
işine bakış açısı, bugünkü Tadım marka ağacının 
köklerinin sağlamlığının garantisini oluşturuyor. 
 
Ürün
Paketli kuruyemiş sektöründe Türkiye’nin ilk ve 
41 yıllık lider markası olan Tadım, gıda kalitesi ve 
güvenliğini temel alarak en kaliteli ürünü en taze 
haliyle, en uygun fiyattan tüketicilerine sunuyor. 
Tadım belirlediği üstün kalite standartları 
doğrultusunda ham madde alımında ve üretiminde 
kaliteden ödün vermiyor. Belirlenen kriterlere 
uygun bulunmayan ürünler ise tüketiciye satılmıyor. 
Tadım ürünleri tamamen doğal ve herhangi bir 
katkı maddesi içermiyor.
 Ürünlerinin sağlıklı ve taze olması için üretim 
tesislerinde modern laboratuvar cihazlarına yatırım 
yapan Tadım, üreticiden aldığı birinci kalite ham 
maddeyi son teknolojiye sahip makinelerden 
oluşan üretim hattında, EN ISO 22000: 2005 
HACCP Gıda Güvenliği Sistemi’ne sahip hijyenik 
bir ortamda el değmeden işliyor ve paketliyor. 
Kuruyemiş grubunda 19, kuru meyve grubunda 
beş ve Tadımca grubunda üç çeşit olmak üzere 
toplam 27 farklı çeşitte ürünü tüketicilerle 
buluşturan Tadım, farklı gramajlarla birlikte toplam 
80 çeşitlik bir portföye sahip bulunuyor.
 Tadım, gelişen paketli kuruyemiş pazarı ve gün 
geçtikçe önem kazanan sağlıklı yaşam trendleriyle 
birlikte büyümeye devam ediyor. Tadım, hem 
sağlıklı yaşam trendini hem de tüketici taleplerini 
takip ederek ürün gamını, arz talep dengeleri 
doğrultusunda genişletiyor. Son dönemde lansmanı 
yapılan kuru erik, bunun iyi bir örneğini oluşturuyor. 
Her yıl çeşit ve gramaj alternatifi olarak tüketicilere 
ortalama üç ya da dört farklı yeni ürün sunuyor.
 Tadım sadece tüketici trendlerine göre değil, 
servis ettiği bölgelerdeki damak tadına göre de 
ürün gamını düzenliyor. Kosova’nın damak tadına 
uygun olarak üretilen baharatlı ay çekirdeği buna 
örnek olarak gösterilebilir. 
 Tadım, ayrıca tüketicilerinin ürünleri en taze 
haliyle tüketebilmeleri için farklı okazyonlara göre 
farklı paket boyları ile portföyünü belirliyor. Böylece 

tüketiciler evde, ailece kuruyemiş tüketmek 
istediklerinde aile boy ambalajları tercih ederken, 
sabah işe ya da okula giderken yolda atıştırmak için 
mini boy paketleri tercih edebiliyorlar.

En Son Gelişmeler
Bugün ABD, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve 
KKTC dahil olmak üzere 22 ülkeye ihracat yapan 
Tadım, gıda kalitesi ve güvenliğini temel alarak 
ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, 
ürünlerini daha fazla tüketiciyle buluşturma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.
 Tadım ürünlerindeki en büyük katma değer, 
ürünlerin tazeliği... Bu nedenle Tadım, maksimum 
bir hafta stokla çalışabileceği bir sistem kurdu. 
Tadım’ın pazardaki lider konumunun temelinde 
de tedarik gücüyle çok esnek bir üretim ve lojistik 
yapısına sahip olması yatıyor. Tadım sadece ürün 
satmayı değil, aynı zamanda tüm ürünleri 
tazeyken tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor. 
Bu yüzden Tadım’da düşük stoklarla işleyen bir 
sistem kullanılıyor.
 Yeni ürün çeşitlerini geliştirmeyi hedefleyen 
Tadım, bu kapsamda yeni tatları müşterilerine 
sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk paketli 
kuruyemiş markası Tadım; fındıklı, Antep fıstıklı 

ve yer fıstıklı Tadımca ailesini ürün 
çeşitleri arasına ekledi. Ayrıca kabuklu 
bademi de rakiplerine fark atarak 
paketli olarak müşterilerine sundu. 
En son olarak kuru erik, Tadım ürün 
portföyüne katıldı.
 Son yıllarda ürün ve markaya 
yapılan yatırımların yanı sıra satış-
pazarlama organizasyonuna da yatırım 
yapan Tadım, organizasyonda yeniden 
yapılanma ve genişleme sürecine 
devam ediyor.   

