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Mustafa V. Koç
(1960 - 2016)
Uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığımızı yapmış olan Mustafa V. Koç’u
saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bundan elli yıl önce temelleri kurucumuz Vehbi Koç tarafından atılmış olan Tat Konserve
Sanayi A.Ş.’nin hikâyesi aslında uzun yıllar süren bir hayale dayanıyor.
Ömrü boyunca memleketine en faydalı hizmetleri sunabilmeyi ve yenilikleri getirebilmeyi
amaç edinen V. Koç, dört mevsimi yaşayabilen Türkiye’de tarıma da gereken önemin verilemediğine
üzülür, gezdiği ülkelerde neyin, nasıl yetiştirildiğini dikkatle izlerdi. Aşağı yukarı aynı iklimlerdeki
Portekiz ve İspanya’da harika domates tarımı yapıldığını Türkiye’de ise gereken önemin
verilmediğini fark edince kolları sıvamıştı.
1967 yılında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yine memleketin ihtiyaçlarını ön plana
alarak Tat Konserve Sanayi A.Ş. fabrikasının temellerini attığında, bu işte başarılı olmanın güçlü
bir tarım örgütüne bağlı olduğunu ortaya koymuştu. Ona göre köylüye iyi tohum verip yüksek
vasıflı ürün almasını sağlamak, sürekli teknik yardım yapmak ve çiftçiyi yazılı anlaşmalar yaparak
çalışmaya yönlendirmek bu işin olmazsa olmazlarıydı. Vehbi Koç, çiftçinin eline ürününden iyi
para geçmesini ve bu paranın hem düzenli hem de zamanında ödenmesini de şart koştu. Bu
sebeple Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile işbirliği kurulmasını yararlı görerek görüşmelere başladı
ve en nihayetinde Koç Grubu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve İsviçre Migros’un ortaklığında Tat
Konserve kuruldu. Ülkemizde ihracata dönük tarımsal endüstrinin ortaya çıkmasına öncülük etmiş
olan Tat Konserve, elli senedir halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyor.
Sadece kurucusu Vehbi Koç’un değil, bizlerin de ailece gönülden bağlı olduğumuz Tat’ın
büyüyüp gelişmesine kıymetli ekibimizle birlikte el ele sabır, kararlılık ve çalışmayla devam
ediyoruz. Tat, bugün fabrikasında üretilen her ürünüyle girdiği evlerin mutfaklarına lezzet, huzur ve
mutluluk katıyor.
Bu vesile ile ellinci senesini kutlayan Tat Konserve’nin kuruluşundan beri bizimle çalışan
çiftçilerimize, emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür eder, sağlık ve mutluluk diler,
aramızdan ayrılanları rahmetle anarım.
50 yıl boyunca ürünlerimizi sofralarında tüketen halkımıza teşekkür eder, Tat’lı günler dilerim.

Semahat S. Arsel
Tat Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Kurucumuz Vehbi Koç, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında gelişim gösteren tarıma dayalı sanayinin
taşıdığı büyük önemi görmüş, 20 yıl kadar süren fizibilite çalışmalarından sonra 1967 yılında Tat
Konserve Sanayi A.Ş. fabrikasının temellerini atmıştı. Bu konuda başarılı olmanın güçlü bir tarım
örgütüne bağlı olduğunu düşünen Vehbi Koç, nüfusun büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı
ülkemizde tarıma dayalı sanayi politikasının en büyük destekçilerinden biri oldu.
Bu vizyonla yola çıkan ve Türkiye’de tarıma dayalı sanayinin özel sektördeki öncüsü olan Tat
Konserve, yarım yüzyıldır sadece üretim işletmelerinin bulunduğu bölgelerin sosyal ve ekonomik
yaşantısına değil; aynı zamanda ülkenin ekonomisine de çok büyük katkı sağladı. Bir diğer deyişle
Tat, tarıma dayalı sanayinin amiral gemisi oldu.
Ülkemizin toplam domates üretiminin önemli bir kısmını tek başına işleyen Tat; tarımla uğraşan
bölge halkına önemli katkı sağlamanın yanı sıra, yüksek kapasitesi ve üretim tonajıyla işletmelerinde
önemli istihdam yaratmakta.
Tat, ayrıca kurulduğu günden bu yana tarıma dayalı sanayi ihracatında da öncü rol üstlendi.
Başta Japonya olmak üzere dünyanın dört bir yanında en önemli domates ürünleri ihracatçılarından
biri olarak adını duyurdu.
Sürekli büyüyen çiftçi organizasyonu ile ham madde tedarikini kesintisiz olarak hep aynı
kalite standardında sağlayan Tat, 50 yıldır gerek müşteri, gerekse dağıtım kanalındaki paydaşlarımız
nezdinde hep ilk akla gelen ve en çok tercih edilen marka oldu.
Domates ürünleri ile özdeşleşen Tat markasının bu güçlü konumunu sürdürebilmesinin ardında;
nesilden nesile süregelen güvene dayalı sanayici-üretici işbirliği, dünya standardında üretim alt
yapısı, çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın özverili katkısı ve şirketin güçlü finansal yapısı var.
Tat Konserve Sanayi’nin kuruluşundan günümüze gelişim hikâyesine ışık tutan 50 Yıldır
Bitmeyen Domates Tutkusu, okuyucuları ileri görüşlülüğün, azmin ve ilhamın konu olduğu bir
yolculuğa çıkartacak. Bu kitapta yer alan süreçlerin belli bir bölümüne şahitlik etmek şahsım adına
gurur verici.
Çiftçisinden mühendisine, üretim kadrolarından satış ekiplerine, ham maddesinden ambalajına
kadar tamamı yerli kaynaklarla inşa edilen bu başarı öyküsünün ikinci 50 yılda daha büyük başarılara
imza atacağına inanıyorum.
Saygılarımla.
Tamer Haşimoğlu
Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Bölümü Başkanı

Sevgili Tat dostları,
Elli yıl önce başlayan, bugüne ve geleceğe ulaşan bir başarı hikâyesidir Tat. Bu ülkenin toprağına,
çiftçisine, iş gücüne ve sanayicisine güven hikâyesidir. Ülke ekonomisine, toplumsal hayatına katkı sağlama
tutkusudur. Doğa ile iç içe olan endüstri atılımıdır. Kendi yetkinliklerine, becerilerine potansiyeline duyulan
özgüvendir. Bir kalite yolculuğudur, ülke insanımızın hak ettiği en kaliteli ürünleri sunma tutkusudur.
Kısaca Tat nesiller boyu hepimizin aile hayatına dokunan, mutluluklarına ortak olan bir yaşam paydaşı
haline gelmiştir. Nesiller boyu süren bu beraberlik halkımızın tevazusu ile gönülden sevilen bir markaya
dönüşmüştür. Bu yüzden salça, domates ürünleri ve konserve denince ilk akla gelen ve güvenle kullanılan marka
Tat’tır.
Tat denince bu yüzden çok büyük bir aile aklımıza geliyor. Bizler her öğünde çiftçilerimizle,
tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla, hissedarlarımızla, bayilerimizle birlikte sizlerle aynı masaya misafir, duygu ve
umutlarınıza ortak oluyoruz.
İşte bu bütünlüğü taçlandırmak amacıyla yarım asırdır bu topraklarda yeşeren her tohumun, ekilen
her fidenin, yeşilden kırmızıya dönen her domates tanesinin tarihsel serüvenini anlattığımız 50 Yıldır Bitmeyen
Domates Tutkusu kitabını sizlere takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
50 yılda 3 kuşaktan on binlerce çiftçinin emeği ile yetiştirilen kıpkırmızı, olgun, lezzetli milyarlarca
domates… Salça ve ketçap gibi ürünlerimizle milyonlarca ailenin sofrasına taşıdığımız Tat lezzeti… Bu değeri
yaratan ise 50 yıldır bitip tükenmeyen domates tutkumuz…
1967 yılında Mustafakemalpaşa işletmemizin temellerinin atılmasıyla başlayan bu serüveni, Türk ve
dünya mutfaklarına sunarak devam ettiriyoruz.
Sizlerle güçlü bağımızı geleceğe ve yeni nesillere daha da kuvvetlendirerek taşıyabilmek için, her gün
daha iyisini, daha güzelini nasıl başarabiliriz sorusunu, varlık gösterdiğimiz 50 yıldan bu yana kendimize
soruyoruz. Bu soruyu yanıtlamaya çalışırken de yalnızca tüketicilerimize sağlıklı, lezzetli ürünler sunmakla
kalmıyor teknolojiyi de yanımıza alarak çalışmalarımızı sürdürüyor, ürünlerimizi geliştiriyoruz.
Güney Amerika’da eski çağlardan bu yana tüketilen, günümüzde dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan
domates, taze olarak kullanımının yanı sıra ana yemeklerde, çorba ve sos yapımında da kullanılıyor. Konserve
sanayisinin gelişmesiyle salça, soyulmuş ve doğranmış olarak da tüketilmeye başlanan domatesi bugün 40’tan
fazla ülkeye ulaştıran Tat yılda yaklaşık 400 bin ton domates işliyor.
Tat Konserve’nin kuruluşundan günümüze başarıyla dolu elli yıllık tarihsel serüvenin anlatıldığı
50 Yıldır Bitmeyen Domates Tutkusu kitabında dilden dile aktarılan hatıralar kitaba renk katıyor. Özellikle kuruluş
yıllarından itibaren çeşitli görevlerde çalışmış çiftçiler, yöneticiler, mühendisler, işçilerin anılarına, çalışma
yaşamına ait fotoğraflar ve belgeler, gazete kupürleri, ilanlar da eşlik ediyor, sizlerle birlikte ne kadar büyük ve
güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha hissettiriyor.
Rahmetli büyüğümüz Sayın Vehbi Koç’tan aldığımız bayrağı gururla taşıyarak çiftçilerimizle birlikte
domates tarımını geliştirmek ve Türkiye’nin domates tarımında rekabetçi gücünü artırmak amacıyla Tat ailesi
olarak diyoruz ki: “Gerçek Tatlar Her Zaman Korumamız Altında”.
Saygılarımla.

Arzu Aslan Kesimer
Tat Gıda A.Ş. Genel Müdürü
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KURUCUMUZ VEHBİ KOÇ
Vehbi Koç, yüz yıla yaklaşan hayatında Osmanlı’nın
son yıllarına, savaşlara tanık oldu, Milli Mücadele’yi
ve cumhuriyetin kuruluşunu yaşadı. Türkiye’nin var
olma mücadelesi verdiği o çetin yıllardan başlayarak
devleti ve ülkesi için çabalayan Vehbi Koç’un hayat
hikâyesinin, ülkemizin çağdaş bir ülke olma serüveni
içinde özel bir yeri var.
İki büyük dünya savaşının, büyük ekonomik
buhranların yaşandığı 20. yüzyıl, diğer yüzyıllardan
farklı başladı. Türkiye açısından da bu dönem,
Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşlarla geçirdiği, işgal
altında yaşadığı ve bütün bunlara rağmen yeni bir
ülke yaratan cumhuriyetin kurulduğu bir yüzyıl oldu.
Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara, Keçiören’de
doğdu. Koçzade Hacı Mustafa Efendi ve Kütükçüzade
Hacı Rıfat Efendi’nin kızı Fatma Koç’un üç
çocuğundan biriydi. Hem anne tarafından hem baba
tarafından ailesi yüzyıllardır Ankara’da yaşıyordu.
1927 yılında Sadberk Hanım’la evlenen Vehbi Koç’un

bir erkek, üç kız çocuğu olacaktı.
Ankara’da Hacıbayram Camii yanındaki
Hacıbayram İlkokulu’nda eğitimine başladı. İlkokulu
birincilikle bitiren Vehbi Koç, “Taş Mektep” olarak da
anılan Ankara İdadisi’ne devam etti. Fakat son
sınıftayken, esnaf olmaya karar verdi ve okulu bıraktı.
Henüz 16 yaşındayken babası ile birlikte Koçzade Hacı
Mustafa Rahmi isimli bir şirket kurup bakkaliye ticareti
yapmaya, kısa zaman sonra da inşaat malzemeleri alıp
satmaya başladı.
İşgal yıllarından başlayarak cumhuriyetin kuruluş
yıllarında; hem ordunun hem de halkın ihtiyaçlarının
karşılanması için çalışan Vehbi Koç’un Hayat Hikâyem
isimli kitabında yazdığı satırlar, başarılarının kaynağını
özetlemekteydi: “O günlerin büyük çabası; tüm ulusun
el ele aynı amaç uğruna varını yoğunu, canını ortaya
koyarak çarpışması ve çalışması, hepimize çok şey
öğretti.” Cumhuriyet kurulduktan sonra iş hayatına
atılan Vehbi Koç, 1926’da devraldığı ticarethaneyi
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Koçzade Ahmet Vehbi ismi ile Ankara Ticaret Odası’na
kaydettirdi. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu
olacak olan Koç Topluluğu’nun temelleri o yıl
atılıyordu. Vehbi Koç’un, Ford ve Standart Oil gibi
yabancı şirketlerin Türkiye’deki temsilciliklerini alarak
ve yeni şirketler kurarak başladığı büyüme devam
ediyordu. Sanayi ve ticari gelişmesini sağlayacak olan
Koç Ticaret A.Ş., 1938 yılında İstanbul’da kuruldu.
Savaş yılları yeniden başlamıştı. 1945 yılına kadar
sürecek İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesine ve
halkına olan inançla çalışmaya devam etti. Savaş
sonrasında, 1950’lerin başından itibaren Türkiye bir
kez daha girdiği ekonomik bunalımdan çıkacak ve
gelişmeye başlayacaktı. Bu yıllar Vehbi Koç’un da
Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiği yıllar oldu.
Şirketler çoğalmış ve büyümüştü. Vehbi Koç,
1963’te bir ilki daha hayata geçirecek, Türkiye’nin ilk
holdingini, Koç Holding’i kurarak tüm şirketleri tek
merkezden yönetmeye başlayacaktı.

Vehbi Koç’un anılarında; “Çocukluğumda evlerde
ne su akar, ne elektrik vardır, ne ısınmak için kömür
sobası” diye anlattığı gaz lambası ile aydınlanan, odun
sobası, mangal ile ısınılan, yiyeceklerin tel dolapta
saklandığı, çamaşırların elde yıkandığı o yıllar çoktan
geride kalmıştı. Ampulden beyaz eşyaya, radyatörden
otomobile kadar çok sayıda ürünü ilk kez Koç imal
etmeye başlamıştı.
Kurduğu şirketlerin, holdingin gelecek kuşaklara
kalmasının kurumsallaşma ile mümkün olduğunu
savunan Vehbi Koç, 1984’te yönetimi oğlu Rahmi M.
Koç’a devrederek Koç Holding Şeref Başkanı olarak
endüstri, sanayi ve ticarette holdingi ileriye taşıyacak
çalışmalarını sürdürdü. “Sanayileşmede üç devre var.
İthal ikamesi devresi, ihracat devresi, teknoloji
devresi” diyen Vehbi Koç’un önceliği, ülkenin ticari,
sanayi ve teknolojik gelişiminin her döneminde öncü
olmayı başararak ülkeye değer katmaktı.
Vehbi Koç endüstri, sanayi ve ticari alanlardaki

başarılarını sürdürürken bir yandan da toplumsal bir
görev olarak gördüğü hayır işlerini gerçekleştirmeye
hız verdi. “Gençliğin yetişmesine hizmet, bir insanlık ve
vatan borcudur” diyen Vehbi Koç, 1951’de Vehbi Koç
Öğrenci Yurdu’nu, 1964’te Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Vehbi Koç Göz Bankası’nı, yine aynı yıl
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Enstitüsü’nü, 1968’de ODTÜ Vehbi Koç Öğrenci
Yurdu’nu kurup kamuya devretti. Toplumsal ve sosyal
bir görev olarak gördüğü büyük projelerinden biri de
Türk Eğitim Vakfı (TEV) oldu. Kuruluşuna öncülük ettiği
TEV, 1967 yılında kuruldu. Ülkemize ve insanlığa katkı
sağlayacak öncü gençleri ve onların devam ettireceği
eğitim sistemini desteklemeyi, maddi olanağı olmayan
başarılı gençlere burs vermeyi amaçlayan TEV, her
geçen gün daha da güçlenerek hizmet vermeye devam
ediyor. Vehbi Koç, yurt dışına yaptığı seyahatlerde
yakından incelediği vakıfların benzerini ülkemizde de
kurmak için çalışmalara başladı. Vakıflar Kanunu’nun
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çıkarılması için 16 yıl boyunca vazgeçmeden mücadele
etti. Sonunda kanunun çıkması ile birlikte Türkiye’nin
ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nı, 1969’da kurarak
bir hayalini daha gerçekleştirdi. Bütün bu toplumsal
sorumluluk projelerini sadece kurmak ile yetinmeyip
devamlılığını sağlayacak maddi kaynakları da yarattı.
Çağdaş Türkiye’nin geleceği olan eğitim, kültür ve
sağlık alanlarına destek olacak Vehbi Koç Vakfı’nı
diğer projeler izledi: 1976’da İstanbul Belediyesi’ne
armağan edilen Atatürk Kitaplığı, 1980’de merhume
eşi Sadberk Hanım’ın anısına açılan Sadberk Hanım
Müzesi, 1988’de kurulan Vehbi Koç Vakfı Koç Özel
Lisesi, 1993’te eğitime başlayan Koç Üniversitesi…
Cumhuriyet’in çınarı, 25 Şubat 1996 günü,
Antalya’da 95 yaşında aramızdan ayrıldı. Vehbi Koç,
ticaret ve sanayi hayatımızda Türk girişimciliğinin lideri
ve ülkesi için sorumlu vatandaş olmanın bilinciyle
değerler üreten bir insan olarak toplumumuza yön
gösteren örnek isimlerden biri oldu.

İLKLERE ADANMIŞ HAYAT
Koç Topluluğu’nun kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi
Koç, yaşamı boyunca hep ileriyi düşünerek daha iyisi
ve yenisi için adımlar attı. Sadece ekonomide değil,
sosyal alanda da ülkemizi ilklerle tanıştıran kişi oldu.
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Sanayide atılım zamanı

1944	İLK OTOMOBIL SATIŞ ŞIRKETI MOTÖR LTD. KURULDU

1926 İLK FIRMA: KOÇZADE AHMET VEHBI
Vehbi Koç, Koçzade Ahmet Vehbi firmasını 1926 yılında kurdu. 1927’de Ankara Ticaret Odası Başkanı
olan Vehbi Koç, Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerini geliştirerek 1928 yılından itibaren başlıca Avrupa ve
Amerikan şirketlerinin Türkiye distribütörü oldu. Ford ve Standard Oil’in temsilciliklerini aldı. 1932’de
ilk büyük taahhüt işi olan Ankara Numune Hastanesi inşasına başlandı. Hastane, “Cumhuriyet’in 10.
Yılı” kutlamalarında, 1933 yılında teslim edildi.

1944 yılında ilk otomobil satış şirketi Motör Ltd., Taksim’de faaliyete geçti. Cumhuriyet öncesi ve
cumhuriyetin ilk yıllarında çekilen sıkıntıları, ülkenin eksiklerini yaşayarak gören Vehbi Koç,
1948’de General Electric firmasıyla Türkiye’nin ilk ampul fabrikasını kurmak üzere anlaştı. İlk
Türk-Amerikan ortaklığı olan General Elektrik T.A.O. kuruldu.

1951 TÜRKIYE’YI ILKLERLE BULUŞTURAN YILLARIN BAŞI
1938 İLK ANONIM ŞIRKETI KURDU
1938 yılında kurulan Koç Ticaret Anonim Şirketi, Koç Topluluğu’nun gelişmesinde önemli bir
adım oldu. Şahıs firması yerine anonim şirket olarak yoluna devam eden kuruluşun bir
özelliği de ilk kez idareci ve çalışanların yönetime ortak olmalarıydı.
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1951 yılında General Elektrik fabrikası ilk yerli ampulü üretti. Aynı yıl, Türkiye’de ilk defa Genel Bayilik Sistemi uygulanmaya
başlanarak ilk bayi toplantısı Koç Ticaret Otomobil ve Zirai Aletler Şubesi’nce yapıldı. Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Öğrenci Yurdu
açıldı. 1952’de inşaatı başlayan Divan Oteli, 1956 yılında 97 oda ve 140 yatak kapasitesi ile açıldı. 1954 yılında kurulan Türk Traktör,
ertesi yıl ilk traktör üretimini gerçekleştirdi. İlk özel kibrit fabrikası Türkay, 1956’da işletmeye açıldı. 1955 yılında Erel Çelik A.Ş.
adıyla yolculuğuna başlayan Arçelik, adını 1957 yılında aldı ve Türk insanını yerli beyaz eşya alanında ilklerle buluşturdu.
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Zirveye doğru hızlı adımlar

1959 OTOMOTIV SEKTÖRÜNÜN DOĞUŞU
Türkiye’nin önde gelen otomotiv kuruluşu Otomobil Sanayi-Otosan A.Ş. kurularak Ford
Otosan fabrikasının temelleri atıldı. 1960 yılında İstanbul fabrikasında Ford Consul otomobil
ve Ford Thames kamyon montajı ile üretime başlandı.

1963 TÜRKIYE’NIN ILK HOLDINGINI KURDU
1962 TÜPGAZ EVLERE GIRIYOR
1961 yılında kurulan Aygaz bütan gaz depolaması ve dağıtımında öncü oldu. 1962 yılında İzmit İpraş Rafinerisi’nin
yanında Yarımca Dolum Tesisi kuruldu. Böylece LPG dolum ve dağıtımı başladı. Türkiye, bütan gazı Aygaz ile tanıdı.
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Türkiye’nin ilk holdingi olan Koç Holding, 1963 yılında kuruldu. Vehbi Koç’un babasıyla kurduğu küçük
aile şirketi, şirketler topluluğu haline gelerek yeni bir model oluşturdu. 20 Kasım 1963’te Koç Holding Esas
Mukavelesi, Beyoğlu Birinci Noterliği huzurunda, Divan Oteli’nde kurucular tarafından imzalandı. Otokar
kuruldu. Şirket Türkiye’nin ilk şehirler arası otobüsünü Magirus Deutz lisansıyla üretmeye başladı.
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1964 OTOMOBIL LASTIĞI VE K ABLO FABRIK ASI

1967 TAT SAHNEYE ÇIK ARKEN

Türkiye’nin ilk yerli otomobil lastiği Uniroyal, 1964’te üretilmeye başladı. Aynı yıl Siemens ortaklığı
ile Türk Siemens Kablo ve Sanayi A.Ş. kuruldu. Türkiye’nin ilk kablo fabrikasının temeli Mudanya’da
atıldı. 1965 yılında turizm şirketi Setur Servis Turistik A.Ş. kuruldu. Türkiye’nin ilk gümrükten muaf
mağazası Setur tarafından açıldı.

1966 YERLI OTOMOBIL HAYALI GERÇEK OLUYOR
Türkiye’nin ilk otomobili Anadol’un, seri üretimi 1966 yılında Otosan fabrikasında başladı. Karoseri,
plexiglass/cam elyafından üretilen otomobilin fiyatı 26 bin 800 liraydı. Anadol, ismini 100 bin kişinin
katıldığı anket sonucunda aldı.
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Vehbi Koç, uzun yıllar projelendirdiği tarımsal yatırım düşüncesini Bursa Mustafakemalpaşa’da temelini attığı
Tat Konserve Sanayi ile hayata geçirdi. Domates ürünleri ve sebze konserveleri üreten Tat Konserve, Türkiye
Şeker fabrikaları, Şeker Sigorta ve İsviçre Migros’un ortaklığıyla kuruldu. 1968’de Tofaş Türk Otomobil
fabrikası kuruldu. 12 Şubat 1971’de işletmeye açılarak Murat 124 modelinin seri üretimine başlandı.

1969 TÜRKIYE’NIN ILK ÖZEL VAKFI: VEHBI KOÇ VAKFI
Vehbi Koç’un uzun yıllar boyunca uğraş verdiği, Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, 1969’da kurularak
çalışmalarına başladı. Vakıf; okul, yurt, kütüphane ve klinik gibi tesisler kurarak kamu kuruluşlarına devrederken
maddi olanakları kısıtlı binlerce öğrenciye burs verdi. Halen eğitim, sağlık ve kültür alanında geniş çaplı proje
destekleriyle hizmete devam ediyor. Yine başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitim bursu veren,
eğitim tarihimizde özel bir yeri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ise, Vehbi Koç öncülüğünde 1967 yılında kuruldu.
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Eğitim ve kültür hamleleri

1970 ULUSLARARASI GIRIŞIMLERLE TOPLULUĞU BÜYÜTTÜ

1980 ÖZEL MÜZECILIĞI BAŞLATTI

Vehbi Koç ihracatın giderek önem kazanacağını düşünerek 1970’te Ram Dış Ticaret Şirketi’ni kurdu.
Şirket, Koç Topluluğu bünyesindeki şirketlerin dış ticaret faaliyetlerini tek bir merkezde topladı ve
çeşitli ülkelerde kurduğu şirketlerle zamanla uluslararası bir kuruluş oldu.

1973 HALKIN K ATKISIYLA YATIRIMLARA DEVAM
Türkiye’nin halk tasarruflarıyla halka açık olarak kurulan ilk ciddi özel sektör kuruluşu, 1973
yılında 180 milyon Türk lirası sermayeyle kurulan Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri A.Ş. oldu.
Hisselerin bir bölümü halka satıldı. 1975 yılında çoğunluk hisseleri alınan Migros, Koç Topluluğu
bünyesine katıldı. 2008 yılında ise satışı gerçekleştirildi.
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Yalnızca sanayi ve ticaret alanında değil kültür alanında da ilklere imza atan Vehbi Koç, 1980 yılında eşi
Sadberk Koç anısına, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’ni açtı. 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen
Azaryan Yalısı müzeye dönüştürülerek Sadberk Koç’un kişisel koleksiyonunda yer alan kıyafet, işleme,
gümüş, porselen gibi eserler sergilenmeye başlandı. Zamanla koleksiyona arkeolojik eserler de katıldı.

1982 MESLEK IÇI EĞITIMI GETIRDI
Vehbi Koç, 1982 yılında Türkiye’nin iş yerinde eğitim veren ilk merkezi, Koç Holding Eğitim ve
Geliştirme Merkezi’nin (KOGEM) kurulmasına öncülük etti. Topluluğun vasıflı insan gücü
kaynaklarına sahip olmasını amaçlayan KOGEM, bilgi birikimini aktaran ve yenilikleri öğreten
öğretim kadrosu ile çalışmalarını sürdürüyor.
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Vehbi Koç 1928 yılında
Ford acentalığını aldı.

CUMHURIYET ILE BERABER BÜYÜYEN
KOÇ TOPLULUĞU
Koç Topluluğu’nun tarihi, öngörünün, inancın ve çalışma azminin hikâyesi olduğu kadar genç
cumhuriyetin ilerlemesinin, gelişmesinin, büyümesinin de hikâyesidir. Cumhuriyetin ilanından
sadece üç yıl sonra 1926’da, Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu, Türkiye’de
ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki hizmetleriyle öncülük eden kurumlardan biri
olmuştur.
Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, henüz 16 yaşındayken, Ankara’da babasının Koçzade
Hacı Mustafa Rahmi firmasında çalışmaya başlayarak ticaret hayatına atılır. 31 Mayıs 1926’da,
Koçzade Ahmet Vehbi firması adıyla Ankara Ticaret Odası’na kaydolması ile Koç Topluluğu’nun uzun
yolculuğu da başlamış olur.
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Vehbi Koç, 1935 yılında
Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif
Şirketi’ni kurdu (üstte).

Koç Topluluğu’nun kuruluş yıllarında
yabancı temsilcilikler ile ticari faaliyetlere
öncelik verilerek büyüme sağlanır. 1938’de Koç
Ticaret A.Ş.’nin kurulması ile birlikte
sanayileşmeye giden yolda büyük bir adım atılır.
Kurulan anonim şirket, Koç Topluluğu’nu
meydana getirecek girişimlerin temelini
oluşturacaktır. Türkiye’de ilk kez çalışanlarını
kâra ortak eden şirket, yeni faaliyet alanları
yaratmak üzere çalışmalara başlar.
1945’te ABD’deki ilk Türk şirketi olan Ram
Commercial Corporation faaliyete geçer. İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından imalat çalışmaları hız
kazanır ve 1948‘de General Electric ile ortaklık
yapılarak, Koç Topluluğu’nun ilk endüstriyel
girişimi olan ampul fabrikası kurulur.
Koç Topluluğu uluslararası ortaklıklar
yaparak genişlemeye, bünyesine yeni şirketler
ve ürün grupları katmaya 1960’larda da devam
eder. Pek çok ürün kurulan sanayi tesislerinde
üretilir: İlk traktör, ilk buzdolabı, ilk çamaşır
makinesi, ilk oto lastiği, ilk otomobil… Bu
yıllarda iş alanları genişletilir ve pek çok alanda
yatırımlar yapılır. Koç Topluluğu; otomotivden
beyaz eşyaya, likit petrol gazından ısıtma

Türk insanını yerli beyaz eşya
alanında ilklerle buluşturan
Arçelik (altta).

Aygaz, 1963’te ürün tanıtımı
yaptığı kamyonetleri ile
sektöründeki ilk görsel reklamı
yapan kuruluş oldu (üstte).
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
1967’de Vehbi Koç’un
öncülüğünde kuruldu (sağda).
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2007’de Koç Ailesi, Dünya Anıtlar Vakfı tarafından
“Hadrian Ödülü”ne layık görüldü. Koç Holding Şeref
Başkanı Rahmi M. Koç ödül konuşmasında (altta).
1971’de Bursa Tofaş Türk Otomobil fabrikasında ilk
çelik gövdeli Türk binek otomobili Murat 124’ün
seri üretimine başlandı (sağda).

2006’da Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Yapı ve Kredi
Bankası, Koç Topluluğu’na katıldı (üstte).
Koç Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni
2006’da imzaladı. Koç Holding Yönetim Kurumu Başkanı Mustafa
V. Koç, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile (altta).

gereçlerine, gıda sanayisinden turizme, finans
sektörüne geniş bir alanda faaliyet
gösterecektir.
Türkiye’nin ilk holdingi olan Koç Holding
A.Ş. 1963 yılında kurulur. Vehbi Koç’un yönetim
kurulu başkanı olduğu holding, Koç şirketlerini
kalıcı ve kurumsal bir çatı altında toparlayarak;
hedeflenen hızlı büyümeyi, gelişmeyi
örgütleyecek bir yapı olarak çalışmaya başlar.
Koç Topluluğu, 1970’li yıllarda topluluğa kattığı
yeni şirketler ile ihracata yönelerek gelişmeye
devam eder. Büyümenin meyvelerinden biri de
1967 yılında kurulan ve topluluğun gıda
sektöründe ve ihracata yönelme hedefinde
önemli bir kilometre taşı olan Tat Konserve olur.
Koç Topluluğu, faaliyet alanlarına bir yenisini
daha eklemiştir.

