
kahverengi şişelerinde pazara sunuldu. 1987 yılına 
gelindiğinde satış hacminin genişlemesiyle Tamek 
Karacabey Fabrikası kuruldu. Tamek, 1993 yılında 
Türkiye’nin ilk teneke kutulu meyve suyu üretimini 
gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla 1994 yılında 
Kızıksa ve 2002 yılında Salihli fabrikalarını satın 
alarak, üretim kapasitesini artırdı.

Ürün                                                                                                                   
Tamek, kaliteye ve tüketicilerine verdiği önem 
çerçevesinde ürünlerini yasal mevzuatlara uygun 
olarak üretiyor ve meyve suyu portföyündeki 
birçok üründe asitliği düzenleyici sınıfında yer alan 
sitrik asit kullanımı yerine limon suyu konsantresi 
kullanarak katkısız ürün grupları ile fark yaratıyor. 
 Tamamen doğal meyve konsantrelerinden imal 
edilen meyve suları, kullanılan ambalaj ve dolum 
teknolojisi sayesinde tazeliklerini bir yıla kadar 
koruyor. Tamek aynı zamanda, en iyi kaliteye 
sahip meyveleri kendi tarım satınalma departmanı 
vasıtasıyla Türkiye’nin tüm bölgelerinde gerekli 
araştırmaları yaptıktan sonra bizzat satın alıyor. 

Sonrasında alınan meyveleri işleyerek Karacabey ve 
Kızıksa Fabrikaları’nda meyve sularında kullanılmak 
üzere, meyve konsantresi üretimini gerçekleştiriyor. 
Tamek son dönemde genetiği ile oynanmış ürünlerin 
insan sağlığına olumsuz etkilerinin olabileceği 
bilinci ile tüm ham maddeleri gerekli kontroller ve 
standartlara bağlı olarak tedarik ediyor.
 Tamek Gıda ve Meyve Suyu ürünlerinin tamamı, 
Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan hiçbir katkı 
maddesi içermiyor. Domates grubu ürünlerinin 
likopen ihtiva etmesi, bunun yanı sıra tüm ürünlerin 
mevsiminde işlenmesi, dolayısı ile hormon ve diğer 
kimyasallardan arındırılmış olması sonucu Tamek 
ürünleri, en başta tüketicilerinin sağlığına önem 
veriyor. 

En Son Gelişmeler                                                                                           
Tamek, reçel serisini 12 çeşidi ve ambalaj değişikliği 
ile birlikte tekrar pazara sundu. Türk damak zevkine 
uygun, özenle hazırlanan ve pratik bir kullanım 
sağlayan hazır yemek ve gurme serisi farklı ürün 
seçenekleriyle market raflarında yerini aldı. Kova 
ketçap, mayonez, dondurulmuş meyve ve sebze 
ürünleri piyasada hızlı bir ivme kazandı. Kazanılan 
bu başarı, Tamek’i ev dışı tüketim kanalında da 
önemli bir marka haline getirdi.

Türkiye’de uzun yıllardır meyve suyu tüketiminin 
tümü şeftali, vişne, kayısı, portakal nektarı gibi 
klasik çeşitlerden oluşuyordu. Tamek meyve suyu 
alanında da yenilikçi bir marka olarak, portföyüne 
Kahvaltım gibi bir konsepti kazandırdı, %100 meyve 
suyu ve meyveli içecek segmentlerinde de yeni 
ürünleri portföyüne ekledi. Dünya’nın takip ettiği 
sağlık trendine bağlı olarak Türkiye’de de %100 
meyve suları önem kazanmaya başladı. Katkısız ve 
şeker ilavesiz olan %100 meyve sularındaki artış 
sürecini iyi değerlendirerek ürün gamına %100 
şeftali - elma, kayısı - elma, üzüm - elma, nar - elma 
meyve sularını ekledi. 2012 yılında tüm meyve suyu 
ambalajları, Tamek’in doğadan gelen meyvelerinin 
tazeleğini, doğallığını simgeleyen yeni tasarımına 
kavuştu. 

Promosyon                                                                                                 
Çocuklarının sağlığına ve gelişimine özen gösteren 
anneler tarafından vazgeçilmez lezzetlerden 
biri olan Tamek meyve sularının, 200 mililitrelik 
ambalajlarının üzerindeki Bugs Bunny, Tweety, 
Tazmanya Canavarı ve Ben10 gibi karakterler 
çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu 
ürün çeşitleri; dönem dönem okul çantası, 
karakterlerin etiketleri, eğitici eğlence kitapçığı gibi 
promosyonlarla çocukların beğenisini kazanıyor. 
Tamek, 2012 yılında sosyal sorumluluk kapsamında 
Türkiye’nin farklı illerindeki ilköğretim okullarını 
ziyaret etti, karton kutuların geri dönüşüm sürecini 
anlattı ve okullara taşınan ilgili ekipmanlar sayesinde 
çocukların da pratikte bu süreci deneyimlemelerini 
sağladı.
 Tamek, özellikle meyve suyu çeşitleri ile 
üniversite öğrencilerinin düzenlediği seminer 
gibi etkinliklerde ve kulüp organizasyonlarında 
ürün sponsoru olarak gençlerin kendilerini 
geliştirmelerine destek veriyor.

