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“DOĞADAN İLHAM ALIYORUZ”

3

GENFOG

GENSEED
g r o w

f u t u r e

Lojistik

GENGROUP™
GENGROUP™ 2020 yılında bünyesindeki şirketleri çatısı altına
toplayan grup şirketimizdir.
Modern sera teknolojileri konusunda oluşturduğumuz sistemin
güneşi konumundadır.

G

ENGROUP™
modern
tarım sektörü için bütünsel
çözümler sunar. Proje
aşamasından ürün hasatına
kadar olan tüm süreçte hizmet verir.
Dünyanın farklı coğrafyalarında ve
iklimlerinde yıllar içinde edindiği
bilgi birikimi ile yatırımcılara en iyi
çözümü üretmeye çalışır.
Yatırımcının taleplerini çok iyi analiz
eder, ihtiyaca ve koşullara göre en
mükemmel sonucu sunar.
Tüm proje süreci, sistem içinde
uzmanlaşmış diğer şirketlerin tam
koordinasyonu içinde yürür.

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacı,
gıda güvenliğinin sağlanması, doğal
kaynakların
korunması,
küresel
ısınma gibi ekolojik tehditler yüksek
teknoloji
kontrolünde
üretim
ve hasatın önemini gün geçtikçe
arttırmaktadır.
GENGROUP™
tüm
bu
olumsuzlukların bilincinde güvenli,
teknolojik ve sürdürülebilir projeleri
ile yatımcılılarına güven vermeye
devam edecektir.

M. Gökhan GÖSTERİŞLİ
Gengroup Yönetim Kurulu Üyesi

mgosterisli
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Grup şirket bünyesindeki markalarımız.

GREENCON™
GREENCON™ anahtar teslim sera projeleri yapan
şirketimizdir. Arazinin teslim alınmasından ilk fide
dikimine kadar olan tüm süreci uzman ekibiyle yönetir
tamamlar. GREENCON™ gücünü, yıllara dayanan
tecrübesi, yüksek teknoloji altyapısı ve konusunda
sektörün en yetkin ve uzman mühendislerinden alır.
Projenin her aşaması, yüksek titizlikle ve dikkatle
yatırımcının beklentilerini tam karşılayacak şekilde
yürütülür.
Daha fazlası için www.greencon.com.tr adresini
ziyaret ediniz.

GENFOG™
GENFOG™ modern sera sulama ve gübreleme
sistemlerinin yanı sıra sisleme ve gutter çözümleri sunar.
Dünyada ilk ve tek entegre dezenfekte tanklı yüksek
basınç sisleme sistemlerimiz, tüm major otomasyon
sistemleri ile tam uyumlu çalışmaktadır. Bitki yetiştirme
yatakları (gutter) üretimi ve tüm askı sistemleri
GENFOG™ yüksek teknoloji altyapısına sahip
fabrikalarında üretilir.
Daha fazlası için www.genfog.com.tr adresini ziyaret
ediniz.

GENSEED™
Türkiye’nin modern tarım başkenti Antalya’da faaliyet
gösteren GENSEED™ modern bilim ışığında, sağlıklı
doğal ve sürdürülebilir tohum geliştirme şirketimizdir.
Üretici ve tüketici odaklı tohum AR-GE tesislerimizde
uluslararası kabul görmüş standartlarda yüksek verimli
tohumlar geliştirmeyi amaçlamaktayız.
Daha fazlası için www.genseed.com.tr adresini ziyaret
ediniz.
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Grup şirket bünyesindeki markalarımız.

AGROSTORE™
En genç markamızdır.
AGROSTRORE™ modern seralar ve modern üretim için
gerekli tüm ekipmanları sağlayan satış şirketimizdir.
Yedek parça, sarf malzemeleri, bitki destek sistemleri,
dezenfektanlar, gübre ve hasat arabaları gibi çok geniş
bir ürün yelpazesine sahip AGROSTORE™, üreticinin
tüm ihtiyaçları için hizmetinizde.
Daha fazlası için www.agrostore.com.tr adresini
ziyaret ediniz.

GREENLİNE LOJİSTİK™
Uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimine sahip
firmamız GREENLİNE LOJİSTİK™ iyi yetişmiş uzman
personeli ve sürekli yenilenen araç filosu ile Türkiye’nin
alanında lider şirketlerine Asya ve Avrupa ülkeleri için
karayolu taşımacılığı, depolama ve dağıtım hizmetleri
vermektedir. Asgari maliyetlerle, asgari zamanda
teslimatı butik hizmet kalitesi ile sunan GREENLİNE
LOJİSTİK™ müşteri memnuniyetini her zaman en ön
planda tutar.
Daha fazlası için www.greenlinelojistik.com.tr adresini
ziyaret ediniz.