Otomotiv sektöründe 1970’lerde atılan
adımlar, Koç Topluluğu’nun önemli
girişimlerinden olur. Halkın tasarruflarını
yatırıma yöneltmek ve böylece ekonomik
gelişime katkıda bulunmak isteyen topluluk,
halka açılır.
Kurumsallaşmanın önemine inanan Vehbi
Koç, 1984’te Koç Holding İdare Meclisi
Başkanlığı görevini oğlu Rahmi M. Koç’a
devrederek Koç Holding Şeref Başkanı olarak
çalışmalarına devam eder. Topluluğu artık ikinci
kuşak yönetmeye başlar. Hayatının sonuna
kadar çalışmayı sürdüren Koç Topluluğu’nun
kurucusu Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 günü
yaşama veda eder.
Yeni binyıla dünyanın lider şirketlerinden
biri olma vizyonu ile giren Koç Topluluğu,
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2001’de finansal hizmetlerini tek çatı altında
toplayarak Koç Finansal Hizmetler’i kurar.
Şirkete, 2002’de Avrupa’nın en önemli
bankalarından UniCredito Italiano ortak olur.
4 Nisan 2003 tarihinde de üçüncü kuşak,
topluluğun yönetimini üstlenir. Halen Koç
Holding Şeref Başkanlığı görevini sürdüren
Rahmi M. Koç, holdingin Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini oğlu Mustafa V. Koç’a
devreder.
2006, Koç Topluluğu tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Önce Türkiye’nin petrol ürünleri
tüketiminin %70’ini karşılayan ve ülkemizin en
büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, ardından
1944’te kurulan Türkiye’nin ilk özel bankası ve
sektörün en büyüklerinden biri olan Yapı ve
Kredi Bankası, topluluğun bünyesine katılır.

Kuruluşundan bu yana kurumsal
sürdürülebilirliğin tüm toplumun refahı ile
mümkün olabileceği bilincine sahip olarak
hareket eden topluluk tarafından; insan hakları,
çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele
konularında belirlenen 10 ilkeden oluşan
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
imzalanır. 2006 yılında teması iki yılda bir
değişen Koç Topluluğu şirketleri arasında
sorumlu vatandaşlık olgusunu yaygınlaştırmayı
hedefleyen bir çatı proje olan Ülkem İçin projesi
hayata geçirilir.
21 Ocak 2016’da Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un vefatından
sonra Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini üstlenir. Türkiye’nin en çok
Ar-Ge harcaması yapan topluluğu olan Koç
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Topluluğu, 2016 yılında otomotiv üretimi ve
ihracatını, beyaz eşyada uluslararası yatırımlarını
büyütür. Enerji ve bankacılık dâhil tüm iş
alanlarında yeni projelere hız verilir.
Ülkeye olan inancıyla ortak değer yaratan,
yatırım yapan, istihdam sağlayan Koç Topluluğu;
kurumsallaşmaya, küreselleşmeye, teknolojiye ve
inovasyona önem vererek büyümeye devam ediyor.
Sadece ekonomik alanda değil, örnek kurum ve
projeleri ile toplumsal fayda yaratmada da öncü
olmayı sürdürüyor. Vehbi Koç’un kurulması için
büyük emek verdiği, gelecek kuşaklara bırakılacak
en büyük miras olan Vehbi Koç Vakfı’nın
kuruluşuyla eğitim, sağlık ve kültür kurumlarında
ilklere imza atılıyor. Yüz binlerce gence eğitimde
fırsat eşitliği yaratmak amacıyla burs imkânı
sağlanıyor.
Ülkemizin en büyük şirketler topluluğu olan
Koç Topluluğu, aldığı ulusal ve uluslararası ödüller
ile ekonomimizin itici gücü olarak, dünyadaki
konumunu da her geçen gün güçlendiriyor. Koç
Topluluğu, bugün dünyanın en büyük 500 şirketi
arasındaki tek Türk şirketi olarak Türkiye’de ve
bölgesinde lider, dünya çapında önemli bir oyuncu
olma kararlılığıyla 100’üncü yılına doğru emin
adımlarla ilerliyor.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.
Koç, 2011’de New York Metropolitan
Müzesi’nde “Koç Ailesi Galerileri” adı
verilen Halılar, Kumaşlar ve Büyük
Osmanlı Dünyası ile Osmanlı Saray
Sanatları bölümünde (üstte).
2014’te Tofaş fabrikasında üretilen
Doblò modelinin ABD
ve Kanada’ya ihracatı başladı (üstte
solda).
Koç Topluluğu, 2006’da Türkiye’nin en
büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş’ı
bünyesine kattı (solda).
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TENEKE KUTUL ARDAKİ LEZZET

Teneke
kutulardaki
lezzet
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DÜN YA DA K O N S E R V E B ÖYLE DOĞDU

Konserve sanayisinin öncü ismi
Fransız Nicolas Appert (üstte).
Napolyon Bonapart, 1807’de Fransız
İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu
arasındaki savaşta (altta).

Gıdaların bozulmasını önlemek için tarih öncesi
çağlardan beri çeşitli teknikler kullanıldı.
Yiyeceklerin taze bir biçimde saklanması özellikle
denizciler ve sefere çıkan ordular için hayati
önem taşıyordu.
15. yüzyıldan itibaren bu konuda yapılan
çalışmalar hızla devam etti. 19. yüzyılda Nicolas
Appert’in yöntemlerini geliştirdiği konserve,
sanayi devriminin büyük buluşlarından biri oldu.
Napolyon Bonapart, 1795 yılında
komutasındaki ordu ve donanma için yiyeceklerin
uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayacak bir
yöntem bulan kişiye 12 bin frank verileceğini
açıkladı. Parisli Nicolas Appert, uzun yıllar süren
çalışmaları sonunda 1809’da konserve yapma
tekniğini geliştirecek savaşların, keşiflerin,
yiyecek alışkanlıklarının ve endüstrisinin kaderini
değiştirdi. 18. yüzyılda Hollanda donanması
yiyecek saklamak için sac teneke kutular
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kullanmaya başladı. Yüzyılın sonuna doğru
yiyecekleri uzun süre korumak için tuzlama,
tütsüleme, yağda ya da tuzda marine etme
üzerine bir endüstri kurdu. Fransa’da da
1800’lerin başında sirke ve yağda bekleterek
konserve yapılmaya başlanmıştı. Fakat bu
yöntemler yiyeceklerin tadını değiştiriyordu ve
besin değerini düşürüyordu. Orduların ve
donanmaların uzun süren savaşlardaki en büyük
problemi sağlıklı yiyeceklerle beslenememekti.
Askerler açlıktan ve sağlıksız beslenmekten
kırılıyordu. Kayıplar kimi zaman savaşmaktan
değil, kötü beslenme şartlarındandı. Tazeliğini
koruyan yiyecek sahibi olmak, ordular için
savaşmaktan daha önemli bir hale geldi.
Fransa, 1795 yılında Napolyon Bonapart
komutasındaki ordular için yiyeceklerin tazeliğini
uzun süre koruyacak bir teknik geliştirene 12 bin
frank verileceğini açıkladı. Eski bir şef olan
şekerleme üreticisi Fransız Nicolas Appert zaten
uzun zamandır kurutma, tütsüleme ve tuzlama
gibi yiyeceklerin tadını bozan geleneksel
yöntemlerin dışında bir saklama metodu üzerinde
çalışıyordu. Haberi duyan Appert yemek, şeker,
turşu, şarap ve bira yaparken kullanılan
yöntemlerden yola çıkarak yaklaşık on yıl boyunca
denemeler yaptı. Sonunda 1809 yılında cam
kavanozlarda konserve tekniğini geliştirdi.
Yiyecekleri kısmen pişirip cam kavanozlara
koyuyordu. Kavanozların ağızlarını mantar tıpa ile
kapatıyor, mühürlüyor ve kaynayan suya batırarak
sterilize ediyordu.
Appert’in yöntemiyle hazırlanan konserve
örnekleri Napolyon’un donanmasıyla birkaç aylık
kısa bir deniz seferine gönderildi. Cam
kavanozlarda konserve haline getirilen et, sebze
ve çorba tazeliğini korumayı başardı. Ödülünü
1810 yılında alan Appert’in bir yıl sonra
yayımlanan kitabı L’art de Conserver, Pendant
Plusieurs Années, Toutes les Substances
Animales et Végétales (Hayvansal ve bitkisel
maddeleri uzun yıllar koruma sanatı) farklı et ve
sebzelerin konserve süreçlerine dair bilgiler
içeriyordu. Fakat cam konserveler kullanışlı
değildi, kırılmaya müsait ve taşımak için ağırdı.
Aynı yıl Peter Durand seramik, cam, teneke

ve diğer metallerden üretilmiş kaplarda yiyecek
saklama yöntemi üzerine İngiltere’de patent aldı.
Patent 25 Ağustos 1810’da İngiltere Kralı III.
George’un onayıyla verildi. Fransız mucit Philippe
de Girard’ın buluşu iki ülke arasındaki savaş
nedeniyle birlikte ticaret yaptığı Durand tarafından
onaya sunulmuştu. Onlar Appert’in cam kavanoz
tekniğini geliştirerek konserveyi paslanmaz,
kırılmaz, sızdırmaz kalaylı metalden teneke kaplar
kullanarak yapmayı akıl etmişti.
Konserve, Durand’ın yöntemiyle daha
kullanışlı hale geldi. Artık taşıması kolaylaşmıştı.
Durand, patenti bin pounda Bryan Donkin ve John
Hall’a sattı. İkili uzun süren çalışmalar sonunda
1813’te İngiltere’deki Bermondsey’de ülkenin ilk
ticari konserve fabrikasını kurdu. Bir yıl içinde
teneke üretip konserve yapmaya başlayan fabrika
ülke çapında iyi bir şöhret kazandı. Kraliyetten de
övgüler alan bu konservelerle İngiliz ordu ve
donanmasının yiyecek ihtiyacı karşılanmaya
başlanmıştı. Konserve yiyecekler dönem
ordularının başarısını büyük ölçüde etkiledi.
İngiltere zamanla teneke üretimini oldukça arttırdı.
Yeni açılan iş kolu önemli bir geçim kaynağı haline
geldi ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri başta
olmak üzere pek çok ülkeye teneke ihraç etmeye
başladı.
Teneke konserveler kısa sürede Avrupa’ya
yayıldı. İtalya’da ilk teneke sebze ve meyve
konserve üreticilerinden biri 1813 yılında açtığı
Polli Alimentari firmasıyla Pietro Polli’ydi.
Konserve artık tüm deniz yolculuklarının
vazgeçilmeziydi. Yeni topraklar keşfetmek üzere
yola çıkan kâşifler dünyanın dört bir yanına
giderken konserve teknolojisini de yanlarında
götürüyordu. Avrupa’da iyice yayılan konserve
üretimi bir süre el emeğiyle yapılmaya devam etti.
Fakat yüzyılın ikinci yarısında hem teneke hem de
konserve teknolojisi oldukça gelişecekti.
Appert’in kitabı birkaç yıl içinde İngilizceye
çevrilerek New York’ta yayımlandı. Birleşik
Devletler’deki konserve endüstrisinin babası
Amerika’ya göç ederken yanında konserve
teknolojisini götüren bir İngiliz’di: Thomas Kensett.
Kensett 1812 yılında New York’ta küçük bir
konserve tesisi kurdu. Böylece Amerika’nın ilk

Hayvansal ve Bitkisel Maddeleri Uzun Yıllar
Koruma Sanatı , Nicolas Appert, 1810 (üstte
solda).
Nicolas Appert’in yiyecekleri sakladığı cam
kaplardan biri (üstte sağda).
1810’da İngiltere’de yiyecek saklama yöntemi
üzerine patent alan Peter Durand (solda).
İngiltere’de 1810’da açılan Donkin, Hall &
Gamble konserve kutu fabrikası (altta).

35

TENEKE KUTUL ARDAKİ LEZZET

1940’lı yıllarda Amerika’da
bir konserve fabrikası.

1930’lu yıllardan Del Monte
Domates Sosu ilanı (üstte
solda).
20. yüzyılda reklamların da
etkisiyle Amerika’da konserve
tüketimi diğer ülkelere göre
büyük bir artış gösterdi (üstte).
İspanyol Ascensio Carratala
konserve etiketi, 1932 (solda).

konserve deniz ürünü, et ve sebzeleri üretilmeye
başlandı. Peter Durand, 1818 yılında teneke kutu
teknolojisini Amerika’ya götürdü. Cam kavanoz
kullanarak işe başlayan Kensett bir süre sonra
pahalı, kırılgan ve kurması zor olduğu için
tenekeye geçiş yaptı. 1819’dan itibaren teneke
kutuda konserve satmaya başlayan Kensett ve
Ezra Daggett Birleşik Devletler’deki ilk teneke
kutu patentini 1825 yılında Başkan James
Monroe’nun onayıyla aldı. Amerika’nın diğer bir
konserve üreticisi de 1822’de Boston’da kurduğu

fabrikayla Güney Amerika ve Uzakdoğu’ya
konserve satan ve yine göçmen bir İngiliz olan
Underwood’tu.
Teneke üretimi konusunda pek başarılı
olamayan Amerika, uzun süre tenekeyi ithal
etmeye devam etti. Teneke kutu üretimi ve
konserveciliğin geliştiği yıllarda Allen Taylor
1847’de pedallı presi, Herry Evans ise iki yıl
sonra pendulum pres teknolojisini üretti.
Amerika’da batıya doğru genişleme ve altın
arama dönemlerinde konserveye olan ihtiyaç
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artmıştı. 1861’de başlayan Amerikan İç Savaşı
boyunca konserve kullanımı artmaya devam etti.
Ülkede 1860 yılında ilk domates işleme fabrikası
Thomas Duckwall tarafından, 1862’de ilk mısır
konserve fabrikası Isaac Winslow tarafından
kuruldu. Bundan sonraki yıllarda Amerika
konservecilik konusunda oldukça ilerleyecekti.
Yeni yüzyıla girildiğinde lehimleme ve teneke
kutu konusunda sürekli yeni teknolojiler üretmeye
devam eden Amerika’da konserve tüketimi de
diğer ülkelere göre çok yüksekti. Artık evlerde

bile konserve yiyecek tüketiliyordu. 1901 yılında
kutu üreticisi Norton Brothers Şirketi’nin
öncülüğünde birleşen birçok teneke kutu üretici
fabrika ve firma American Can Company’yi kurdu.
Edwin Norton kuruluşun başına geçti. American
Can Company kısa sürede dünyadaki kutu
üretiminin büyük bir payına sahip hale geldi.
1904 yılında Continental Can Company’yi kurmak
için görevi bırakan Norton’un yeni şirketi de kutu
üretiminde hem ülke hem dünya genelinde önemli
bir yere geldi.

Amerika İkinci Dünya Savaşı’na kadar
teneke, kutu ve ambalaj teknolojisini geliştirdi.
Amerika savaş sırasında müttefiklerine büyük bir
konserve besin desteği sağladı. Savaş sonunda
ülkede her ürün teneke kutulara konmaya
başladı. Bunların arasında sakız, bisküvi,
kozmetik ürünleri, ilaçlar ve sigara da vardı.
Avrupa’ya yapılan gıda yardımları da
konservelerde gönderiliyordu. 1950’lerden
günümüze kadar hem teneke hem kutu üretimi
ve ambalajı hem de konserve ürünlerinde
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teknolojiler gelişti, kullanım gün geçtikçe arttı.
1813 yılında Donkin ve Hall’ın fabrikasında elle
saatte 6 konserve üretilen günlerin üzerinden
200 yıldan fazla süre geçti.
Konserve, batı modernleşme tarihine ve
Amerikan aile hayatına yön veren parçalardan
biri oldu. Dünyanın yeme alışkanlığını temelden
değiştirdi. Yeni iş kolları, teknolojiler ve ticaret
yolları üretti. Fakat en önemlisi farklı
coğrafyalara ait meyve ve sebzelere mevsimi
dışında da ulaşma imkânı sağladı.
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OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KONSERVE
Türkiye’de konserve üretimi, 19. yüzyılda yabancı yatırımcıların kurdukları tesisler ile başladı. İlk
konserve fabrikası İstanbul Kartal’da İsviçre-İngiltere sermayesiyle kuruldu. İlk yerli yatırım Nicola
Ermis’in 1892’de İstanbul’da kurduğu konserve fabrikasıydı. Ermis, talebin artmasıyla 1894’te
Büyükada, 1895’te Bomonti, 1896’da Galatasaray, 1915’te Fındıklı, 1922’de Ayvansaray ve 1928’de
Dolapdere’de olmak üzere yeni tesisler kurdu. 1908 yılında Kilyakidis’in Beyoğlu’ndaki dükkânının üst
katında kurduğu atölye, 1904 yılında Selanik’te, 1910’da İstanbul’da ve İzmir’de kurulan fabrikalar da
ilk konserve üretim tesislerindendi.
1915 yılında İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 8 konserve fabrikası bulunuyordu. Hepsi özel
teşebbüs olan bu fabrikalar; Ermis, Aris, Emniyet, Ortaköy, Birûn Âbâd, Pagapulo Yorgi, Çımaris Yani ve
Kartal konserve fabrikalarıydı. Kendi teneke kutularını üretseler de, kutu yapımı için gerekli olan teneke
ve kapaklarında kullanılan contalar ithal ediliyordu. Savaş yıllarında hem ham madde üretiminin hem de
teneke ithalatının azalmasıyla üretim oldukça geriledi fakat çoğu fabrika üretim hayatına devam etti.
1930’lu yıllarda İstanbul’da bir şarküteri…
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Cumhuriyetin ilk yıllarında konserveciliğe
verilen önem büyüdü. 1924 yılında üretime
başlayan ve teneke kutu tesisini de barındıran
Yıldız Konserve fabrikasında sebze, marmelat ve
salça konservesi üretiliyordu. Dönemin diğer bir
önemli girişimi de Almanya’da eğitim alıp oradaki
fabrikalarda staj yapan İhsan Celal’in kurduğu
Bursa (daha sonra Antel) Konserve fabrikasıydı.
1925 yılında kurulan bu fabrika da hem kendi
teneke kutularını hem de 43 çeşit konserve
üretiyordu. İhsan Cemal, 1928’de Mehmet Nuri’yle
ortak oldu. 1950 yılına kadar Bursa Konserve, 11
ortaklı bir limited şirketi haline geldi. Bu tarihten
sonra Antel Konserve ismiyle konserveciliğe tek
başına devam etti. 1926 yılında kurulan Marmara
Konserve fabrikası, bir yıl sonra kurulan ve
1946’da Minare Konserve fabrikası olacak olan
Minarezadeler Turşu fabrikası da cumhuriyetin ilk
konserve fabrikalarındandı. 1940’lara kadar
Samsun, Alaettin, İdeal, Azim, Çiftlik, Rekor ve
Asman İstelyo, Bornova ve İstanbul konserve
fabrikaları kuruldu. Konserve sanayisi Marshall
yardımından sonra tarımda makineleşmeye
gidilmesiyle ve hem Sınaî Kalkınma Bankası hem
de Ziraat Bankası tarafından sağlanan finansman

desteğiyle gelişme fırsatı buldu.
1950’li yıllarda Türkiye’deki konserve sanayinin
başını İstanbul çekiyordu. Meyve, sebze ve balık
konservesi fabrikalarının 15 tanesi İstanbul’da
bulunuyordu. Tamamı özel şirketlere ait olan toplam
42 konserve fabrikasının 5’i Bursa’da, 4’er tanesi
Gelibolu ve Erdek’te, 2’şer tanesi İzmir, Bartın ve
Samsun’daydı. Et konservesi yalnızca ordunun
siparişi üzerine üretiliyordu ve eti fabrikalara ordu
teslim ediyordu. Sebze, meyve ve balık ham
maddesinin tamamı ülke içinden temin ediliyordu.
Türkiye’de bu yıllarda sebze ve meyve mahsullerinin
kapladığı alan 1 milyon 900 bin hektar kadardı.
Üretim fazlaydı fakat fiyatları da yüksekti. Çoğu
fabrika hammadde maliyetini düşürmek için
üreticiyle sebze ve meyvenin hasat mevsiminden
önce anlaşıyordu. İki fabrika çözüm olarak
hammaddeyi kendi üretmeye başladı. Sınaî
Kalkınma Bakanlığı ve Et ve Balık Kurumu da özel
teşebbüslere yardım ediyordu.
7 milyon kutu kadar olan yıllık konserve
üretiminin çoğu ülke ihtiyacını karşılıyor, çok
küçük bir kısmı ihraç ediliyordu. Bunun sebebi
hem hammadde hem de teneke ve kalay
fiyatlarının, dolayısıyla da konserve fiyatlarının

Şarki Avrupa’nın en kıdemli konserve markası
Beyoğlu’nda bir
şarküteri, 1930 (altta).

Ermis Konserve
Nevşehirli Rum tüccar Nikola Ermis, 1892’de
İstanbul’da kurduğu Ermis Konserve
fabrikasıyla her türlü sebze, meyve, et ve balık
konservesini üretmeye başladı. Kısa zamanda
büyüyen Ermis Konserve, “Avrupa usulü son
sistem buhar makineleri ile konserve imal
eden” fabrikasına yenilerini kattı. 1894’te
Büyükada, 1895’te Bomonti, 1896’da

Galatasaray fabrikaları hizmete girdi. Nikola
Ermis’in 1913’te ölümünün ardından oğlu
Ermis Ermis tarafından yönetilen Ermis
Konserve, Fındıklı, Ayvansaray ve Dolapdere’de
yeni fabrikalar açtı. 64 çeşit konserve üreten
Ermis Konserve, katıldığı yurt içi ve yurt dışı
sergilerde çok sayıda madalya aldı. 1974 yılına
dek konserve üretmeye devam etti.
1939 tarihli Ermis,
Emniyet-Kartal
Konserve fabrikaları
idare raporu (üstte,
sağda).
İstanbul’da ilk
konserve fabrikası,
Ermis Konserve’nin
sahibi Nicola Ermis
(üstte).
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diğer konserve sanayisi gelişmiş ülkelerden daha
yüksek olmasıydı. Meyve konservelerinin fiyatını
arttıran bir sebep de şeker fiyatlarının fazla
olmasıydı. 1955 yılı verilerine göre yıllık ihraç
edilen sebze konservesi 40 tona yakın, meyve
konservesi de 3 bin ton kadardı. İhraç edilen
ürünlerin başında hazır yemekler, ülkelerin başında
da Güney ve Kuzey Amerika, Fransa ve İspanya
bulunuyordu. Konserve ithalatı ise yok denecek
kadar azdı.
Bu yıllarda konserve Türkiye’de diğer ülkeler
kadar fazla tüketilmiyordu. Örneğin ABD’de bir
kişinin yıllık konserve tüketimi 40’a yakınken
Türkiye’de 2-3 kişi yılda bir konserve tüketiyordu.
Bunun sebebi hem konserve fiyatlarının yüksek
oluşu hem de sebze ve meyvenin kış ayları dışında
pazarlarda bulunabiliyor olmasıydı.
1960’ların sonuna gelindiğinde Marmara, Ege
ve Batı Karadeniz’de yoğunlaşan toplam 65
konserve fabrikasının 50’si aktif olarak üretim
yapıyordu. Yüksek maliyetle çalışan bu fabrikalar
için 1967’de ekonominin çeşitli sektörlerini
geliştirme ve teşvik amacıyla çıkarılan kanunla bir
fon oluşturuldu. 5 tanesi resmi kuruluş olan bu
fabrikaların 60’ı özel şirketlere aitti. Fabrikaların
illere göre dağılımı şu şekildeydi: İstanbul’da 14,
Bursa’da 9, Çanakkale’de 7, İzmir’de 6, Balıkesir
ve Zonguldak’ta 4’er, diğer illerde toplam 6. Bu

1940’larda konserve
toptancısı.

fabrikalardan 15 tanesi salça ve konsantre yapmak
için gerekli olan vakum tesislerini barındırıyordu.
15 fabrika da balık konservesi yapmak için
kurulmuştu. Bunlar özellikle Gelibolu, Marmara
Adası, İstanbul ve Çanakkale’deydi. Küçük ve orta
kapasiteli olan bu fabrikalarda üretim genellikle
insan gücüne dayalıydı. Meyve, sebze, salça, balık
ve hazır yemek konservelerinin üretim kapasitesi
1967 yılında 57 bin ton kadardı. 1965 yılında 10
milyona yakın sebze ve meyve konservesi

üretilmişti. Toplam konserve üretimiyse 15 milyon
kutu kadardı.
1967 yılından itibaren Türkiye, konserve yapımı
için gerekli olan tenekeyi ithal etmeye son vererek
gerekli malzemeyi Ereğli Demir ve Çelik
fabrikasından temin etmeye başladı. Ham madde
ihtiyacı da maliyetli olmasına rağmen hâlâ ülke
içinden sağlanıyordu. Sebze üretiminin
%0,1-0,15 kadarı konservecilikte kullanılıyordu. O
yıllarda Almanya’da konserveciliğe elverişli sebze

1930’larda İstanbul’da bir
konserve fabrikası (üstte ve
altta).

çeşitleri ıslah edilmeye; Güney Afrika, Bulgaristan,
Yunanistan, Cezayir gibi ülkelerde de sadece
konserve yapımında kullanılmak üzere ıslah edilmiş
tohum ithal edilmeye başlanmıştı. Türkiye’de de
bezelye başta olmak üzere konserve sanayinde
kullanılacak sebze ve meyveler için tohum ıslah
edilme çalışmalarına hız verildi.
Üretim artışına rağmen Türkiye’de konserve
tüketimi özellikle Amerika ve Avrupa’da olduğu
kadar artmamıştı. ABD’de kişi başına düşen
konserve tüketimi yıllık 25 kg, İngiltere’de yıllık 21
kg iken Türkiye’de ancak 300 gr kadardı. Üretimi
arttırmak, maliyetleri düşürmek, ürünleri daha
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kaliteli hale getirmek için çalışmalar yapılıyordu
fakat tüketim azlığı sanayinin gelişmesini
engellemekteydi. 1965’te yıllık balık konservesi
ihracatı 500 tona yakınken sebze ve meyve ihracatı
270 ton kadardı. Türkiye’den konserve alan başlıca
ülkeler Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç,
Danimarka, ABD, Belçika’ydı. Fakat Türkiye’nin
fiyatlarları hâlâ Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan,
Yugoslavya gibi ülkelere göre daha yüksekti. Ayrıca
hem mamulleri hem de ambalajlama çeşitliliği ve
kalitesi daha düşüktü. Bu nedenle konserve ihraç
eden ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer
almıyordu.
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1970’li yıllardan itibaren Sınaî Kalkınma
Bankası’nın da kredi desteğiyle konserve
fabrikaları ve teneke üretim tesisleri yenilenerek
daha modern teknolojiye kavuşturuldu. Konserve
sanayisinin gelişiminde çözümler üretmek için
çalışmalar hızlandırıldı. Kaliteyi arttırmak için
konserve ve teneke kutuların standartları belirlendi,
işçi ve usta yetiştirmeye yönelik çözümler üretildi.
Türkiye zamanla konserve, teneke, ambalaj
sanayisi teknolojisi ve üretim kalitesi bakımından
diğer ülkelerle yarışır hale geldi. Türkiye, bugün
özellikle bakliyat, domates ve salça konservesi
ihracatında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Y E N İ K I TA N I N H E D İ Y E S İ D O M AT E S

Yeni kıtanın hediyesi
domates

Y E N İ K I TA N I N H E D İ Y E S İ D O M AT E S

Amerika kıtasını keşfeden
Kristof Kolomb (sağda).

D Ü N YA DA D O M AT E S I N Y O L C U L U Ğ U
Günümüzde dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan
domates, Güney Amerika’da ilk çağlardan beri
tüketiliyordu fakat Kuzey Amerika ve Avrupa
toplumlarının 15. yüzyılda tanıştıkları bu bitkiyi
yiyecek olarak kabul etmesi uzun yıllar sürdü.
Onlarca yıl zehirli olduğu düşünülen domates ancak
dekoratif amaçlı kullanılıyordu.
Anavatanı Güney Amerika olan domates tıpkı
çili biberi, patates ve tütün ürünleri gibi ilk olarak
bu bölgede tarih öncesi dönemde yetiştirilmeye
başladı. Fakat o dönemde domates bugün
tükettiğimizden daha farklıydı. Rengi sarıya yakındı,
küçük boyutta ve kalın kabukluydu. Aztek dilinde
“tomatl” olarak adlandırılmıştı.
Meksika ve Costa Rica arasındaki bölgelerde
yetiştirilen domates Amerika kıtasının keşfiyle önce
Avrupa, daha sonra da Asya toplumlarına ulaştı.
Kuzey Amerika ve Kanada’ya domates, Meksika
üzerinden değil Avrupalı göçmenler tarafından
getirildi. İspanya dışındaki Avrupa ülkelerinin ve Kuzey
Amerika’nın domatesi bir besin maddesi olarak
görmesi birkaç yüzyıl içinde gerçekleşecekti. Asya’da
ise domatesten ilk kez 16. yüzyıl ortalarında Nepal’de
yazılmış bir yemek kitabında bahsediliyordu.
Aztekler ve diğer Mezoamerika toplumları
tarafından kullanılan domatesin yemeklere ilave
edilmesi bir Aztek geleneğiydi ve tarihi İÖ 500’lü
yıllara dayanıyordu. Yüzyıllar içinde Orta ve Güney
Amerika’ya yayılan domates bazı bölgelerde yemek
için bazı bölgelerde ise afrodizyak olarak
yetiştiriliyordu.
Avrupa’nın domatesle tanışması ise
Amerika’nın keşfinden sonra gerçekleşti. Kıtayı
keşfedip İspanya’ya dönen Kristof Kolomb’un
Avrupa’ya domates getirip getirmediği tam olarak
bilinmiyor. Ancak domatesteki potansiyeli gören ve
onun yetiştirilmeye değer olduğunu düşünen kişi,
Meksika ve Peru’da keşifler yapan Hernan Cortés’ti.
İspanyol kâşif 1521 yılında bugünkü Meksiko, eski
Aztek başkenti Tenochtítlan’dan Avrupa’ya domates
örnekleri getirdi. Domatesin Akdeniz ikliminde de
kolayca yetişebildiğini gören İspanya hem Avrupa
hem de kendi sömürge topraklarında üreticileri
domates yetiştirmeye teşvik etti. Böylece domates
Karayiplerden Filipinlere kadar yayıldı. İlk üretimler
1540’lı yıllarda başladı ve İspanya’da domates
tarlaları oluşturuldu. Ancak domatesin İspanya’da

1521’de Avrupa’ya
domatesi getiren İspanyol
kâşif Hernan Cortés (en
sağda).
Paul Gauguin’in tablosunda
domates, 1883 (altta).

