Seracılıkta Modern Dönüsümler...
,
Modern Transformations in Greenhouse Farming…
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DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE
MODERN JEOTERMAL

SERACILIK

Tarımsal faaliyetler içerisinde topraksız tarımın en
modern modeli olan Jeotermal Seralar; gelenekselliğin
dışında, teknolojinin en üst düzeyde uygulandığı, ihracata yönelik ve ülke ekonomisine yüksek gelir ve istihdam
sağlayan katma değeri en yüksek tarımsal faaliyettir.
Gelişmekte olan ülkeler tarım üretimi ve ihracat artışı ile
büyümelerini arttırmaktadır.
Dünya genelinde küresel nüfusun sürekli artış göstermesinden dolayı nüfusun önemli bir bölümüne istihdam
sağlayan tarım sektörünün önemi günden güne
artmaktadır.

MODERN GEOTHERMAL
GREENHOUSE FARMING IN

THE WORLD AND IN TURKEY
The most advanced model of hydroponic agriculture
within the agricultural activities, Geothermal Greenhouse farming unconventionally is an export-oriented
agricultural activity with the highest added value, which
provides high income and employment for the national
economy.
Developing countries are maintaining their growth
thanks to the increase in agricultural production and
export.
Generating employment for a significant portion of the
population, the agricultural sector is increasingly growing in importance as the global population is constantly
rising across the world.
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Türkiye’nin iklim şartları, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı
kesimi dışında ekonomik anlamda seracılığa çok imkan
vermemektedir.
Sera işletmeciliğinde en önemli kısıt; bitki gelişmesi için
uygun sıcaklığı sağlarken kullanılan yakıt türünün maliyeti olarak görülmektedir.

Outside the coastal areas of the Mediterranean and
Aegean regions, the climatic conditions in Turkey are not
very suitable economically for greenhouse agriculture.
The major restriction of greenhouse management is
considered the cost of the fuel type used while ensuring
the appropriate temperature for the growth of plants.
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Isıtma amaçlı enerji maliyeti sera karlılığını etkileyen
önemli bir unsurdur. Her geçen gün artmakta olan enerji
maliyeti üreticiyi ısıtma yapmadan yetiştiriciliğe yöneltmektedir. Sadece bitkileri soğuktan korumak amacıyla
ısıtma uygulanmaktadır.
Bu nedenle Türkiye’de seracılık ağırlıklı olarak ısıtma
gereksinimin az olduğu güney sahil şeridinde yoğunlaşmaktadır. Jeotermal enerji sayesinde bu durum
değişkenlik göstermeye başlamış; seralar, kıyıdan uzak iç
kesimlerde de önemli bir ekonomik faaliyet olma özelliği
kazanmıştır.
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde
bulunan birikmiş ısının, sıcak su ve buhar (akışkan) yolu
ile sürekli yüzeye taşınmasıdır.

The cost of energy for heating is an important factor
which affects greenhouse profitability.
The increasing cost of energy makes the producer grow
without heating. Heating is supplied only to protect
plants from cold.
For this reason, the greenhouse cultivation is mainly
concentrated in the southern coastline in Turkey where
there is less need for heating. Thanks to geothermal energy, this situation has started to change; greenhouses
have become an important economic activity performed
on the lands far from the coast.
Geothermal energy refers to the transfer of the accumulated heat available at various depths of the earth’s
crust to the surface by means of hot water and steam
(fluid).
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Ortalama sıcaklığının üzerinde olup ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş
mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içermektedir.
Kullanılan su aynı zamanda alınan bölgeye geri aktarılır.
Böylelikle çevre kirliliğine neden olmaksızın, yenilenebilir
ve ekonomiktir.

It is above the average temperature and contains more
dissolved minerals, various salts and gases than the
regular ground and surface water around it.
The water used is transferred back to the previous area.
It is therefore renewable and economical with no environmental pollution.
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MODERN DÜNYA,

MODERN SERACILIK
ERKBY Tarım, Konya Cihanbeyli ilçesinde satın aldığı
jeotermal kaynaklı doğal sıcak su ruhsatı ile sera
yatırımının ilk adımını atmış ve İhracata giden yegâne
ürün olan domates üretimine karar vermiştir.
Seramızda sulama, iklimlendirme, ısıtma–soğutma,
ilaçlama ve gübreleme tam otomasyon sistemi ile
gerçekleşmektedir. Kontrol ve denetim mekanizması
bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının arttığı günlerde verilen suyun
sıcaklık derecesi daha da azaltılır ve havalandırmalar
açılır. İklimlendirme otomasyonu ile seramızda ışık, ısı,
nem, karbondioksit ve oksijen miktarı ölçülerek yetiştirilen domateslere uygun ortam koşulları sağlanmaktadır.