Promosyon
Tadım her türlü aktivitesinde, 
önceliğin her zaman tüketici 
beklentilerini karşılamaktan geçmesi 
gerektiğine inanıyor. Tüketicilerle 
daha yakın temas kurabilmek adına 
iletişim kampanyalarının yanı sıra 
düzenli olarak sponsorluk çalışmaları 
ve saha aktiviteleri organize ediyor. 
 Tadım, iletişim çalışmalarında 
da hedef kitleye yönelik kurumsal 
çalışmaları ile fark yaratıyor. Bu 
doğrultuda özellikle televizyon, radyo, 
internet ve açıkhava mecraları tercih 
ediliyor. Ayrıca gençlere yönelik 
birçok önemli festivalde önemli 
sponsorlar arasında yer alıyor. Yerel 
mecralarda ise gazete ve outdoor 
uygulamaları kullanılıyor. 
 Tüketicilerinin gözünde her zaman 
samimi ve mütevazı bir firma olarak 
algılanan Tadım, iletişim çalışmalarında 
tüketicisiyle 41 yıldır kurduğu bağı 
vurguluyor.
 Tadım’ın 41. yılı için hazırlanan ve 24 Eylül 2012 
tarihinde tüketicileriyle buluşan “Evimiz” reklam 
filmi, hikâyesiyle yılın en çok ses getiren reklam 
filmleri arasında yerini aldı. Almanya’dan yola çıkıp, 
Türkiye’ye ailesiyle birlikte ilk kez gelen bir çocuğun 
ağzından anlatılan hikayeyi ele alan filmde, “evimiz” 

ve “aile” kavramları irdelenirken, Tadım’ın 41 yıldır 
tüketici ile kurduğu samimi bağ vurgulanıyor.
Yapılan yeni imaj filmleri ve iletişim kampanyalarında 
Tadım “Türkiye’nin Tadı Tuzu” sloganını sahiplenerek 
herkesin markası olduğunun altını çiziyor.
 Yılbaşı ve eğlence deyince akla gelen ilk 
şeylerden biri de kuruyemiştir. 2010 yılından 
beri Aralık ayında yılbaşı iletişim kampanyalarını 
hem televizyonda hem de radyoların özel spot 
pozisyonlarında yayınlama ilkesini sürdüren Tadım, 
tüketicinin zihninde yılbaşı ile Tadım ürünlerinin 
özdeştirilmesi için sürdürülen iletişim faaliyetlerini, 
her yıl Aralık ayında gerçekleştiriyor. 
 Paketli kuruyemiş sektörüne öncülük eden 
Tadım, tüketicileri hem kuruyemişin faydalarıyla 
ilgili hem de paketli kuruyemişin sağladığı 
hijyen bilincinin geliştirilmesi konusunda 
bilgilendiriyor. Ayrıca Tadım’ın kurumsal sitesi 
www.tadim.com.tr sağlıklı beslenen ve beslenmek 
isteyenler için kuruyemişin faydaları konusunda 
detaylı bilgi içeriyor. 

Marka Değerleri
Tadım, kuruyemiş deyince akla gelen ilk marka... 
Tüketicilerini, kalitesi ile hiçbir zaman hayal 
kırıklığına uğratmayan Tadım, onlarla kurduğu bu 

güçlü bağ sayesinde paketli kuruyemiş pazarının 
açık ara lideridir.
 Tadım, toplumun sağlığını önemsiyor. Bu 
bağlamda, her zaman sağlıklı ürünleri portföyünde 
bulunduruyor. Sadece lezzetle sınırlı kalmayıp, 
faydalı ürünleri tüketicilerine sunuyor.
   Tadım markasını diğer kuruyemiş markalarından 

ayıran en önemli unsur her 
pakette, her zaman en tazeyi 
sunması. Bunu sağlamak için 
hem iş yapış modelini hem 
de organizasyonunu sürekli 
yeniliyor.
   Bugünlere ürün kalitesi, 
bu kaliteyi korumak için 
oluşturduğu standartlar 
ve inandığı ilkelerle gelen 
Tadım’ın, en büyük hedefi 
yakaladığı bu güçlü marka 
imajını korumak ve içinde 
bulunduğu pazarı ileriye 
taşımak. 