Elizabeth Blackwell
çiziminde domates,
1757 (sağda).

bir yiyecek maddesi olarak kabul görmesi için 17.
yüzyılın başlarına kadar beklemek gerekecekti.
Diğer Avrupa ülkeleri domatese İspanya’dan daha
zor alıştı. İtalya’da rengi ve şekliyle dikkat çeken
domates, 16. yüzyılda henüz yiyecek olarak
görülmüyor, bahçe ve ev dekorasyonunda
kullanılıyordu. Tohumu üzerinde oynamaya müsait
olduğu için farklı çeşitleri de kolayca yaratılıyordu.
Henüz domates tarlaları kurulmamıştı, bahçelerde
üretim yapılıyordu. İtalya’da domatesin yiyecek
olarak kabul görmesi 17. yüzyılın sonuna doğru
gerçekleşti. Yemek kitapları domatesin de içinde
bulunduğu yemekleri bu dönemde içermeye başladı.
1820’lerin sonunda artık Fransa, İtalya ve
İspanya’da domates sofralara taşınmıştı. Özellikle
1880’lerde pizzanın icadıyla domates tüketimi arttı.
Domates üretimi ve tüketiminin onlarca farklı çeşidi
üretildi, İtalyan mutfağının vazgeçilmezi haline geldi.
Domates İngiltere’de de İtalya’yla aynı kaderi
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yaşıyordu. 16. yüzyılın sonuna kadar üretimine dahi
başlanmayan domates İngiltere ve Kuzey
Amerika’daki sömürge topraklarında sağlığa zararlı
ya da zehirli olarak görülüyordu. 1600’lerin başında
domatesin İspanya’da yendiği üzerine yazılar yazan
botanikçi John Gerard, zehirli olup olmadığına dair
tartışmalar ortaya atmıştı. Bu durum uzun yıllar
devam etti. Ancak 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde
İspanya ve İtalya’da geliştirilen çeşitli yetiştirme
yöntemleri sayesinde domates üretimi ve tüketimi
artmaya başladı. Domatesin günlük yeme
alışkanlıklarına dâhil olması için kısa bir süre
kalmıştı.
Avrupa yavaş yavaş alışırken domatesin Kuzey
Afrika ve Ortadoğu’ya ulaşması 19. yüzyılın
başlarına kadar gecikti. Bölgedeki ilk domates
yetiştiriciliği Suriye’deki İngiliz başkonsolosu John
Barker’ın çalışmalarıyla başladı. Fakat doğu
toplumları domatese daha kolay alıştı ve onu
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Domatesin ilk bilimsel
sınıflandırmasını yapan Joseph
Pitton de Tournefort (üstte).

İngiliz botanikçi John Gerard.

1930’larda Leininger Konserve
fabrikasının ürettiği domates
konservesi ambalajı (sağda).
1930’lu yıllarda Amerikan Mason
Konserve fabrikası (altta).

mutfaklarının baş tacı yaptı. Kısa sürede Suriye, İran
ve Çin’de popülerleşen domatesin tüketimi ilerleyen
yıllarda hızla arttı. Osmanlı mutfağına da 19.
yüzyılın sonunda giren domates, yeşilken tüketiliyor,
dolması, çorbası, zeytinyağlısı ve turşusu
yapılıyordu.
Anavatanına diğer kıtalardan daha yakın olsa
da Kuzey Amerika’da da domates tüketimi ancak
18. yüzyılda başladı. Büyük ihtimalle bu bölgede de
domatesin zehirli olduğu düşünülüyordu. Ancak
zamanla Avrupalıların da tüketmeye başlamasıyla
domates Kuzey Amerika’da da yiyecek olarak kabul
edildi. Özellikle Avrupa’dan Amerika’ya göç eden
İtalyanlar domatesi hayatlarının bir parçası haline
getirmişti. Amerikan Sivil Savaşı da domates
tüketiminde bir dönüm noktası oldu. Çünkü domates
kolay yetişiyordu ve konserve için uygundu. Bu
nedenle savaşta en çok tüketilen yiyeceklerden
biriydi. Savaş sonunda konservecilik de gelişti,
domatese olan talep de arttı. Domates Amerikan
toplumunun günlük yeme alışkanlıklarının bir
parçası oldu.
Modern anlamda ticari mahsul olarak domates
üretimi Amerikalı botanikçi bilim adamı Alexander
W. Livingston’ın yaptığı çalışmalar sayesinde
başladı. Livingston 1850 yılında kurduğu ve hâlâ
varlığını sürdüren Livingston Tohum Şirketi’nde
domatesin daha iyi bir görünüm ve tada ulaşması
için farklı yetiştiricilik yöntemleri geliştirdi, en
lezzetli tohuma ulaşmak için çalıştı. 1870’li yıllarda
Paragon adını verdiği domates çeşidini üretmeyi
başardı. Paragon kırmızı rengi, ideal büyüklüğü, etli

İspanya’da domates tarlası, Santa
Cruz, 1905 (sağda).
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ve ince kabuklu yapısıyla günümüzdeki domatesin
atasıydı. Bu buluşla birlikte Kuzey Amerika’da
domates endüstrisi ve domates kültürü gelişmeye
başladı. Farklı tip, koku, renk ve boyuta sahip
domates çeşitleri türetilmeye devam etti. 1893
yılında çıkardığı kitabında Livingston farklı domates
çeşitlerine ve yemeklerine yer veriyordu.
Domatesin bu kötü imajının sebebi zehirli
bitkilere benzeyen görünüşü ve erken dönem
botanikçilerinin zehirli bitkileri de barındıran
patlıcangiller familyasında olduğunu
düşünmesinden kaynaklanıyordu. Ona ilk bilimsel
sınıflandırmayı yapan Joseph Pitton de Tournefort
oldu. 1692’de yaptığı sınıflandırmada domatesin
patlıcangiller sınıfından Solanum cinsi olduğunu
kabul etti. Tournefort daha sonra farklı bir
sınıflandırma yapsa da 1753 yılında botanikçi Cwarl
Linnaeus domatesi tekrar Solanum cinsi olarak
kabul etti ve zehirli olmadığını söyledi. Güney
Amerika’dan başlayan yolculuğu zorlu yollardan
geçse de domates aklanmayı başardı ve hayatın
olmazsa olmazı haline geldi. Amerika’da 18. yüzyılın
ortalarından itibaren yiyecek, içecek ve soslara ilave
edilen domates ülkenin en çok tüketilen
sebzelerinden biri oldu. Hem domates yetiştiriciliği
hem de sos, salça, çorba gibi domates ürünlerinin
endüstrileşmesi değerini oldukça arttırdı.
Günümüzde dünyanın yıllık domates üretimi 165
milyon ton kadar. Dünyanın her yerinde yetişen ve
tüketilen domates üretiminde Çin başı çekerken onu
Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Mısır,
İran, İspanya ve İtalya takip ediyor.
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TÜRKİYE’DE KIRMIZI YILLAR
Amerika’nın keşfiyle birlikte önce Avrupa’ya, sonra bütün kıtalara yayılan domates, dünya
mutfaklarında hemen kabul görmese de zamanla sofraların vazgeçilmezi oldu. Taze olarak tüketilen
ya da yemeklere, çorbalara, soslara ilave edilen domates; konserve sanayinin gelişmesiyle hem
soyulmuş, doğranmış veya bütün olarak hem de salça olarak tüketilmeye başlandı. Osmanlı
mutfağına da yerleşen domates bu topraklarda da olmazsa olmaz besin maddesi haline geldi. Türkiye
için tarıma dayalı sanayide büyük önem kazandı.
Domates salçası üretimiyse özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artış gösterdi. 1960’lara
kadar en büyük üretici ülke ABD’ydi. Avrupa’da bu döneme kadar lider olan İtalya ile beraber İspanya
ve Portekiz’de pazarı paylaşmaya başladı. Domates üretimi ve konserve sanayisi Amerika ve Avrupa
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devletleri kadar hızlı gelişmeyen Türkiye’de,
domates salçası sanayisi ancak 1968’den sonra
yükselişe geçti. Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerle
birlikte dünya domates salçası üretiminde ön
sıralara yükseldi.
Günümüzde dünyanın en çok domates üreten
ülkelerinden biri haline gelmiş olan Türkiye’de
domates üretimi Birinci Dünya Savaşı sonrası
Adana ve Trakya’da başladı, zamanla tüm yurda
yayıldı. 1953 yılında domates ekim alanı yaklaşık
17 bin dekarken 1963’te 63 bin dekara, 1975’te
99 bin dekara ve 1982’de 114 bin dekara
yükseldi. Bu durum Türkiye’nin, üretim alanlarını
arttıramayan diğer Avrupa ülkelerinin önüne
geçmesini sağladı.1974 yılında yaklaşık 2 milyon
ton domates üretilmişken 1979 yılında bu sayı 3
milyon 500 bin, 1983 yılında ise 3 milyon 700
bin tona yükseldi. Türkiye’de 1980’lerde dekar
başına domates üretim miktarı 3,5 tona yükseldi.
1980’lere kadar gerçekleşen bu yükselişin bir
sebebi de altyapı ve teknolojinin gelişmesiydi.
Domates artık yalnızca bahçe ve bostanlarda
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yetiştirilmiyor, büyük konserve fabrikalarına yakın
bölgelerde açılan tarlalarda da üretiliyordu. Bu
yıllarda tüm Türkiye’de domates üretimi yapılsa
da ilk sıraları Ege, Marmara, Akdeniz alıyordu.
Türkiye’de modern anlamda domates salçası
üretimi 1967’den sonra başladı ve giderek
gelişti. Daha önce konserve fabrikalarında
domates suyu ya da domates konservesi
üretiliyor, salça üretimi ise az miktarda
tutuluyordu. İç tüketim için Bursa, Balıkesir ve
Çanakkale’de başlayan domates salçası üretimi
1960’ların sonundan itibaren kurulan modern
fabrikalarla, sanayi tipi domatesin üretilmeye
başlanması ile artış gösterdi. 1970’li yıllara
gelindiğinde petrol krizi nedeniyle tüm dünyada
konserve sanayinde tüketim artışı düşmeye,
fiyatlar artmaya başladı. 1970’lerin sonuna
kadar satışlar azaldığı için stokları eritmek için
fiyatlar düşürüldü fakat konserve sanayi rahat bir
nefes alamadı. Türkiye’de 1979’a kadar yapılan
yatırımlar ve sağlanan teşviklerle domates işleme
sanayisi gelişti. Bu yıllarda Türkiye, salça ihraç

“Domates sebzelerin en faydalısıdır”
Yeni kıtanın keşfinden sonra hayatımıza giren
domates, Türkiye’de kısa sürede önemli bir yer edindi.
Yüzyıllar sonra mutfağına giren bu yeni meyve,
Osmanlı yemeklerinin vazgeçilmezi oldu. 27 Temmuz
1322 (15 Ağustos 1906) tarihli Sevet-i Fûnun
gazetesinde yer alan bir haberde domates ve domates
ziraatı tanıtılıyordu: “Domates ziraatı… Domates
sebzelerin içinde en faydalısıdır, yemeklerin birçoğu
domatesle tabh olunur (pişirilir). Adeta yemeğin tuzu
ve biberi sırasındadır. Domates ibtida Avrupa’ya
Amerika’dan getirilmiştir. Cenubi Amerika’da ve

eden ülkeler arasında yer almaya başladı. Kriz
sebebiyle 1983’e kadar dış pazarda fiyatların
gerilemesiyle sıkıntı yaşansa da 1983 yılı
itibariyle tekrar ilerlemeye geçildi. Türkiye dünya
salça ihracatında önemli sıralara yükseldi. 1972
yılında üretilen salçanın yaklaşık 9 bin tonu,
sonraki yıl 17 bin 500 tonu, 1977’de 28 bin
tonu, 1983 yılında da 53 bin tonu ihraç edildi.
1978 yılında Türkiye’deki 34 salça
fabrikasının 15’i Ege, 6’sı Marmara, 5’i
Akdeniz’de bulunuyordu. En yüksek kapasiteyle
çalışan salça fabrikası yıllık 14 bin tonla Bursa
Mustafakemalpaşa’da bulunan Tat Konserve
fabrikası idi. Onu 7 bin 500 tonla Dosan ve
Vatan, 5 bin tonla Beytaş, Akfa ve Kulaca Köyü
Kooperatifi izliyordu. Toplam salça üretim
kapasitesi yaklaşık 140 bin tondu. Salça üretimi,
domatesin bol olduğu yaz aylarında 40-70 gün
boyunca yapılıyordu. 1980’lerde Türkiye’deki
salça fabrikalarının büyük kısmı Bursa, Balıkesir
ve Çanakkale’de bulunuyordu.
1990’lara gelindiğinde domates üretiminin
%70’i sofralık, %30’u da sanayide ham madde
olarak kullanılıyordu. Sanayi tipi domates daha
çok Karacabey, Mustafakemalpaşa, Susurluk
ve Manyas bölgesinde yetiştiriliyordu. Türkiye
dünyanın en çok domates üreten ilk 5 ülkesinden
biriydi. Tohum ekimi yerine fide dikimi yöntemi
kullanılmasıyla sanayi tipi domates üretimi artış
gösterdi. Bu durum ürün miktarının artmasını,
kalitenin yükselmesini, domatesin maliyetinin
düşmesini ve yetiştiricinin kârının artmasını sağladı.

53

Meksika ve Peru taraflarında dağlarda, bayırlarda
hüdayinabit olarak neşv ü nema buluyordu (yabani
olarak büyüyordu). Simdi bostan mahsülatı sırasına
geçmiştir. Domatesin birçok envaii vardır. Bazı
domates fideleri –resimlerimizde görüldüğü üzere- bir
küçük fidan gibidir. Bu nev’ler (çeşitler) için küçük
destekler ve sırıklara lüzum görünür. Domates
çiçekleri sarımsı bir renktedir. Nebatin nev’ne göre
çiçekleri toplu yahud iri iri bulunur.
Bu nev’ler birbirinden meyvanın cesametine (iriliğine),
rengine göre tefrik olunur (ayırt edilir).”
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Mevcut salça üretici işletmelerin yıllık
kapasitesi 1989’da 315 bin tonken 1995’te 420
bin tona yükselmişti. Bu yıllarda 47 fabrikanın
21’i Marmara bölgesinde yer alıyordu ve
çoğu özel kuruluşlara ait anonim şirketlerdi.
Akdeniz’de 4, Ege’de 11, İç Anadolu’da 6
salça tesisi bulunuyordu. Tat Konserve dâhil
4 üreticinin yabancı ortakları vardı. Salça
sektöründeki önemli üreticilerden biri haline
gelen Türkiye’de, 92 bin tonluk konserve
üretimi ile en büyük kapasiteye sahip şirket Tat
Konserve idi.
Artık Türkiye’de üretilen salçanın %70’i ihraç
ediliyordu. İhracat yapılan ülkelerin başında
Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri vardı.
Japonya, İngiltere, Irak, Libya ve Suudi Arabistan
da yine önde gelen ülkelerdendi.
2000’li yıllarda Türkiye’nin yaş meyve ve
sebze üretiminin yaklaşık dörtte birini domates
oluşturuyordu. Domates üretiminde ABD, Çin
ve İtalya’dan sonra ilk sıralarda yer almaya
başlamıştı. Üretim yine Marmara ve Ege
bölgesindeki illerde yoğunlaşmıştı.
Türkiye salça üretiminde de ABD, Çin, İtalya,
İspanya gibi ülkelerle birlikte yine ilk sıralarda
yer alıyordu. Son yıllara gelindiğinde Türkiye’de
40 salça üreticisinin 80 civarında ayrı işletmesi
bulunuyordu. Salça üretim kapasitesi yaklaşık
600 bin ton kadardı. Türkiye, bugün dünyada
en çok domates üreten ülkelerden biri olmayı
sürdürüyor. 2010’ların başında taze ve işlenmiş
domates üretimi yaklaşık 11 milyon tona ulaştı.
Domates üretiminde ilk sırada yine Akdeniz,
Ege ve Marmara bulunuyor. Akdeniz’de üretilen
domatesin büyük kısmı sofralık, Marmara ve
Ege’de üretilen domatesin büyük kısmı da
sanayi için kullanılıyor.
Bugün en önemli salça üreticisi ülkeler
arasında ABD, Çin, İtalya, İspanya, Türkiye,
Portekiz, İran ve Şili bulunuyor. Türkiye’de
sanayiye ham madde amaçlı yetiştirilen
domatesin %80’i salça, %10’u konserve, %10’u
da ketçap, sos, domates suyu gibi ürünlerde
kullanılıyor. Yıllık ortalama yaklaşık 3 milyon
ton salçalık domates üretiliyor. Domates salçası
üretiminin çoğu, %45’i Güney Marmara (Bursa,
Balıkesir, Çanakkale), %45’i Ege (İzmir, Manisa,
Aydın) geriye kalanları da diğer bölgelerde
gerçekleştirilmektedir.
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Tarladan sofralara Tat

TA R L A D A N S O F R A L A R A TAT
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TAT’LI ŞEHİRLER
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti, cumhuriyet döneminin kültür, sanayi ve tarım merkezi olan
Bursa’da ilk yerleşim yaklaşık 8 bin yıl önce başladı. Farklı uygarlıkların egemenliği altında bulunan
bölge, Bitinya Krallığı’nın egemenliğindeyken Kartaca kralı Annibal’a da ev sahipliği yaptı. Bugünkü
Bursa şehrinin temeli sayılan antik Prusia şehri, Bitinya krallarından I. Prusias tarafından kuruldu.
395 yılında Bizans egemenliği altına giren şehir, 1336’da Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına
katıldı. 1335 yılında Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti oldu. Başkent olduktan sonra imar
olunan, büyüyen Bursa, Edirne’nin 1365’de başkent olmasından sonra da imparatorluğun önemli bir
şehri olarak varlığını sürdürdü.
Köklü tarihi, Bursa’nın zengin bir kültüre sahip olmasını sağladı. Osmanlı döneminde
dokumacılığın merkezi olan Bursa’da bağcılık, meyvecilik, maden suyu, zeytincilik, ipek böcekçiliği
yaygındı. Kurtuluş Savaşı’ndan harap bir biçimde çıkan Bursa, cumhuriyet ile birlikte yeniden inşa
edildi. Göçler ile nüfusu artan şehir, büyük bir imar atılımı ile büyüdü. Bursa Dokumacılık Fabrikası
(İpekiş), Sümerbank Bursa Merinos Fabrikası ve Gemlik Suni İpek Fabrikası gibi yeni fabrikaların
açılmasıyla birlikte sanayi de gelişti.
Tarihi boyunca “Yeşil Bursa” olarak anılan şehir aynı zamanda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinin mimari özelliklerini günümüze taşıyan kültür ve tarih şehri olarak öne çıkan turizm
merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Bugün ülkenin dördüncü büyük şehri olan Bursa, sanayi ve
tarımda da önemli bir şehir olma özelliği taşıyor.
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1930’lu yıllarda
Mustafakemalpaşa
Köprüsü.

19. yüzyılda Bursa Çarşısı (üstte).
Bursa’nın verimli topraklarında zirai
çalışmalar Osmanlı döneminde
başlamıştı. Sebah&Joaillier’nin
fotoğrafında Hamidiye Ziraat Mektebi
deneme tarlası, 1894 (sağda üstte).
1894 tarihli Sebah&Joaillier’nin
fotoğrafında Bursa (sağda).

TARIM MERKEZI KARACABEY
Bursa’nın bir ilçesi olan Karacabey ve
civarında ilk yerleşimin antik Miletepolis şehrine
kadar uzandığı biliniyor. Tarihi boyunca Misya,
Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans
hükümdarlıkları altında yaşayan Karacabey,
1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı.
Eski ismi Mihaliç olan Karacabey, Osmanlı
dönemi boyunca verimli bir tarım ve hayvancılık
bölgesi olarak tanındı. 14. yüzyıl başında
Çiftlikat-ı Hümayun ismi ile kurulan Karacabey
Harası’nda at yetiştiriciliği yapılmış, sarayın ve
ordunun atları burada eğitilmişti.
Cumhuriyetin ilanından sonra da Osmanlı
döneminden beri sürdürülen tarım ve hayvancılık
faaliyetlerine devam edildi. Tarım, yeni
yatırımlarla gelişti. Geniş, verimli ve sulu tarıma
uygun olan Karacabey Ovası’nda üretilen tarım
ürünleri ilçe ekonomisinin büyümesinde etkili

oldu. Buğday, arpa, mısır, domates, patates,
soğan, fasulye, bezelye, şekerpancarı, pamuk,
ayçiçeği ve tütün yetiştirilen Karacabey’de
sanayi büyük ölçüde tarıma dayalı olarak
gelişmeye devam ediyor. Karacabey, aralarında
Tat ve SEK fabrikalarının da olduğu çok sayıda
fabrikaya da ev sahipliği yapıyor. I. Murad
döneminde inşa edilen Ulu Cami, 1457 yılında
Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Bey tarafından
yaptırılan Karacabey Camii, Uluabat Gölü
kıyısında Yıldırım Bayezid döneminde, 1396’da
inşa edilen Issız Han Karacabey’in tarihi
yapılarının başında geliyor.
BEREKETLİ İLÇE MUSTAFAKEMALPAŞA
Bursa’nın ilçelerinden biri olan
Mustafakemalpaşa’da ilk yerleşimin Miletopolis
olduğu düşünülüyor. Uluabat Gölü civarında
bulunan Miletopolis’in göl sularının
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çekilmesinden sonra 301-331 yılları arasında
Melde Bayırı’ndan bugün Lalaşahin Mahallesi’nin
bulunduğu yere taşındığı sanılıyor. Eski adı
Kirmasti (Kremastre) olan kasabanın isminin
Bizans döneminde kasabanın kadın yöneticisi
olan Kirmastorya’dan geldiği iddia ediliyor.
Osmanlı İmparatorluğu’na gelene kadar
tarihi boyunca Hitit ve Bitinya krallıklarının
hüküm sürdüğü Kirmasti, Roma ve Bizans
imparatorluklarının ardından da Selçuklu Devleti
ve Karesi Beyliği’nin yönetiminde kaldı. 1336
yılında Osmanlı topraklarına katılan Kirmasti,
Osmanlı döneminde tarım ve hayvancılık yapılan
bir kasaba olarak bilindi. Yönetimi Lala Şahin
Paşa’ya verilen kasaba cami, medrese, hamam
gibi yapılarla imar olundu. 1881 yılına kadar
Mihaliç (Karacabey) ilçesine bağlı olan kasaba,
1881’de ilçe ilan edildi ve belediye teşkilatı
kuruldu. Kurtuluş Savaşı’nın ardından kasabanın

Kirmasti olan ismi, 1922’de Belediye Meclisi
tarafından Mustafakemalpaşa olarak değişti.
Bursa’nın en gelişmiş tarım ilçesi
Karacabey’den sonra gelen Mustafakemalpaşa’da
tahıl ürünleri başta olmak üzere her türlü bitki ve
meyve yetişiyor. Organik tarımın da yapıldığı
Mustafakemalpaşa özellikle sanayi tipi domates
üretiminde bölgenin önde gelen ilçelerinden
biridir. İlçe sınırları içinde aralarında Tat ve
SEK’in de bulunduğu konserve ve meyve suyu
fabrikaları bulunuyor. Linyit ve bor madeni
çıkarılmakta olan Mustafakemalpaşa’da hayvan
yetiştiriciliği de yapılıyor.
Tümbüldek Kaplıcaları, Suuçtu Şelalesi,
Kösehoroz Şelalesi, Şapçı Şelalesi, Soldere Suyu,
Ayvaini Mağarası, Uluabat Gölü, Lalaşahin Paşa
Türbesi, Ayaz Camii, Hamzabey Türbesi
Mustafakemalpaşa’nın tarihi ve doğal güzellikleri
arasında yer alıyor.

ANTIK ŞEHİR TORBALI
İzmir’in ilçelerinden biri olan Torbalı’nın
ismini antik bir şehir olan Metropolis ya da
diğer ismiyle Tripolis’ten aldığı biliniyor.
Küçük Menderes Havzası üzerine kurulmuş
olan Torbalı’da ilk yerleşimin tarihi İÖ 3000
yılına dek uzanıyor. Frigya, Lydia, Pers,
Roma ve Bizans yönetimi altında yaşayan
Torbalı, Osmanlı topraklarına katılana kadar
Selçuklu Devleti ve Aydınoğulları Beyliği
tarafından yönetildi. 1390’da İzmir
Sancağı’na bağlı bir yerleşim birimi olarak
kayıtlara geçen Torbalı, 1425 yılında
Osmanlı yönetimine girdi.
Roma döneminde İzmir – Efes ticaret yolu
üzerinde gelişen Torbalı, Osmanlı döneminde,
1860’da kasabaya ulaşan Aydın demiryolu ile
tarımsal ürünlerini İzmir’e taşımaya başladı.
II. Abdülhamid’in yörede çiftlikler edinmesiyle
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büyüyen Torbalı, 19. yüzyılın sonlarından 1926
yılına kadar İzmir’e bağlı bir nahiye idi.
1926’da ilçe olan Torbalı, 1927’de belediye
oldu. Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık
bölgelerinin başında gelen Torbalı, 1990’lı
yıllardan başlayarak coğrafi konumu, ulaşım
kolaylığı nedeniyle bölgeye yapılan sanayi
yatırımları ile gelişti.
Torbalı, özellikle sanayi ham maddesi
tarımsal ürün ile öne çıkıyor. Açılan çok sayıda
fabrika ile sanayide ve tarımda ülke
ekonomisine katkıda bulunuyor. Akdeniz iklim
kuşağında kalan Torbalı Ovası’nda domates,
mısır, buğday, zeytin, tütün, pamuk gibi birçok
sebze ve meyve yetişiyor. Bugün 700 sanayi
kuruluşuna ev sahipliği yapan Torbalı,
yüzyıllardır süregelen tarım ve ticaret
geleneğini günümüzde de sürdürmeye devam
ediyor.

TA R L A D A N S O F R A L A R A TAT

TAT KONS ERV E K UR ULUYOR
Tat Konserve’nin tarihsel serüveni, uzun, sabırlı ve meşakkatli yollardan geçerek 1967 yılında
başladı. Vehbi Koç’un 1950’li yılların başından itibaren hayal ettiği ve kurmak için çalıştığı Tat
Konserve, 1967 yılında kuruldu. Bursa, Mustafakemalpaşa’da inşa edilecek olan fabrikanın temeli
Şubat 1968’de atılmış ve aynı yıl üretime geçilmişti. Hayal, gerçek olmuştu...
Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, Tat Konserve’yi kurmadan yaklaşık yirmi yıl önce
tarımsal üretim yapan bir fabrika kurma isteği ile çalışmaya başlamıştı. Henüz 1946 yılında ilk
Amerika yolculuğunu yaptığı sırada meyve suyu satan dükkânlar, Vehbi Koç’un dikkatini çekiyordu.
Aklına Türkiye’de meyve suyu üretmek, üretilen meyve sularını hem ülke içinde satmak, hem de yurt
dışına ihraç etmek fikri yer etmişti. O günlerde New York’ta bulunan kimyager Nimetullah Mahruki ile
görüşen Vehbi Koç, düşüncelerini ona anlattı. Mahruki de Amerika’da bulunduğu sırada meyve suyu
üretimi için gerekli yatırım ve maliyet hesaplarını yaptı. Meyvenin Türkiye’de pahalı olması nedeniyle
projenin verimli olamayacağı haberini alan Vehbi Koç, meyve suyu üretimi hayalini erteledi. Ancak
tarıma dayalı ihracat yapan bir fabrika kurma fikri hâlâ devam ediyordu.
1980’li yıllarda Vehbi Koç, Tat Mustafakemalpaşa fabrikasında.
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Hatay’da ikram edilen Assis
marka meyve suları, Vehbi
Koç’un tarıma dayalı üretim
yapan bir fabrika kurma
düşüncesini canlandırmıştı.
Assis fabrikası (solda ve altta).

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra, 1950 yılında
Hatay’a giden Vehbi Koç’a Assis marka portakal
suyu konsantresi ikram edildi. İsrail’de üretilen
portakal suyunun Hatay’a kadar gelmesi Vehbi
Koç’u etkilemişti. İsrail’e giderek Assis fabrikasının
sahibi Bejerano kardeşlerle tanışan Vehbi Koç,
fabrikayı ziyaret etti. Hâlâ aklında bir meyve suyu
fabrikası kurma düşüncesi vardı. İsrail’deyken
Bejerano kardeşleri İstanbul’a davet etti. Leon
Bejerano İstanbul’a geldi, kendisine Antalya’dan
Hatay’a kadar uzanan bir gezi yaptırıldı. Leon
Bejerano, Türkiye’de narenciyenin geniş alana
yayıldığını, meyvelerin taze tüketilmesinin daha

kârlı olduğunu, uzak mesafeden mal toplamanın da
mümkün olmayacağını söyledi. Vehbi Koç, bu
dosyayı bir süreliğine rafa kaldırdı. Ancak bu sırada
Bursa’yı ziyaret eden Bejerano, Vehbi Koç’a müjdeli
bir haberle gelecekti: “Dünyanın en güzel domatesi
burada, domates konsantresi yapalım ve ihraç
edelim”.
Vehbi Koç, bu başarılı iş adamının sözüne
değer verdi ve domates üzerine çalışmaya
başladı. Yaklaşık iki yıl süren uğraşlar sonunda
Bejerano kardeşlerle anlaşmaya varıldı, arazi
alındı, şirket kuruldu. Kurulacak fabrika için
gerekli makinelere karar verildi, yatırım hesapları
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yapıldı. Domates konservesi ihraç etmek için
gerekli teneke, ambalaj malzemesi ve şekerin
dünya fiyatında olması gerekliydi. Vehbi Koç,
hükümete başvurdu. Geçici kabulle ambalaj
malzemesi ithal edip sonra ihracat yapılması,
şekerin de ihraç fiyatı ile verilmesi mümkündü.
Ancak Bejerano kardeşler hükümetin bu kararını
istikrarlı bulmadı. Hükümet ile görüşen Vehbi
Koç’a gerekli iznin başka türlü verilemeyeceği
belirtilerek, meyve-sebze işleri ile uğraşmaması
tavsiye edildi. Bu görüşmeden sonra Bejeranolar
da fabrika işinden vazgeçti. Bursa’da alınan arazi
Vehbi Koç’ta kaldı, yapılan masraflar zarar
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Tat Konserve
Mustafakemalpaşa
fabrikasının temeli Şubat
1968’de atıldı ve inşaat
başladı (en solda).
1968 Eylül ayında Tat’ın
“Eleman aranıyor” ilanları
gazetelerde yayımlanmaya
başlamıştı (solda).
Vehbi Koç’un ihracata
yönelik bir salça ve
konserve fabrikası kurması
ülke çapında büyük ilgiyle
karşılandı (altta).

hesabına geçti, bunca emek boşa gitmişti.
Yaklaşık iki yıllık çalışmadan geriye yalnızca
1954 yılında “BEKO Meyva ve Sebze Konserveleri
T.A.Ş.” ismiyle kurulan şirketin, BEKO’nun ismi
kalacaktı. Yıllarca Koç’un büyük şirketlerinin
genel satıcısı olan, 1983 yılından itibaren de
BEKO markası adı altında Türkiye beyaz eşya
sektöründe faaliyet gösteren BEKO’nun ismi
buradan geliyordu: Bejeranoların “BE”si ve
Koç’un “KO”su...
KURULUŞ ÖNCESI HAZIRLIKLAR
1960 ve 1964 yıllarında tekrar Amerika
seyahatleri gerçekleştiren Vehbi Koç’a sık sık

ülke ihracatını arttırmaya çaba göstermesi
gerektiği söyleniyordu. Bunu yapacak olan ancak
Vehbi Koç gibi bir iş adamı olabilirdi. Vehbi
Koç’un ihracata dönük bir salça ve konserve
fabrikası kurma hayali yıllarca varlığını sürdürdü.
Domates işinde nasıl başarılı olacağını
düşünüyordu. O güne kadar girdiği tüm işlerde
başarılı olmuştu ancak bilmediği bir işte başarıya
ulaşmak için çok iyi düşünmesi ve başkalarının
tecrübelerinden yararlanması gerektiğini
biliyordu. Üstelik etrafındaki çoğu kişi bu işe
girmemesini söylerken bunu başarmalıydı.
Öncelikle Türkiye’deki konserve fabrikalarının
durumlarıyla ilgili bir inceleme yaptı ve
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hâlihazırda kurulu olan 42 konserve fabrikasının
bilançosunu incelediğinde başarılı olan şirketin
çok az olduğunu, ihracat yapan şirketin ise
olmadığını gördü. Onun hedefi ihracattı. Bu
nedenle Avrupa piyasalarında tanınmış bir
firmayla iş birliği yapması gerektiğini düşündü.
Ayrıca üretimin iç ve dış piyasaya tanıtılması
gerekiyordu. Bunun üzerine Bejerano kardeşlerle
tekrar görüşen Vehbi Koç, teknik bilgi desteği
için anlaşmaya ağır şartlar koymaları nedeniyle
onlarla anlaşmadı. Bu teklifi Amerika’da ve
Avrupa’da da ya ilgi görmedi ya da ihracatın
değerini düşürecek koşullar öne sürülüyordu.
Sonunda bir Amerikan şirketiyle temasa geçildi.