MODERN WORLD

MODERN GREENHOUSE
FARMING
ERKBY Agriculture has taken the first step of the greenhouse investment with the geothermal natural hot water
license purchased in Cihanbeyli district of Konya and
decided to produce tomatoes the major export product.
Irrigation, air conditioning, heating - cooling, spraying
and fertilizing are applied with full automation system
in our greenhouse. There is a control and inspection
mechanism.
On the days when the temperatures rise, the temperature of the water given is further reduced and the vents
are opened. In our greenhouse, the amount of light,
heat, moisture, carbon dioxide and oxygen is measured
with air conditioning automation and the appropriate
environmental conditions are ensured for tomatoes.
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Dış etkilerden korunarak yetiştirilen domateslerin hastalık gibi gerekçelerle fire vermesi sorunlarının da önüne
geçilmektedir.

It is also avoided that the tomatoes grown under protection against external influences cause wastage due
to reasons such as disease.

Ayrıca seramızda, meyve oluşumunu doğal yöntemle
sağlayan bir yaban arısı çeşidi olan bombus arıları ile
polenleme ve döllenmeyi sağlayarak domateslerin doğal
bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor.

Moreover, in our greenhouse, bumble bees, a kind of
wasp that provides fruit formation by natural method,
help pollination and fertilization and contribute tomatoes to develop naturally.

Bombus arıları seralarda zararlı kimyasal ilaç kullanımını
azaltmakta olup, daha sağlıklı ve hormonsuz ürün yetiştiriciliğinde çok önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda
böceklerle tozlanma, ürünün daha erken oluşmasını ve
daha olgun olmasını sağlarlar.

Bumble-bees reduce the use of hazardous chemicals
in greenhouses and play an essential role in growing
healthier and hormone-free crops. Pollination with insects also allows the crops to form earlier and become
riper.
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Jeotermal seracılık en fazla katma değer sağlayan
sektörlerden birisidir ve pazar problemi olmayan, kadın
işçi istihdamı sağlayan, köyden kente göçleri engelleyecek, birim alandan en yüksek verimi elde eden bir üretim
modelidir.
Bununla birlikte modern tarımsal üretimin öncüsü,
çevreye duyarlı ve ihracat kaleminde her ülkeye satış
yapılabilecek sağlıklı ürün arzına sahiptir.
Kırsal bölgelerde kadınların çalışma olanaklarının sınırlı
olduğu gerçeğinden yola çıkarak, sektörde sürekli
işçilikte, kadın istihdamına yönelme mecburiyeti, hem
işgücü hem de sosyal gelişmeye katkı sağlayacaktır.

Geothermal greenhouse cultivation is one of the sectors
that provide the highest added value and it is a production model that does not have market problems,
provides employment for women workers, prevents
migration from rural to urban areas and produces the
highest yield from the unit area.
It is also the pioneer of modern agricultural production
and environmentally friendly. It has a healthy product
supply that can be exported to every country.
Due to the fact that women’s employment opportunities
are limited in rural areas, the necessity to turn to women’s employment in the sector will contribute to both
labor and social development.
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Şirketimiz, Ülke Ekonomimize ilk yıl yatırımıyla yıllık olarak tabloda ki tutarlarda, katma değerler sağlayacaktır.

With its first year investment in our country’s economy,
our company will provide the annual added value in the
amounts presented in the table below.

1. Yıl Sera Yatırımı ile Sağlayacağı Katma Değer
Added value to be provided with the first year greenhouse investment

Hedeflenen Toplam Sera Yatırımı ile Sağlayacağı Katma Değer
Added value to be provided by the target total greenhouse investment

50.000.000TL

Yatırım Investment

(elli milyon)
(fifty million)

42.000.000TL

500.000.000TL

Yatırım Investment

(beş yüz milyon)
(five hundred million)

Ciro Turnover

(kırk iki milyon)
(forty-two million)

420.000.000TL

Ciro Turnover

(dört yüz yirmi milyon)
(four hundred twenty million)