Marka Değerleri                                                                                           
Tamek vizyonunu üretim, satış, pazarlama, finans 
ve insan kaynakları alanlarında her yıl daha iyiye 
giderek Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından 
biri olmak olarak açıklıyor. Tamek, tüketici 
gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamak için 
yüksek kalitede ve değerde ürünler üretiyor. Bu da 
Tamek’in başarılı olmasını sağlıyor. Ayrıca Tamek 
bu başarısını tüketicisine karşı dürüst, ahlaki ve 
karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerine bağlıyor. 
Tamek, müşteri şikayetlerinde tüketicilerinin 
sorunlarına en hızlı şekilde müdahale ederek 
müşteri memnuniyetini sağlamayı öncelikli hedefleri 
arasına koyuyor. Tamek, Türkiye Gıda Sektörü’nde 
kurum olarak tüm ürünlerin ve ambalajların 
kalitesini geliştirerek ve çevreyi koruyan ve 
yeniliklere yatırım yapan ilk isim olmaya devam 
etmeyi amaçlıyor.

www.tamek.com.tr

Pazar
Türkiye gıda ve meyve suyu pazarlarının en önemli 
oyuncularından biri olan Tamek, global yatırımların 
devam ettiği bu pazarda hızla büyümesini 
sürdürüyor. 58 yıllık köklü bir firma olan Tamek,  
bu gücünü kaliteli ürün anlayışından alıyor. 
 Son yıllarda durağan bir seyir izleyen domates 
salçası pazarı, muadil ürün olarak kabul gören biber 
salçasındaki fiyat artışıyla 2012’de tonajda ivme 
kazandı. Domates salçası uzmanı olan Tamek’in 
üretiminin önemli bir kısmı bu ürün grubundan 
geliyor. Türkiye’de bir ilk olan karton kutudaki 
Salçacık ve Bibercik ürünleri ile de pazarda farklılık 
yaratıyor. Biber salçası pazarında 2010 yılından 
itibaren başlayan tonaj ve ciro gelişimi hızını 
azaltmış olsa da bu yıl yeniden artış yönünde bir 
ilerleme görülüyor. Sebze konservesinde bezelye, 
grup içinde küçülme yaşıyorsa da pazardaki 
önemini korumaya devam ediyor. Gıda pazarında 
büyüyen ürün kategorilerinin ise haşlanmış, garnitür, 
mısır ve közlenmiş ürünler olduğu görülüyor. Marka 
bu grupta iddiasını sürdürerek büyümeye devam 
ediyor. Tamek, reçel pazarında ise düzenli olarak 
büyümesini sürdürüyor.

 Meyve suyu pazarına bakıldığında 2012 yılına 
kadar büyüme sürecinin devam ettiği görülüyor. 
Ancak pazar, 2012 yılında artan maliyetlerden ve 
dolayısıyla fiyat artışlarından etkilenerek, daralma 
yaşıyor. Segment özelinde incelendiğinde %100 
ve nektar pazarının dışında kalan nektar altı 
içeceklerde büyüme görülüyor. Türkiye’de kişi 
başına düşen meyve suyu tüketimi her geçen 
yıl artıyor olsa da henüz ABD ve Avrupa Birliği 
ortalamalarıyla kıyaslandığında oldukça düşük 
seviyelerde seyrettiği görülüyor. 90’lı yılların 

sonunda 3.5 - 4 litre olan yıllık kişi başı meyve suyu 
tüketimi 2011 yılında 12 litrelere yükseldi. Bunun 
yaklaşık 9 litresini %100 meyve suyu ve nektarı 
oluşturuyor. Avrupa’da kişi başına düşen yıllık 
ortalama meyve suyu ve nektarı tüketimi ise  
23 litre civarında bulunuyor.
 Tamek yurt dışında da tüketici tarafından tercih 
edilen bir marka olma yolunda büyük adımlarla 
ilerliyor. ABD ve Uzak Doğu’nun yanı sıra Avrupa, 
Afrika ve Orta Doğu’da da dünyanın 
60 ülkesine muhtelif meyve suyu, salça, konserve, 
reçel ve sos gibi ürün gruplarının ihracatını başarıyla 
gerçekleştiriyor. Tamek, ihracatta ve yeni pazarlarda 
da marka bilinirliliğini artırmayı hedefliyor. Tamek 
geniş ürün yelpazesindeki üretim gücünü kullanarak 
birçok ülkede tüketiciye hem kendi markasıyla hem 
de özel markalarla ulaşıyor. Uluslararası zincirlerin 
ürün tedariğini de gerçekleştirerek, farklı hedef 
pazarlardaki son tüketiciye de lezzet ve kaliteyi 
beraber sunuyor.
 
