


About
Sarıkaya Gıda Sarıkaya Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Plastik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. is 

an export company that emphasizes customer satisfaction, established in the Mersin Province's Tarsus county 
with a total outdoor and indoor area of 18,000m2. At our plant we are exporting 25000 tons of citrus and 
5000 tons of vegetables to our customer mass and to our distribution points.

In 2006, our company commissioned the modern Citrus Packaging Facility that we own to expand its market 
to such countries as Russia, Ukraine, the UK, Italy, Holland, Poland, Ireland, Hungary, the Czech Republic, Serbia, 
Bosnia Herzegovina, Croatia, to start to offer the highest quality products in the most hygienic conditions to our 
most esteemed customers with its expert staffs. Our facility was established using the most modern machines 
on 10,000m2 of indoor and 8.000 m2 of outdoor area. We have machinery of 20 tons/hour working capacity, 
5 cold storage warehouses of a total of 2000 tons capacity, 10 kg and 15 kg plastic case manufacturing and 
neּמing machines performing 0.5 kg to 5 kg net packaging. We are aiming to constantly increase our exporting 
potential as Sarıkaya Narenciye without compromising on our quality policy.

Sarıkaya Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Plastik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Mersin 
ilinin Tarsus ilçesinde açık ve kapalı toplam 18.000m2 alan üzerine kurulmuş müşteri memnuniyetini ön planda tutan 
ihracat firmasıdır. Tesisimizde müşteri kitlemize ve kendi dağıtım noktalarımıza 25000ton narenciye ve 5000ton 
sebze ihracat etmekteyiz.

Firmamız 2006 yılında mülkiyeti kendimize ait olan modern Narenciye Paketleme tesisisini kurarak pazarını Rusya, 
Ukrayna, İngiltere, İtalya, Hollanda, Polonya, İrlanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvati-
stan, Macaristan, gibi ülkelere genişletmiş olup uzman kadrosuyla bahçeden en kaliteli ürünler en hijyenik şartlarda 
siz değerli müşterilerimize sunmaya başlamıştır. Tesisimiz 10.000m2 kapalı ve 8.000m2 açık alan üzerine en modern 
makineler kullanılarak kurulmuştur. Saaּמe 20ton çalışma kapasiteli makinamız, 5 adet toplam 2000ton kapasiteli 
soğuk hava depomuz, 10kg ve 15kg plastik kasa üretimimiz ve 0,5kg ile 5kg arası file ambalajlama yapabilecek 
fileleme makinamız ile hizmet vermekteyiz. Sarıkaya Narenciye olarak kalite politikasından ödün vermeden ihracat 
potansiyelimizi sürekli arּמırmayı hedeflemekteyiz. 

Hakkında
Sarıkaya Gıda



Lemon
Limon

Season Chart

MAYER
ENTERDONATO
LAMAS

Lemon (Citrus x Lemon): It is a small evergreen tree type continuing to grow yearlong and Lemons are the fruit of this 
tree. The motherland of the lemon is not exactly known. Cultivated forms of these small evergreen trees bearing essen-
tial oils are grown at all mild climate countries and the fruits are very popular in our country. There is a lemon tree 
present at almost every yard in Aegean and Mediterranean regions. The fruit is primarily used for its juice. 

Limon (Citrus × limon); yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve 
bu ağacın meyvesidir. Limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir. Ilıman iklime sahip bütün memle-
ketlerde kültür şekilleri yetiştirilen yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan bu küçük ağaçların meyveleri ülkem-
izde çok sevilir. Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde neredeyse her evin bahçesinde bir limon ağacı bulunur. 
Meyve öncelikle suyu için kullanılır, 



Grapefruit
Greyfurt

Season Chart

STAR RUBY
RIO RED
WHITE  MARSH SEEDLESS

Grapefruit (Citrus paradise) is an evergreen fruit species belonging to the rue (Rutaceae) family with several varieties 
and culture forms grown presently. The leaves are leathery. The flowers are whitish; fruits are large, rounded and flat, 
light yellow in color, thin peeled and are abundantly juicy. Fruits have seedy and seedless varieties. There is no biּמerness 
leﬞ once the skins of the fruit slices are peeled, they can be conveniently eaten. 

Greyfurt (Citrus paradisi), sedef otugiller (Rutaceae) familyasından bugün birçok çeşit ve kültür formları 
yetiştirilen, yaprak dökmeyen meyve türü. Yaprakları derimsidir. Çiçekleri beyazımsı renkli, meyveleri büyük, 
toparlak yassı, açık sarı renkli, ince kabuklu, bol usarelidir. Meyvelerinin çekirdekli ve çekirdeksiz cinsleri 
bulunur. Meyve dilimlerinin kabukları soyulunca acılık kalmaz, rahatlıkla yenebilir.



Tangerine
Mandalina

Season Chart

MIHO WASE
DOBASHI BENI
SATSUMA
NOVA
W. MURCOTT

Tangerine (Citrus reticulata) is a fruit type grown in mild climates, belonging to the citrus (Rutaceae) family. Orange and 
yellow in color, Tangerines have a fleshy and juicy texture. The tangerine, whose peel is soﬞer than that of orange, can 
be peeled and eaten or its juice can be pressed for drinking. 