Şirket ortak olmak istemese de teknik yardımı
kabul etti. 1965’te Bursa ve Marmara’da
incelemeler yaptırdı, raporlar hazırladı.
Portekiz’deki domates tarlalarına geziler
düzenlendi. İsviçre’de bulunan Migros ile de
bağlantı kurulmuş ve sonunda Migros, %5
hisseyle ortak olmayı kabul etmişti. Güçlü bir
tarım örgütü kurma zamanı gelmişti. Çiftçiye iyi
tohum vererek yüksek verim almasını sağlamak,
sürekli teknik yardım ve çiftçi ile yazılı anlaşma
yapmak gerekliydi. O zamanlar ülkenin en
tecrübeli tarım örgütü ise Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş.’nin idi. Bu nedenle Şeker
Şirketi’ne iş birliği teklif edildi. Bakanlar Kurulu

da Şeker Şirketi’nin Tat Konserve ile ortak
olmasını onayladı. Tat’ın bugün hâlâ devam
ettirdiği güçlü tarım örgütü politikası ve
sözleşmeli tarım böyle başlayacaktı…
Bursa, Mustafakemalpaşa merkez olarak
seçildi. Portekiz’den getirilen tohumlar ile iki yıl
boyunca tarım denemeleri yapıldı. Başarılı
denemeler sonucunda Koç Grubu (Koç Holding ve
Vehbi Koç %65,8), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
(%25), Şeker Sigorta (%4,2) ve İsviçre Migros
(%5) ortaklığıyla Tat Konserve ve Sanayii A.Ş.
kuruldu. Mustafakemalpaşa’da kurulacak olan
fabrika için makineler sipariş edildi. Yabancı
sermaye kararı çıkıncaya kadar Migros’un hissesi
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Holding tarafından üstlenildi. Sabırla, bıkmadan,
usanmadan, her ihtimal göz önünde bulundurulup
konunun uzmanlarından yardım alınarak geçen
yirmi yılın sonunda Türkiye’de ihracata yönelik
tarımsal endüstrinin kurulmasına öncülük edecek
olan Tat Konserve’nin üretimi, Eylül 1968’de
başladı.
Vehbi Koç, fabrikanın kuruluş öncesi yıllarını
18 Mart 1968’deki ilk Tat Umumi Heyeti’nde
anlatacak ve ekleyecekti: “Bu demeci bu işin nasıl
başladığını anlatmak için yapıyorum. Şirketin
kayıtlarında bir hatıra olarak kalır. İnsanlar fanidir.
Bu işte muvaffak olmak için bundan sonra da
bıkmadan usanmadan çalışmak lazım.”

TA R L A D A N S O F R A L A R A TAT

Beklediğiniz Tat Konserveleri piyasada
Portekiz’de domates yetiştiriciliği
üzerine çalışma raporu

Vehbi Koç, Mustafakemalpaşa
fabrikasının açılış töreninde.

Tat Konserve A.Ş., 22 Haziran 1967’de kuruldu.
Mukavelesi 3 Ekim 1967’de yayımlandı. Kuruluş
sermayesi 12 milyon lira idi. İsviçre’den
Federation of Migros Cooperatives, 600.000 lira
sermaye ile 11 Temmuz 1968’de Tat Konserve’nin
hissedarı oldu. Şirketin ilk idare meclisinde başkan
Vehbi Koç, üyeler Hulki Alisbah ve Şeker Şirketi’ni
temsilen İhsan Molbay’dı. Tat Konserve’nin ilk
Genel Müdürü 1975 yılına dek bu görevi
sürdürecek olan Visalettin Vardar oldu.
1965 yılında Vehbi Koç, o zamanlar Şeker
Şirketi’nde görevli ziraat mühendisleri, Rıfat Gerek,

Naci Fındıklı ve Şazi Avcıer için Sanayi
Bakanlığı’ndan masraflarını kendi karşılamak
şartıyla altı ay süreli ücretsiz izin alınmasını talep
etti. Üç mühendis Portekiz’e domates ziraatı
eğitimi için gönderilecekti. Gerekli izinler alındı ve
Portekiz’e gidildi. Üç ay sonra, hummalı çalışmalar
devam ederken, Vehbi Koç sürpriz bir şekilde
Portekiz’e giderek çalışmalara eşlik edecek,
incelemelere katılacaktı. Heyet altı ay sonra geri
dönerek çalışma raporunu Vehbi Koç’a verdi.
Rapor; saha seçimi, fidelik sahasının
hesaplanması, fidelik imalatı, fideliğin ekilmesi ve
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büyütülmesi, tarlanın seçimi ve hazırlanması,
gübreleme ve bakım konularını içeriyordu.
MUSTAFAKEMALPAŞA KONSERVE FABRIKASI
1968 yılında Mustafakemalpaşa’daki fabrika
arazisi alındıktan sonra, 18 Şubat 1968’de temel
atma töreni yapıldı ve inşaata başlandı. Sipariş
edilen makineler yurtdışından getirilmişti.
300.000 metrekarenin üzerinde bir alana kurulan
fabrika, 27 Ağustos 1968’de resmen işletmeye
açıldı. Tesiste kullanılan makine, kazan ve altyapıyı
sağlayan firmalar şunlardı:

D o ma tes teçh i za tı
İt al y an R ossi- Ca t elli
Seb ze 		
Fr an k Van R emor t er e v e Lu b ec a B r ü ser
K u tu M a k i n el er i 		
A lman K r u p p v e İt al y an Cev olan i
E l ek tr i k Tes i s a tı 		
S imk o
Sı h h i Tes i s a t 		
N u r ma
K a za n l a r 		
S u n g u r lar
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Tat Konserve
Mustafakemalpaşa
fabrikasının inşaatı sürerken
(sağda).

Muhterem Misafirler,
Biraz sonra işletmeye açılacak olan Tat Konserve Sanayii hakkında kısaca bilgi vermeme müsaadenizi rica ederim.
Dünya nüfusu artmakta, daha yüksek hayat seviyesi sağlamak için erkek, kadın, çocuk çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu hayat tarzı, hazır
yiyeceklere ihtiyacı arttırmıştır. İstatistikleri incelersek, mamul gıda endüstrisinin büyük gelişmeler kaydetmekte olduğunu görürüz. Bu endüstrinin
gelişmesi için gerekli ham maddenin iyi kalitede ve iyi verimli yetiştirilmesi lazımdır. Bu ileri teknik bilgiye, devamlı araştırmalara ve sistemli bir
çalışmaya ihtiyaç gösterir.
Avrupa’nın bilhassa kısa bir zaman sonra tam üye olarak katılacağımız Ortak Pazar memleketlerinin büyük ölçüde gıda maddelerine ihtiyacı
vardır. Alınan bilgilere göre komşularımız İsrail, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gıda maddeleri ihtiyacında bizden bir hayli ilerdedir. Bu
endüstri için gerekli hammaddeye sahip olan bu sahada onlardan gerideyiz.
Türkiye bir taraftan gelişmekte ve endüstrileşmekte, diğer taraftan nüfusu hızla artmaktadır. Dış yardımlar azalmaktadır. Kısa zamanda
kesilecektir. Döviz açığımızı bugüne kadar ihraç ettiğimiz işlenmemiş gıda maddeleri ile kapatmamız imkânsızdır.
İyi randımanla ziraat yapmamız, hayvancılığımızı geliştirmemiz, tarım ürünlerimizi işleyip mamul olarak dış piyasalara satıp döviz kazanmamız
şarttır. Dış piyasalara mal satmanın tek çaresi iyi kalite mal imal etmek ve Dünya
fiyatları ile rekabet edebilmektedir.
İşte yukarıda izahına çalıştığım durumu göz önüne alarak ve memlekete bu gibi
birçok tesislerin kurulmasına öncülük yapmak gayesiyle, bu sahaya atılmış
bulunuyoruz. Tat Konserve Sanayi A.Ş.’nin kurucuları Türkiye Şeker Fabrikaları, Şeker
Sigorta, İsviçre Migros ve Koç Holding’dir.
Türkiye’de çeşitli sahalarda yapılan yatırımlarla kıyas edilince bu tesis küçüktür,
fakat memlekette bugüne kadar kurulmuş olan konserve sanayii arasında en büyüğü
ve en modernidir.
Esas gayesi dış pazarlama dünya fiyatları üzerinde iyi kalite mal vererek döviz
kazandırmak ve bu endüstri sahasında dış pazarlarda memleketimizin mamullerini iyi
şekilde tanıtmak olan Tat, Amerika ve Avrupa’nın süratle gelişen metodlarını takip
edecektir. Gaye ihracatı artırmak, İç piyasaya kaliteli ve makul fiyatla bir miktar mal
vermektir. Bilhassa ihracatta maliyet ve satışlarımızı yakından takip edecek olan
Hükümetimizin bize yardımcı olacağını ümit ediyoruz.
İlk faaliyet yılı olan bu mevsim Tat, yalnız İngiltere’de Heinz ve İsviçre’de
Migros’a peşinen satmış olduğu 1000 ila 1500 ton konsantre domates salçasını
işleyip, ihraç edecektir. Bunun neticesinde memlekete bu sene 300 ila 350 bin dolar
döviz girecektir. Küçük bir miktar da iç piyasaya satış yapılacaktır. Önümüzdeki
yıllarda gerek dış, gerek iç piyasaya, bu bölgede yetişen diğer sebzelerden ve
meyvelerden yapılacak çeşitli mamuller satılacaktır.
Mahsul yetişmesinde bir arıza olmaz ve fabrika tam kapasite ile çalışırsa,
önümüzdeki yıllarda bir milyon dolar civarında ihracat yapmamız mümkün olacaktır.
Fabrikanın kurulmasına karar verilmeden önce bu bölgede 3 yıl çeşitli tarım
denemeleri yapılmıştır. Başka bölgelerde bu çeşit denemeler halen devam etmektedir.
Bu tesis temelinin atılmasından sadece altı ay on gün sonra işletmeye açılmıştır.
Bu kadar kısa zamanda tamamlanması Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ile Sınai Kalkınma Bankası’nın gösterdiği anlayış ve destek ve
tesisin kuruluşu ile ilgili bütün işlerimizde gördüğümüz yardımlarla mümkün olmuştur.
Bundan başka bu tesisin gününde bitirilmesinde Sayın Mustafakemalpaşa Kaymakamı ve mesai arkadaşlarının da büyük yardımlarını gördük.
Bu sene işleyeceğimiz mahsulün iyi bir şekilde yetişmesinde büyük emek sarf eden ziraatçilerimize, inşaat, tesisat müteahhitlerimize ve mesai
arkadaşlarıma teşekkür ve tebriklerimi sunmayı bir vazife sayarım.
Gayretlerimizden biri ve belki de en önemlisi bu fabrikayı ham madde yetiştirecek olan çiftçilerimize yardımcı olmak, kaliteli mal yetiştirip,
fazla para kazanmalarını sağlamak.

Fabrika tamamlandıktan
sonra 27 Ağustos 1968’de
üretim başladı (altta).

Sayın Misafirlerimiz,
Buraya kadar teşrif etmek zahmetini gösterdiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, tesisin memlekete hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

27 Ağustos 1968’de Bursa, Mustafakemalpaşa’da Tat Konserve Sanayii’nin Açılış Töreninde Vehbi Koç’un yaptığı konuşma.
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Vehbi Koç, fabrikanın açılış konuşmasında bu
tesisin kurulmasıyla 300 ailelik bir iş gücü
yaratıldığını, köylünün eline bu yıl geçecek olan 1,5
milyon liranın önümüzdeki yıllarda 5 milyon liraya
yükseleceğini, ayrıca başka bölgelerde de çeşitli
tarım denemeleri yapıldığını anlatarak sözlerine
şöyle devam edecekti: “Esas gayesi dış pazarlara
dünya fiyatları üzerinde iyi kalite mal vererek, döviz
kazandırmak ve bu endüstri sahasında dış

pazarlarda memleketimizin mamullerini iyi şekilde
tanıtmak olan Tat, Amerika ve Avrupa’nın süratle
gelişen metotlarını takip edecektir. Gaye ihracatı
artırmak, iç piyasaya kaliteli ve makul fiyatla bir
miktar mal vermektir. Bilhassa ihracatta maliyet ve
satışlarımızı yakından takip edecek olan
hükümetimizin bize yardımcı olacağını ümit
ediyoruz.” Vehbi Koç konuşmasını şu şekilde
sonlandırdı: “... Memlekete bu sene 300 ila 350

72

Tat Konserve fabrikasının
üretime geçmesi (sağda
üstte), hem ihracata hem de
bölgeye yapacağı katkılar
nedeniyle ilgiyle bekleniyordu
(solda üstte).
Mustafakemalpaşa
fabrikasının açılışı sırasında
Vehbi Koç (solda altta).

bin dolar döviz girecektir. Küçük bir miktar da iç
piyasaya satış yapılacaktır. Önümüzdeki yıllarda
gerek dış gerek iç piyasaya, bu bölgede yetişen
diğer sebzelerden ve meyvelerden yapılacak çeşitli
mamuller satılacaktır.”
ŞIMDI TAT ZAMANIDIR
Tat Konserve fabrikası kurulduğunda bölgede
sadece tütün tarımı yapılmaktaydı. Çiftçiler ile

yapılan çalışmalar sonucunda daha önceleri
bahçesine üç beş kök domates eken
Mustafakemalpaşalılar, 10 dönüm, 20 dönüm
domates ekmeye başlamışlardı. Çiftçiye uygun
fide, gübre ve ilaç desteği veren Tat Konserve’nin
mühendis ve teknikerlerden oluşan uzman ziraat
ekibinin özverili çalışmaları ve desteği ile bilinçli
domates tarımı başlamış oluyordu. En uygun
domates türü tespit edilerek, yetiştirme metodları
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çiftçilere öğretilmiş ve salça üretimi için gerekli
en kaliteli domates, fabrika çevresindeki
köylerden sağlanmaya başlamıştı. Fabrikanın ilk
kuruluş kapasitesi 4 bin ton salça, bin 500 ton
sebze ve meyve konservesi, 3 milyon muhtelif
ebatta kutu olarak planlanmıştı.
Tat Konserve, 1968 yılında üretime başladı.
Aralık 1968’de “Tat İsviçre’ye 450 ton,
İngiltere’ye 300 ton domates ihraç etti” haberleri
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Vehbi Koç faaliyete geçen
Mustafakemalpaşa fabrikasında
incelemeler yaparken (sağda).

gazete sayfalarında yer alacaktı. Fabrikanın yıllık
imalat kapasitesi 7 bin tonun üzerindeydi.
Türkiye’nin konserve ihtiyacının yarıdan fazlasını,
Tat Konserve üretmeye başlamıştı. Tat Konserve
fabrikası, açıldığı günden itibaren ihracat
yapıyordu. Nisan 1969’da bezelye, fasulye, türlü,
domates salçası, domates suyu, soyulmuş bütün
domates, bamya, enginar, biber salçası,
komposto, marmelat, turşu üretimi yapan fabrika;
yurt içi piyasasına yurt dışında en tutulan
ürünlerini sunmaya başladı. “Şimdi Tat zamanıdır”

başlıklı reklamlarla salça, domates suyu,
soyulmuş bütün domates Türkiye’ye tanıtılıyordu.
21 Ekim 1969 tarihinde gazetelerde
yayımlanan domates suyu ilanı, şöyleydi: “Tat
domates suyunu yanınızdan eksik etmeyin. Bol
vitaminli Tat Domates Suyu vücuda enerji
kazandırır. Dimağı zinde tutar. Sabahları okula
giderken çocuğunuza içireceğiniz bir bardak Tat
Domates Suyu, ona gün boyunca neşe ve sağlık
verir. Bakkalınızdan Tat Domates Suyu isteyiniz.
Her zaman, her yerde afiyetle içiniz!” Bunu birkaç
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gün sonra yayımlanan Tat soyulmuş bütün
domates konserveleri ilanları izledi.
Tat Konserve Fabrikası büyük sıkıntılar
çekilerek, ciddi araştırmalar yapılarak kurulmuş,
üretime geçmişti. Güçlü bir çiftçi örgütü
kurulmuş, domatesin ekiminden hasadına kadar
Tat çalışanları tarafından kontrol edilen bir
mekanizma oluşturulmuştu. O yıllarda hasat
zamanı domatesler fabrikaya römorklara
yerleştirilen kasalarla geliyordu. Bu nedenle
üretim şimdikinden çok daha uzun sürüyordu...

Tat Konserve’nin ilk yıllarında
halka ürünlerini tanıtmak için
verdiği ilanlardan bazıları.
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Mutfağınızın bereketi, yuvanızın sıhhati: Tat

1970’li yılların başında Tat Konserve fabrikası,
kuruluşunda yaşadığı güçlükleri, sorunları
ardında bırakan, salça üretimi için ideal olan
domatesin fabrikaya yakın tarlalarda
üretilmesini sağlayan, salçanın kalitesini
arttırmak ve üretimi hızlandırmak için
araştırmalar yapmaya devam eden bir işletme
olarak üretime devam etmekteydi.
1970 yılında Tat Konserve fabrikasında 41 bin
500 ton domates işlendi ve 8 bin tondan fazla

salça üretildi. Üretilen salçanın 6 bin 100 ton
kadarının ihraç edilmesi, fabrikanın
kuruluşundaki hedefleri gerçekleştirmiş
olduğunu kanıtlıyordu. 1971 yılında Tat’tan bir
ekip de Portekiz’deki bir konserve fabrikasını
ziyarete gitti. Tıpkı Tat’ta olduğu gibi, orada da
domatesler kasalarla fabrikaya ulaştırılmaktaydı.
Domatesin fabrikaya çok yakın tarlalarda üretilip
hasat zamanı aynı gün taşınıp işleniyor olması
Tat Konserve için büyük bir avantajdı. Bir
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yandan salça kalitesinin bozulmadan, üretimin
artması için fabrikada çalışmalar sürdürülürken
diğer yanda da zirai ekibin çiftçilerle ekimden
hasat sonuna dek birliktelikleri devam ediyordu.
TAT’TAN ILK TÜPTE SALÇA, ILK KONSANTRE
ÇORBA
Tat Konserve 1970 yılında, “Özel olarak
yetiştirilen domateslerden, el değmeden
hazırlanan ve pastörize edilen” domates suyunu,

“Mutfağınızın bereketi yuvanızın sıhhatidir”
sloganıyla tanıtıyor, ürünlerinin içinde katkı
maddesi bulunmadığını her fırsatta dile
getiriyordu. O yıl, yarım kilogram Tat salça 350
kuruştan, Tat domates suyu 300 kuruştan, Tat
soyulmuş domates de 350 kuruştan satılıyordu.
Tat, salçanın yanı sıra farklı sebze
konserveleri de üretiyordu. “Kışın da sofranızda”
sloganıyla satışa sunulan sebze konserve
çeşitleri türlü, fasulye, bamya, bezelye, enginar

5 Şubat 1970 tarihli Tat
Konserve ilanında domates suyu
tanıtılıyor (üstte).
Tat Konserve 1977 yılında
Beytaş Karacabey Gıda Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye ortak oldu (solda).
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1970’lerin başından itibaren Tat
ürünleri, Migros reyonlarında yer
almaya başladı (üstte ve sağda).
1970’li yılların ortalarında yayımlanan
Tat domates suyu ilanı (üstte sağda).
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gibi sebzelerdi. Turşu, komposto ve marmelat
çeşitlerini de üreten Tat’ın marmelatları
arasında şeftali, vişne, kayısı, çilek, erik ve elma
bulunuyordu. Salça üretiminin yanı sıra yeni
konserve çeşitleri peş peşe üretilmeye başladı.
Kasım 1970’te Türkiye’nin ilk konsantre çorbası,
Tat Konserve tarafından satışa sunuldu. Aynı ay,
Türkiye’de ilk tüpte salça yine Tat tarafından
piyasaya sürülecekti. Domates ve biber
salçasının yanı sıra domates ve diğer sebze
konserveleri, ketçap ve meyve suyu üreten Tat
Konserve, tüketimi az olan hazır yemek
çeşitlerini de satışa çıkarmıştı. 1971 yılında
“Kaliteli, lezzetli, taptaze Tat konserveleri
sayesinde yemek pişirmek külfetine paydos”
reklamıyla satılan hazır yemek çeşitleri
arasında; barbunya pilaki, fasulye pilaki, soslu
fasulye, yaprak dolması, biber dolması, patlıcan
kızartması gibi çeşitler yer alıyordu.

Tat, 1970’li yıllarda
domates salçası, domates
suyu, soyulmuş domatesin
yanı sıra sebze konserveleri
de üretiyordu. Aynı yıllarda
Türkiye’de ilk kez konsantre
çorba da üretmeye başladı.

TAT’A AVRUPA BESIN ÖDÜLÜ
Mustafakemalpaşa ve Karacabey fabrikaları
ile büyümeye devam eden, ürettiği salça ve
konservelerin kalitesi ve lezzeti ile tanınan Tat,
11 Ağustos 1972’de İstanbul Ticaret Odası’nın
90. Yıl Töreni’nde yaptığı ihracatlar için madalya
ve takdirnameye layık görüldü. 1977’de de
İstanbul Sanayi Odası, Tat Konserve’yi
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Tat Konserve Genel Müdürü
Tunç Uluğ, 1977’de İstanbul
Sanayi Odası’nın ihracattaki
başarılarından dolayı verdiği
ödülü alırken (en altta).
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1970’li yıllarda Tat
Konserve hazır yemek ve
domates suyu ilanları.

1970’lerin ortalarında
yayımlanan Tat Meyve Suyu
ve Sebze Konserve ilanları.

ihracattaki başarılarından dolayı altın madalya
ile ödüllendirecekti. 15 Mart 1979’da da Londra
Park Lane Oteli’nde İngiltere Tarım Bakanlığı
yetkilerinin de hazır bulunduğu bir törenle
Türkiye’den altı firmayla birlikte Tat Konserve’ye
de Avrupa Besin Ödülü verildi.
1975 yılında işlenen domates, 76 bin 600
tona, üretilen salça da 12 bin 500 tona
çıkacaktı. Tat Konserve’nin ilk Genel Müdürü
olan Visalettin Vardar, görevi 1975 ile 1976
yılları arasında Genel Müdürlük yapacak olan
Uğur Şanda’ya devretti. 1976 ile 1979 yılları
arasında da Tunç Uluğ, Tat Konserve’nin Genel
Müdürü oldu.
Tat Konserve, önüne koyduğu hedeflere
ulaşmak için uzun ve sabırlı bir çalışma
sürdürmüştü. Öncelikle ihracatta bir ilki
gerçekleştirdiğinden çeşitli zorluklarla baş
etmek zorunda kalmıştı. İkinci olarak da o
yıllarda ülkemizde konserve tüketimi henüz çok
az olduğundan, salça ve diğer konserveleri
tanıtmak, tüketim alışkanlığı edindirmek de bir o
kadar güç olmuştu. Kuruluşundan 1975 yılına
dek Tat Konserve’nin yurt içi pazarlamasını Beko
Ticaret sürdürmüş, 1975 yılından itibaren de
Koç Topluluğu şirketlerinden biri olan Düzey
Pazarlama bu zorlu işi üstlenmişti.
Bir yandan ihracat gelişirken bir yandan da
iç piyasada salça ve konserve satışları artmaya
başlamıştı. Tat, büyümeye ve gelişmeye devam
ediyordu. Nisan 1977’de Tat Konserve A.Ş. 4,5
milyon TL ile 22 milyon 500 bin TL sermayeli ve
domates salçası imal eden Beytaş Karacabey
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ortak oldu.
1978’den 1983’e kadar alınan hisselerle birlikte
Tat Konserve Sanayi A.Ş.’nin Beytaş’taki
sermaye iştiraki 22 milyon 610 bin TL olacaktı.
Beytaş, Karacabey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ile birleşme neticesi iki fabrikada toplam 30 bin
ton salça üretim kapasitesine ulaşıldı.
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1970’li yılların sonunda Tat
Karacabey fabrikasında domates
ayıklayan kadın işçiler.
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İhracatta her geçen gün daha ileriye
1980’li yıllarda Kagome ve
Sumitomo şirketleri Tat
Konserve fabrikalarını ziyaret
etti (solda). Aynı yıllarda
basında Tat Konserve ve Japon
şirketlerinin ortaklığına dair
ilanları yer alıyordu (sağda).

1980’li yıllar Tat Konserve için atılım yılları oldu.
Fabrikaların üretim kapasiteleri yeni teknoloji
makinelerin eklenmesi ile artmıştı, iç ve dış
piyasadaki satışlarda istikrarlı büyüme devam
ediyordu. 1980 yılında Tat Konserve’nin işlediği
domates miktarı 79 bin 400 tonken, 1989’da bu
miktar 383 bin 150 tona çıkacaktı. Üretilen salça
da 15 bin 250 tondan, 68 bin 600 tona
ulaşacaktı. 1980’li yılların sonunda üretilen
salçanın 38 bin tonu ihraç ediliyordu. İç pazar
payını düşürmeden ihracata ağırlık vermek

amacıyla salça üretim kapasitesini yeni sezondan
önce arttırmayı başaran Tat Konserve, ilave
üretimi dış pazara satarak 1980 yılında 4 milyon
doların üzerinde ihracat yapmayı başarmış,
ülkeye döviz kazandırmıştı. Tat, iç pazarın
büyümesiyle üretim kapasitesini arttırarak
ihracatı da sürdürmeye devam etti. 1980 yılında
Nijerya ve İsveç’i de pazar zincirine ekledi.
1980’de imalat ve ihracatını denediği “soyulmuş
satsuma” da İngiltere pazarına kalitesini kabul
ettiren bir ihraç ürünü oldu. 1979’da Genel
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Müdürlüğü Tunç Uluğ’dan devralan Selim Çomu,
bu görevi 1990 yılına dek sürdürdü.
1981 yılında modern teknoloji gereği olan
“aseptik hattı” kuruldu, bunu 1985 yılında
kurulacak olan ikinci hat izleyecekti. Üretim
artmaya devam ediyordu. Tat Konserve Sanayii
A.Ş. 1982 yılı kazançları üzerinden en çok gelir
vergisi ödeyen şirketlerden biri olarak İstanbul
Ticaret Odası tarafından ödüllendirildi. 1983
yılına da yine İstanbul Sanayi Odası’nın başarılı
sanayici, ihracatçı ve yüksek vergi ödeyen

üyelerini ödüllendirdiği törende altın madalyaya
layık görülecekti.
KAGOME – TAT PROJESI’NIN ILK ADIMLARI
ATILIYOR
1983 yılında Tat Konserve, Japon Kagome
Şirketi’yle ticari sözleşme imzalayarak “Kagome
– Tat Projesi”ni başlattı. Japonya’nın en köklü
şirketlerinden biri olan Kagome, 1899’dan beri
domates ve mamul ürünleri üretimini
sürdürmekteydi. Ketçap, domates suyu gibi
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Tat Ketçap şişelerinde
1989 yılında Türkiye’de ilk
kez evoh maddesi
kullanılmaya başladı. Evoh
ketçabın kararmasını,
koyulaşmasını engelliyordu.

üretimler için yılda 200.000 tondan fazla
işlenmiş domatese ihtiyacı olan Kagome Şirketi,
Türkiye piyasasına yönelmiş, burada da Tat ile
anlaşmıştı. 1983 yılı sezon sonunda iki firma
hedeflerine ulaşmıştı. Bunun üzerine Tat
Konserve Sanayii ve Tat’ın birlikte çalıştığı
Sumitomo Şirketi, Japonya seyahati düzenleyerek
ilişkileri ilerletti. Japon Sumitomo, Kagome ve
Kaneko şirketleri ile Tat Konserve Sanayii 1986
yılında ortak oldu.
1984’de Kagome ve Tat arasında teknik
işbirliği ile ilgili sözleşme imzalanacak, 1985’te
Reversed Osmosis (RO) teknolojisi kullanılarak
üretime geçilecekti. Yapılan yatırımlarla
Mustafakemalpaşa fabrikasının ambar binalarına
ilaveler yapıldı. Japonlarla yapılan işbirliği
neticesinde aynı yıl kurulacak olan RO hattı için
bina ve soğuk hava deposu inşa edildi. Fidelik
için Durumtay köyü, Ağılönü mevkiinde 107 bin
800 metrekarelik bir arazi alındı. Ertesi yıl
Kagome ve Tat ortak tohum firması kuracaklardı.
Tat Konserve domates işleyerek domates
mamulü ürünler üretirken bir yandan da konserve
kutusu üretimine devam etmekteydi. 1986 yılında
kutu fabrikasına dikişli kutu makinesi alınmış,
1987’de bu hata otomatik makas ilave edilerek
teknolojinin gereği kaynaklı kutu imal hattı da
tamamlanmıştı. 1987’de hibrit tohum getirerek
sanayiye uygun domates cinsleri geliştirilmek
üzere kurulan Tat Tohumculuk A.Ş.
Mustafakemalpaşa’da çalışmalara başladı.
Temmuz 1987’de meşhur “Dök dök ye” reklamı
ile Tat Ketçap, yeni kullanımı kolay, ekonomik,
kırılmaz plastik şişelerde satılmaya başladı. O
yılların en akılda kalan sloganı “Dök dök ye”
olmuştu.

bezelye hattı ve aseptik hattı kurularak deneme
üretimleri gerçekleştirildi.
1989’un sonlarında Tat bir ilki daha
gerçekleştirdi: Kabukları soyulmuş, küp küp
kesilmiş, katkı maddesiz, konserve kutu domates.
Yine aynı dönemde Amerika, Japonya, İngiltere,
Almanya’dan sonra Türkiye’de ilk defa Tat ketçap
şişelerini evoh maddesinden üretmeye başladı.
Şişelere oksijen ve karbondioksit akışını önleyen
evoh, ketçabın kararmasını, koyulaşmasını
engelliyor, saklama süresini de uzatıyordu.
Kasım 1989’da 15 bin ton salça, 5 bin ton
sebze konserve kapasiteli Dosan Konserve Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ye ait Bursa, Yenişehir fabrikası,
Tat tarafından 24 milyar 297 milyon TL ödenerek
satın alındı. Mustafakemalpaşa fabrikasında
mevcut fidelik arazisinin yanındaki 80 bin
metrekarelik fidelik arazisi de Yenişehir tesisleri
arazisi ile birlikte alındı.
1989, Nisan ayında Tat; Japon Tarım, Orman ve
Balıkçılık Bakanlığı’nın (MAFF) gıda ürünlerine
verdiği Japon Tarım Standardı belgesini (JAS –
Japanese Agricultural Standard) aldı. Japonya’da
üretim yapan fabrikalara verilen bu belge, Japonya
haricinde ilk defa Türkiye’de Tat domates ürünleri
imalatı için verildi. Japonya’ya ketçap, domates
püresi, salça ürünleri ihraç eden Tat’ın 1989 yılı
ihracat cirosu 33 milyon 800 bin dolara ulaşmıştı.