www.tadim.com.tr

Pazar
Türkiye kuruyemiş pazarında; paketli kuruyemiş 
pazarının, ölçümlenemeyen açık kuruyemiş 
pazarının üçte biri kadar olduğu tahmin ediliyor. 
Paketli kuruyemiş pazarı, yeni ürünler ve yeni 
oyuncularla büyümeye devam ediyor. Pazarda 
ulusal markalar bir elin parmak sayısını geçmezken, 
400’e yakın yerel firmadan söz ediliyor. Ürün odaklı 
bir karakter sergileyen pazara, her yıl çeşit ve 
gramaj alternatifi olarak yeni ürünler giriyor.
Kuruluşundan bu yana adı her zaman lezzet, 
kalite ve tazelik kavramlarıyla bütünleşen ve bugün 
Türkiye’nin paketli kuruyemiş ihtiyacının yarısından 
fazlasını karşılayan Tadım, paketli kuruyemiş 
sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor. 
Lider olarak pazara yön veren Tadım, pazardaki 
kalite çıtasını etkiliyor, yenilikçi ve dinamik yapısıyla 
sürekli ürün gamını yeniliyor ve rakiplerine örnek 
teşkil ediyor. 
 Tadım’ın ham madde alımından, son tüketiciye 
kadar ulaşan özenli sürecinin içinde kuruyemiş 
pazarında en çok tüketilen ve Tadım’ın adeta 
jenerik ürünü haline gelen ay çekirdeği büyük yer 

kaplıyor. Tadım, kalitesinin yanı sıra ambalajının 
dikkat çekici, kaliteli ve kolay açılabilir olma 
özellikleriyle rakipleri arasında fark yaratıyor.  
Tadım, paketli kuruyemiş tüketicilerinin düzenli 
olarak tükettiği markalar arasında ilk sırada yer 
alıyor. Bugün sahip olduğu pazar payında ve 
açık kuruyemiş geleneğinin karşısında paketli 
kuruyemişi yerleştirebilmiş olmasında, “samimiyet” 
ve “güvenilirlik” kavramlarının ciddi payı olduğuna 
inanıyor. 

Başarılar
Tadım, yaptığı birçok yenilikle sektöre vizyon 
açıyor. 1971’den bu yana açık kuruyemişten 
paketli kuruyemişe geçiş sürecinde tüketicide şeffaf 
paketle hijyen bilinci oluştururken; dış faktörlere 
karşı ürünlerin tazeliğini daha uzun süre korumaya 
yönelik çalışmaları sonucunda, 1999 yılında bariyerli 
tam kapalı paketlerle sektörde bir ilke imza attı. 
Paketlerde sıcaklık, nem ve ışık bariyerini ilk kez 
Tadım kullandı. 
 2000 yılında Tadım, makine parkurunu yenilerken 
yine sektörün ilklerinden olan “oturan paketler”in 
üretimine de başladı. Bu paketler, herhangi bir 
desteğe ihtiyaç duymadan rafta durabilmesinin 
yanında, gelişen zincir mağazacılık konseptinde de 
şık görünüşüyle sektörün vazgeçilmezi oldu. 
Tadım’ın, makine parkı ve üretim tesisleri, dünyanın 
en yüksek standartlarına sahip birkaç tesisinden 
biri... Tadım hem makine hem de üretim tesislerini 
yenilemek için yeni teknolojileri ve gelişmeleri 
yakından takip ediyor. Yapılan ciddi çalışmalar 
sonrasında yeni yatırımlarla kendini yenilemeye 
devam ediyor. Bu bağlamda sahip olduğu üretim 
teknolojisini 2012 yılında Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde açtığı yeni ve modern üretim tesisine 
taşıdı.
 Tüm kuruyemiş sektörü için en büyük kilometre 
taşlarından biri olan Tadımca, 2007 yılında piyasaya 
yepyeni bir ürün olarak sunuldu. %60’ı kuruyemiş 
ve kuru meyveden oluşan bu ürünün, Türkiye’de 
ve dünyada bire bir eşdeğeri bulunmuyor “Lezzeti 
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü” (ITQI) 
tarafından da tescillenen Tadımca, üç çeşidiyle 
2009 yılında “Üstün Lezzet Ödülü” almaya hak 
kazandı. Tadım’ın kuruyemişi paketleyerek başlayan 
tüketici davranışı trendini yakalama başarısı, böylece 
Tadımca ile devam etmiş oldu. 
 İstanbul İhracatçılar Birlikleri’nin 2008, 2009, 
2010 ve 2011 yılı ihracat rakamlarına göre, Tadım 
paketli kuruyemiş ihracatında ilk sırada yer alıyor. 
Sadece paketli kuruyemiş ihracatı yaparak, açık 
kuruyemişin de dahil olduğu “İstanbul Kuru Meyve 
ve Mamulleri İhracatçılar Birliği” üyeleri arasında ise 
ikinci sırada yer alıyor. 

