
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLK VE TEK PATENTLİ ÜRETİM 
1985 yılında Ankara’da kurulan ve 1999 yılından bugüne kadar Antalya’nın Aksu ilçesinde 

faaliyetlerini sürdüren Aksu İlaçlama Makinaları, bugün “patentli yüksek Türk teknolojisi” 

denildiğinde, akıllara gelen ilk marka olmayı başarmıştır. Sınıfında benzersiz “patentli yüksek 

Türk teknoloji” ile üretilen Aksu ULV cihazlarının kalitesinin inovasyon ödülleri ile sürekli daha 

da artırılması sonucu, Aksu İlaçlama Makinaları, ihracatta da aranan isim olmuştur. Her yeni 

senede gelişmeleri Ar-Ge uzmanları tarafından üretime ekleyen, uluslararası standartlarda kalite 

ve hizmet anlayışını benimseyen, en önemli referansın müşteri memnuniyeti olduğunu ilke 

edinen firma, konusunda Türkiye’nin ilk ve tek patentli üretim yapan kuruluşu olarak, daima yerli 

üretimi desteklemiştir. 
 

RUHSATSIZ MAKİNALARA HAYIR! 

Uzun Ar-Ge süreçlerinin sonucunda ürün skalasına yeni makineler ekleyen firmanın en büyük 

sorunu; rakip firmaların, bu ürünlerin imitasyonlarını kolayca piyasaya sürmeleridir. Aksu 

İlaçlama Makinaları, firma olarak, üretim izni olmadığı halde bu ürünlerin satışını gerçekleştiren 

firmalarla mücadelesi sürdürmektedir. Aksu İlaçlama Makinaları’nın sahibi Coşkun Aksu da, 

kendi ürünlerinin taklidi olan ve ruhsatsız olarak piyasaya sürülen bu makinalardan oldukça 

rahatsız olduklarını dile getirmektedir. Her makine için ayrı ruhsat, deney raporları, zorunlu ve 

gerekli ziraat mühendisleri istihdam etmek, her makina ruhsatı için bir bütçe planlaması gibi 

uzun ve zorlu yollardan geçilerek alınan ruhsatları, bugün birçok firma uğraşılması zor ve 

gereksiz görmekteyken; Aksu İlaçlama Makinaları, bu yoldaki savaşına devam etmektedir. 



Aslından kopyalanarak yapılan ilaçlama makinaları, asıl üretim planına bağlı kalınarak 

üretilmediğinden, patentli ürün kadar verimli olmamakta ve sizleri yarı yolda bırakmaktadır. 

Coşkun Aksu da, bu konuda tüketicileri “Aslı dururken, çakmaları ile paranızı ve zamanınızı 

kaybetmeyin. Emek hırsızı olan, ruhsatsız ve çakma makinaları satın almayın. Tarımda ruhsatı 

olan makinaları kullanın, başınıza iş almayın.” diyerek uyarmaktadır. 

HER ULV, PATENTLİ VE ÖDÜLLÜ AKSU ULV’Sİ DEĞİLDİR 
Bugün hırdavatçılar, bobinajcılar, jeneratör satanlar, satış yetkisi olmayan ilaç bayileri bile hiçbir 

yasal hakları olmamasına rağmen, denetimsizlik sonucu ilaçlama makinaları satabilmektedir. 

Oysa ki, tarım için kullanılan tüm ilaçlama cihazları ruhsatlı olmak zorundadır. İmitasyonları 

başka firmalar tarafından üretilen ilaçlama makinaları, üretim aşaması daha hızlı, kolay ve az 

maliyetli geçtiğinden, çok daha uygun fiyata satışa sunulabilmektedir. Uygun fiyatı sebebi ile 

tüketici tarafından sıklıkla tercih edilen makinalar, iyi birer taklit olamadıkları için bitkiye ve sera 

naylonuna zarar vermekte ve daha sonrasında depolarda çürümeye mahkûm olmaktadır. 

Görüntüden ziyade icraatın ön plana çıkarılmaya çalışıldığı, hiçbir malzemeden ve hammadden 

kaçınmadan üretilen Aksu ULV makinaları ise, zamanınızı ve paranızı boşa harcamamanız adına 

tek çözümünüzdür. Aşırı ilaç atmak zorunda bırakmayan, ilacı toprağa akıtmayan, bitkinin 

tavanından tabanına, her tarafına homojen bir şekilde ulaşabilen, sulandırılmış her ilacı atabilen 

Aksu ULV makinaları; bitkiye de asla zarar vermemektedir. Tarım bakanlığı onaylı, ruhsatlı ve 

ödüllü cihazlar ile seralarda tüm zararlı koşullar ve tüm hastalıklarda inanılmaz başarılar elde 

edilmektedir. İlaç, işgücü ve zamandan tasarruf sağlayarak, etkili ilaçlama yapabildiğiniz bu 

makinalar, yağmurlu havalarda bile ilaçlama yapmaya devam edebilmektedir. Özel üretim Aksu 

ULV cihazları ile böcekler, tek seferde etkisiz hale gelmektedir. Böylelikle sürekli ilaç atılmasının 

önüne de geçilir. Özel ilaca gerek yoktur. Aksu ULV cihazları, tarımda ruhsatlı olan her ilacı, en 

etkili bir şekilde ve “son zerresine kadar” hedefine ulaştırır, yere asla akıtmaz.  

 

TARIMDA İNOVATİF ÇÖZÜMLER 

Orijinal hammadde kullanımı ve kaliteden asla ödün vermeyen Aksu İlaçlama Makinaları, 

domates güvesi olarak bilinen ve üreticinin başlıca düşmanı olarak kabul edilen “tuta”yı tarihe 

gömmeyi başarmıştır. Tuta ile ilgili üreticinin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulunan Coşkun 

Aksu, yıllar önce ürettikleri ilaçlama makineleri ile ‘tuta’ denen domates güvesinin sonunu 

getirmiştir. Aksu ULV makinaları, çiftçiyi canından bezdiren tuta ve onun gibi zararlı böcekleri 

etkisiz hale getirmektedir. İşte bu yenilikçi gelişmeler sebebiyle 1985 yılında, Ankara’da çevre 

ilaçlama makinaları üretimi serüveni ile başladığı faaliyetlerine, 15 yıllık çalışmalarının sonunda, 

tarım ve turizmin başkenti olan Antalya’da devam eden firma; Uluslararası Growtech Tarım 

Fuarı’nda, yüzlerce firma arasından inovasyon ödülüne layık görülmüştür. 

Coşkun Aksu, inovatif yöntemleri ve yenilikçi makinalarını, şu cümleler ile özetlemiştir; “Aksu 

ULV makinalarının genel özelliği; ilacı, bitkinin kılcal damarlarına zerreciklerle işleyerek buhar 

halinde vermesidir. Gözle gözükmeyen ilaçlama, derinlere nüfus eder. Genellikle üretici, bitkinin 

ilaçla yıkanması ister fakat sağlıklı olan yöntem, bu değildir. Sağlıklı olan ilacın tıpkı damara 

serum takılır gibi verilmesidir. Bizim makinemiz işte bunu yapıyor. Bitkiye zarar vermeden sağlıklı 

ilaçlama yapıyor. Aynı zamanda kalıntı ve leke de bırakmıyor. Tuta’da sergilediğimiz başarılı 

çalışma ile nihayet makinalarımızın değeri anlaşıldı. Doğru ilacı, doğru zamanda, doğru 

makineyle atın!” 


