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Ö

zaltın Holding inşaat, enerji ve turizm sektörlerindeki faaliyetlerinin yanı sıra yine

bir ilke imza atarak sera yatırımı ile birlikte tarım sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.
Antalya’nın Serik ilçesi sınırları içerisinde 1997 yılında 26.000 m2 olarak inşa edilen plastik
seralarla başlayan tarım yatırımlarımız, 1998, 2001 ve 2006 yıllarında inşa edilen 94.000 m2
cam seralarla toplamda 120.000 m2’ye ulaşmıştır.
Bambus arıları tarafından doğal dölleme yöntemiyle yapılan üretimde kesinlikle hormon
kullanılmamaktadır. Seralarımızın tamamında topraksız tarım sistemi uygulanmakta ve
bu sayede daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılabilmektedir. Domates ve biber çeşitlerinin
üretildiği seralarımızda önümüzdeki dönemde farklı meyve ve sebze çeşitlerinin üretimine
yönelik çalışmalarımız başlayacaktır.

ÜRÜNLERİMİZ

Ürün portföyümüzde domates ve biber çeşitleri
bulunmaktadır. Domates olarak ana üretimimiz salkım,
tane, cherry ve kokteyl domates; biber olarak ise kırmızı,
turuncu ve sarı renklerde kapya biberi ile California
Wonder biberi yetiştiriciliği yapmaktayız.
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Döllemede Bambus arılarının kullanıldığı seralarımızda üretim aşamasında
kesinlikle hormon kullanılmamaktadır. Ürünlerimiz topraksız tarım tekniği
ile üretilmektedir. Topraksız tarım tekniğinde toprak yerine farklı yetiştirme
ortamlarında bitkiler kontrollü bir şekilde üretilmektedir. Toprağa gerek
duyulmayan bu yöntem sayesinde sağlıklı, kaliteli ve daha uzun ömürlü
ürünler elde etmekteyiz. Bitkinin gelişmesi için gerekli olan tüm besin
maddeleri bitkinin alabileceği formlarda hazırlanan gübre solüsyonlarıyla
otomatik olarak bilgisayar kontrolünde her bitkiye damlatıcılar
aracılığıyla verilmektedir.
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Bitkinin sağlıklı gelişimi ve fotosentezi için son derece

Geleneksel sera ürünleri üretiminde hastalıkla mücadele

önemli olan bir diğer faktör ise karbondioksittir.

için yoğun ilaç kullanımı ve dengesiz aşırı gübreleme

Seralarımız karbondioksit ile zenginleştirilip, sıvı

insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel tehlike

karbondioksit sera içi atmosferine gaz formunda

oluşturmaktadır. Bu noktada topraksız üretim tekniğinin

verilmektedir. Tüm bu uygulamalar sonucunda ürün

çevre dostu bir metot olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

miktarı, kalite ve tat artışı sağlanmaktadır.

Biber seralarımızın tamamında, bitkiye ve ürüne
zarar veren böceklerle mücadelede biyolojik mücadele
yöntemi kullanılmaktadır. Biber seralarımızda
dördüncü yılını tamamlayan bu sistemin domates
seralarımıza uygulanması için alt yapı ve denemelere
devam edilmektedir. Bu sayede amacımız böcek
ilacı kullanımının hiç olmadığı bir üretimi tüm sera
tesislerimizde hayata geçirmektir.

4

REFERANSLARIMIZ
Bugün ürünlerimiz Almanya, Hollanda gibi ülkeler

üretildikten sonra yine tesislerimizde özenle işlenerek,

başta olmak üzere Avrupa’nın tamamından ve Rusya’dan

paketlenmektedir. Seralarımızda üretilen her ürünün

talep görmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de bulunan

hem bizi hem de ülkemizi temsil ettiğini düşünerek

hipermarketlere ürünlerimizin dağıtımını yapmaktayız.

ürünlerimizin yüksek kalite ve standartlarda olması için

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında sunduğumuz

azami özeni göstermekteyiz.

tüm ürünler seralarımızda Avrupa standartlarında
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SERALARIMIZ

Antalya’nın Serik ilçesi sınırlarında 1997 yılında 26.000 m2
olarak inşa edilen plastik seralarla başlayan tarım yatırımlarımız,
1998, 2001 ve 2006 yıllarında inşa edilen 94.000 m2’lik cam
seralarla toplamda 120.000 m2’ye ulaşmıştır. Bu alanın
100.000 m2’sinde domates, kalan 20.000 m2’sinde ise
biber çeşitlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.
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Seralarımızın tamamında Hollanda’nın yüksek sera

Ürünlerimiz, kapalı alanı 1500 m2 olan ve bünyesinde

teknolojisi kullanılmaktadır. Seralarımızda havalandırma,

iki adet soğuk hava deposu, konveyörlü işleme ünitesi

ısıtma, sulama ve gübreleme, ısı ve gölgeleme perdesi,

bulunan paketleme binamızda paketlenmekte ve

sisleme sistemleri tamamen bilgisayarlar yardımıyla

sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

otomatik olarak kontrol edilmektedir. Seralarımızda
kullanılan tüm alet, donanım, taşıma araçları, kültürel
işlem araçları teknolojinin bugünkü imkânlarına uygun
olarak yapılmıştır.

İZLENEBİLİRLİK
Özaltın Seracılık tesislerinde üretilen tüm ürünlerin

Özaltın Seracılık ürettiği tüm ürünleri kayıt altına

dikiminden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen

almaktadır. Sevkiyatı yapılan tüm ürünlerde ise

tüm aşamalar ve prosesler sırasında izlenebilir olması

etiketleme yapılmaktadır. Ürün etiketlerinde firma

amacıyla kapsamlı bir takip sistemi oluşturulmuştur.

bilgileri, ürün bilgileri, üretici kodu, parti numarası,
ambalajlama tarihi, son kullanma tarihi, GLOBALGAP

Dikimden hasata ve tüketici sofralarına kadar, ürettiğimiz

numarası ile Tarım Bakanlığı üretim izin numarası

ürünlerin izlenebilir olması tüketicilerimize ve

bulunmaktadır. Böylelikle Özaltın Seracılık ürettiği

müşterilerimize güven vermektedir. Bütün bunları sağlamak

tüm ürünlerde şeffaf ve geriye dönük bir izlenebilirliği

için gerekli teknik altyapımız ve kadromuz mevcuttur.

sağlayabilmektedir.
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Ürünlerimiz uzman teknik kadromuz gözetiminde, çevreye

GLOBALGAP Sertifikası ile; ürünlerin insan sağlığına

ve insan sağlığına maksimum önem verilerek ve uluslararası

zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar

standartlara uyularak üretilmektedir. Bunu sağlarken de

içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar

GLOBALGAP standartları yol göstericimiz olmaktadır.

vermeden üretildiği, üretim sırasında, üretimle ilgili
insanları veya diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediği,

GLOBALGAP Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım

üretim sırasında, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve ürünün

Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım

yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatına uygun işlemler

Ürünleri Çalışma Grubu’nun, İyi Tarım Uygulamaları

yapıldığı belgelenmiş olur.

(GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür.
Bu tür standartların ortaya çıkış nedenlerinin
GLOBALGAP, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

altında “marka değerinin” korunması konusundaki

(HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM:Integrated

önem yatmaktadır. GLOBALGAP sertifikası altında

Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM:

kalitesinden ödün vermeden üretim yapan Özaltın

Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, tarım

Seracılık hem kendi bölgesinde hem de dünya

ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini

seracılığında tüketicinin değişen tat ve beğenisine uygun

desteklemektedir.

üretimini korumaya devam edecektir.
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