Tarihçe
Tadım, Mehmet Tekinalp tarafından 1971 yılında 
İstanbul’da kuruldu. Gaziantepli Tekinalp Ailesi, 
1940’lı yıllardan beri Antep fıstığı ticaretiyle 
uğraşarak, Antep fıstığı tanıtımının bugün geldiği 
noktaya büyük katkıda bulundu. Mehmet 
Tekinalp’in “Fıstıkçı Arap” lakabıyla anılan babası, 
İstanbul’a Antep fıstığını ilk tanıtan kişi olarak 
biliniyor. Aile, Antep fıstığını sadece İstanbul’a 
tanıtmakla kalmadı, 1950’li yıllarda ABD’ye ilk kez 

Antep fıstığı ihracatını da gerçekleştirdi. 
1960’larda Tahtakale’de bir ofiste başlayan 
kuruyemiş ticareti, Mehmet Tekinalp’in de 
katılımıyla sadece Antep fıstığı ile sınırlı kalmayarak, 
ay çekirdeği başta olmak üzere, diğer kuruyemiş 
ürünlerini de kapsar hale geldi. O yıllara kadar 
açık kuruyemiş geleneğini devam ettiren Mehmet 
Tekinalp, 1971’de Tadım’ı kurarak paketli 
kuruyemiş sektörüne adım attı.
 O yıllarda kuruyemiş tamamen açıkta satılan bir 
ürünken, Mehmet Tekinalp ürüne mutlak bir katma 
değer ekleme gerekliliğine olan inancıyla kuruyemişi 
paketleyerek satmaya karar verdi. Böylelikle hem 
insan sağlığı için hijyen koşullarının sağlanması hem 
de bayatlamaya çok yatkın olan kuruyemişin ticari 
hayatının uzatılması amaçlandı. Tadım’ın marka 
özü de o dönemde net bir şekilde oluşmuş oldu: 
“Kuruyemişi paketleyerek; en kaliteli ürünü, en taze 
haliyle ve en uygun fiyattan tüketiciye sunmak.”
 O dönemde satılacak ticari ürünü kimliksiz bir 
“mal”dan, ruhu olan bir markaya dönüştürürken, 
akla, lezzeti çağrıştıran “Tadım” ismi geldi. Bu ismin 
tüketiciye etkili bir şekilde ulaşması yolunda ise 
büyük grafik ustası Mengü Ertel’in başarılı çalışması 
ile Tadım logosu ortaya çıktı. Ustalıkla tasarlanan 
Tadım logosu, 41 yıl üzerinde sadece çok ufak 
rötuşlar yapılarak kullanılıyor. Böylece Türkiye’de 
kuruyemişin pakete giriş hikâyesi, Tadım’la başlamış 
oluyor. O dönemin şartları dikkate alındığında, 
Tadım’ın bu işte gösterdiği başarının diğer sektörleri 
de etkilediği görülüyor.
 Şu anda ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerin 
işbaşında olduğu Tadım, 41 yıldır sektördeki 
öncü pozisyonunu koruyor. Mehmet Tekinalp’in 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Tadım
›	Ürünlerini sürekli geliştirmeye ve korumaya  
 ağırlık verirken, 2004 yılında kuru 
 meyveleri de paketleyerek tüketicilerine  
 sundu.

›	2007 yılında Türkiye ve dünya için bir ilke
 imza atarak, içerisinde %60 oranında  
 kuruyemiş ve kuru meyve bulunan
 Tadımca’yı tüketicilerin beğenisine sundu.

›	2009 yılında “Lezzeti Uluslararası Tat ve  
 Kalite Enstitüsü” (ITQI) tarafından da
 tescillenen Tadımca’nın “Üstün Lezzet  
 Ödülü” almaya hak kazandı.

›	2010 yılında yeni ürünü kabuklu bademi,  
 2012’de ise kuru eriği tüketicinin beğenisine  
 sundu.


