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Misyonumuz

Dört mevsimin yaşandığı, iklim, toprak, ekolojik 

zenginlikler bakımından bereketli olan ülkemizde 

üstlendiğimiz projelerin müşteri memnuniyeti 

açısından fark yaratması koşullarını doğru ve yerinde 

kullanarak dünya standartlarında üretim yapmak ve 

sektöre yön vermek. 

Vizyonumuz

En son teknolojik sisteme sahip donanımlı makineler 

ile yaratıcı tecrübeler sayesinde çevresinin 

potansiyelini ve ihtiyaçlarını önceden görebilen, 

yenilikleri takip eden, tasarım ve planlamalarında bu 

yenilikler sayesinde uluslararası tanınan markalar 

arasında yer almak.

Our Mission

We are driven by the mission to ensure top-tier 

production and to pioneer the industry. In doing so, 

we bear in mind that every project we assume is 

delivered to make a difference while guaranteeing 

customer satisfaction in our generous country in terms 

of climate, soil quality and ecological diversities, where 

four seasons can be experienced.

Our Vision

We are inspired by the vision to become a brand 

that can foresee the potential and needs of its 

periphery, that keeps itself up-to-date with the latest 

developments, and that remains one of the  

globally-known brands in its sector.





Fidanlığımız

Eduka Botanik 2012 yılının sonbaharında Düzce 

ovasının bereketli toprakları üzerinde ve 50.000 m2 

alanda üretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Başlangıçtan günümüze kadar hedeflerimizin ilki 

olan, en son teknoloji imkânlarını en verimli şekilde 

kullanarak, dünya standartlarında kaliteli üretimi en 

iyi seviyede gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda 2018 

yılsonu itibari ile 25.000 m2 saksılı alan ve 10.000 m2 

serasıyla 3 bölgede 7 farklı lokasyonda 600.000 m2 

üretim kapasitesine ulaşıp sektörün önde gelen 

markalarından biri haline gelmiştir. 

Eduka Grup şirketlerinden biri olan Eduka Botanik 

grubun diğer şirketlerinde olduğu gibi sektörün 

en önde gelen markalarından olmayı başarmıştır. 

2019 yılı itibariyle ikinci hedefi olan pazarın ihtiyaç 

duyduğu, bilinen, sevilen bitkilerle beraber trend 

bitkileri de saksılı ve rootballı olarak pazarın 

hizmetine sunmaya başlamıştır.

Our Plant Nursery

Eduka Botanik launched its production operations on 

the fertile soils of Düzce plains at an area of 50,000 

sqm in 2012 autumn. 

It has delivered top-notch production based on global 

standards utilizing cutting-edge technological means, 

which is one of our objectives from the beginning. 

Consequently, it reached 600,000 sqm production 

capacity with its 25,000 sqm pot area and 10,000 

sqm greenhouse area in three regions at seven 

different locations. Thus, it became one of leading 

brands of the industry. 

Eduka Botanik, which is one of Eduka Group 

companies, was placed as one of the most 

prominent brands in the industry just like other group 

companies. In line with its second objective, it started 

to offer the most popular and trendiest plants that 

are demanded, known and loved by the market, with 

flowerpots and root balls to the market as of 2019.



Ağaç Çeşitleri
Yapraklılar

Tree Species
Leaved Trees



Akçaağaç 

Maple

Çitlenbik 

Hackberry

Gürgen 

Hornbeam

Alıç 

Hawthorn

Defne 

Bay Laurel

Hatmi 

Hibiscus

At Kestanesi 

Horsechestnut

Dişbudak 

Ash Tree

Huş 

Birch

Çınar 

Plane Tree

Dut 

Mulberry

Ihlamur 

Linden

Çiçekli Şeftali 

Flowered Peach

Fındık 

Hazelnut

Kamelya 

Camellia



Ağaç Çeşitleri
Yapraklılar

Tree Species
Leaved Trees



Meşe 

Oak

Süs Elması 

Crab Apple

Meyve Ağaçları 

Fruit Trees

Süs Eriği 

Ornamental Plum

Oya 

Crepe Myrtle

Süs Kirazı 

Ornamental Cherry

Sığla 

Sweetgum

Üvez 

Rowanberry

Süs Armudu 

Ornamental Pear

Karaağaç 

Elm

Kayın 

Beech

Lale 

Tulip

Mabet 

Ginkgo

Manolya 

Magnolia



Ağaç Çeşitleri

İbreliler
Tree Species

Coniferous Trees



Ardıç 

Juniper

Çam 

Pine

Göknar 

Fir

Ladin 

Spruce

Mazı 

Arborvitae

Melez Servi 

Cross-Breed Cypress

Porsuk 

Yew

Sedir 

Cedar

Servi 

Cypress
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İletişim | Contact

Merkez | Headquarters

Köprübaşı Ömer Efendi Köyü, 

Köyönü Mevki, Düzce 

+90 532 585 70 75

İstanbul Ofis | Istanbul Office

Caferağa Mah. Moda Cad.  

Kağnı Sok. No: 9 Kadıköy, İstanbul 

+90 532 585 70 75

www.edukabotanik.com 

info@edukabotanik.com
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