EREĞLİ BORU PROFİL™
Şirketimiz EREĞLİ BORU PROFİL, boru profil
sektöründe geniş ürün yelpazesine sahiptir. Deneyimli
satış ekibimizle uygun fiyat, hızlı ve güvenilir teslimat,
kaliteli ürün anlayışımızla yurtiçi ve yurtdışına ticaret
yaparak sizlere daha iyi hizmet vermenin gururunu
taşımaktayız. Sera çelik konstrüksiyonunda kullanılan
tüm çelik boru profilden uygun kaplamaya göre
püskürtmeli galvaniz üretimi başta olmak üzere tüm
çaplarda galvaniz boru ve profil üretmektedir.
Daha fazlası için www.eregliboru.com.tr adresini
ziyaret ediniz.
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GENGROUP™
Yatırımcımıza anahtar teslim çözümler sunar.
Seranızın her noktası dünya çapında en iyi markaların çözümleri ve
GENGROUP™ tecrübesi ile hayat bulur.

Dünyanın farklı coğrafyalarında
edindiğimiz
deneyimleri,
müşterilerimiz için değer yaratmak,
ihtiyaçları olan kaliteyi karşılamak
ilk hedefimizdir. Satış öncesi

danışmanlık, satış sonrasında da
müşterilerimizin yanında olmanın ne
kadar önemli olduğunun farkındayız.
Bünyemizde bulunan fabrikalarımızla,
modern
seracılık
sektörünün
ihtiyacı olan donanımı üreterek
dışa bağımlılığı en aza indirip, ülke
ekonomisine katkıda bulunmanın
gururuyla sektör lideri olmanın
yanısıra dünyanın sektörde tanınan
ilk 5 firmasından biri olma yolunda
hızla ilerlemek en büyük hedefimizdir.

“

Yapacağınız yatırımın en hızlı
şekilde kâra dönüşmesini
istiyorsanız, uzman ekibimiz her
an yanınızda.

“

K

urulduğumuz
günden
itibaren, evrensel kalite
standartlarında ürün ve
hizmet sunmanın yanı sıra,
çevreye saygılı, müşteri memnuniyeti
odaklı bir anlayışla, ülke ve dünya
tarımında devamlılık ve saygınlık
simgesi olmayı hedefledik. birlikte
bu amaç doğrultusunda en iyi için
çalışıyoruz.

BİZ GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ
Doğru ürün ve maksimum fayda
sağlayacak
hizmetin
oluşması
çalışanlarımızın yetkinliği ve tecrübesiyle
başlar. Kalite ve inovasyonun sürekliliği
ve istihdam ettiğimiz insanlarımızın
yeteneklerinden,
tecrübelerinden,

gücünden ve yaratıcılığından azami fayda
sağlamak için onlara istenen ortamları
sağlamak, iş birliği ve dayanışmanın
hakim olduğu bir ortamı oluşturmak asla
vazgeçmediğimiz bir yoldur.
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Dünya standartlarında üretim
GENGROUP™ 13.000 m2’lik endüstriyel bir alana ve tüm uluslararası kalite standartlarına uygun sera sistemleri
üretimi için modern ekipmanlarla donatılmış üretim alanına sahiptir. Makine ve ekipmanlarımız arasında otomatik
kalıplama, köprü vinçleri, bükme makineleri, bükme presleri, kanal ve profil üretimi için profil hatları, otomatik
yükleme cihazları olan presler, hidrolik masalar ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır.

Kalite

Planlama, analiz strateji

Tesisimizde üretimden montaja kadar yüksek teknoloji
ürünler kullanılmaktadır. En iyi sonuçlara ulaşmak
ve iş kalitesi için üretim esnasında sıkı kontroller
yapılmaktadır. Tarımda kullanılan yeni teknolojilerin
geliştirilmesinin önemini anlıyor ve bunun için, seraların
yeni modellerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için ARGE bölümümüzde yoğun çaba harcıyoruz.

Tüm dünya iklimleri için sorunsuz sera üretimi yapmak
doğru planlama, analiz ve doğru strateji gerektirir. Tüm
tesislerimiz yüksek nitelikli uzmanlarımız tarafından
seranın kolay ve hızlı kurulumu için geliştirilmiştir.
Deneyimli mühendislerimiz başlıca avantajımızdır.

İş akışı

Danışmalık ve destek

GENGROUP™’da, kronogramlar, malzeme dağıtım
çizelgeleri, işin ilerleme durumu ve doğru geri bildirimlerin
izlenmesi temelinde kavramsal tasarımlar oluşturup,
müşterilerimizin projelerini geliştirip, uygulanmasını ve
lansmanını gerçekleştirmekteyiz.

