
Plant Factory Bitki ve Gıda Sistemleri A.Ş.



Şirket Hakkında

Plant Factory, gelişen teknolojinin tüm 

olanaklarını kullanarak, gıda, ilaç ve kozmetik 

sanayilerine yönelik uluslararası düzeyde bitki 

üretimini amaçlayan bir kuruluştur.

Toprak ile alandan bağımsız şekilde kurulacak 

üretim tesislerimizde, en sağlıklı ve en verimli 

üretim hedeflenmektedir.

Plant Factory, mevcut üretim tekniklerinin 

geliştirilmesinin yanında, besin değeri yüksek, 

daha verimli üretimi amaçlamaktadır.
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Neden Plant Factory?

• Dünya üzerindeki tarıma elverişli alanların 
%80’i kullanılmaktadır.

• Şehir nüfusları hızla artmakta, 2050 yılında, 
mevcut dünya nüfusunun %70’inden 
fazlasının şehirlerde yaşayacağı tahmin 
edilmektedir.

• 2050 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun 
2.5 milyar artarak 9 milyarı bulacağı, bu 
sebep ile mevcut gıda üretiminin %70 
oranında artması gerektiği öngörülmektedir.

• Artan küresel ısınma ve çevre kirliliği etkisi 
ile topraklar verimsizleşmekte, dolayısıyla 
geleneksel tarım ile üretim zorlaşmaktadır.

Geleneksel Seracılık Plant
Factory

Büyüme 
Periyodu

70 gün
40 – 50 

gün
20 gün

Ürün Başına Su 
Tüketimi

35 litre 15 litre 1.5 litre

m2 Başına Ürün 
Sayısı

18 25
250 –
300

Üretime Elverişli 
Zamanlar

Sezon Sezon Bütün Yıl

İlaçlama/Gübre 
Kullanımı

Çok Sık Sık Az

İmalat Yeri
Açık Alan

Açık 
Alan

Her Alan

Hasat Sonrası 
İşlem Oranı

Yüksek Orta Düşük
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Verimli Üretim

Teknolojimiz sayesinde 

üretimlerimiz, mevsim ve 

çevre koşullarından 

bağımsız olarak maksimum 

verimlilikte yapılır.

Organik Üretim

Geleneksel organik gıdadan 

daha sağlıklı şekilde, 

tamamen ilaçlamadan 

bağımsız olarak üretim 

yapılmaktadır.

Çevreci Üretim

Sistem içindeki hava ve su 

sirküle edildiğinden, doğal 

kaynakların kullanımı 

%95’e varan şekilde daha 

verimli hale getirilmektedir.

Yerel Üretim

Kapalı sistem üretim 

teknoloijimiz sayesinde 

herhangi bir yerde gıda 

üretimi mümkün 

kılınmaktadır.

Avantajları



Sistem Detayları

Kontrol Edilebilir İklim

• Sistemdeki CO2 seviyesi, ilgili sensörlerle takip
edilmekte ve istenilen değerlere göre 
düzenlenmektedir.

• Ortamdaki nem seviyesi, bitkilerin ihtiyaçlarına
göre özel nem cihazları ile düzenlenmekte, ilgili 
sensörler ile takip edilmektedir.

• Raf ve ortam sıcaklıkları, çoklu sensörler yardımı
ile ölçülmektedir. Özel iklimlendirme cihazları 
yardımı ile sıcaklık bölgesel olarak kontrol altında 
tutulmaktadır.

• Optimize edilmiş özel fanlar sayesinde hava akışı 
oluşturularak, bitkilere büyümeleri için ihtiyacı olan 
doğal stres ortamı sağlanmaktadır.



Kontrol Edilebilir Fotosentez

• Bitkilerin en verimli şekilde gelişmeleri için 
yapmaları gereken fotosentez, dalga boyları 
optimize edilmiş özel LED’ler tarafından 
sağlanmaktadır.

• Büyüme için gerekli olan ışık şiddeti, quantum
sensörleri tarafından ayarlanarak bitkilere 
verilmektedir.

• Bitkilerin günlük ışık ihtiyaçları, dijital zaman 
kontrollü sistemler tarafından sağlanmaktadır.



Su Arıtımı ve Özel Besin Sistemi

• Bitkilerin ihtiyacı olan mineraller, özel olarak tasarlanmış arıtma mekanizmaları ile 
kimyasal kullanılmadan sisteme verilmektedir.

• Mineraller, otomatik dozaj pompaları ile kontrol edilerek sisteme aktarılmakta, 
sensörler yardımı ile uzaktan takip edilerek optimize edilmektedir.

• Sistemdeki tüm girdilerin kontrol edilmesi sayesinde, özel ihtiyaçlara yönelik bitkiler 
yetiştirilebilmektedir.



Uzaktan Takip ve Otomasyon Sistemi

• Raf ve ortam sıcaklığının, CO2 
seviyesinin, hava akış hızının, alan 
başına düşen ışık miktarının, ortamın 
nem seviyesinin, sirküle edilen suyun 
pH ve mineral seviyelerinin verileri, 
uzaktan takip sistemi yardımı ile 
toplanmaktadır.

• Toplanan veriler analiz edilerek, 
üretimin en verimli şekilde yapılması 
sağlanmaktadır.

• Kurmuş olduğumuz uzaktan takip ve 
kontrol sistemleri sayesinde, 
dünyanın herhangi bir yerinde Plant
Factory kurulup, işletilebilmektedir.



Yakın Gelecek

• Plant Factory sistemleri sayesinde şehir içerisinde 
üretim yapılarak, bireylerin ve kuruluşların (kafe, 
restoran, market, otel vb.) taze, besin değeri yüksek 
gıdaya ulaşmaları kolaylaşacaktır.

• İlaç ve kozmetik sanayinde üretim yapan yerel 
firmaların ihtiyacı olan özel bitkiler sistemimizde 
üretilebilecektir. Bu sayede, üreticilerimizin dışa 
bağımlılığı ortadan kaldırılacaktır.

• Geliştirdiğimiz analiz teknikleri, uzaktan takip ve 
kontrol sistemleri sayesinde, geleneksel üretim 
yapan üreticilerimizin verimlilikleri arttırılacaktır.