Mandalina (Citrus reticulata), ılıman iklimde yetişmekte olan turunçgiller (Rutaceae) familyasına ait bir meyve 
türü. Turuncu, sarı renklerde olan mandalina, etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Mandalina, portakala nazaran 
daha yumuşak olan kabuğu soyulduktan sonra yenebildiği gibi suyu sıkılarak da içilebilir. 



Orange
Portakal

Season Chart

NAVELINA
CARA CARA
WASHINGTON NAVEL
SPRING NAVEL
VALENCIA

An evergreen tree originating from India, of the citrus family of bicotyledons (Citrus aurantium) and its egg-shaped or 
round fragrant fruit. Since the orange tree is a valubale fruit tree, it is grown on wide scale at all warm regions. Its height 
is 3-4 m, its leaves are hard, upper surfaces are shiny, boּמom surfaces are fuzzy, its flowers are hermaphroditic.

İkiçeneklilerin turunçgiller familyasından, anayurdu Hindistan olan, her zaman yeşil kalan bir ağaç (Citrus 
aurantium) ve bunun toparlak ya da yumurta biçiminde, güzel kokulu meyvesi. Portakal değerli bir meyve 
ağacı olduğundan, günümüzde bütün sıcak bölgelerde geniş ölçüde yetiştirilmektedir. Boyu 3-4 m. kadar, 
yaprakları sertçe, üst yüzleri parlak, alt yüzleri tüylü, çiçekleri erdişidir.



Pomegranate
Nar

Season Chart
HİCAZ
WONDERFUL

Pomegranate (Punica granatum), is a type of fruit in the Lythraceae family containing hundreds of small seed covered 
with the flesh making up the body of the slightly sour and sometimes sweet tasting fruit, grown in mild climates.

Nar (Punica granatum), kınagiller (Lythraceae) familyasından içinde küçük çekirdekler ve meyve gövdesini 
oluşturan yüzlerce tanecikten oluşmuş, hafif ekşi ve bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen, bir meyve 
türü.



Tomato
Domates

Season Chart

ROUND TOMATO
BUNCH TOMATO
CHERRY TOMATO
PINK TOMATO

Possessing a height of 10 or 14 cm, the tomato plant has a slightly woody stem. The leaves are 10-25 cm long and have 
5-9 leaflets. The leaves are fuzzy. There are 3-12 tomato blossoms on each stem and they are generally yellow and 1-2 
cm long. The edible fruit that is generally red has a 1-2 cm diameter in wild plants, but is larger in cultivated plants. This 
fruit contains most vitamins and its contents prevent cancer. These vitamins and preventive minerals are present in 
tomato peels.
10 veya 15 cm boya sahip olan domates bitkisinin hafif odunsu bir gövdesi vardır. 10–25 cm uzunluğunda 
olan yapraklarının üzerinde 5-9 yaprakçık bulunur. Yaprakları tüylüdür. 1–2 cm uzunluğunda ve genellikle sarı 
olan domates çiçekleri bir sap üzerinde 3-12 adeּמir. Genellilke kırmızı, yenilebilen meyvesi yabani bitkilerde 
1–2 cm çapında iken, kültür bitkilerinde daha büyüktür.Çoğu vitamin bu meyvede bulunur ve kanseri önleyici 
yapısı vardır.Bu vitamin ve önleyici mineraller domatesin kabuğunda bulunur.



Pepper
Biber

Season Chart

LONG GREEN PEPPER
HUNGARIAN PEPPER
STUFFING PEPPER
CALIFORNIA PEPPER
CHILI PEPPER
BIANCA PEPPER

Pepper (Capsicum) is a member of the solanaceae family, species Capsicum, grown abundantly in Turkey, has the same 
name, is green when fresh and fruits are mostly spicy hot.

Biber (Capsicum), patlıcangiller (Solanaceae) familyasından Capsicum cinsini oluşturan, Türkiye'de bol 
yetişen, aynı adla anılıp tazeyken yeşil ve çoğu zaman acı meyveleri olan bitki türlerine verilen ad.



Squash & Zucchini
Kabak

Season Chart

SQUASH 
ZUCCHINI 

Possessing abundantly fibrous fruits, zucchini squash is a vegetable that those with lazy intestines must eat. Zucchini 
contains mineral elements such as potassium, phosphorus, calcium, magnesium, sodium and iron. Zucchini cleanses the 
body, calms the nerves. It is recommended to steam zucchini in order not to lose its nutritional value. Zucchini may also 
be grated raw to add to salads.

Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel olanlar için tercih edilmesi gereken yiyecekler-
dendir. Kabak potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi madensel elementler içerir. 
Kabak bedeni temizler, sinirleri yatıştırır. Besin değerinin kaybolmaması için kabağı buğuda pişirmek önerilir. 
Kabak çiğ olarak rendelenip salatalara da katılabilir.



Facilities
Tesisler

TARSUS MERSİN TURKEY

ALAŞEHİR MANİSA TURKEY




