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HAKKIMIZDA 
  

1970li yıllar… 
 

 KIRMIZIDAM Gıda Organik 
Tarım Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 
kurucusu Hasan KIRMIZIDAM’ın 70li 
yılların ortasında temel gıda ürünlerinin 
pazarlaması ve satışıyla iş hayatına 
atılması ile başlayan süreçte 1994 
yılında kurulmuş olup halen gıda, 
organik ve konvansiyonel tarım, yaş 
sebze ve meyve ihracatı alanında 
faaliyet göstermektedir. 
 

 

  



1996… 

 

 1996 yılına gelindiğinde, yatırım alanını tarım 

sektörüne doğru genişletme kararı alan Hasan 

KIRMIZIDAM, narenciye bahçelerine yatırım yapmak 

suretiyle tarımsal üretime başlamış ve bu faaliyet alanıyla 

ilgili olarak KIRMIZIDAM ZİRAİ İŞLETMESİ adı altında 

bir zirai işletme kurmuştur. 



2000’li yıllar… 

  

 

 2000’li yılların başında KIRMIZIDAM Zirai İşletmesi 

tarımsal üretim modelini konvansiyonel sistemden çevreyle 

dost üretim tekniği olan ekolojik ve organik sistemlere 

çevirmiştir.  

  

 İlerleyen süreçte bu üretim modelini Avrupa 

standartlarında kabul görecek şekilde organik sertifikalı 

hale getirmiştir. 



2006 
2006 yılında Çukurova Bölgesinde yetiştirilen organik 

narenciye üretiminin %60’ ı KIRMIZIDAM Zirai İşletmesi 

tarafından üretilmiştir.  

Bunun yanı sıra bölgede yetiştirilen konvansiyonel 

ürünlerin sözleşmeli üreticilik modeli ile tarladan sofraya 

kadar geçen ki süreçte izlenebilirliği sağlanarak 

üretimlerin İyi Tarım Uygulamaları, GlobalGAP gibi ulusal 

ve uluslararası standartlara yönlendirilmesi sağlanmıştır.

  
 



2008 
Tüm bu üretilen ürünlerin 
işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması faaliyetlerini 
gerçekleştirmek amacı ile tarımsal 
sanayi konusunda modern bir yaş 
sebze ve meyve paketleme tesisi 
kurulmuştur.  

Böylece organik ve konvansiyonel 
ürünler bölgemizde yetiştirildikten 
sonra uygun ve yeter koşulları 
sağlayan bu tesiste işlenip, 
paketlenip sevk edilecek halde 
pazara sunulmaktadır. 



 
 KIRMIZIDAM paketleme tesisi; 
son teknoloji elektronik boylama ve 
paketleme ünitesi ve soğuk hava 
depolarıyla Çukurova Bölgesinde örnek 
bir işletme olma yolunda ihracat odaklı 
çalışmalarını gerçekleştirmek hedefi ile 
faaliyetlerine devam etmektedir.  
  
 KIRMIZIDAM Paketleme Tesisi 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesinde, 37 dönüm arazi üzerine 
7.000 m2 kapalı alan olarak 2007 yılında 
inşa edilmiştir.  Elektronik boylama 
ünitesi bulunan paketleme tesisinde, 
saatte 20 ton meyve işlenebilmektedir. 
Tesis bünyesinde 2000 palet kapasiteli 
soğuk hava ve sarartma depoları 
bulunmaktadır.  Soğuk hava ve sarartma 
depolarında son dezenfeksiyon yöntemi 
olan ozonifikasyon (ozon gazı kullanımı) 
sistemi kulanılmaktadır.  

TESİS BİLGİSİ 



PAKETLEME TESİSİ 
Akdeniz Meyve Sineğini (Ceratitis 
capitata) kontrol amacıyla Soğuk 
Uygulama (Cold Treatment) şartlarını 
sağlayan tesis, T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen 
Soğuk Uygulama yetki belgesine sahip 
sayılı paketleme tesisleri arasındadır 

 

İşletmemiz ISO 9001:2008, ISO 
22000:2005, kalite yönetim ve gıda 
güvenliği sertifikalarına sahiptir. 

 



 KALİTE POLİTİKASI 

 KIRMIZIDAM şirketi olarak yaş meyve ve sebze sektöründe ön sırada yer alan, saygın 

ve güvenilir bir marka olmak için; 

   

 İnsan Sağlığından Ödün Vermeden, Sağlıklı ve Hijyenik Koşullarda Üretim Yapmayı, 

 Kaliteyi ve Sistemini Sürekli İyileştirmeyi, 

 Tüketici ve Müşteri İsteklerine Duyarlı Olmayı, 

 Yasal ve Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymayı, 

 Tedarikçi ve Çalışan Memnuniyetini Arttırmayı, 

 Gıda Güvenliğini Etkileyebilecek Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Her Tür Tehlikeyi 

Tanımlayıp Kontrol Altına Almayı, 

 Pazar Payını ve Ürün Çeşitliliğini Arttırmayı, 

 Yasalarla Belirlenmiş İş Güvenliği Usullerine ve Hükümlerine Kayıtsız Şartsız Uymayı, 

 Bir Yaşam Biçimi Olarak Görüyor; Çevreyi ve Toplum Sağlığını Korumayı Görev Kabul 

Ediyoruz. 

 



MEYVE TAKVİMİ 



MEYVE TAKVİMİ 



AMBALAJ ÇEŞİTLERİ 



Paketleme Tesisinden Görseller 
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