150		

Kişiye İstihdam Employment for 150 People

150		

Kişiye İstihdam Employment for 1,500 People

7.200.000TL

Maaş + SGK Primi Salary + SSI Premium

72.000.000TL

Maaş + SGK Primi Salary + SSI Premium

(yedi milyon iki yüz bin)
(seven million two hundred
thousand)

3.360.000TL

(yetmiş iki milyon)
(seventy-two million)

KDV VAT

(üç milyon üç yüz atmış bin)
(three million three hundred
sixty thousand)

4.620.000TL

(yedi milyon)
(seven million)

KDV VAT

(otuz dört milyon)
(thirty-four million)

Kurumlar Vergisi Corporation Tax

(dört milyon altı yüz yirmi bin)
(four million six hundred
twenty thousand)

7.000.000 USD

34.000.000TL

46.000.000TL

Kurumlar Vergisi Corporation Tax

(kırk altı milyon)
(forty six million)

İhracat Exports

70.000.000 USD

İhracat Exports

(yetmiş milyon)
(seventy million)
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ERKBY Tarım A.Ş.; Romanya’da kurulu Sterk Plast SRL.
ve Erkan GENÇ tarafından kurulan yabancı sermaye
ortaklığıdır.
Öz sermayesi 90 Milyon TL’dir. 300.000 m² arazide,
110.000 m² alanda 50.000.000 TL (elli milyon) tutarında
Modern Jeotermal Topraksız Sera yatırımı yapacak, bu
seralarda Konya’dan ve Cihanbeyli’den sağlayacağımız
yaklaşık 150 kişi istihdam edilecektir.

ERKBY Agriculture Inc. is a foreign capital partnership
established by Erkan GENÇ and the Romanian-based
Sterk Plast SRL.
Its equity is 90 million TL. It will make an investment of
50.000.000 TL (fifty million) in Modern Geothermal
Hydroponic Greenhouse in an area of 110.000 m² on a
land of 300.000 m² and approximately 150 people will be
employed from Konya and Cihanbeyli in these
greenhouses.
12

Konya Cihanbeyli ilçesinde 7.072 hektar alanda
jeotermal kaynaklı sıcak su ruhsatına sahiptir. Bu alanda,
modern, tam otomasyon, topraksız sera sistemi
kullanılarak Konya’da ilk ve tek, Türkiye’de sektöründe ilk
10’da yer alacak domates üretimi yapılacaktır.

It has geothermal hot water license in an area of 7.072
hectare in Cihanbeyli district of Konya. Using a modern,
fully automated, hydroponic greenhouse system, we are
planning to start a tomato production that will the first
and the only one in Konya, and in the top 10 in the
national sector.

Jeotermal İşletme Ruhsatı

Geothermal Operation License
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Hedefimiz; 1.000.000 m² sera yatırımını 5 yıl içerisinde
tamamlamak ve bu seralarda Konya’dan ve Cihanbeyli’den 1.500 kişi istihdam etmektir. Bu seralarda yapılacak
üretim sayesinde, gıda fiyatlarındaki olağanüstü artışların
önüne geçme konusunda ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
Serada üretilecek ürünlerin öncelikle yurt dışına ihraç
edilmesi öngörülmektedir. İhracat da ilk yıl 7 milyon USD,
sera yatırımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte de 70
milyon USD’a ulaşmayı hedeflemektedir.
ERKBY Tarım A.Ş.; sera yatırımı ile beraber yapacağı diğer
yatırımlarla da sektöründe ve yörede ilk ve tek olmayı
hedeflemektedir. Bu sayede ülke ekonomisine, Konya’ya
istihdam ve katma değer sağlamış olacaktır.

Our goal is to complete1,000,000 m² greenhouse investment within 5 years and employ 1,500 people from
Konya and Cihanbeyli in these greenhouses. Production
in these greenhouses will contribute to the economy of
the country in order to prevent the sharp spikes in food
prices.
In the first year, our company aims to achieve 7 million
dollars’ worth of exports and with the completion of our
greenhouse investments, our export volume is expected
to reach 70 million dollars.
With its other investments along with greenhouse investment, ERKBY Agriculture Inc. intends to be the first
and only in its sector and in the region. This will provide
employment and added value to the country’s economy
and Konya.
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Topraksız Tarım, Gelecege Yatırım...
Investing in Hydroponic Farming is an
Investment for the Future…
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Fevzi Çakmak Mh.10661, Sokak No:36
KARATAY / KONYA
T : +90 332 346 00 80
F : +90 332 346 00 89
E : info@erkby.com
www.erkby.com

