde ettiğimiz veriler de yaptığımız işin ve sektörün pusulası olacak.” 

 “Artık ‘Tarım 4.0’ zamanı” 

Milli tarım hedefini vurgulayan Ortakçıer, “Bir OYAK Grubu şirketi olarak yenilikçi olmak bizim 
en önemli özelliğimiz. Grubumuzun günceli takip eden stratejileri doğrultusunda, tarım 
alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Milli tarım hedefine ulaşmak için 



 
 

 

öncelikle tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak, istikrarlı bir üretim için teknolojiyi 
kullanmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerekiyor. Hem çiftçinin 
hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak 
zorundayız. Artık ‘Tarım 4.0’ zamanı” dedi. 

 

Editöre not: 

• Akıllı tarım uygulamalarının ve geleceğin tarım teknolojilerinin gösterildiği TIR ile 19 şehirde 30 
ilçeye gidilerek, toplam 5 bin 200 kilometre yol yapıldı.  

• Proje kapsamında gezilen iller: Sakarya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, 
Antalya, Isparta, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Malatya, 
Eskişehir ve Ankara. 

• Projeyle 10 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. 

• Etkinlikte; çiftlik simülasyonu, drone kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makineleri, iyi tarım 
uygulamaları eğitimi gibi içerikler yer aldı. 

• Çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi. 

 

Hektaş Hakkında: 

Bir OYAK Grup şirketi olan HEKTAŞ, Türkiye bitki koruma sektörünün lider markalarından biri olup, Türkiye’nin 
ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 250’den fazla bitki koruma ve bitki besleme ile 30’a yakın hayvan 
sağlığı ilacı ve yem katkı ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmaktadır. 62 yıllık geçmişe sahip olan HEKTAŞ, 
mevcut ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya 
saygılı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaktadır. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yüksek kapasiteli modern tesisinde çalışmalarına devam eden HEKTAŞ, yenilikçi ilaçların ürün portföyüne 
eklenmesi için Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. “Akıllı Tarımın Öncüsü” mottosuyla ülkemiz tarım sektörünün 
çözüm ortağı olan HEKTAŞ, uluslararası sertifikaları ve standartları, modern üretim tesisleri, üretim kapasitesi ve 
yetenekleri, güçlü altyapısı, lojistik ve teknik servisi ile Türkiye tarımına verdiği desteği artırarak devam 
ettirmektedir. Daha fazla bilgi için: www.hektas.com.tr  
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