GENGROUP™’ İşçi Kadrosunun deneyimi ve farklı
alanlardaki profesyonelliği, her ülkeye, iklim bölgesine ve
tarımsal alanlara uygun projeler sunmamızı sağlamaktadır.
Böylece üçüncü kişilerden bağımsız olarak müşterilere
destek ve doğrudan danışmanlık sunuyoruz.
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GENGROUP™
KOMPLE ÇÖZÜMLER SUNAR
Sera için gerekli olan tüm sistemler doğru projelendirme ile bir biriyle tam uyum içinde çalışır.
İlk andan son ana kadar tüm proje GENGROUP™ kontrolünde devam eder.

Konstrüksiyon

İklimlendirme

Su Yönetimi

Konstrüksiyon için gerekli olan
tüm
ürünler
fabrikalarımızda,
uzmanlarımızın
gözetiminde
üretilmektedir.
SAP2000
ile
hesaplanmış çelik konstrüksiyon
yapı sayesinde en zor iklim şartlarına
dayanıklı seralarımız,
TS EN
13031-1 standartlarına uygundur.

İklimlendirme otomasyonu ile tüm
iklim faktörleri arasında verimli bir
uyum sağlayabilirsiniz. Akıllı kontrol
yazılımı ve hassas sensörler, ısıtma,
gölgelendirme, havalandırma ve
ışıklandırma gibi tüm iklimlendirme
işlemlerinizin kusursuz şekilde
birlikte işlemesini mümkün kılar.
İklim düzenlemesi sadece mevcut
hava durumunu değil, aynı zamanda
hava tahminlerini de göz önünde
bulundurur.

Seradaki sulama sistemi, canlıların
kan dolaşımı gibidir. Hayati önem
taşır. Tıpkı atar damarlar ve toplar
damarlar gibi birlikte düzen içinde
çalışmalıdır.
Suyun kalitesi ve miktarının sıkı
yönetimi, kontrollü ve verimli üretimi
garanti eder.
Ayrıca iyi gübreleme ve besleme
ancak mükemmel bir sulama sistemi
sayesinde olur.
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GENGROUP™
TÜM DÜNYA COĞRAFYASINDA
GENGROUP™ sadece Türkiye’de değil, dünyanın bir çok farklı
coğrafyasında dev sera projelerini başarıyla tamamlamıştır.

Lojistik
Sunduğumuz anahtar teslim çözümlerin bir parçası olarak
lojistik kısmında da GENGROUP™ yatırımcılarımızın
yanında bulunmaktadır. Sürecin en verimli şekilde
ilerleyebilmesi adına sera kurulumunda ihtiyaç duyulan
her türlü ekipmanın lojistik ihtiyaçlarını karşılanmakta,
ekipmanlar sera alanına güvenle teslim edilmektedir.

Supervizör Hizmetleri
Uzman çalışanları ile GENGROUP™ yatırımcıların
seralardan en yüksek verimi almasını garantilemektedir.
Seranın
kurulumundan
teslimine
kadar
uzman
supervizörlerimiz alanda yerini almakta, süreci yakından
takip ederek mükemmel sonuçlar için çalışmaktadır.
Herhangi bir nedenle ortaya çıkabilecek sorunlarda
süpervizörlerimiz tarafından en güvenilir çözümler
üretilmekte ve seranız uzman bilgiler dahilinde kurulup
yatırımcılarımıza teslim edilmektedir.
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GENGROUP™
NELER YAPAR ?
Dünyanın farklı coğrafyalarında edindiğimiz deneyimleri, ülkemiz için değer yaratmak,
yatırımcılarımızın ihtiyaçları olan kaliteyi karşılamak için çalışıyoruz.
Proje aşamasından hasata kadar olan tüm süreçte GENGROUP™ hep yanınızda.

SERA YATIRIMI
DANIŞMANLIĞI

ISITMA &
SOĞUTMA

ARAZİ TESVİYE

NEMLENDİRME
& SİSLEME

KONSTRÜKSİYON
& UYGULAMA

GÖLGELEME
& UV KORUMA

HAVALANDIRMA

SU &
ENERJİ YÖNETİMİ

BİTKİ YETİŞTİRME
EKİPMANLARI

TEKNİK DESTEK

YAPAY ZEKA
OTOMASYON

AR & GE
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Yatırımlarınızı en kısa sürede kazanca dönüştürmek için ekibimizle iletişime geçin.
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

AGROLAND
AZERBAYCAN

BINEAGRO
AZERBAYCAN

Azerbaycan’ın en büyük sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan yapılmıştır.