1987 yılında Tat Ketçap’ın
sloganı olan “Dök dök ye” hâlâ
akıllardan silinmedi (üstte).
Tat Konserve 1989 yılında
Japon Tarım, Orman ve
Balıkçılık Bakanlığı’nın gıda
ürünlerine verdiği Japon Tarım
Standardı belgesini (JAS) aldı
(sağda).
Tat, Kagome ortaklığı 1980’li
yıllarda başlamıştı (altta).

KÜP KÜP DOĞRANMIŞ DOMATES
Tat Mustafakemalpaşa Fabrikası’nın
ardından 1988 yılında Tat Karacabey fabrikasına
da aseptik hat kuruldu. Hem
Mustafakemalpaşa’da, hem de Karacabey’de
modernizasyon ve yenileme için yatırımlar
yapıldı. Sonraki yıl, fabrikaların salça kapasiteleri
arttırıldı, Karacabey fabrikasına bezelye hattı,
Mustafakemalpaşa fabrikasına ise yeni bir
mamul olan “diced tomato” (doğranmış domates)
hattı kuruldu. Aynı yıl Tat Mustafakemalpaşa
fabrikasında elma suyu konsantresi üretimi için
RO hattı; Tat Karacabey fabrikasında eveparatör,
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Yeni teknoloji ve fabrikalarla her zaman öncü
Tat Konserve için 1990’lı yıllar hızlı adımların
atıldığı yıllar oldu. Tat artık dört büyük fabrikada
üretim yapan ve ABD’den sonra dünyada ikinci
büyük, Avrupa’nın birinci salça üreticisi olan bir
şirket olmuştu. 1996 yılında Koç Topluluğu’nun
Şeref Başkanı, Tat Konserve’nin kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç’un vefatı ile Tat
ailesi büyük üzüntü yaşayacaktı. Tat Konserve’nin
Genel Müdürlük görevini 1990 ile 1991yılları
arasında Metin Erün, 1991 ile 2003 yılları arasında
da Namık Kemal Bayraktaroğlu üstlenecekti.
1990 yılında Tat Konserve’nin işlediği domates

miktarı 411 bin 500 tona çıkmıştı. 75 bin 380 ton
salça üretiliyor, bunun 41 bin 100 tonu ihraç
ediliyordu. Tat, 1986’da Kagome firması tarafından
geliştirilen RO teknolojisi ile ürettiği üstün kaliteli
elma sularını Japonya’ya ihraç etmeye başladı. RO
teknolojisi ile domates işleyen dünyada sadece
Japonya ve Türkiye’de de Tat fabrikaları
bulunuyordu.
Mustafakemalpaşa tesislerinde personel kayıt
ve devam kontrol sistemi elektronik ortama
taşınarak personel kayıt sisteminin sağlıklı olarak
çalışması sağlandı. Aynı şekilde elektronik kantar,

barkod okuyucu ile bilgisayar bağlantısı kurularak,
5 bin domates ve bezelye müstahsilinin
işlemlerinde çiftçi ve şirket açısından verimli
sonuçlar elde edildi. Karacabey ve Yenişehir
tesislerinde de aynı uygulama kısa sürede
başlayacaktı. 1990 Mart ayında Günsu Tarım
Ürünleri Depolama ve Pazarlama A.Ş.’nin tüm aktif
ve pasiflerinin devir alınmasıyla dondurulmuş gıda
pazarına da girildi. 1993 yılında Japon ortakların
finanse etmesinde mutabık kalınarak kutuda kübik
kesilmiş domates yatırımı gerçekleştirildi. Tat
Konserve’nin 9 milyar liralık, %10’luk hisse

senetleri bedelleri nakden ve peşinen tahsil
edilerek 1993 yılı 28 Temmuz’undan itibaren halka
arz edildi. Şirket hisseleri 1993 yılından itibaren
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
görmeye başladı. Tat, 26. yılını kutluyordu…
EN MODERN TEKNOLOJIYE SAHIP SALÇA
FABRIKASI
1994 yılında Tat Konserve; Mustafakemalpaşa,
Karacabey ve Yenişehir fabrikalarında üretime devam
ediyordu. Toplamda 8 bin, mevsimsel olarak da
6 bin 500 kadar çiftçiyle çalışılıyordu. Sabit çalışan

En modern teknolojiyle
donatılan dördüncü Tat
işletmesi olan Tat Balıkesir
fabrikası, 14 Eylül 1995
günü düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Törene Koç
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Rahmi M. Koç,
Suna Kıraç ve Koç
Topluluğu Yürütme Kurulu
Başkanı İnan Kıraç katıldı.
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sayısı 184 kişiydi. Uzakdoğu, Avrupa ve Amerika’ya
ihracat devam etmekteydi. Tat, yılda 70 bin ton
salça üretimiyle Türkiye’nin yıllık toplam salça
tüketimini karşılayacak kadar üretim yapıyordu. İç
pazarda ketçapta %65, salçada %40 paya sahipti.
1994 yılında Balıkesir Ovaköy, Koçyatağı
mevkiinde bin 600 ton/gün domates işletme, 13 bin
500 ton/yıl aseptik torbada “hot break” (sıcak
işleme) salça üretim kapasiteli, üretimin tamamı
ihracata yönelik bir tesisin kurulması için 88 bin
250 metrekarelik bir arazi alındı. Toplam 486 milyar
liraya malolan fabrika beş ayda kuruldu. Tat
Balıkesir fabrikası, 14 Eylül 1995 günü düzenlenen
törenle hizmete açıldı. En modern teknolojiyle
donatılmış olan fabrikanın hedefi ülkemize yılda 50
milyon dolardan fazla döviz sağlamaktı. 17 bin
dekar ekim alanından elde edilen 90 bin ton
domates işlenerek yöre çiftçisine de yılda 300
milyar lira katkıda bulunması bekleniyordu. Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç ile
Koç Topluluğu yöneticilerinin katıldıkları açılış

töreninde Koç Topluluğu Yürütme Kurulu Başkanı İnan
Kıraç ve Tat Genel Müdürü Namık Bayraktaroğlu birer
konuşma yaptı. İnan Kıraç konuşmasında, Avrupa’nın
birinci ve dünyanın beşinci büyük domates fabrikasını
açmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. 1995 ile
1998 yılları arasında ise Karacabey ve Balıkesir
fabrikaları yakınında yeni tarlalar satın alındı.
VEHBI KOÇ, TAT’IN YÖNETIMINI HIÇ BIRAKMADI
Koç Topluluğu’nun ve Tat Konserve’nin kurucusu
Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 günü aramızdan ayrıldı.
Tat Konserve’yi kurmak için yirmi yıla yakın emek
veren, kurulduğu 1967 yılından vefatına kadar Tat
Konserve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Vehbi
Koç’un kaybı Tat ailesinde büyük bir üzüntü yarattı.
Tat Konserve’nin bugünlere gelmesi için çok çalışan
Vehbi Koç, diğer Koç şirketlerinin yönetiminden
çekilmiş bir tek Tat Konserve A.Ş.’nin yönetimini
bırakmamıştı. Vehbi Koç’un vefatı üzerine Mart
1996’da, Tat Konserve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
Suna Kıraç oldu.

1997 yılında ‘‘El Nino’’nun getirdiği aşırı yağış
ve serin hava dünyada ve Türkiye’de domates
üretimini olumsuz etkiledi. Domates üretimi yarı
yarıya düşerken, fiyatı da arttı. Tat, kötü hava
koşullarına rağmen o yılı kâr ederek geçirdi. Tat,
1997 yılında bir ilki daha gerçekleştirecekti. Tat
Konserve’nin ürettiği domates püresi, doğranmış
ve soyulmuş domates konserveleri ile mutfaklarda
domates soyma ve doğrama derdi sona eriyordu.
Mevsiminde en kaliteli domateslerden elde edilen
bu ürünler, kolayca hazırlanması ile kısa zamanda
yemeklerin olmazsa olmazı haline geldi.
Aynı yıl bir başka atılım daha yapan Tat, en
son teknoloji makineler ile hardal, ketçap ve
mayonez üretimine devam etti. El değmeden üretim
yapan yeni makineler ile hardal, ketçap ve
mayonez üretim dolum hatları kuruldu. Talebin
artmasıyla birlikte üretim de arttı. Yeni yatırımlarla
cam kavanoz dolum hattı kurularak ürün
yelpazesine cam kavanozda salça, turşu, mayonez
ve sebze konserveleri eklendi.

Suna Kıraç, 1998 yılında
Japonya’ya bir seyahat
gerçekleştirdi (üstte). 		
1994 yılında Suna Kıraç
ve İnan Kıraç,
Mustafakemalpaşa fabrikasını
ziyaret etti (sağda).		
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Tat’ın “Evinizdeki pratik
yardımcınız” sloganıyla domates
püresi, doğranmış domates ve
soyulmuş domates ürünlerini
tanıtan 1997 yılı ilanı.

TA R L A D A N S O F R A L A R A TAT

1985 yılında Tat Konserve
Balıkesir fabrikası.
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Tat Konserve’nin
1990’lı yıllarda dört
fabrikasında işlenmek
üzere domates
yetiştiren 15 bin kadar
sözleşmeli çiftçisi
bulunuyordu ve
Borsa’da % 100
kazandıran hisse
senedi olarak
gösteriliyordu (solda).

TAT ABD’DEN SONRA DÜNYA İKINCISI
1990’lı yılların sonunda Tat; salça, ketçap ve
domates ürünleri ile sebze konserveleri ve diğer
ürünleriyle iş kolunda ABD’den sonra dünyada ikinci
ve Avrupa’da birinci olan; yılda 84 bin ton üretim
kapasitesine sahip; Türkiye’de ve Japonya’da pazar
lideri bir işletme olmuştu. Sumitomo ve Kagome
ortaklığı devam ediyordu. Üretiminin %50’sini ihraç
etmeye başlamıştı. Vehbi Koç’un bitmez tükenmez
takibi ve çabası sonucunda kurulan ve Koç
Topluluğu’nun gıda sektöründeki ilk şirketi olan Tat,
salça sanayinin öncüsü olarak sağlam adımlarla
yoluna devam ediyordu.
Tat’ın Mustafakemalpaşa, Karacabey, Balıkesir ve
Yenişehir fabrikalarında işlenmek üzere domates
yetiştiren 15 bine yakın sözleşmeli çiftçisi
bulunuyordu. Tat fabrikaları ile domates üreticisi
çiftçiler arasındaki zirai ekibin çalışmalarıyla güçlü
ilişkiler kurulmuştu. Çiftçilere verilen destekler
çoğalmış, eğitimler artarak devam ediyordu. Hem
kalite, hem de fiyat garantisi gözeten sözleşmeli tarım
uygulaması ile üretim her geçen yıl daha da büyüyerek
sürdürülüyordu. 1990’lı yılların sonunda işlenen
domates 320 bin ton, üretilen domates salçası 65 bin
ton kadardı. Salçanın 37 bin tonu ihraç ediliyordu.

1990’lı yıllardan Tat Konserve
ürün etiketleri (sağda).

Vehbi Koç,
Mustafakemalpaşa
fabrikası
ziyaretlerinin
birinde (altta).

Japon Sumitomo ve
Kagome şirketlerinden Koç
Holding ziyareti, 1988.
Soldan dördüncü Kagome
Şirketi’nden Mr. Kanie,
yanında Refik Temel Emre,
Nusret Arsel, Kagome
Başkanı Eikichi Kanie,
Rahmi Koç, Tunç Uluğ. En
sağda Ahmet Zeki Toygar,
Mr. Hasegawa ve Selim
Çomu (altta).
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Tat ürünleri dünya liginde
2000’li yılların başında Tat Konserve
Mustafakemalpaşa işletmesi.

Tat Konserve, 2000’li yıllara büyüyen bir şirket
olarak girdi. 1996’da Vehbi Koç’un vefatından sonra
Tat Konserve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Suna
Kıraç, görevini 2003 yılına dek sürdürdü. 2003
yılında H. Hasan Yılmaz, 2004 yılında da Kamil Ömer
Bozer Yönetim Kurulu Başkanı oldular.
2003 yılında SEK, Maret, Pastavilla; Tat
bünyesinde üretime devam ederken Tat ürünleri 25
ülkeye ihraç ediliyordu. 2004 yılında Tat logosu
yenilendi. 2006’da İzmir Torbalı’da yeni bir fabrika
açan Tat Konserve’nin Genel Müdürlüğünü 2003 ile
2005 yılları arasında Erdal Kesrelioğlu, 2005 ile
2011 yılları arasında da Güçlü Toker üstlenecekti.
Koç Gıda Grubu markaları olan SEK, Maret ve
Pastavilla’nın Tat Konserve çatısı altında toplanması
için 2002 yılında sürdürülen çalışmalar, 2003 yılında
sonlandı. Böylece 1963 yılında kurularak gıda
sektörünün en büyük firmalarından olan SEK, 1984
yılında kurulan Maret ve 1928 yılında kurulan
Pastavilla, Tat Konserve bünyesinde üretime devam
edecekti. Tat Konserve ürünleri 2003 yılında yaklaşık
25 ülkeye ulaşıyordu. Bu dönemde Türkiye
McDonalds’a ketçap, Pizza Hut’a Ortadoğu bölgesi ve
Polonya gibi ülkeler için ürün sağlanıyordu. Tat, aynı
yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, Rossi Catelli Magnum
Doğranmış Domates Dolum Hattı’nı devreye alacaktı.
Amerika’nın sayılı işletmelerinde, Avrupa’da ise
sadece Türkiye’de Tat Konserve’de bulunan aseptik
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doğranmış domatesin hava alma riskini milyarda
bire indiren kaynaklı kapak teknoloji ile üretime
devam edilecekti. Tat Tohumculuk tarafından
Mustafakemalpaşa’da 30 dönüm büyüklüğünde
tam otomatik seralarda 35 günde üretilen
70 milyon fide çiftçilere dağıtıldı.

Kuruluşundan itibaren
iletişime önem veren Tat’ın
yıllar boyunca televizyon,
radyo ve internet ortamında
yayınlanan reklamları beğeni
ile izlendi, izleniyor.

YENI LOGO, YENI AMBALAJ
2004 yılında yüzde yüz doğal, katkısız ketçap
ürününün yanı sıra çocuklar için ilk kez üretilen,
üzerinde çizgi film karakterlerinin olduğu ambalajı
ile Tat Çap Çap Ketçap satışa sunuldu. O yaz Tat
Karavanı, Marmara’dan başlayıp Akdeniz’de
sonlanan yolculuğu boyunca, Tat ürünlerini tanıttı.
Domatese rengini veren ve insan sağlığı üzerinde
mucize etkileri olan likopen konusunda kamuoyunu
bilgilendiren bir kampanya sürdürüldü. Kampanya
kapsamında binlerce kitap dağıtıldı. “Lezzet
biçilemez kırmızı koleksiyonunun en yeni ürünleri”
sloganı ile cevizli ezme, fırında domatesli ekmek
üstü harcı, şakşuka kızartma sosu ve menemen
harcından oluşan dört yeni ürününü tüketici ile
buluşturdu.
Mayıs 2004’de Tat Konserve A.Ş.
Beyoğlu’ndaki yönetim binasından Çekmeköy
Taşdelen’de inşa edilen yeni Tat Genel Müdürlük
binasına, Tat ürünlerinin de pazarlama ve

Tat Konserve, 2000’lerin
başından itibaren ürün
tanıtımlarında kullandığı
“Gerçek tatlar korumamız
altında” sloganı ile gündeme
geldi (üstte).
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun
Tat için hazırladığı Likopen
kitabı (sağda).
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dağıtımını yapan Düzey A.Ş. ile birlikte taşındı.
Tat logosu yenilenerek yeni ürünler ile büyük bir
tanıtım kampanyası düzenlendi.
2004 yılında Tat Konserve işletmelerinde
408 bin ton domates, 11 bin ton sebze ve meyve işlenmiş, 63 bin ton salça, 17 bin ton domates ürünleri, 3 bin ton ketçap, 2 bin ton mayonez, 15 bin ton diğer konserve ve reçel üretilmişti. Bu yıllarda Tat; salça, diced ve soyulmuş
domates, sebze ve diğer konservelerin yanı sıra
su satışı da yapıyordu. Su satışı 2008 yılına
kadar devam etti.
TAT, İZMİR TORBALI’DA
2006 yılında İzmir, Torbalı Subaşı
beldesinde yeni bir fabrika yapımı için 48 bin
680 metrekare arazi alındı. Fabrikanın inşaatı
2007 yılı içerisinde tamamlandı ve bu dönemde
faaliyetine son verilen Yenişehir işletmesinin
makineleri Torbalı işletmesine taşındı. 20 bin
ton salça üretme kapasiteli bu fabrikadaki ilk
üretim, 2007 yılında gerçekleşti. Aynı yıl, Tat
işletmelerine yeni yatırımlar yapıldı. Ürünlere
yabancı madde karışmasını engellemek için yeni
nesil x-ray cihazları kullanılmaya başlandı.
“Gerçek Tatlar Korumamız Altında” sloganı ile

katkısız ve doğal ürünler sunan Tat, 2007 yılında
da domates ve içecek kategorisinde iddialı yeni
ürünleri ile gündeme geldi. Sağlıklı, doğal ve
katkısız olarak üretilen nar, üzüm, portakal ve
elma suyunun dışında kırmızı ve yeşil sebzemeyve suları üretilmeye başladı. “Kırmızı SebzeMeyve Suyu”; kırmızı üzüm, nar, çilek, domates
ve pancar gibi kırmızı sebze ve meyvelerden

oluşuyordu. “Yeşil Sebze-Meyve Suyu”; yeşil
üzüm, kivi, salatalık, yeşil elma gibi sebze ve
meyvelerin karışımından oluşurken “Sebze
Suyu”nun içeriğinde domates, havuç, pancar,
salatalık, kereviz, limon ve lahana gibi
birbirinden farklı ve faydalı sebzeler
bulunuyordu. Tat Konserve, 2008 yılını %15
büyüyerek, 629 milyon lira ciro ile kapattı.

Tat ve Düzey A.Ş.’nin
2002’de çekilen aile
fotoğrafı (üstte).
2004 yılında Japonya’da
Kagome ve Sumitomo
şirketleri ile Tat arasında
uzun vadeli satış
sözleşmesi imzalandı.
Kagome Yönetim Kurulu
Başkanı Koji Kioka ile Koç
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa V. Koç,
imza töreninde (solda).
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Yenilikçi ve öncü bir şirket: Tat Gıda
2010 yılındaBursa’da Mustafakemalpaşa ve
Karacabey, İzmir’de Torbalı fabrikalarında
üretimini sürdüren Tat Konserve, fabrikalarını
ve ürün çeşitlerini yenileyerek yoluna devam
ediyor. Halen Tat Gıda Genel Müdürlüğü görevini
sürdüren Arzu Aslan Kesimer, 2011 yılında
genel müdürlük görevini Güçlü Toker’den
devraldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 2011
ile 2014 yılları arasında İbrahim Tamer
Haşimoğlu, 2015 yılından itibaren ise Semahat
S. Arsel seçildi.
2010 yılında 300 bin ton domates,
8 bin ton sebze ve meyve işlenerek 52 bin ton
salça, 4 bin ton domates ürünü, 10 bin ton
ketçap, 6 bin ton mayonez, 8 bin ton diğer
konserve ve reçel üretimi gerçekleştirildi. Tat
Mustafakemalpaşa fabrikasının bulunduğu
adını Tat’tan alan Tatkavaklı Mahallesi’nde
Domates Şenliği düzenlenmeye başladı. 30-31
Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleşen şenliğe
binlerce kişi katıldı.
Ürün satışları bir önceki yıla göre %31
artmıştı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve
uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma
tarafından yürütülen, Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2011 yılı
sonuçlarına göre Tat, konserve, salça ve sos
kategorisinde birinci oldu.
2011’de 42 ülkeye 43,7 milyon dolar
ihracat yapan Tat; salça, domates ürünleri ve
ketçapta yine öncü şirket olma özelliğini
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koruyordu. Yenilikçi ürünlerle büyümeye
devam eden Tat; çatısı altında bulunan dört
büyük markanın SEK, Maret, Pastavilla ve
Tat’ın ürettiği 500 ürün çeşidi ile raflarda
yerini aldı.
Tat, 2011 yılı başından itibaren domates
ürünlerinin yanı sıra hazır yemek ve diğer yeni
ürünleri düzenlediği kampanyalarla tüketiciye
sunmaya başladı. 1968’den beri üretilen ve
Tat ürün ailesine yeni katılan tüm mamulleri
tanıtmayı amaçlayan “Tat domatesli ürünler”
için yapılan iletişim kampanyası büyük bir
ilgiyle takip edildi.
2012 Tat Konserve için atılım yılı olacaktı.
İnsan kaynaklarına, markaya ve fabrikalarda
kapasite artırımına yatırım yapan Tat, pazarı
genişletmeye, yeni tatlar sunmaya devam
ediyordu. Yaz domatesini kışın da tüketicilerle
buluşturan “Yaz Domatesleri” kampanyası
başlatıldı. Soyulmuş domates, doğranmış
domates, domates rendesi, domates püresi ve
domates suyu olmak üzere beş farklı çeşit
ürün piyasaya sürüldü. Televizyonlarda yaz
lezzetlerini soframıza getiren Tat’ın sağlıklı,
doğal lezzetlerden hazırlanan reklamları
yayınlandı. Aynı yıl, ekstra yoğun kıvamı, farklı
baharatları ve eşsiz lezzetiyle “Tat Premium
Ketçap”; et yemeklerinde kekik lezzeti sunan
“Barbekü Aromalı Ketçap” ile sofralarımızda
yerini aldı.
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Tüketicinin beslenme alışkanlıklarını
gözeterek piyasaya sunduğu yeni ürünler, ürün
ambalajlarının yenilenmesi ve düzenlenen
kampanyalar ile 2012 yılında Tat’ın cirosu
760 milyon lira oldu. Yeni tasarımlı ambalajları
ile Tat ürünleri yurt içinde ve yurt dışında
20 ülkede satılmaya başladı.
2013 yılında “Tat Balık” çeşitleri ile dört
hazır yemek çeşidi daha üretildi. Tat, 2012
yılında yayınlanan “Tat yaz domatesleri” reklam
kampanyası ile 2013 yılında Effie Awards
Türkiye tarafından gıda kategorisinde “Gümüş
Effie”ye layık görüldü. 1987 yılından beri Tat’ın
unutulmayan reklam sloganlarından biri olan
“Dök dök ye”, 2013’te çocukların başrolde
olduğu reklam filmi ve ilanlarla yeniden
gündeme geldi.
Bünyesinde bulunan büyük firmalar ile
gelişen Tat Konserve, 2013 yılında yeniden
yapılandı. 30 Ekim 2013 tarihinde yapılan
olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin
ismi Tat Gıda Sanayi A.Ş. olarak değiştirildi.
Mutfakta geçirilen zamanı kısaltmayı
hedefleyen “Tat Pratik” serisi ile diğer Tat
ürünleri gibi yüzde yüz doğal olan, “sekiz kilo

domatesten bir kilo salça” elde edilen “Tatköy
Salça” ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Ev salçası
kıvamı ve lezzetinde; “Domates Salçası”, “Antep
Tadında Biber Salçası” ve “Antep Tadında Karışık
Domates-Biber Salçası” olarak üç farklı ürün
grubundan oluşan Tat Köy Salça ailesine
sonradan “Biber Salçası” ve “Acı Domates Biber
Salçası” katıldı.
KalDer’in Türkiye Müşteri Memnuniyeti
Endeksi (TMME) sonuçlarına göre konserve,
salça ve sos kategorisinde Tat, yine birinci oldu.
Tat, iştiraki Tat Tohumculuk A.Ş.’deki paylarını
9 Aralık 2013 tarihinde Kagome şirketine sattı.
2014 yılında Tat Gıda bir büyük anlaşmaya
daha imza attı. 1983 yılından beri ortaklık yaptığı
Japonya’nın domates ürünlerinde en büyük
şirketi olan Kagome ile yaklaşık 40 milyon dolar
tutarında, üç yıllık ihracat anlaşması imzaladı.
Tat; salça ve konserve ürünleri iş kolunda
satışlarını 2013 yılının %30 üzerine çıkardı.
Tat, 2014’te 323 bin ton domates,
11 bin ton sebze ve meyve işleyerek
57 bin ton salça, 5 bin ton domates ürünü,
10 bin ton ketçap, 6 bin ton mayonez, 9 bin ton
diğer konserve üretti.

Tat, 2012 yılında “Yaz
Domatesleri” kampanyasını
başlattı ve ürün yelpazesini
genişletmeye devam etti
(sağda).

2014 yılında Kagome ile üç
yıllık ihracat anlaşması
imzalandı. Kagome üretim
ve satın almadan sorumlu
direktörü Katsuyuki Miwa,
Tat Gıda Genel Müdürü
Arzu Aslan Kesimer,
SC Foods Sumitomo Grup
Başkanı Hirofumi Norimoto.

Tat, KalDer Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi
sonuçlarına göre birinci sırada
yer aldı (solda).
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BÜYÜMEYI SÜRDÜRMEK IÇIN
YENILIKLERE DEVAM…
2015 yılında da domates ürünlerinde pazar
liderliğini koruyan Tat Gıda, Yeni Zelanda’dan
Amerika’ya yaklaşık 40 ülkeye ihracat
yapmaktaydı. İhraç edilen ürünler ağırlıkla
Japonya ve Avrupa pazarlarında üstelik Tat
markası ile raflarda yer aldı. O yıl, Tat Gıda,
“Farkındayım” adıyla başlattığı kurumsal
sosyal sorumluluk projesi kapsamında gıda
güvenliği konusunda eğitimler düzenledi. Geniş
kitlelere gıda güvenliği konusunda
bilinmeyenleri çeşitli mecralarda aktarmayı
başaran “Farkındayım Projesi” ilgi ile
karşılandı.
2015’de yayınlanmaya başlayan Tat’ın yeni
animasyon reklam serisi “Tatlı Domatesler”
büyük ilgi gördü. Selfie çeken, ramazanda iftar
topu atan, sebzelerle mücadele eden
domateslerin okul maceraları; sevgililer günü
ve yılbaşı kutlamaları çocuklar kadar büyükler
tarafından da çok beğenildi.
2016’da Tat Gıda sektöründe bir ilke daha

imza atarak Türkiye’de sanayi domatesi
üretiminin gelişmesi ve uluslararası pazarda
rekabet edecek bir konuma gelmesini
hedefleyen “Domatesin Önderleri” projesini
başlattı. Beş yıl devam etmesi hedeflenen
projeye 2,5 milyon liranın üstünde kaynak
ayrıldı. Verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini
düzenli eğitimlerle çiftçilere aktaran proje
kapsamında 2016 yılında 650 çiftçiye toplam
4 bin saat eğitim verildi. Deneme tarlalarında
pilot projeler sürdürülürken bütün takip,
kontrol, analiz ve eğitim süreçlerinin
dijitalleştirilmesi hedeflendi. Ar-Ge çalışmaları
çerçevesinde TÜBİTAK, üniversite ve özel
kurumlar ile gerçekleştirilen iş birlikleri
sürdürülüyor.
Sözleşmeli çiftçilerle birlikte “iyi tarım
uygulamaları” başlatan Tat, deneme tarlasına
iklim istasyonu kurdu. Ziraat mühendislerinin
tarla ziyaretlerinde veri toplama sürecinin
dijitalleşmesi uygulamaları başladı.
2016 yılında 327 bin ton domates, 4 bin
ton sebze ve meyve işlenerek 64 bin ton salça,

Tat’ın 2010’lu yıllarda piyasaya
sunduğu Tatköy salça ilanı (üstte).
Tat, 2016 yılında “Domatesin
Önderleri” projesini başlattı (altta).

Çocukların hâlâ keyifle
izlediği 2015 yılında
yayınlanmaya başlayan
“Tatlı Domatesler”
animasyon filmleri, 2016
yılında da devam etti.
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4 bin ton domates ürünü, 10 bin ton ketçap, 6
bin ton mayonez, 9 bin ton diğer konserve
üretimi gerçekleştirilen Tat Gıda, domates
ürünü işletmelerine yeni yatırımlarda bulundu.
2017 yılında Mustafakemalpaşa,
Karacabey ve Torbalı fabrikalarında domates
ürünleri ve konserve mamulleri üretmeye
devam eden Tat Konserve, dört yeni ürünü
piyasaya sürdü. Tat meze ailesine katılan
humus, kurutulmuş domatesli humus,
babagannuş ve fava raflarda yerini aldı.
Ketçap, mayonez ve hardalın yanı sıra çeşitli
soslar da üreten Tat, sos ailesine beş yeni
lezzette sos daha kattı: Peri peri, mango köri,
barbekü, ranch ve kebap.
Nisan 2017’de Tat, Kadıköy Belediyesi ve
Gönüllü Evleri işbirliği ile “Tat ile Lezzetin
Ustaları Yarışıyor” adlı yemek yarışması
düzenledi. Kadıköy mahallerinin katıldığı
yarışmanın finali, mahalle birincileriyle birlikte
USLA Lezzet Akademisi’nde yapıldı. Domates

Tat her kategoriden
ürünlere yenilerini ekliyor
(üstte ve sağda).

tutkunları için 50. yıla özel Azatlı yöresi biber
salçası, Karacabey yöresinden yüksek likopenli
domates salçası ve minik doğranmış
domatesten oluşan dört ürün çıkarıldı. Haziran
2017’de çevre dostu üretim yapan, çevreye
duyarlı ve yasal yükümlülüklerini yerine
getiren 15 sanayi tesisi arasında bulunan Tat
Konserve, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldü.
2016 yılında verimlilik ve kârlılık
hedeflerini gerçekleştiren Tat Gıda, 2017’de
satış hacminin ve pazardaki konumunun daha
da güçlendirilmesi için yenilikçi ürünlerin
tanıtımına, marka yatırımlarına, dağıtım ve
lojistik faaliyetlerinin geliştirilmesi için
çalışmalarına hız verdi. Tat, kuruluşundan beri
ihracatını yaptığı sanayi domates ürünlerinin
yanı sıra son yıllarda özellikle Avrupa ve
Ortadoğu pazarlarına gerçekleştirilen markalı
ürün satışlarını arttırmayı, raflarda Tat markası
ile daha fazla yer almayı hedefliyor.

