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Geleceğin tarım teknolojilerini çiftçilere anlatmak için yola çıkan  

Hektaş akıllı tarım seferberliği başlatıyor 
 

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve 
dünyayla rekabeti artırma hedefiyle akıllı tarım seferberliği başlatıyor. Türkiye’nin yedi 
bölgesinde 10 binden fazla çiftçiye akıllı tarım uygulamalarını anlatmak için 15 Temmuz’da 
İstanbul’dan yola çıkacak olan Hektaş, 5200 kilometre yol yaparak 19 ilde 30 ilçeye gidecek. Akıllı 
tarım simülasyonu ve geleceğin tarım teknolojileriyle donatılan TIR’ın ilk durağı 16 Temmuz’da 
Sakarya’nın Geyve ilçesi olacak.  

Hektaş, çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırma 
hedefiyle “Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda” projesini başlattı. Proje kapsamında hazırlanan özel 
TIR ile 19 şehirde 30 ilçeye gidilerek akıllı tarım uzmanlarının çiftçilerle biraraya gelmesi 
sağlanacak. Akıllı tarım simülasyonu ve geleceğin tarım teknolojileriyle donatılan TIR ile toplam 
5200 kilometre yol yapılarak 10 binden fazla çiftçiye ulaşması planlanan projeye çocuklar da 
dahil edilecek ve çeşitli atölyeler düzenlenerek çocukların tarımla ilişki kurması sağlanacak. 

16 Temmuz Pazar günü Sakarya’da Geyveli çiftçilerle buluşacak olan akıllı tarım TIR’ı, 17-18-19 
Temmuz’da Bursa’da olacak ve ardından Ege Bölgesi’ne geçecek. Çiftlik simülasyonu, drone 
kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makinaları, iyi tarım uygulamaları eğitimi gibi içeriklerin 
yanı sıra çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek ve etkinlik sonrası Akıllı Çocuk dergisi ve 
hediyeler dağıtılacak.  

“Tarım 4.0 zamanı” 
Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Dışa bağımlılığın azaldığı, iç talebi kendi kendimize 
karşıladığımız, çiftçimizin güçlendiği bir ülke hayalimiz var. Zira vatanımızın bereketli 
topraklarına ve bu toprakları süren çiftçilerimize inanıyor, hayallerin de ancak çalışarak 
gerçeğe dönüşeceğini biliyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz bu topraklardaki üretimi ve verimi 
artıracak çalışmalarımız yıllardır sürüyor. Bir yandan Ar-Ge merkezimizde mühendislerimiz 
ürünler geliştirmek için çalışıyor, bir yandan saha ekibimiz çiftçilerimizin güncel tarım 
uygulamalarına hakim olması için uğraşıyor. Şimdi de, 62 yıldır süren çabasıyla sektörün 
ağabeyi konumundaki Hektaş olarak üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu projeyi hayata 
geçirmenin gururunu yaşıyor, çiftçilerimizin tarım teknolojileriyle ilişki kurmasını sağlamak ve 
çiftçilerimizi donatmak amacıyla yola çıkıyoruz” dedi. Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım 
teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak gerektiğini belirten Ortakçıer, “İstikrarlı bir üretim için 
teknolojiyi kullanmak, 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…” diye konuştu.  



 
 

 

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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