2 etap halinde tamamlanmıştır.
Gotik sera uygulamasında domates başta olmak üzere bir
çok sebze yetiştirilmektedir.

556.800 metrekare

328.320 metrekare

AGROBRIDGE
AZERBAYCAN

GAMİ
TÜRKMENİSTAN

Azerbaycan sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan yapılmıştır.

Türkmenistan sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan 2018 yılında
yapılmıştır.

98.528 metrekare

63.120 metrekare
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Tamamlanan Bazı Projelerimiz

ZİRE
AZERBAYCAN

ERKBY TARIM
TÜRKİYE

Azerbaycan sera projesidir.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan 2020 yılında
yapılmıştır.

Konya’nın en büyük serasıdır.
Gotik sera anahtar teslimi tarafımızdan 2019 yılında
yapılmıştır.

254.160 metrekare

105.552 metrekare

NETGREEN
TÜRKİYE

ZNP
TÜRKİYE

Sivas’ın en büyük serasıdır.
Jeotermal ısıtmalı cam seranın anahtar
tarafımızdan 2020 yılında yapılmıştır.
38.100 metrekare

teslimi

İnegöl bölgesinin en büyük serasıdır.
Jeotermal ve bio kütle yakıt ile ısıtılan gotik sera 2020
yılında hizmete alınmıştır.
46.368 metrekare
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Sektör Liderlerine Çözüm Üretiyoruz
Dünya tohum üretiminde dev bir marka olan YÜKSEL TOHUM modern sera yatırımları için
GENGROUP™ teknolojisini seçti.
Yeditepe Üniversitesi Biyogenetik araştırma ve ar-ge seraları için özel çözümler ürettik.
Aşağıda tamamlanan ve devam eden bazı projelerimizi bulacaksınız.
KONUMU

m²

ÜRÜN

PROJE TARİHİ

MEHEMMEDİ / AZERBAYCAN

49.008

DOMATES

2017

FATMAİ / AZERBAYCAN

31.008

DOMATES

2017

DAĞISTAN

10.080

DOMATES

2018

TÜRKAN / AZERBAYCAN

36.672

DOMATES

2018

ZİRE / AZERBAYCAN

23.952

DOMATES

2018

TÜRKMENİSTAN

31.920

DOMATES

2018

ZİRE / AZERBAYCAN

60.000

DOMATES

2018

TÜRKMENİSTAN

20.488

DOMATES

2018

TÜRKMENİSTAN

45.600

DOMATES

2019

ZİRE / AZERBAYCAN

49.920

DOMATES

2019

MEHEMMEDİ / AZERBAYCAN

31.152

DOMATES

2019

AFYON / TÜRKİYE

26.928

DOMATES

2019

TÜRKMENİSTAN

31.200

DOMATES

2019

TÜRKMENİSTAN

18.816

DOMATES

2019

TÜRKMENİSTAN

38.400

DOMATES

2019

TÜRKAN / AZERBAYCAN

35.200

DOMATES

2019

MAŞTAGA / AZERBAYCAN

53.088

DOMATES

2019

ZİRE / AZERBAYCAN

60.096

DOMATES

2020

MEHEMMEDİ / AZERBAYCAN

30.192

DOMATES

2020

ZİRE / AZERBAYCAN

60.192

DOMATES

2020

İSTANBUL / TÜRKİYE

2.960

EĞİTİM, AR-GE

2020

SAKARYA / TÜRKİYE

30.240

DOMATES

2020

ŞÜVELAN / AZERBAYCAN

63.984

DOMATES

2020

ZİRE / AZERBAYCAN

59.040

DOMATES

2020

BURSA / TÜRKİYE

46.368

DOMATES

2020

ANTALYA / TÜRKİYE

31.000

MUZ

2020

ANTALYA / TÜRKİYE

10.240

TOHUM - FİDE

2020

ANTALYA / TÜRKİYE

41.202

MUZ

2020

SİVAS / TÜRKİYE

43.360

DOMATES

2020
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Dünya Markası Çözüm Ortaklarımız
GENGROUP™ modern sera üretiminde her biri konusunda uzman , sektör lideri markalarla
çözümler üretir.
Yer örtülerinden ısıtma sistemlerine kadar en kritik noktalarda dünya devleri ile çalışıyoruz.
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GENGROUP™ TARIM YATIRIMLARI
Antalya Organize Sanayi Bölgesi
1. Etap 6. Cad. No:11 07190
Döşemealtı - Antalya
+90 242 502 38 38
+90 532 054 98 93

info@gengroup.com.tr