2014 yılında Semahat S. Arsel’in’in Mustafakemalpaşa işletmesine yaptığı ziyaret.
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TAT, 50. YILINI KUTLUYOR
2017 yılı, Tat Konserve için özel bir yıl olarak
başladı: Tat Konserve, 50. yılını kutluyor. Tat, 50
yıldır Türk sofralarına, damak tadımıza uygun,
kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmuş, yurt
dışına başta sanayilik domates ürünleri olmak
üzere Tat markalı ürünlerini de ihraç etmişti.
Geçen 50 yıl boyunca domatesin tarladaki
yolculuğu sırasında ziraat mühendisleri ve zirai
ekibi ile yakından ilgilenmiş, fabrikalarının en son
teknoloji makinelerle çalışması için gerekli
yatırımları aksatmadan yapmış, ürünlerinin
tüketiciye hijyenik koşullar içinde ulaşmasına özen
göstermişti. Tat, 50 yıl boyunca değişen hayat
koşullarına uygun üretim yapan, yenilikçi ve yeni
ürünleri ile anılan bir şirket oldu. Geride bıraktığı
50 yılın tecrübe ve başarı motivasyonu ile Tat
Konserve; büyümeye, gelişmeye, iş kolunun
öncüsü ve lideri olmayı sürdürmek için çalışıyor.

Tat’ın 50. yılına özel
ambalajlı ürünler.
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VEHBI KOÇ’UN HAYALI GERÇEK OLDU
Vehbi Koç, henüz şirket kurulmadan yirmi
yıl önce ihracatı hedefleyen bir fabrika kurma
hayalini, 1967’de Tat Konserve’yi kurarak
gerçekleştirmişti. Tam 29 yıl, ömrünün sonuna
kadar yönetiminden vazgeçmediği, yakından
ilgilendiği, büyütmek için emek verdiği, inandığı
Tat Konserve’nin ülkeye döviz getiren, ihracatta
iddialı bir işletme olması ise zaman alacaktı.
Tat Konserve; büyük uğraşlar, sabır ve dirayetli
çalışmalar sonunda iş kolunun üretimde ve
ihracatta en önemli şirketlerinden biri olarak
pazarda lider konuma geldi. Hem Türkiye’nin
hem de dünyanın sayılı kuruluşlarından biri
oldu. Tat Konserve büyürken başta
Mustafakemalpaşa olmak üzere bölgedeki pek
çok köyün gelişmesini, çiftçilerin domates ile
tanışmasını, sözleşmeli tarım yapmasını, üretim
konusunda bilinçlenmesini sağladı. Tat, bugün

Vehbi Koç, 1976’da
Mustafakemalpaşa
işletmesinde (altta sağda).
Karacabey fabrikasında
çalışan kadın işçiler (sağda).
10 Ekim 1967 tarihli Tat
Konserve Sanayi A.Ş. İdare
Meclisi kararı (altta solda).
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ABD’den Afrika’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya
kadar pek çok ülkeye ihracatı sürdürüyor.
Tat Konserve’nin 1967 yılında başladığı
yolculuğu devam etmekte. Elli yıl boyunca
Tat’ın Mustafakemalpaşa’da kurduğu ilk
fabrikadan günümüze ülkenin en büyük gıda
şirketlerinden biri olana dek çok insan emek
verdi. Başta mühendisi, memuru, işçisi ile Tat
çalışanları, domates üreticisi çiftçiler,
tedarikçiler, nakliyeciler, pazarlamacılar,
bayiler, marketler, bakkallar ve elbette elli
yıldır Tat kalite ve lezzetinden vazgeçmeyen
tüketiciler… Herkes yükselen binaya bir tuğla
koydu. Bugün Tat fabrikalarında çalışanların,
çiftçilerin ve yolu fabrikadan geçen hemen
herkesin ortak duygu ve düşüncesi Tat çalışanı
olmaktan, Tat ile çalışmaktan gurur duymaları
oluyorsa bu elli yıl boyunca verilen emeğin,
Vehbi Koç’un kurduğu hayalin boşuna
olmadığını gösteriyor…

1980’li yıllarda Vehbi Koç, Mustafakemalpaşalı çiftçilerle (üstte).

Vehbi Koç’un başkanlık ettiği bir Tat Konserve A.Ş Yönetim Kurulu toplantısı (altta).
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“Tat”lı zamanlar
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“TAT’ I ULU SLARARAS I BIR M A R K A YA P M A K I Ç I N
ÇABALA RIM IZ I HIZ LAN D I R D I K ”

“ FABRIKADA AIL E GIBIYDIK”
Ahmet Çarıkçı
Emekli Makine Teknikeri

Ahmet Çağaşan Yılmaz
Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı

Ankara, 1979 doğumluyum. Üniversiteden önce
hayatım Ankara’da geçti. İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi MBA
Programı’nı tamamladım. Çalışma hayatına
2001’de Koç Holding Denetim ve Mali Grup’ta
başladım. 2011 yılına kadar sırasıyla Denetim
Uzmanı, Kıdemli Denetim Uzmanı ve Denetim
Grup Yöneticisi pozisyonlarında görev aldım.
2011-2014 yılları arasında Beko LLC Finansman
ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yürüttüm. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel
Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekteyim.
İç denetim departmanında yani denetim
grubunda yer aldığım 2001 ile 2007 arasında
Tat Grubu’nu denetledim. Rahmetli üstadım
Denetim Grubu Koordinatörü Ali Yavuz’un Tat
işletmesinde çok emeği vardır. Tat tecrübesi; iş
etiğini, muhasebe standartlarını, işin teknik
yanının nasıl olacağını, olması gerektiğini, insan
ilişkilerini, Koç Grubu’nun temel ilkelerini
öğrenmemde çok faydalı oldu diyebilirim. 2004
yılında tüketim grubu bünyesindeki dört şirketin
Tat, SEK, Pastavilla ve Maret’in birleşmesi yani
Tat Gıda’nın kuruluşu aşamasında aktif görev

aldım. Bunun halka açıklanması gibi birçok
fonksiyonu o dönemde yerine getirdik. Bu
birleşme benim üzerimde Tat’la ilgili iz bırakan
bir süreç olmuştur. 2004 yılında Tat’ın
değerlerini de yansıtacak şekilde diğer üç
şirketin Tat Gıda bünyesinde bir araya gelmesini
Tat tarihi içerisinde çok değerli ve anlamlı
buluyorum.
Bence Tat’taki en önemli noktalardan biri iyi
bir çiftçi bazı ile çalışıyor olmamız. Şu anda bize
mahsul veren çiftçilerimizden ikinci, üçüncü
jenerasyon mevcut. 1967 yılında dede ürün
veriyordu, sonra baba ürün vermeye başladı,
şimdi oğlu veriyor. Bu inanılmaz bir zincir. Çok
seviyorum kendilerini…
Koç grubu ilkelerini hakikaten adil ticareti,
dürüst alıcı olmayı sonuna kadar uyguluyor. Bu
prensiplerle hareket ettiği için bence bu uzun
vadede herkeste bir güven ortamı yaratıyor.
Bizim de çiftçiye güvenmemizi sağlıyor. Çiftçinin
de bize güvenmesini sağlıyor. Tat’ın kuvvetli
noktaları nelerdir diye baktığımızda satın alma
stratejileri ve kurduğu uzun vadeli ilişkiler derim.
Stratejilerimizi kurarken asla iki ay üç ay sonraya
bakmayız. Bizim bakış açımız uzun vadede değer
yaratmaktır.
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Bölgesel olarak da riskimizi dağıtmış
durumdayız. Çünkü domates işi neresinden
bakarsanız bakın tarımsal risk içerir. Torbalı’da
bir fabrikamız var o daha güneyde erkenci bölge,
ondan sonra Karacabey fabrikamız var,
Karacabey Ovası’na hitap ediyor.
Mustafakemalpaşa da ilk fabrikamız olarak
faaliyet gösteriyor. Bu fabrikaların 450 bin ton
kapasitesi, Türkiye’nin endüstriyel domates
hasadının yaklaşık yüzde yirmisine tekabül ediyor.
Son dönemde Tat’ı uluslararası bir marka
yapmak için çabalarımızı hızlandırdık. Bizim
bundan sonraki gayemiz, Tat’ın Türkiye’deki
mevcudiyetini domates ürünlerindeki liderliğini
korumak ve kuvvetlendirmek aynı zamanda yan
kategorilerde Tat’ın mevcudiyetini sağlamak. Yan
kategorilerden kastım sadece domates ve
domates ürünleri değil. Tat’ın marka kuvvetini
kullanarak hazır yemek, turşu, bezelye, ton balığı
gibi kategorilerde de mevcudiyetimizi arttırmak.
Türkiye’deki gayemiz bu. Yurt dışında da Tat’ı bir
marka yapmak benim çok önem verdiğim; bütün
yönetim ekibi olarak üzerinde çalıştığımız bir
konu. Avrupa’da yakın coğrafyalardan
Ortadoğu’da Kuzey Afrika’da bunu başarabilirsek
ne mutlu bize…

Kavaklı, 1944 doğumluyum. Yüksek makine
teknikeriyim. Maçka Yüksek Tekniker Okulu’ndan
mezun oldum. İki yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği’ne devam ettim. İstanbul’da
Mehmet Üretmen fabrikasında çalıştım. 1970’te
evlenmek için Mustafakemalpaşa’ya geldim. Tat
Mustafakemalpaşa Konserve fabrikası elaman
arıyordu, Tat’ta çalışmaya başladım.
İşe teknik eleman olarak girdim. Fabrikanın
çeşitli makinelerindeki sorunlarla uğraştım,
imalat kısmındaki makinelerle ilgilendim. Daha
sonra bakımlarını da yapmaya başladım. Günlük
bakım işçiler tarafından yapılıyordu. Ben sistemi
bildiğim için bütün makinelerin yıl sonu bakımı
bana bağlandı. Arıza olduğunda bakım atölyesi
geliyor, neresi arızalıysa hallediyordu.
Makinelerin bakımı, boyanması, sökülüp
takılmasının sorumluluğu bakım atölyesinde idi.
Daha sonra inşaatlar başladı. Bütün inşaatlar,
makinelerin sökülüp takılmasının sorumluluğu
da bendeydi.
1970’te fabrikanın 600 tonluk domates
işleme kapasitesi vardı. 1975’te bin tona çıktı.
Yeni makine geldi, yeni bina yapıldı. Ambarlar
büyütüldü. Yeni kazanlar geldi, kazan dairesi
büyütüldü. Teknik eleman olmadığı için hepsi ile
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ben ilgilendim. Montajında da, inşaatında da
çalıştım. Daha sonra 1989’da Yenişehir fabrikası
alındı. Yenişehir’e okul da yaptık. 1995’te Tat
Balıkesir fabrikasını kurduk, fabrikanın
inşaatından montajına kadar ben de orada
bulundum. Mustafakemalpaşa fabrikasından
emekli olan arkadaşları, kampanyada çalışan
elemanları götürüp kadrosunu kurup geldik.
SEK’in kontrolünü de ben yaptım. 2004
senesinde, 60 yaşında emekli oldum. Bir sene
daha çalışıp, SEK’in inşaatını bitirdikten sonra
çalışmayı bıraktım. İki çocuğum var. Biri benim
gibi Tat’ta, diğeri de SEK’te çalışıyor…
Ben işe başladığımda fabrikada tahminen
300 kişi çalışıyordu. Ayrı ayrı 10 dönüm,
20 dönümlük küçük tarlalar vardı köyde.
Köylerden traktörlerle gelen domates kasalarla
havuza taşınır sonra banda gelirdi. Buralı kadın
işçiler bantta çalışırdı, geçici işçiydiler. En fazla
üç, üç buçuk ay sürerdi çalışma. Sonra
kapanırdı bantlar.
En sıhhi, temiz salça budur, görüyorsun, el
değmiyor. 90 derecede sterilize oluyor, 60
derecede vakum. Katkı maddesi de yoktur. Tuz
bile yoktur. Sağlıklıdır. Mesai normal zamanda
sabah 08.00’de başlar, saat 17.00’de biterdi.
Ama imalat dönemlerinde salça hattındakiler, biz
yöneticiler 12 saat çalışırdık. Üç ay öyle giderdi.
Saat 10.00’da çay molası olurdu, içeride iki

“ KET ÇAP BÖYL E YENIR. DÖK, D ÖK Y E !”
Ahmet Zeki Toygar
Emekli Genel Müdür Yardımcısı

yerde; bakım bir yerde, imalat bir yerde
toplanırdı. 12.00’de yemek molası, 15.00’te
tekrar çay molası olurdu. Yarım saat sürerdi çay
molaları. Kimse amirinden çekinmezdi. Fabrikada
bir aile gibiydik. Burada bazen 24 saatimizi
geçirdik. Arıza olmuştur, çözülene kadar
beklersin. Yaklaşık 2 bin ton domates gelir

arabalarla, onlar geciktikçe arkası yine geliyor, 4
bin ton oluyor… Sorunu bir an evvel çözmek için
saate bakmadan çalışırdık.
Rahmetli Vehbi Koç, her yıl fabrikaya gelirdi.
Erdek’te 15 gün kaldıktan sonra dönüşte gelir, bir
gece burada kalırdı. Koç ailesinden de gelenler
olurdu. Yemek verilirdi, biz de giderdik yemeklere.
Ankara, 1951 doğumluyum. Ankara
Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimime
Amerika’da devam ettim. Pittsburgh
Üniversitesi’nde İşletme tahsili yaptım. Arizona
Üniversitesi’nde de bir sene eğitim aldım.
Türkiye’ye döndükten sonra Çukurova
Holding’de çalışmaya başladım. Çukurova
Holding, endüstri ve ziraat tarım makineleri
satardı. Çukurova Holding’den sonra John
Deere şirketinde çalışmaya başladım. Üç dört
ay staj gördükten sonra Ankara’ya tayin oldum.
Orada bir yıl çalıştım.
Askerliğimi yaptıktan sonra 1980 yılında
tekrar Pittsburgh Üniversitesi’ne döndüm. Bir
süre sonra da okuldan bir arkadaşımın San
Francisco’da bulunan şirketinde iki yıl kadar
çalıştım. Amerika’dan döndükten sonra Japon
Sumitomo şirketinde çalışmaya başladım.
Sumitomo en büyük ve en köklü Japon
firmalarından biri idi. Demir-çelik ticareti, gemi
satışı yapıyorlardı. Ancak çalıştığım ofis çok
küçüktü. Bir Japon arkadaş ve ben vardık. Tat
Konserve’de çalışmaya başlamadan evvel işim
gereği Selim Çomu ve Namık Bayraktaroğlu ile
tanışmıştım. Tat ile çalışıyorduk çünkü.
Sumitomo üzerinden Kagome Şirketi’ne mal
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satıyorduk. Bir gün Selim Çomu Bey telefon
edip: “Ahmet, acele gel” dedi. Ben de ofiste
çalışıyordum. “Seni Vehbi Bey’le
tanıştıracağım” dedi. Koç Holding’e gittim,
Vehbi Koç Bey ile tanıştım. Vehbi Bey, “Otur
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karşıma. Kimsin?” diye soru sormaya başladı.
O zamana kadar Vehbi Bey ile tanışmamıştım
ama hemşerisi olduğundan babamı tanırdı.
Vehbi Bey, Selim Bey’e: “Siz anlaşmışsınız,
kabul…” dedi.
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“ DOMAT ES HEYECAN V ERICI BIR IŞ.
BIRAZ DA S EV GI IŞ I, AŞ K IŞ I”
Ali Onur
Konserve İşletme Direktörü

Ahmet Zeki Toygar, 1985’te Tat Mustafakemalpaşa fabrikasında RO hattının açılış töreninde.

1983 senesiydi, Japon şirketinden
geldiğim için, Japonlar da bu işe memnun
oldu. Kagome şirketi salça ve ketçapta,
Japonya’nın en büyük şirketiydi. Tat
Konserve’de ihracat müdürü olarak çalışmaya
başladım. Sonra 1987 başında pazarlamadan
sorumlu genel müdür muavini oldum. Hem iç
hem dış pazardan sorumluydum. İthalata da
ben bakıyordum. O dönem kadromuz sınırlıydı.
Konserve tenekesini, tenekenin boyasını
almaktan sorumlu da bendim. Teneke üretimi
baştan sona Tat Mustafakemalpaşa
fabrikasında yapılıyordu ama ham maddeyi ben
temin ediyordum. Tat Konserve’de çalışmaya
başladığımda pazarlamamızı Düzey şirketi
yapıyordu. Tat ürünlerinin reklamlarını da biz
yapıyorduk. O zaman Cen Ajans ile
çalışıyorduk. Herkesin hatırladığı bir reklam
var: “Dök, dök ye!”. O reklam benim çalıştığım

dönemde yapıldı. Bize sunumu Nail Keçeli
yaptı. Ketçap şişesinin dibine vurarak, dedi ki:
“Kardeşim, ketçap böyle yenir. Dök, dök ye!”
Salça öyle bir şey ki henüz sezon
başlamadan satıyorsunuz. Domates daha
tarlada yetişmeden siz satmak için anlaşmayı
yapmış oluyorsunuz. Bazen zor durumlarda da
kalıyorduk. Mesela, 1997’de “El Nino”nun
getirdiği aşırı yağış, bir sel felaketi olmuştu ve
domates miktarı o yıl yarı yarıya düşmüştü.
Önceden yurt dışı ile anlaşmalarımızı yaptığımız
için durumu alıcılara açıkladık. Aşırı yağış
sadece Mustafakemalpaşa ve civarında değil
tüm Marmara bölgesinde etkili olmuştu. Başta
inanmamışlardı: “Bir tarafa yağmur yağdıysa
diğer tarafa yağmamıştır” diyorlardı. Bir uçak
kiraladık, Japonlar başta olmak üzere diğer
alıcıları tarlaların etrafında gezdirdik.
Yaşadığımız felaketi gözleriyle gördüler...
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1985 yılında bir Japonya seyahati oldu, o
sırada ihracat yapıyorduk zaten. Japonya’ya
giden heyette ben de vardım. Vehbi Koç Bey de
gelmişti. Ben seyahat boyunca özel kalem
müdürlüğünü de yaptım. Birçok şirketi ve
fabrikaları ziyaret ettik. Dönemin başbakanı
Turgut Özal’a refakat eden çok sayıda iş adamı
ile gerçekleşen Japonya seyahati sırasında
kendilerine Japonya’ya 39 milyon dolar ihracat
yaptığımızı anlattık. Japonya’dan makine
getirmede zorluk yaşadığımızı belirttik,
yardımcı oldular. Makineler geldi, Japonlar
ürünü sadece onlara satmak koşulu ile bu
hattın kurulmasını sağladılar.
Tat Konserve’de, genel müdürlükte 19
sene fiilen çalıştım. Şirketin halka açılması
sırasında da görevdeydim, yabancı borsacılar
ile teması Namık Bey ile birlikte yaptık. 2003
senesinde de emekli oldum.

İzmir, Tireli bir çiftçi ailesinin çocuğuyum.
İzmir’de, 1963 yılında doğdum. 1984 yılında
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi
ve Teknolojisi Bölümü’nden mezun oldum.
Ziraat Fakültesi’ndeki saygın hocalarımdan biri
olan Prof. Dr. Aziz Ekşi, bir gün beni aradı.
Tat’ta bir iş imkânından bahsetti, “Düşünür
müsün?” diye sordu. O zamanki ziraat müdürü
Ercan Bayramlı ile görüşerek iş hayatıma
başladım. 30 yıldır Tat’ta çalışıyorum.
Mustafakemalpaşa fabrikası 300 ton/gün
kapasite ile kurulmuş. Kendi öz kaynakları ile
büyüyerek şu anda 11 bin ton domates
işleyebilir hale geldi. İşlediğimiz domates
miktarı İstanbul’un günlük tüketiminden daha
fazla. İstanbul günde 7-8 bin ton domates
tüketirken, biz 11 bin ton domatesi bir günde
işlemek zorundayız. Bunun verdiği heyecan
gerçekten kelimelerle anlatılamaz.
1987’de burada çalışmaya başladığımda
üretimimiz çok kısıtlıydı. O günün şartlarına
göre yine ürün yelpazemiz genişti ama ağırlık
salça üretimi ve sebze konservelerindeydi. Az
miktarda da ketçap üretiyorduk. Ketçapı
benmari kazanlarında, elle dolduruyorduk.
Haftada 10-15 bin şişe üretiyorduk. Şu an

günde 120 bin şişe üretim yapabiliyoruz.
Ketçapı artık el değmeden, otomatik makineler
ile üretiyoruz. Makineler salçayı sulandırıyor,
başka bir kaba aktarıyor. Tartıyor, eklenecek
sirke, şeker gibi maddeleri ekleyip, karıştırıyor.
Sonra Kalite Güvence bölümündeki arkadaşlar
fizikokimyasal analizlerini yapıyorlar. Ardından
el değmeden otomatik pompalar ile stok
tankına transfer ediliyor ve bantlar aracılığı ile
doluma geliyor. Yine otomatik olarak dolum
yapılıyor ve şişelerin ağzına gıda güvenliği için
alüminyum yapıştırılıp tüketiciye ulaştırılıyor.
Eskiden bütün bunların hepsi el ile yapılıyordu.
İlk işe başladığımda genç bir mühendistim.
1989’da Türkiye’de ilk kez doğranmış domates
üretimine başladık. Yeni bir ürün olduğu için
arkadaşları da eğitmemiz gerekti. Bazı
operasyonları kendim yaptım arkadaşlara
öğretmek için. Bunun sonrasında özellikle mavi
yakalı arkadaşlarımız bize daha çok saygı
göstermeye başladı. Güzel anılarımız geçti.
1997 yılında mayonez üretimine başladık.
Mayonez üretimine başlarken tabii yine pek
çok araştırmalar yaptık. Bu konuda çok üst
düzey makine üretimi yapan İsviçreli bir firma
ile bağlantı kurduk. Ve nihayetinde şu anda
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bizim mayonez hazırlama ünitelerimiz kendi
içerisinde karıştırma işlemini yapabilir
nitelikte; mayonezde o karıştırma işlemi çok
önemli. Biz kapalı ortamda yaptığımız için çok
daha kaliteli, gıda güvenliği açısından
emniyetli bir üretim yapabilir durumdayız.
2003 yılında yine Türkiye’de ilk kez
kullanılan yeni teknoloji aseptik dolum tekniği,
yüzde yüz yapıştırma teknolojisini hayata
geçirdik. Doğranmış domates üretimi için
Japonlardan böyle bir teknoloji talebi geldikten
sonra birlikte bu makine üzerine çalıştık. Şimdi
bu teknolojiyi kullanıyoruz. Makine parkımızda
ağırlıklı olarak İtalyan makineleri bulunmakta.
Biz ne istediğimizi onlara anlattık, onların da
bilgi birikimiyle ortak bir çözüme ulaştık.
Montajda, ilk devreye almada 72 saat
uyumadık. Gecenin üçünde, sonunda devreye
aldık ve o arkadaşlarla misafirhanede kutlama
yaptık.
2014 yılında domates fiyatları mevsim
şartlarından dolayı çok yükseldi. Bizim
sözleşmeli fiyatımızın %30 üstüne çıktı.
Meydandan fabrikaya giderken çiftçiler önümü
kestiler. “Müdürüm ne yapacağız? Sözleşmeli
fiyatımız düşük kaldı. Bize fark verin” dediler.
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“Olmaz, sizle yaptığımız anlaşmaya göre yurt
dışı bağlantılar yapıyoruz, fiyatımızı
değiştiremeyiz” dedim. Boyunlarını büktüler
ama “Tamam” dediler. Bir sonraki yıl domates
ekimi çok fazla oldu bizim fiyatımız serbest
piyasanın 40-50 birim fazlası kaldı. Aynı kişiler
“Geçen sene hata yapmışız, Tat’ın büyüklüğü
buymuş” dediler.
Sonuçta bizim ana felsefemiz
çiftçilerimizle bütünleşerek ham maddemizi
kaliteli almak ve bu kaliteli ham maddeyi
aldıktan sonra da en kısa sürede bunu kaliteli
bir vaziyette son tüketicimize sunmaktır.
2009’da kaliteyi garanti altına alabilmek için
dünyada uygulamaları olan ama Türkiye’de ilk
bizim kullandığımız bir domates ham madde
giriş kalite kontrol istasyonu kurduk. Bu
kurduğumuz sistem gelen römorktaki herhangi
bir yerden otomatik olarak 10 kilogram civarı
numune alıyor. Önce tartım yapılıyor, tartım
yapıldıktan sonra makinelerde yıkanıyor sonra
içinde yaprak, yeşil domates vesaire varsa
bunlar ayıklanıyor. Bu şekilde bize gelen
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gerçek kaliteli domatesin ne kadar olduğunu
görebiliyoruz. Çiftçi Tat’a getirdiği domatesin
kaliteli olması gerektiğini biliyor yoksa geri
götürmek zorunda kalacak. Bu noktadaki bir
diğer kontrol de domatesin kuru maddesinin
ölçümüdür. Bizim uzun yıllardan beri
domateste kullandığımız 4,8 briks kriteridir.
Biz şunu söylüyoruz: “Türkiye ortalaması olan
4,8 briks domates getirirseniz, standart para
alırsınız. Bunun üstünde getirirseniz prim
alırsınız.” Domatese iyi baktı ise çiftçi daha
iyi para kazanıyor.
İlk başlarda domates fidesini şu an
domates yetiştirdiğimiz Çeltikçi köyündeki
170 dekarlık arazimizde fabrika kendi
yetiştiriyordu. Şu anda United Genetics
firması ile çalışıyoruz. Tohumu biz
belirliyoruz. Firma temin ediyor, yetiştiriyor.
Bizde hazır fideyi çiftçiye veriyoruz. Bir
dönüme 2 bin 500 kadar fide dağıtıyoruz.
Tabii domates tarımının ilk başladığı yıllarda
verim gerçekten çok düşükmüş. Ama bilim ve
teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde

hastalıklara daha dirençli, daha verimli çeşitler
geliştirildi. Tarımsal verimliliği nasıl
arttırabiliriz diye düşünerek bir proje başlattık.
Projenin amacı Türkiye’deki domates tarımının
sürdürülebilir vaziyette büyütülmesi,
geliştirilmesi, verim arttırılması ve
dijitalleştirilmesi. Bizim gerçekten ana
stratejilerimiz şunlar: Bir iş güvenliği, iki kalite,
üç verimlilik.
Domates heyecan verici bir iş; biraz da
sevgi işi, aşk işi… Bunun nedeni aslında
tarımsal ürün olması. Her yılın özelliğinin farklı
olması çok geniş bir perspektifte çok geniş bir
toplum kesimini etkiliyor. Sadece burada
çalışanlar değil bizim paydaşlarımız. Bizim
esas paydaşlarımız çiftçilerimiz. Her yıl 650
civarında sözleşmeli çiftçimiz oluyor. Diğer
çiftçilerle beraber aslında her yıl bin çiftçi
ailesini etkiliyoruz. Bu işletmeler bu bölgeler
için çok önemli hep beraber tüm çalışma
arkadaşlarımla bunun gelecek kuşaklara
aktarılması gerekiyor. Çünkü Türkiye hâlâ tarım
ağırlıklı üretimini devam ettiren bir ülke.
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“D O M ATES E Ç OC U ĞU M , T O R UN UM G I B I B A K A R I M ”

“ DOMAT ES YET IŞ T IRMEK ÇOCUK Y E TIŞTIRME K GIBI”

Aliye Yağcı

Aylin Çakır

Tat Çiftçisi

Tat Çiftçisi

Dedelerimden beri domates ekeriz. Tat buraya 50
yıl önce geldi. Tat fabrikasına da ilk domatesi ben
verdim. Her domates ekişimizde, sabahları biraz
daha erken kalkarım. Önce hayvanlara, sonra
hemen kahvaltı yapıp işçilerle beraber tarlaya

gideriz. Alışkanlık işte… Nasıl her anne çocuğu
okula aç aç gitmesin diye uykusunu feda ediyorsa,
bu da öyle bir şey. Aynı torunum, çocuklarım gibi
tek tek bakıyoruz, suluyoruz, ekiyoruz, kazıyoruz.
Domates dediğin nazlıdır yani. Hemen kara oluyor,
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yaprağında kara çıkıyor. Hemen ne gerekiyorsa
yapıyoruz tabii. Bizi aşan bir durum olunca da Tat’ı
arıyorum. Sağ olsun hemen ilgileniyorlar. Ne de
olsa bizim domateslerimiz Tat’a emanet, onlar da
bize emanet. 50 yıldır böyle…

Doğduğumdan beri toprakla, çiftçilikle
uğraşıyoruz. Gözümü açtım, domatesle tanıştım
neredeyse. Annemle, babamla tarlaya gide gele
öğrendim ekip biçmeyi. Ben büyüdükçe içimdeki
domates sevgisi de benimle beraber büyüdü.
Zaman öyle hızlı geçmiş ki, büyüdüm deyince
fark ediyor insan. Tam 20 yıldır Tat için domates
yetiştiriyoruz.
Düşünebiliyor musunuz? Bir yanda küçücük
bir bebek, diğer yanda bir o kadar ilgi bekleyen
domatesler… İnsan isteyince her şeye alışıyor,
yetişiyor. Yetişmiyorum dersen ne kendine
yedirirsin, ne de oradan ekmek yiyebilirsin.
Bunu bilir, bunu söylerim. Tek tek uğraşacaksın
ki karşılığını alasın. Ben evde de aynısını
yapıyorum. Mutfağımda nasıl özenliysem,
toprağımda da öyle elimle tek tek işlerim. Tek
tek işleyince bol bol gelir. Özenmeden olur mu
hiç? Çiftçilik böyle bir şey... Toprak hep ister.
Aynı bizim oğlan gibi. Televizyonda değişik bir
şey görmesin... Hemen tutturur anne bana
bunu al diye... E onu mutlu etmek için önce
toprağı mutlu etmek gerek. Dedim ya toprak
hep ister. Sevgiyle uğraşmak ister. Emek ister.
Her gün gidip bakacaksın. Zararlı otlardan
koruyacaksın. Hastalanmış mı bakacaksın…

Neyse ki yalnız değiliz. Tat da bizim kadar ilgili.
Bir sıkıntı olursa birlikte hallediyoruz.
Hallediyoruz halletmesine ama her sene
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heyecanlanırız hala. “Yoksa domates tatlı
olmuyor mu” diye…Tat yanında olunca
domatesler tadından yenmiyor. İyi ki Tat var.
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“B U GUR U RLU BAY RAĞI ÇO C UK L A R I M I Z A T E S L I M ET T I K”

“ 3 5 S ENE TAT ’ TA YÖNET ICIL IK YAPTIM”

Cenap Tükel

Ercan Bayramlı

Emekli Dolum Operatörü

Emekli Genel Müdür Yardımcısı

Ben Mustafakemalpaşalıyım, ailem de buralı.
1960 doğumluyum, evliyim, iki evladım var. Onlar
da Tat ve SEK’te çalışıyor. İlk kez 19 yaşında, 1979
yılı Mayıs ayında bezelye döneminde Tat Konserve
fabrikasında çalışmaya başladım. O zaman 80 kadın
işçi, kapak bağlama kısmında da 15 erkek işçi çalışıyordu. İlk çalıştığım yer aseptik bölümüydü. Sonra
üretim hattında, beşlik paletleme, sepetleme…
Hepsinde çalıştım. Kadroya girdikten sonra da
palette, operatörlerde, RO’da, Diced’da, birçok yerde çalıştım.
1980 yılında askere gittim, 1982’de döndüm.
1988 yılına kadar geçici işçi olarak çalıştım Tat’ta.
Sonra kadroya girdim. 1985 yılında RO hattı
kuruldu. RO hattı montajında çalıştım. Dört yıl orada
üretim yaptım. 1989 yılında Diced hattı geldi. İlk
kez küp kesilmiş domates yapılmaya başlandı. İlk
soyulmuş küp kesilmiş domatesin piyasaya çıkışı
ekim ya da kasım ayıdır. Orada çalıştım. Sonra
aseptik dolum operatörü olarak görev yaptım. Tat’ta
ilk çalışmaya başladığım zamanlarda işler yoğundu.
Makineler şimdiki gibi modern değildi, kampanya
dönemleri uzundu. Burası evimiz gibiydi, koşarak
geliyorduk. O zamanlar futbol oynardım. İddialı
maçlarımız olurdu. Bölümlerden farklı takımlar
oluyordu. Fabrikanın karşısında Kavaklı’nın futbol

sahası vardı, orada yapardık maçları. Ben üretim
takımındaydım. Diğer işçi arkadaşlarda seyirci
oluyordu. Öğle istirahatında ya da hafta sonları
olurdu maçlar. Fabrikada birlikte çalıştığımız
müdürlerimiz, işçi ve memur arkadaşlar ile piknikler
yapardık. Tat çalışanları olarak bir aile gibiydik, hâlâ
da öyledir. O zaman fabrikanın üretim şefi olan Ali
Onur Bey’e yaptığımız sürpriz doğum gününü
unutamam. 1998 yılındaydı. Arkadaşlarla gece
vardiyasındaydık. Ali Bey de çalışıyordu. Ortamı
hazırladık, yiyecekler, hediyeler… Ben Ali Bey’e
telefon ederek: “Aseptikteki kaynak borusundan biri
patladı, her yer domates oldu, çabuk gel Ali Bey!”
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dedim. Ali Bey koşarak geldi, yukarılara bakarak
patlak boruyu aradı. Sonra kutlama yaptık. Çok
mutlu oldu, gözleri doldu. “Ömrüm boyunca
unutmayacağım” dedi.
2006 yılı Aralık ayında Tat fabrikasından
emekli oldum. Bir süre daha başka fabrikalarda
çalıştım. Kızım ve oğlum Vehbi Koç Vakfı burslarından yararlandılar. Oğlum Tat Mustafakemalpaşa Fabrikası üretim hattında, kızım da SEK’te
insan kaynaklarında çalışmakta. Bayrak yarışı gibi
oldu bu. Ben burada çalıştığım için son derece
mutluyum. Biz bayrağı çocuklarımıza teslim ettik.
Bununla gurur duyuyorum.