Başarılar                                                                                                              
Gıda kategorisinde en fazla büyüme, şarküteri ve 
haşlanmış ürün gruplarında gerçekleşiyor. Tamek, 
bezelye, garnitür, ketçap, mayonez ve fason 
üretimlerde de pazar payını artırmaya devam 
ediyor. Tamek, gelişen şarküteri pazarında soslar 
ve közlenmiş ürün gruplarıyla, büyüyen pazardan 
önemli bir pay alıyor.
 Reçel ve haşlanmış gıdalar kategorisinde pazar 
lideri olan Tamek, yenilikçi yaklaşımı ile mevcut 

ürün gruplarını destekliyor. 
 Türkiye’de ketçap, domates suyu, hazır yemek 
ve meyve suyu üretimi başta olmak üzere onlarca 
ilke imza atan Tamek, yeni nesil ambalajlarıyla iki 
ayrı ödüle layık görüldü. “Tamek Reçel Serisi”, 
“Ambalaj Ay Yıldızları 2012” yarışmasında etiket 
tasarımları ile altın, kavanoz tasarımı ile de bronz 
ödülün sahibi oldu. 2012 yılında hem gıda hem 
de içecek kategorilerinde fark yaratan yeni nesil 
ambalaj tasarımları ile tüketicilerin de beğenisini 
kazanan Tamek, ambalaj konusundaki başarısını 
almış olduğu ödüllerle taçlandırdı.
 Tamek, 2012 yılında KalDer ve KA Araştırma 
Limited tarafından gerçekleştirilen Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi sonuçlarına göre konserve, 
salça ve sos sektöründe müşterisini en çok 
memnun eden marka oldu. Aynı kategoride üç 
yıl üst üste birinci olan Tamek’e “Altın Heykel” 
ödülü verildi. Bu yıl yine Tüm Tüketicileri Koruma 
Derneği tarafından salça ve reçel kategorisinde 
“Altın Marka” ödülüne de layık görüldü.
 Meyve suyu pazarındaki 57 yıllık tecrübesiyle, 
sektörün en önemli markalardan biri olma özelliğini 
yıllardır koruyan Tamek, rekabet yoğunluğu hızla 
artan ve yeniliğin önem kazandığı pazarda başarılı 
alt markalarıyla ürün yelpazesini genişletmeye 
devam ediyor. 

 Türkiye’nin ilk ve tek kahvaltı konseptli meyve 
suyu markası Tamek Kahvaltım’ı piyasaya süren 
Tamek, 2011 yılında %43 büyüyerek sektörde ciddi 
bir başarıya imza attı. Yedi meyve ve yedi vitamin 
içeren Tamek Kahvaltım, sağlığına özen gösteren, 
sabahları kahvaltıda meyve suyu içme alışkanlığı 
olan tüketiciler tarafından benimsendi ve hatta 
günün her saatinde hayatlarında yer almaya başladı. 
Kahvaltım başarılı bir alt marka haline geldi. 2012 
yılında ise Kahvaltım ailesine yeni lezzetler eklendi, 
ambalaj tasarımları değişti; böylece daha da enerjik 
ve çekici bir görünüme kavuştu.  
 
Tarihçe                                                                                                                 
Gıda sanayinin devlerinden olan Tamek, 
kurucusu Mehmet Sipahioğlu’nun tarım sanayi 
konusundaki araştırmalarının meyvesi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci sanayi hamlesinin 
başladığı 1950’li yıllarda doğdu. Tamek ilk üretimini, 
1955 yılının mart ayında Bursa - Demirtaş 
Mevkii’ndeki fabrikasında gerçekleştirdi. 1958 
yılında Tamek Türkiye’nin ilk ketçap ve domates 
suyunu üretti. 1963 yılında ise ilk meyve suyu 
üretimini gerçekleştirdi, Tamek Meyve Suyu ünlü 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Tamek
›	Tamek ismi Türk Alman Meyve Ekstreleri
 Kampanyası’nın baş harflerinden oluşuyor. 

›	Tamek, Türkiye’nin ilk ketçap, domates
 suyu, hazır yemek, dolma, haşlanmış bakliyat,
 diyabetik reçel, teneke kutulu meyve suyu  
 üretimini gerçekleştirdi. 

›	Tamek, 1963 yılında meyve suyu üretimine
 başladı ve ünlü kahverengi şişeleri pazara  
 sundu. 

›	Tamek, 1990 yılında ilk domates püresini  
 üretti. 

›	Tamek, 2000 yılında salçayı ilk defa karton  
 kutuda piyasaya sundu. 

›	Tamek, 2003 yılında Türkiye’de bir ilk olan 
 A-C-E vitaminli portakal havuç limon  
 meyveli içecek gibi benzer nitelikli altı yeni  
 ürünü piyasaya sundu.

›	Tamek, 2010 yılında ilk kahvaltı konseptli  
 meyve suyu Tamek Kahvaltım’ı lanse etti. 
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