Ben 1945 doğumluyum. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi mezunuyum. 1969 yılı Haziran
ayında Tat’ta çalışmaya başladım. 35 yıl
çalıştım Tat’ta. O zamanki Şeker Şirketi Grup
Müdürü İhsan Bey ve Hilmi Bey Şeker Şirketi
Yönetim Kurulu’na üyeler. Vehbi Koç Bey
onlardan Tat için bir ziraat müdür yardımcısı
bulmalarını istiyor. İhsan Bey de bunu Şeker
fabrikaları ziraat müdürü olan ve domates
denemelerini yürüten Mehmet Aydoğdu’ya
söylüyor. Ben de o sırada Kapıkule’de askerim.
Fakülteyi arayıp soruyorlar. Okuldan beni
aramalarını söylüyorlar. Ertesi gün İhsan Bey’in
makamına gittim. 1969 yılı Nisan ayı idi
sanırım. Mülakattan sonra “Tamam, biz sana
bildiririz” dediler. Birkaç gün sonra da arayıp,
“İstanbul’a, Koç Holding’e gelin, Vehbi Bey seni
görmek istiyor” dediler. Salı Pazarı’ndaydı o
zaman Koç Holding, 7-8 katlı bir binada. Vehbi
Bey’in odası en yukarıda, küçük bir oda idi.
“Sen misin oğlum ziraatçı” dedi Vehbi Bey, “İyi,
boy bos yerindeymiş”. Ankara şivesiyle: “Lisan
bilen mi?” dedi. Vehbi Bey’le biraz konuştuk,
beni bir yokladı. Sonra “Senin askerlik bitince
domates başlıyor; gel çalış, izin filan yapma”
dedi. Tat’a girişim böyle oldu.
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1969 Haziran ayının sonunda çalışmaya
başladım. Önceden bir kampanya yapmıştı
fabrika, bu ikinci kampanya idi. Ondan sonra
ağabeylerimiz emekli oldukça ziraat müdürü,
genel müdür yardımcısı oldum. 2005 yılı
sonunda da emekli oldum. Sonra İstanbul’da
sekiz sene Tat’ın Yönetim Kurulu üyesiydim, iki
sene de Koç Holding’i temsilen Sanayi Odası
Meclis üyeliği yaptım.
Tat ilk kurulduğunda 300-350 ton
domates işliyordu. Bugün 16 milyon nüfusu
olan İstanbul’un domates tüketimi günde 7-8
bin ton. Tat, bugün 11 bin ton domates işliyor
günde. Domateste ilk beşe giriyor, Avrupa’nın
en büyük şirketlerinden biri. Ben işe ilk
başladığımda beyaz ve mavi yakalı toplam 200
kişi kadar çalışan vardı. Bizim gücümüz
sözleşmeli çiftçiydi. Dünya salça üretiminin
merkezi Amerika’dır, orada da Kaliforniya.
Neredeyse dünya domatesinin %40’ını üretir
tek başına. Ben 1980’li yıllarda konferans için
Amerika’ya, San Francisco’ya gittim.
Türkiye’den 7-8 kişiyiz. Çin, İtalya, Fransa,

Portekiz gibi birçok ülkeden temsilciler
çağrılmıştı. Ben de ”Şu kadar salça üretiliyor,
şu kadar domates kullanılıyor” diye
Türkiye’deki genel durumu anlattım. Sonra
“Bizim 10 bin sözleşmeli çiftçimiz var” dedim.
“Yanlış söylediniz galiba” dedi Amerikalı
başkan. “Yok” dedim, “10 bin çiftçimiz var
bizim”. Herkes sandalyesinden düşüyordu.
Çünkü Kaliforniya’da 200 sözleşmeli çiftçi
vardır. Oradaki tarım arazisinin en küçüğü bin
dekar. 75 bin dekar domates eken çiftçi var.
Tat 80 bin dekar civarı ekiyor ama tarlalar
küçük olduğu için de çiftçi çok.
O zamanlar birkaç küçük üretim yapan yer
daha vardı ama en büyük Tat’tı. Biz üretime
başlayınca burada “kırmızı altın” oldu
domates. Mustafakemalpaşa, Karacabey,
Manyas, Balıkesir, Gödence… Buralarda
günde yaklaşık 25 bin ton domates işlenir.
20-25 sene önce, mevsimlik işçiler gelirdi,
onlar olmasa domates toplanamazdı. Çok
büyük bir istihdam oluyor. Domates sezonu
temmuz ayı sonu, ağustos ayı başından ekim

ayı sonuna kadardır. 1987’de sanayilik
domatesle ilgili Amerika’ya gittiğimde orada
makineli hasat vardı. Türkiye’de o zaman
filmlerini, fotoğraflarını görürdük ancak. Elle
toplamak çok zor o yüzden makine
kullanıyorlar. Türkiye’de makineli hasat,
2000’li yıllardan sonra başladı.
Tat kurulduğunda Vehbi Bey Amerika’dan
teknik ve zirai destek de aldı. 1971 senesinde
buraya geldiler, bizi Portekiz’deki fabrikalarına
çağırdılar, gittik. O zaman Portekiz’de bile
domates kasası dağıtılıyordu. Çile! Boş kasayı
dağıtıyorsun çiftçiye, onu dolduruyor çiftçi, en
fazla 4-5 ton getirebilir. Daha sonra domates
çeşitleri de geliştirildi, yüklemeye tahammüllü
sert domates çıktı. Bu sayede kasadan
vazgeçildi. Kasaya kalsa bu iş büyümezdi.
Sonra da hasat makineleri geldi. İsviçre
Migros ile ortaktık. İsviçre Migros’un müdürü
o yıllarda buralara geldi. Konserve nasıl yapılır
öğretti. Süreci biliyorduk ama sınaî yönden
onlardan çok şey öğrendik. Şeker Şirketi de
%25 ortaktı, sonra hisselerini satın aldık.

İlk zamanlar acemilik vardı. Çiftçiyle
beraber biz de öğrendik. Tamam, tahsil
yapmışsın ama o iş başka, bu iş başka.
1967’de Mustafakemalpaşa’da herkes üç kök,
beş kök domates ekiyormuş bahçesine. Bu
çiftçiyi 10 dönüm, 20 dönüm domates ekmeye
zamanla alıştırdık. Biz fide yetiştirip veriyorduk
çiftçiye. Gübresini, ilacını biz veriyorduk. Çiftçi
onu nasıl yetiştirecek bilmiyordu. Ziraatçı
arkadaşlar yardım ediyordu, “bu ilacı kullan”
diye. Çiftçide karık açacak makine bile yoktu,
biz verdik. Sonra çiftçi alıştı. Yani bu iş adım
adım oldu. 3 bin dönümden 80 bine geldi.
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, sonra
Balıkesir fabrikalarını kurduk. Tat’a çok şey
borçlu buranın insanı. O zamanlar en fazla bin
çiftçi vardı. 1-2 dönümden başladık, belki o
kadar değildi bile. 10 bine çıktığında ise dört
fabrika vardı.
İlk başlarda salça, bezelye, domates suyu,
türlü, reçel, yaprak sarma, pilaki üretimi vardı
fabrikada. Aynı yıllarda ketçap üretimi de
başladı. 1997 yılında yeni makine alınmasıyla

hardal ve mayonez üretimi başladı.
Dağıtımımızı önce Beko Ticaret yapardı,
1975’ten sonra Düzey Pazarlama yapmaya
başladı. Bölge Müdürü bana: “Neden
yapmadınız şu mayonezi? Buradan Rusya’ya
çok mayonez gidiyor, yapalım şu mayonezi”
diyordu. Böylece imalata gittik. Talep çoğalınca,
üretimi arttırdık. Şimdi Mcdonalds’ın ketçap ve
mayonezini biz üretiyoruz.
Tat’ta yönetici olduğum yıllarda en büyük
sıkıntı düzgün elektrik enerjisiydi. Salça,
elektrikte sallanma ve kesilmeye uzun süre
dayanamaz. Mevcut jeneratörlerle makinelerin
tamamını çalıştıramıyorduk. İlk yıllarda özel hat
yoktu, bunun sıkıntısını çok çektik.
Çiftçi günde üç bin, dört bin ton domates
getirdiğinde, elektrik uzun süreli kesilirse onları
işleyemezsin, birikir. Sonra özel hat çekildi.
Balıkesir fabrikasını sıfırdan yaptık,
11 kilometre mesafeden özel izin alarak
Ankara’dan ve 128 kişinin tarlasından geçerek
elektrik çektik. Çok uğraştık ama burada hep
çok mutlu çalıştım.

Ercan Bayramlı, 1980’li
yıllarda gerçekleştirdiği
Japonya seyahatinde.

1980’lerde Ercan Bayramlı,
Amerika’da domates
deneme tarlasında (üstte).
1990’ların başında
Ercan Bayramlı,
Mustafakemalpaşa’da
bir toplantıda konuşma
yaparken (altta).
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“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“ KÜ ÇÜ KKEN GEL IRDIM, BAHÇEDE OTUR URDUK”

“EN K ÖTÜ Ş E Y D OM AT E SI N YA N M A S I D I R ”

Figen Akın Çarıkçı

Faruk Türe

SEK Mustafakemalpaşa İşletmesi Muhasebe Bölümü

Tat Çiftçisi

Mustafakemalpaşa Çeltik köyündenim. 1973
doğumluyum. Babam da çiftçiydi, Tat Konserve
fabrikasının kuruluşundan itibaren fabrika ile
çalışmaya başlamış. Ben de onun yanında
traktörde çalışmaya başladım. O zamanlar 3-5
dönümdü tarlalar. Sonra 1980’lerin sonunda,
1990’ların başında iş bana kaldı, o zamandan
beri ben çalışıyorum.
Tat fabrikası ile çalışmaktan memnunum.
Çünkü avansımızı alıyoruz. Tat asla ödemelerini
aksatmıyor. Başka yerlerde paranızı alıp
alamayacağınız garanti değil. Burada öyle bir
şey yok. Paramız cebimizde, bunu biliyoruz.
Domates hasadı, ekimin üzerinden 90 gün
geçtikten sonra başlar. Ağustos ayında başlayan
toplama işlemi, en geç ekim ayı sonuna kadar
devam eder. Eskiden, 1980’lerde 10 Kasım
günü domates aldığımızı hatırlarım, son yıllarda
olmuyor. İklim şartları değişti…
Fideyi Tat fabrika veriyor. Domates
toplandıktan sonra fabrikaya römorklarla
götürürüz. Burada kantarda tartılır. Sonra
boşaltma için sıraya girilir. Sıra gelince,
domates havuzlara boşaltılır. Kaç kilo teslim
ettiğimizi gösteren giriş ve çıkış fişi verildikten
sonra, boş römork alınır ve eve dönülür. Bir ay

boyunca bu işi her gün dört kez yapan da, iki
kez tekrarlayan da olur. Ben günde ortalama 40
ton, dört römork getiririm. Bazen römorku
burada sırada bırakıp, gidip diğer römorkları
alırım. Asla unutamadığım bir anıdır: Kampanya
zamanlarında gece de burada kalırdık. Alttan
kalorifer boruları geçen betonun üzerinde
yatardık. Verim her yıl aynı olmaz tabii. En kötü
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şey domatesin yanmasıdır. Hava şartları, iklim
her şeyi değiştiriyor.
Sözleşmeli tarımda avantaj büyük. Ürününü
satacağını, kime satacağını, kaç liradan satacağını
biliyorsun. Garantisi var yani. Diğer türlü, satacağın
belli değil, kime satacağın belli değil. Paranı
zamanında alıp alamayacağın belli değil. Biz Tat ile
yaptığımız sözleşmeli tarımdan memnunuz.

Mustafakemalpaşa, 1977 doğumluyum. Babam
Ahmet Çarıkçı, 1970 ile 2004 yılları arasında Tat
Mustafakemalpaşa fabrikasında çalıştıktan sonra
emekli oldu. 1994 yılında Kalite Güvence bölümünde çalıştım, salçaların kalite ph değer analizlerini yapıyordum. Selçuk Üniversitesi Makine
Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunuyum. Şu an
açık öğretime devam ediyorum. Üniversite haya-

tım ve eğitimlerimden sonra üç yıl başka bir şirkette çalıştım. 2011 yılından itibaren de SEK
Mustafakemalpaşa fabrikasında muhasebe bölümünde çalışmaya başladım. Sonra proje bölümüne geçtim. Şu an orada görevime devam ediyorum. 1994 senesinde Tat fabrikasında babamla
birlikte çalışmıştım sonra tabii o emekli oldu.
Küçükken ben de ağabeyim gibi fabrikaya gelir-
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dim, bahçede otururduk. Şimdi iki çocuğum var
onları da 23 Nisan şenliği gibi etkinliklerde Tat
fabrikasına getiriyorum, çalıştığımız yeri görüyorlar. Eskiden bu kadar rahat değildi öyle aileler
içeri çok giremezdi. Tat’ta birlikte çalışıp, burayı
da bilince babanıza laf getirmemek için daha titiz
davranıyorsunuz. O alnının akıyla nasıl emekli
olduysa biz de devam edeceğiz böyle olması için.

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“ GÖNL Ü NÜ V ERIRS EN 5 0 S ENE AY NI TOPRAĞA
BAĞL I KAL ABIL IRS IN”

“ B IZIM K I BIR N E VI BORÇ Ö D EM EK ”
Gizem Tükel

Gönül Ay

SEK Mustafakemalpaşa İşletmesi Muhasebe Bölümü

Tat Çiftçisi

Ben 1990, Mustafakemalpaşa doğumluyum. SEK
Mustafakemalpaşa Süt işletmesinde İnsan
Kaynakları Bölümü’nde çalışıyorum. İki yıl oldu işe
başlayalı. Lise ve üniversitede kesintisiz 8 yıl Koç
Eğitim Vakfı Bursu aldım. Kocaeli Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
mezunuyum. Mezun olduktan sonra Tat ya da
SEK’te çalışmak istedim ancak boş pozisyon yoktu.
O yüzden iki yıl bir başka şirkette çalıştım. SEK’te
boş pozisyon olunca başvuru yaptım ve kabul
edilerek insan kaynakları bölümünde çalışmaya
başladım. Babam Cenap Tükel, Tat
Mustafakemalpaşa konserve fabrikasında uzun
yıllar çalıştıktan sonra emekli oldu. Ağabeyim
Volkan Tükel ise Tat fabrikasında çalışmaya devam
ediyor. Annem de yıllar önce sezonluk işçi olarak
çalışmış… Ben de öğrenciyken, geçici işçi olarak
tatillerde Tat fabrikasında çalıştım. Yılın iki, üç ayı
çalışıyordum. Kalite güvence, salça, dolum
bölümlerinde çalıştım. Para biriktirdim. Ailenizle
aynı işyerinde, kardeş işyerinde çalışmak güzel bir
duygu. Aile bireylerinizin birlikte çalıştığı
insanlardan güzel geri bildirimler alıyorsunuz.
Babanız uzun yıllar çalışmış, ağabeyiniz burada
çalışmaya devam ediyor, bu gurur veriyor. Aynı
şekilde çalışmaya siz de özen gösteriyorsunuz.

Babamın arkadaşlarıyla, amirleriyle ilişkileri güzeldi,
hâlâ güzel. Bunu görmek beni mutlu ediyor. Manevi
olarak Tat ailesine çok bağlı olduğumuz için
bizimkisi bir nevi borç ödemek. Bursa’dan
Mustafakemalpaşa’ya geri dönmem ve burada
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çalışmak istemem de bu sebepten. Çocukluğumda
ve gençliğimde geldiğim fabrika bahçesinde
düzenlenen etkinliklere katılıyorum. Şimdi de mesela
23 Nisan etkinliklerinde çalışanlar ve onların
çocukları hep birlikte eğleniyoruz, çok keyifli oluyor.

Her sabah mutfakta beyimle otururuz soframıza.
Bir güzel kahvaltımızı yaparız. Sonra eşim kadar
sevdiğim işimin başına giderim. Çoğu zaman
beyim de tutamaz kendini, benimle gelir tarlaya.
“Yahu sen yaşlandın artık, başına güneş geçecek,
gelme” diyorum. Dinlemiyor… Emekli olsa da
domates tutkusu peşini bırakmıyor. Ama biz hep
böyleydik. Evlendiğimizden beri her işe beraber
koştuk. Beraber ektik, beraber biçtik. İyi
günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de… Ama
birbirimizi hiç bırakmadık. Domates ekmek de
evlilik gibidir. Sadakat ister. Bir kere sırtını dön,
bir gün tarlaya gitme, hemen naz yapmaya
başlar. Huyu belli. İlgi, alaka ister. Gönlü hoş
tutulsun ister. Hakkını yemeyelim, emek verip
domatese sadık kalırsan küstürmez. Hele bir de
hasatta kıpkırmızı görünce onları. Her şeye
değer… Zahmetli ama, baba ocağından
çıktığımdan beri ekip biçiyorum. Bu kadar yıldır
yapınca artık yorgunluğunu hissetmiyoruz. Ben
20 yaşında evlendim. Evlendikten sonra her sene
ektik. 50 yıldır hem evlilik hem çiftçilik dile kolay.
İkisi de emek ister. Neyse ki hep Tat için domates
ektik. Bunca sene bizi yalnız bırakmadılar, sağ
olsunlar. Tat’ın 50. yılını kendi evlilik yıldönümüm
gibi kutlarım artık! Nice 50 yıllar olsun.

135
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“ G Ü N C E L T E K N O L O J I Y I TA K I P E D I Y O R U Z ”

“ D O M AT E S T U T K U S U K O C A M A N B I R A I L E YA R AT T I ”

Hakan Turan

Hatice Bora

Üretim Genel Müdür Yardımcısı

Tat Çiftçisi

16 Ağustos 1965, İstanbul doğumluyum.
İstanbul Erkek Lisesi’ni ve İTÜ Makine
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Sonra
Boğaziçi Üniversitesi’nde aynı bölümde master
yaptım. Master yaparken matematik bölümünde
asistanlık yapıyordum. 1991 yılında Arçelik’te
proje mühendisi olarak işe girdim. İlk iş
deneyimimdi. Tat’a kadar da Arçelik’te çalıştım.
Proje bölümünde ve üretimde şeflik, müdürlük
ve direktörlük yaptım. Arçelik’teki son dört
yılımda da tüketici hizmetleri direktörlüğü
yaptım. 2012 Nisan ayında üretimden sorumlu
genel müdür yardımcısı olarak Tat Grubu’na
transfer oldum. Hâlâ aynı görevi sürdürüyorum.
İlk başlarda benim için değişik bir deneyim
oldu. Sistemler çok benzer ama sektörler çok
başkaydı. Bir kere makine mühendisi olarak
gıdacıların dünyasına giriyorsunuz. İlk
geldiğimizde ben makinelere tezgâh diyordum.
Çünkü makine jargonunda üretim yapan
ekipmanlar tezgâhtır. Bu sektörde makine
diyorlardı, tezgâh farklı bir anlam içeriyor.
Gülünç geliyordu arkadaşlara. Makineyle, sacla,
hidrolikle uğraşırken burada tarım ağırlıklı; et,
süt, buğday çiftçi, toprak dünyasına girdim. Bu
benim kişisel gelişimim için çok farklı bir

pencere açtı. Ama üretim, sonuçta her yerde
benzer şekilde yürütülüyor, detayları çok farklı
şeyler olsa da. Çok tecrübeli arkadaşlarımız
vardı. Dolayısıyla onlarla adaptasyon sürecini
hızlı geçtim.
Bizim üç önceliğimiz var. Birincisi iş
güvenliği, ikincisi kalite, üçüncüsü de verimlilik.
Ham madde, enerji ve iş gücü verimliliği. Bunun
için otomasyon çalışmaları yapıyoruz.
Teknolojinin en son geldiği noktaya göre
hareket ediyoruz. Bu, fabrika kurulduktan
hemen sonra başlayan, hâlâ devam eden bir
politika. Güncel teknolojiyi takip ediyoruz,
müşteri taleplerine dikkat ediyoruz, yurt
dışındaki firmalarla sürekli görüşüyoruz. Bunları
ürün gamına katıp yeni ürün çıkarmaya
çalışıyoruz. Bu çiftçilere de yansıyor. Örneğin
“Domatesin Önderleri” projesi... Artık
çiftçilerimizde “uygulama’’ olacak, akıllı
telefonlar sayesinde çeşitli uyarılar vereceğiz.
Uydudan fotoğraflarla tarla durumlarını tespit
edeceğiz. Artık çok hızlı bir bilgi paylaşımı
yapmak mümkün.
Deneme tarlalarında kendimiz ekim, bakım,
dikim yapıyoruz. Domatesi kendi ziraat
ekibimizle burada yetiştiriyoruz. Sonra bunun
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sonuçlarına göre sonraki seneye ilişkin tohum
ve fidan planlarımızı yapıyoruz. Tarlada ve
fabrikada verimi nasıl arttırırız diye
düşünüyoruz. Burada araştırıyoruz sonra büyük
ölçeklere taşıyoruz. Bunun için tohum, ilaçlama,
gübre firmalarıyla çalışıyoruz, projeler yürütüyor,
tohum çeşitleri deniyoruz. Domatesin briks
değerini yükseltmeye çalışıyor; rengini, tadını,
kalitesini geliştirmeye, asit değerlerini
düzenlemeye dair çalışmalar yapıyoruz. Amaç,
hem çiftçi tarlada yüksek verim elde etsin, hem
de üretimde verimlilik artsın. Sadece doğa
koşullarının önüne geçemiyorsunuz. Her
domates sezonu farklı bir senaryoda, farklı bir
dinamik içerisinde geçiyor.
Tat’ı diğer domates işleyen şirketlerden
ayıran, ürün gamı yani üretimdeki geniş
yelpaze. Teknolojik olarak da bunu destekleyen
durumdayız. Her türlü ambalajı üretebilir
durumdayız. Öyle firmalar var ki sadece ticari
ambalaja dolum yapabiliyor. Bazısı sadece
teneke yapıyor, cam yok. Bizde bütün bu
çeşitliliğe hitap edebilecek, her türlü dolum
imkânı var. Biz sektörde çevre duyarlılığı
itibariyle yasal yönetmeliklere çok saygılıyız.
Zaten bunun aksini düşünmemiz mümkün değil

20 yıldır Tat için domates yetiştiriyoruz
ailecek. Eşimle beraber bir yandan
çocuklar, bir yandan domates bugünlere
geldik. Ara sıra başka sebzeler de
ekiyoruz ama en nazlısı domates. İlk
gününden son gününe… Bu emek nasıl
anlatılır bilmem ki… Uykusuz geceler mi
dersin, bir sabah uyandığında
karşılaştığın aksaklıklar mı… Bunun
dolusu var, zararlı otu var, sürmesi,
ekmesi, biçmesi var. Domatesler salça
olana kadar uğraşıyoruz bir çocuk gibi.
Tek başınayken koca tarlayla ilgilenmek
zor olabiliyor. Bazen birilerinin elinden
tutması gerekiyor. O yüzden aile olmak
çok önemli. Birbirimizin tarlasına da,
çocuğuna da yardımcı oluruz elimizden
geldiğince. Bir laf var: Bir çocuğu
büyütmek bir köy dolusu insan istiyor
derler. Domates de öyle. Koca bir aile
olmazsa olmaz. 20 yıldır yanımızda olan
Tat da koca ailemizin bir bireyi. Hasat
zamanı gelince çocuklarımla da
domateslerimle de gurur duyuyorum.
Domateslerim de çocuklarım da hem
Tat’a emanet, hem aileme.
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“SÖ ZLEŞME L I TARIM BE NI M I Ç I N E N I Y I S I ”

“ GÜ V EN ORTAMI BU RAS I”

Hüseyin Şahin

İlknur Yılmaz

Tat Çiftçisi

İletişim Görevlisi

Mustafakemalpaşalıyım. 1973 yılında
doğdum. Babam eski Sümerbank memuru. Evli
ve iki çocuk annesiyim.
Bursa Kemalpaşa Kız Meslek Lisesi’nde
okurken, o zaman Tat fabrikası Genel Müdür
Yardımcısı olan Ercan Bayramlı’nın eşi Füsun
Hanım, benim öğretmenimdi. 1990 yılında,
okulu bitirdikten sonra çalışmak istediğimi, ama
öğretmenlik yapmak istemediğimi kendisine
bildirdim. O da Tat fabrikasına başvurmamı
söyledi. 1992 yılının Mart ayında Tat fabrikası
santralinde çalışmaya başladım. On beş günlük
deneme süresiyle başladığım görevimde şimdi
25. yıla giriyorum.
İşe başladığımda santralde üç kişiydik.
Beraber çalıştığımız arkadaşlarımdan biri
asistan olarak çalışmaya başlayınca yanımızdan
ayrıldı. Bir süre sonra da diğer arkadaşım
emekli olunca ben tek kaldım. Ben çok tez canlı
bir insanım, bu işte pratiklik ve hız önemli.
Başka çalışanlar oldu ancak bu hıza ayak
uyduramadılar. Üç dört senedir tek başıma
devam ediyorum. Sezonda bir stajyer öğrenci
çalışıyor. İki seneden beri hem müdürümüz Ali
Onur Bey’in asistanlığını yapıyorum hem
santrale bakıyorum.

Mustafakemalpaşa, 1965 doğumluyum. 2006
yılından beri Mustafakemalpaşa, Ortamahalle’de
bezelye ve domates ekiyorum. Bu sene Tat
Konserve fabrikasına 37 dönüm domates, 15
dönüm bezelye taahhüdüm var. Benimki biraz
aile çiftçiliği sayılır. Hasat zamanı, toplamada
işçi çalıştırıyoruz ama ekimde az sayıda işçi
takviyesiyle kendimiz çalışıyoruz. Tat fabrikası ile
çalışmaktan memnunum, sözleşmeli tarım
benim için en iyisi. Avansımı alıyorum, ödememi
zamanında alıyorum. Garanti yani! Kirayla
çalıştığım için garanti benim her şeyim.
Domatesin yanında salça biberi, karpuz da
ekiyorum. Tat isterse, salçalık biber de
getiriyorum. Her yıl 200 ton civarı domates
getiririm fabrikaya. Bazı günlerde 7-8 ton, bazı
günlerde ise 15 ton domates getirdiğim olur.
Mesela geçen yıl 280 ton domates teslim
etmişim.
2002 yılına kadar kirada oturuyordum, o yılın
sezonunda ev aldım. Tapuyu almam için
4 bin lira vermem gerekiyordu. Tat fabrikasındaki
ziraatçı arkadaşlara, çavuş arkadaşlara durumu
anlattım. Çıkarıp parayı verdiler. Onlar sayesinde
tapuyu aldım. Parayı vermeselerdi
alamayacaktım. Bunu asla unutmam!
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İlknur Yılmaz, 1990’ların sonunda Tat Mustafakemalpaşa fabrikasında düzenlenen bir etkinlikte.
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1994 yılında Tat
Mustafakemalpaşa fabrikası
santralinde İlknur Yılmaz,
bilgisayar başında.

“ BIZ BAŞ KA YERDE ÇAL IŞ AMAYIZ DIY E
DÜ Ş Ü NÜ YOR U Z, TAT ’ ÇIYIZ BIZ!”
Levent Işık
SEK Mustafakemalpaşa İşletmesi Operatörü

İlk çalışmaya başladığım zamanlar çalışma
ortamımız, koşullarımız, olanaklarımız farklıydı.
Santralde işler çok yoğundu, izin bile
alamıyorduk. Böyle modern telefonlar, telsiz
telefonlar yoktu. Bilgisayarlar yoktu, on parmak
daktilo yazıyorduk; fakslar yoktu, teleks
kullanıyorduk. Merkez ile genellikle teleks ile
bağlantı kurardık. Sonradan telsiz kullanmaya
başladık. Ziraatçıların evinde telsizler vardı.
Telsizlerle haberleşme yapılıyordu. Ercan Bey de
mesela bize telefon etmezdi, telsizle “Kızım,
şunu bağla” derdi. O zaman Yenişehir fabrikası
vardı. Aynı telefon sistemi ile bağlantı
kuruyorduk. Karacabey’e kadar telsizlerimiz
çekiyordu. Santral yoktu, her aramayı biz
bağlıyorduk. Sonra faks geldi, ardından da
bilgisayar. O zamanlar birimiz izindeyken
diğerimizin kalması gerekiyordu. Şimdi otomatik
telefon, faks, mail var. Ama yoğunluğumuz da,
üretimlerimiz de eskisine göre çok daha fazla.
Tüm bu iletişim araçlarını kontrol etmek, hepsini
takip etmek gerekiyor.
Tat fabrikasında çalışanlar iyi ilişkiler
sürdürmüşlerdir, hâlâ da öyledir. Eskiden fabrika
içinde lojman vardı. O zaman çok daha
hareketliydi tabii, çocuklar, gelen giden
misafirler… Sosyal hayat bir arada yaşanırdı
fabrikada, yemekler, piknikler, maçlar…
Etkinliklerimiz, toplantılarımız şimdi de var, hem
de daha fazla. Üç yıldır 23 Nisan şenliklerimiz

var, bowling turnuvalarımız, spor
karşılaşmalarımız ve yine yemeklerimiz,
pikniklerimiz oluyor. Kısacası burada çalışanlar
bir aile gibi yaşadılar, yaşıyorlar.
Tat’tan başka bir yerde çalışmadım ama
çalışmak da istemem. Burada olmak çok başka
bir duygu. Güven ortamı burası… Emekli olana
kadar da burada kalmak isterim. Buradaki
insanlarla her şeyinizi paylaşıyorsunuz.
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Eşinizden ve çocuklarınızdan daha fazla vakit
geçiriyorsunuz. O nedenle mutlu çalışmak
önemli. Sezonda cumartesi ve pazar dahil
çalışıyoruz. Cumartesi sabah 8’de geliyoruz
ancak işimiz bittiği zaman çıkabiliyoruz.
Zorluğunu çektim ama mutluyum, telefonlara
bakmak, insanlarla diyalog kurmak gerçekten
hoşuma gidiyor. Zaten eşim bana her zaman
“sen işinle evlisin” der.

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı, 1975 doğumluyum.
Ben, ortanca kardeşim, hepimiz Tat’ta büyüdük;
burada çalışıyoruz. Babam Mehmet Işık, Tat fabrikası
kurulurken, 1968’de çalışmaya başlamış. 2004 yılında
da emekli oldu. Benim sigortam da buralı diğer
gençler gibi Tat ile başladı. 1989’dan sonra öğrencilik
yıllarımda yazın geçici işçi olarak gelir, kantarda
çalışırdım. Lise mezunuyum. Torna tesviye okudum.
1996 yılında askere gittim ve gelince Tat
fabrikasında çalışmaya başladım. İmalatta, mayonez
operatörü oldum. 2008’den 2013’ün başına kadar da
mayonez bölümünde kaldım. SEK, o zaman
İstanbul’daydı, oraya staja gittim. Eğitim için Tat’tan
üç arkadaş gitmiştik. Dört ay İstanbul’da kaldıktan
sonra SEK fabrikası, Mustafakemalpaşa’ya taşınınca
ben SEK fabrikasında çalışmaya başladım, hâlâ SEK’te
çalışıyorum.
Bursa’da torna tesviye okuyana çok iş vardı ama
biz burada, Tat’ta gözümüzü açmışız, gitmedik.
Babam, ağabeyim, kardeşim, ben. Hepimiz Tat
fabrikasında çalıştık. Babanızla aynı yerde çalışmak
farklı bir duygu. Biz başka yerde çalışamayız diye
düşünüyoruz, Tatçıyız biz! Buraya ait olma duygusu,
burayı benimseme duygusu çok kuvvetli.
Çocukluğumuzu, gençliğimizi burada geçirdik.
Çocukken de buraya çok gidip, geldik.
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“GELDIĞIMDE BURADA YABANI OTLAR, ÇALILAR VARDI”
Mehmet Işık
Emekli Ziraat Çavuşu

gider kalan domatesi getirirdi çiftçi. Sistem
buydu. 210 bin kasa domates işlemiştik o
zaman. Kasa ile taşıma işi iki yıl kadar devam
etti. Üretimi hızlandırmak için “römorka dökelim”
dediler, su ile indirme işi başladı ve üretim
hızlandı. Domates tohumları dışarıdan geliyordu
bize. Sonra biz tohumları el makinesiyle
üretmeye başladık. 1970’lerde bir makine aldık
ve 4 ton kadar tohum üretmeye başladık. En hızlı
şekilde salçalık biber ve domates, patlıcan
tohumlarını üretiyorduk.
500 römork domates gece 12.00’ye kadar
alınır, kapı kapanır, havuzlara boşaltılırdı. Üretim
arttı, 3 bin tona yükseldi. Sonra salça ihracatları
başladı. Soyulmuş domatesler devreye girdi.
“Kagome 77” cins domatesle Japonların
kaynatılmadan eksi 25 derece pişen domates
suyu üretimi için RO hattını kurduk. Mart ayında
tohum ekimi yastıklara yapılırdı, arazide. Yani
sera şeklinde değil. İlk etap buydu. Martın
15’inde başlayıp haziran sonunda fidelik görevi
bitiyordu. Bu üç aylık dönem hızlıydı. 300-400
işçi çalıştırırdım. Ziraat, meydan düzenlemesi,
inşaat, tohum alma işlerim vardı. Ama varil
boyama da yaptık, palet tamiri de. Tamirlerle de
ilgilenirdik. İş ayırt etmezdik, ne iş varsa
yapardık. Müdür Ercan Bayramlı Bey: “Siz bu işi
yaparsınız” deyip her görevi verirdi. Fabrikadaki
bahçeleri de düzenleyen hep benim. Ağaçlar,
1968 yılında diktiğimiz ağaçlar.
Balıkesir fabrikası kurulunca dört ay orada
kaldım. Fabrikanın devreye girmesi için 15-20

adamım, traktör ve kepçelerle inşaata destek için
gittim. İnşaat, elektrik, makinelerin kurulması.
Fabrikayı üretime hazırlamak için çalıştık.
Kampanya bitince döndüm. Tat’ta tam 35 sene
çalıştım. 2004 yılında, 60 yaşında iken ziraat
çavuşu olarak emekli oldum.
1968 yılında Tatkavaklı’ya geldim ve burada
kaldım. O zaman buradaki köylünün büyük
çoğunluğu tütüncüydü. Burada herkes gece
yarısı 03.00 gibi tütün kırmaya giderdi. İki üç yıl
içinde herkes domatesçi, sebzeci oldu.

Ben 1943, Susurluk doğumluyum. Tat konserve
fabrikasında çalışmadan önce Susurluk Şeker
fabrikasında çalışıyordum. Fabrikanın
kuruluşunda buradaydım. 1966-1967 yıllarında
Susurluk şeker fabrikasına Avrupa’dan ilk kez
sulu domates ve sanayi domatesi geldi. Ziraat
teknisyeni arkadaşlarla arazilerde denemeler
yaptık, Kayseri, Malatya gibi yerlerde.
Mustafakemalpaşa’da netice daha iyi alınınca,
yer ve işçi bakımından da fabrikanın burada
olmasına kadar verildi. Şeker fabrikasından
ayrılıp, 1968’in üçüncü ayının 21’inde Tat
Konserve fabrikasında ziraatçı olarak işbaşı
yaptım.
1967’de fabrikanın yeri alınmış, projeler
çizilmişti. Ben geldiğimde burada yabani otlar,
çalılar vardı. Başka bir şey yoktu. 1968’in
dördüncü ayında temel atıldı, temel atma
töreninde kurbanı ben kestim. O yaz fabrika
devreye girdi ve salça yapımı başladı. Salçanın
yapılışında, makinelerin çalıştırılmasında tabii
eksikler oldu, üretim azdı. Ama üretime
geçmiştik. İlk zamanlar kasa usulü çalışıldı.
Kasalarla dolu römorklar gelirdi, domatesler
havuza boşalırdı. Sabah da boş kasaları alır,
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Kavaklı’da Tat’ın emeklisi çoktur. Herkes
sigortalıdır, emekli maaşı alır. Ben de emekli
olduktan sonra zamanında ziraatçı olduğum için
bahçe aldım, onunla uğraşıyorum. Dile kolay, 41
yıl çalışmışsın, boş durunca ömrün kısalır! Biz
bahçeye borçluyuz, o da bize borçlu. Oğullarım
da benim gibi burada çalıştılar. Bülent Işık, Tat
Balıkesir fabrikasından emekli oldu. Levent Işık,
SEK Mustafakemalpaşa fabrikasında, Sezgin
Işık’ta Tat Mustafakemalpaşa fabrikasında
çalışmaya devam ediyorlar.

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“İŞIM IZI GE L IŞT IRM E K IÇ I N B I R N UM A R A L I O DA Ğ I M I Z T Ü KET ICIMIZ”

Metin Yılmaz

Mehmet Refik Öner

Düzey A.Ş Genel Müdürü

Pazarlama ve Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı

1975’te doğdum. Orta öğretimimi Bornova
Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nde, yüksek
öğretimimi 1997’de ODTÜ Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nde tamamladım. 1997-2001 yıllarında
P&G’de çeşitli marka müdürü görevlerini
yürüttüm. 2002 yılında Reckitt Benckiser
İngiltere organizasyonuna pazarlama müdürü
olarak katıldım. 2015’e dek Reckitt Benckiser
İngiltere, ABD ve Dubai ofislerinde çeşitli
görevler aldım; en son Ortadoğu ve Afrika
coğrafyasında bölge pazarlama direktörü görevini
yürütmekte iken yurda dönmeye karar verdim.
2016’da Tat Gıda’ya Pazarlama ve Ticaret Genel
Müdür Yardımcısı olarak katıldım.
Merhum Vehbi Koç, ülkemizde endüstriyel
tarımın başlamasına öncülük etmek, çiftçimizi
bilinçlendirip tarımsal üretkenliği artırmak,
ülkemize döviz getirecek bir tarımsal sanayi
kurmak vizyonu ile Tat Gıda’nın temellerini atmış.
50. yılımızı kutladığımız şu günlerde Vehbi Bey’in
bu vizyonu, aynen ilk günkü gibi geçerliliğini
koruyor ve bizlere ilham vermeye devam ediyor.
50 yıldır Tat Gıda’nın gelişmesine hizmet etmiş
olan büyüklerimizden bayrağı bu bilinçle aldık,
aynı bilinçle bayrağı daha da yükseklere
taşımaya ve bir sonraki nesile daha müstahkem
bir mevkiden teslim etmeye çabalıyoruz.
İşimizi geliştirmek için bir numaralı odağımız
tüketicimiz. Tüketicilerimizin dileklerini en iyi

“ B U R A DA H E R G Ü N B I R Y I L G I B I G E Ç I Y O R ”

şekilde karşılayacak ürün ve hizmetleri
rakiplerimizden daha kaliteli, daha hızlı, daha
rekabetçi bir şekilde sunmaya çabalıyoruz. Moda
tabiri ile düsturumuz, “tüketicimiz bizim
patronumuz”; eski deyişle “müşteri bizim
velinimetimiz”.
Tüketicimizin dileklerine en iyi şekilde yanıt
vermek için, “değer zinciri”mizin her halkasını bir
bütünsellik içinde düşünmek zorundayız. Dijital
mecralarda çıktığımız reklamların etkinliğinden
çiftçimizin verimli, kaliteli, düşük maliyette
mahsul yetiştirmesine; fabrikalarımızın kaliteli ve
verimli üretim yapmasından yenilikçi ürünleri
geliştirip lanse etmemize; ambalajımızın kaliteli
ve rafta fark edilir olmasından bakkal Ahmet
amcanın gönlünü kazanmamıza; tahsilatlarımızı
zamanında yapmamızdan depolarımızı verimli
yönetmemize; tanzim-teşhirlerimizin mağaza
içinde ürünlerimizi görünür kılmasından
çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve üretken
hissettikleri bir çalışma ortamını yaratmamıza
kadar her şeyin tüketici memnuniyeti üzerinde
doğrudan etkisi var... Tüketicilerimiz bizim
“marka”larımıza güvenerek bizi tercih edip
etmemeye karar veriyorlar. Peki, “marka” nedir?
Aslında “marka”, bizim tüketicimize verdiğimiz
soyut bir “taahhüt”. Örneğin “Tat” markamızı
satın alan tüketicilerimiz, ürünümüzün lezzet ve
kalitesine, raflarda kolay bulunulabilirliğine,
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doğru bir ambalajda sunulduğuna, hakkaniyetli
bir fiyattan satıldığına, arkasında “Koç Grubu
değerleri” olduğuna inanarak ve güvenerek Tat
ürünlerini tercih ediyorlar. İşte bu yüzden biz her
gün “sözümüzü tutmak”, her bir halkası birbirine
bağlı olan ve birbirine etki eden değer zincirimizi
bütünsellik içinde yönetmek zorundayız.
Önümüzdeki 5 yıldaki stratejik önceliklerimiz,
markalarımızı ülkemizde ve dünyada
güçlendirmeye devam etmek, yenilikçi ürünlerle
fikir lideri olmak, değer zincirimizin bütününde
üst düzeyde verimliliği yakalayarak kârımızı
artırmak ve dayanışma ruhu içinde takımlarımızın
yetkinlik ve performanslarını artırmaktır. Israrlı ve
sebatlı bir şekilde bu önceliklere odaklanıyoruz.
Bazen kendi kendime düşündüğümde aklıma
şu gelir: “1950’li yılların başında bizim
dedelerimiz Güney Kore’yi canları pahasına
kurtardı. O günlerde savaştan yerle bir olmuş
Güney Kore, bugünlerde LG, Samsung, Hyundai,
Kia gibi birçok dünya markasını yaratmış dev bir
endüstri ülkesi. Onlar eksiden başlayıp dünya
markaları yaratabiliyorlarsa, biz benzerini niye
başaramayalım?”. Vehbi Bey’in ortaya koyduğu
vizyonda beni en çok heyecanlandıran konu
budur. Çalışacağız, Tat’ı zamanla bir dünya
markası haline getireceğiz. Böylece hem
markamızın hem de ülkemizin bayrağını gururla
dalgalandıracağız...

Ben 1958 doğumluyum. Kadıköy Anadolu
Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. 1981
yılında Koç Grubu’nda, Aymar’da İthalat
Memuru olarak işe başladım. Aymar’ın
kurucularındanım. 1986 ile 2003 yılları
arasında Maret A.Ş.’de çeşitli pozisyonlarda
çalışmaya devam ettim.1986 ile 1988
yılları arasında İthalat Şefi, 1988-1996
yılları arasında Satış Müdürü, 1997-2003
tarihleri arasında da Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini
üstlendim. 2003 ile 2004 yılları arasında
Düzey Tüketim A.Ş.’de EDT ve Bölgeler
Satış Direktörlüğü görevinde bulunduktan
sonra 2005 yılından bu yana da Düzey
A.Ş.’de genel müdürlük görevini
yürütmekteyim.
Tat Gıda ve Düzey’le çalışmam da
2000’li yılların başına denk düşüyor. O
yıllarda Koç Grubu’nda dört bağımsız gıda
şirketi vardı. Pastavilla, SEK, Maret ve Tat.
Bu şirketler önce ikili yani Pastavilla ve Tat,
SEK ve Maret olmak üzere birleşme kararı
aldı. Sonra bu dört şirket bir araya geldi ve
Tat Konserve çatısı altında birleşme
gerçekleşti. Markalarımızı ve fabrikalarımızı
koruyarak tüzel kişilik olarak Tat’ın altında
toplandık. Birleşme neticesinde bütün

departmanlarda bir küçülme oldu. Ben de
satış pazarlama departmanında olduğum
için Maret’ten, Düzey Pazarlama’ya geçtim.
2002 yılında sadece Maret’in değil tüm
tüketim grubu mallarının satış pazarlaması
ile ilgilenmek üzere direktör seviyesinde
tayin edildim. 2005 yılından itibaren de
Düzey’in Genel Müdürlüğü’nü sürdürüyorum.
Tat bizim çok yakından takip ettiğimiz
hem Koç Grubu’nun hem de gıda
sektörünün lokomotif şirketlerinden biri. Çok
kıymetli; birçok güzel işe imza atmış, sadece
Koç grubunda değil Türkiye’de de tarıma
olması gerektiği gibi eğilmiş şirketlerimizden
biri. Ben satış pazarlama tarafında olduğum
için daha çok o alanlarda ilgilendim. Bu
birleşme öncesinde her şirket kendi tüzel
kişiliği ile sahadaki çalışmalarını yapıyor.
Ben de o zaman Maret’teyim. Ama nirengi
noktamız Düzey. Hepimiz Düzey’de
çalışıyoruz. Çünkü Düzey, Koç Grubu’nun
tüketim alanındaki şirketlerin ürünlerini satış
pazarlama dağıtım fonksiyonlarını yerine
getirsin diye kurulmuş.
Çeşitli toplantılarda bir araya geliyoruz.
Bu toplantılarda bir araya gelirken bu her
birisi ayrı alanda faaliyet gösteren şirketlerin
ortak bir takım şeylerde yapabileceği fikri
belirdi. Hepimiz güçlü markalarız. Ortak
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pazarlama toplantıları yapmaya başladık.
Tat’la ağırlıklı olarak benim yakından
ilgilenmem onunla daha fazla tanışma fırsatı
elde etmem de o yıllara rastlıyor. Birleşme
konusunda bu dört markanın yöneticileri
olarak daha fazla katkı vermiş olduk. Benim
Tat’la ilgili en çok önemsediğim anılardan
bir tanesi budur. O beraber çalışma ruhu,
takım çalışması... Herkesin başka alanlardan
fikir alıp onu kendi alanında nasıl
uygulayabileceği anlamında güzel
deneyimler elde edilmesi bizim için çok
kıymetliydi. Bunu hep beraber özümsedik,
içselleştirdik. Ondan sonra da bu yıllara
doğru taşıdık.
Düzey Pazarlama 1975 yılında kurulmuş
bir şirket. 1975 öncesinde Koç Grubu’nun
ürettiği malların dağıtımı ve pazarlamasını
yapan Beko Ticaret var. Pazarlama ve
dağıtım şirketi olan Düzey A.Ş.’da yaklaşık
600 kişi çalışmakta. Lojistik işlerimizi
yürüten uzman şirketler var. Bunlarla birlikte
toplam 2.000 kişilik bir ekipten
bahsedebiliriz. Burada her gün bir yıl gibi
geçiyor. Her sabah biz yeni bir hayata
başlarız. Arkadaşlarımız sabahleyin rafları
diziyor, azalmış ürünleri tamamlıyorlar.
Mağazalarda tanzim teşhir yapıyorlar,
ürünlerimizi konumlandırıyorlar.

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“ ÇIF T ÇI IL E ARANIZDA GÜ V EN SAĞLAMAK ÇOK ÖNE MLI”

“B EN FABRIK AN IN LOJ M A N I N DA D O Ğ D UM ”

Namık Bayraktaroğlu

Mert Manavoğlu

Emekli Genel Müdür

Tat Çiftçisi

Mustafakemalpaşalıyım. 1986 doğumluyum.
Genç bir çiftçiyim. 12-13 senedir çiftçilik yapıyorum, 6-7 senedir de domates ekiyorum. Tat
Mustafakemalpaşa fabrikasına domates ve salçalık biber getiriyorum.
Benim toprağım yok, her sene farklı bir yerde tarla kiralıyorum. Bu sene ekim yaptığım tarla, Ulubat, Doğancı tarafında. Biraz yüklü de ekiyorum. Bu nedenle makineleşmeye yöneldim.

Arkadaşlar ile ortak hasat makinemiz var.
Domates üreticiliği zor iştir. Domates ekimi,
hasadı boyunca dört ay eve gidemediğim olur.
Diğer arkadaşlardan farkım yok; ister eski tarz
elle toplama yap, istersen yeni tarz makineli toplama. Sabahları saat 06.00’da çıkarsın evden,
gece 01.00’e kadar sürer çalışma. Kısacası dört
ayı, sekiz ay gibi yaşarsın. Hasattan sonra, kışın
dinleniriz; iş yok. Ama yazın da çok çalışırız.
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Tat’ın yeri benim için ayrı. Benim
çocukluğum Tat Mustafakemalpaşa konserve
fabrikasında geçti. Babam Bülent Manavoğlu,
burada fabrika müdürlüğü yaptı. Ben fabrikanın
lojmanlarında doğdum. 15 yaşına kadar da
fabrikada yaşadık. Sonra Mustafakemalpaşa’da
ev aldık, oraya geçtik. Küçükken bisikletle
fabrika içinde dolaşırdım. İtalyanlarla,
Japonlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarım var.

Eskişehir’de, 1 Ocak 1942 tarihinde doğdum.
Babam ziraatçı idi. Dedem Osmanlı ordusunda
binbaşı iken Eskişehir’e şube başkanı olarak
tayin olmuş. Babam, Niğde’ye tayin oldu. Ben
ilkokula orada başladım. Talas Amerikan
Koleji’nde ortaokula başladım. Sonra Tarsus
Amerikan Koleji’ne, oradan da ODTÜ İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’ne devam ettim.
İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Yedek
subaylığımı Eskişehir’de yaptım. 1967’de Shell
Şirketi’nde işe girdim. 1975 yılında,
Thermoshell’in müdürüydüm. Tat Konserve
fabrikası dil bilen, ihracattan anlayan birilerini
arıyordu. Vehbi Koç’a beni de tavsiye etmişler.
Hayır diyemeyeceğim şartlardı. Vehbi Bey, işe
girerken bana “İyi okullarda okumuşsun,
bakalım bizim üniversiteden mezun olabilecek
misin?” demişti.
Nisan 1975’te Tat’ta çalışmaya başladım.
O yıl, şirketin genel müdürlüğünde altı ya da
yedi kişiydik. Fabrikada, Mustafakemalpaşa’da
teneke fabrikası kurulunca sayı arttı ama zaten
mevsimlik işçi kullanıldığı için sayı değişkendi.
Kadrolu olanlar, kalite kontrolde, teneke kutu
fabrikasında ve üretimde çalışıyorlardı. Tat’ta
çalışmaya başladığımdan birkaç ay sonra,
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Vehbi Bey, 1975’in Kasım ayında beni
Japonya’ya gönderdi. Gitmeden önce benden
gördüğüm yerlerden ülkeme ne getirebilirim,
ülkem nelerden faydalanabilir konulu bir rapor,
grup ve şirkete faydalı ne götürebilirim konulu
başka bir rapor ve son olarak kendime faydalı
ne getirebilirim diye düşünerek bir rapor daha
hazırlamamı istedi. İlk sırada ülkesi vardı.
Benim bu seyahatim sonunda bizim
Japonya’yla ilişkimiz başladı. O yıllarda
sıkıntılar çoktu, şirket, doğum sancıları
çekiyordu. Bahçeden tarla ziraatına geçişin
zorlukları büyüktü, çiftçiyi eğitmek lazımdı.
Üretimde sıkıntılar vardı. Tohum yoktu, ambalaj
yoktu. Mesela o zaman 12 bin ton salça
üretilmiş, bunun 4 bin tonu satılamamıştı.
Zorluklarından biri de domates
mevsiminde, üç ayda, bir sene boyunca
satılacak mal üretilmesiydi. Bu son derece
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büyük bir işletme sermayesine ihtiyaç duyar
ki, Tat’ın işletme sermayesi kısıtlıydı. İki sene
sonra yapacağınız üretimin planını yapmanız
lazım. Çiftçi kasım ayında nereye, hangi
mahsulü ekeceğine karar verir. Haziranda da
mahsulünü alır. Pazarı çok iyi bilmek lazım.
İhracat sıkıntısı var, iç pazar sıkıntısı var.
Bizde salça ya evde yapılır ya da pazarda
kepçe ile açık olarak satılırdı. Dolayısıyla iç
piyasada salçayı kabul ettirmek de zordu.
Bir başka sıkıntı da şuydu: Teneke mi
üretime, üretim mi tenekeye yön verecekti?
Dışarıdan alırsan ambalaja göre üretim
yapmak gerekiyor. Ama mühim olan pazar
satışına göre üretim yapılması. Ben genel
müdürken bunu değiştirdik. Dışarıdan
alacağız dedik ve mamule yöneldik. Teneke
kutu üretimine bağlı kalınca üretim
etkileniyor. Sonra zaten aseptik başladı.

Ambalaj, etiket basılması da bizim
tarafımızdandı. Fabrikada ham tenekeye lak
ve litografi yapılırdı. Bizim dağıtımı Beko
yapıyordu o zaman. Çok sayıda ürünü
pazarlıyorlardı. Sonra Vehbi Bey’i ikna ettik
ve gıda ürünlerini satmak üzere 1975’te
Düzey Pazarlama Şirketi kuruldu. Tat’ı pazara
alıştırmak ise çok zor olmadı. Güzel reklam
yaptık. İşin ekonomisinden bahsettik,
kampanyalar düzenledik.
İhracata yönelik konserve salçada biz
öncüyüz. Amerika bir ara iyi pazarımızdı.
Japonya hâlâ iyi pazarımız. Ortadoğu
ülkelerine satardık. Salçamızın kalitesi çok iyi
olduğu için dünyanın her yerine satardık.
Rekabet gücümüz çok fazlaydı. Yunanistan
ufak, İtalya büyük rakiplerden, İspanya ve
Portekiz rakibimizdi. Bu ülkeler devletten
%25 vergi indirimi alırlardı ve buna rağmen
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onlarla rekabet ederdik. Çok geniş ziraat
teşkilatımız vardı. Birim üretimi arttırdığınız
zaman, hem çiftçi daha fazla para kazanıyor
hem siz daha çok üretim yapıyorsunuz.
Biz çiftçiye avans, fide, gübre, ilaç
verirdik. Benim zamanımda 10 bin tane çiftçi
vardı. 80 bin ton üretim yapardık. Çiftçi ile
aranızda güven sağlamak çok önemli. Ham
maddemiz domates, onu kaliteli, sürekli ve
ucuz temin etmemiz lazım. Ham madde de
istikrar için daha sonra tohum şirketi kuruldu.
Ben 28 sene Koç Grubu’nda çalıştım,
bunun 19 senesi Tat’ta geçti. Bu 19 senenin
8 senesi pazarlama müdürlüğünden genel
müdür muavinliğine geçtiğim süreçti. Sonra
Tat’tan ayrılıp diğer Koç Grubu şirketlerinde
çalıştım. 1991 yılında genel müdür olarak
Tat’a geri döndüm ve emekli olduğum 2002
yılına dek görevimi sürdürdüm.
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“ TA RLA LA RI HE R GÜ N K O N T R O L ED E R I Z ”
Onur Küçük
Karacabey İşletmesi Ham Madde Satın Alma Uzmanı

Mustafakemalpaşalıyım. 1987 doğumluyum.
İlkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdikten
sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden mezun
oldum. Ziraat yüksek mühendisiyim. Karacabey
işletmesinde ham madde satın alma uzmanı
olarak çalışmaya devam ediyorum.
Mustafakemalpaşalı yaşıtlarım gibi ben de
okurken her yaz sezonluk işçi olarak fabrikada
çalıştım. 2005 ile 2011 yılları arasında üretimin
birçok aşamasında görev aldım. Bir süre ketçap,
mayonez hattında, iki yıl da RO hattında
çalıştım. En son olarak da kalite güvence
bölümünde görev yaptım. 2014 Nisan ayında
ise kadrolu mühendis olarak Tat Karacabey
Konserve fabrikasında, ham madde satın alma
bölümünde çalışmaya başladım. Ben
Mustafakemalpaşa Atatürk Mahallesi’nde
oturuyorum. Karacabey’e servisle gidiyorum. Yol
25 dakika kadar sürmekte. Benim gibi servisle
giden arkadaşlarım da var.
Tat Karacabey konserve fabrikasında 60
kişi çalışmakta. Ancak sezonda bu sayı sezonluk
işçilerle birlikte 500 kişiye çıkar. Çoğu sezonluk
işçidir, memur sayısı azdır. Kışın çalışanların
tamamına yakını Karacabey’de oturmaktalar. Yıl
boyu faaliyette olduğu için domates ve diğer
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sebzelerin konserve üretimi bitince, depo
sevkiyatta çalışmaya devam edilir. Siparişe göre
ürünler, Tat Taşıyıcılık bünyesindeki ekiplere
teslim edilmek üzere hazırlanır.
Sezon ekim ayına kadar sürer.
Bir buçuk ay boşluğumuz olur, o zaman
boyunca raporlarımızı yazarız. Ondan sonra
taahhütlerimiz başlar domateste, bezelyede.
Önce bezelye ardından domates ekimleri başlar.
Ardından sezona gireriz. Sezon boyunca mesai
saatleri daha uzun olur. Çiftçilerle anlaşmalar
yapar, onlara fide ve gübre veririz. Sorumluluk,
ham maddenin ekiminden fabrikaya gelene
kadar bizdedir. Tarlaları her gün kontrol ederiz.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 250 çiftçi ile çalıştık.
Bölgeye iki mühendis bakıyoruz. Bir de sahada
olmayan mühendis arkadaşımız var. Bizim

bölüme bağlı çalışan iki ziraat teknikeri
bulunmakta. Ayrıca arazide görev yapan
teknikerimiz de var. Ürünün yetişmesi boyunca
ürünle yakından ilgileniriz. Hastalık olduğunda
hemen müdahale eder, iyileştiririz. Sonra hasat
zamanı geldiğinde biz de hasadın sağlıklı
yapılması ve nakliyenin düzenlenmesi için
orada oluruz. Nakliye çiftçi arkadaşlar
tarafından yapılır. Ürün fabrikaya gelip, kantara
girdiği zaman zirai iş bitmiş demektir. Ondan
sonrasının sorumluluğu kalite kontrol ve üretim
bölümlerinde. Karacabey’de birlikte çalıştığımız
bir çiftçi topluluğumuz var. Biz dışarıda, sahada
çalıştığımız için hep beraberiz. Bir aile gibi
birlikte gülüyor, birlikte üzülüyoruz. Benim
dedelerim de çiftçilik yaptıklarından çiftçiliğe
yatkınım. Bu birliktelikten mutluyum.
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Ziraat mühendisi olmaya karar vermem biraz
tesadüf oldu. Aslında gıda mühendisi olmak
istiyordum. Ancak iki koşulda da hedefim Tat
fabrikasında çalışmaya başlamaktı. Babam,
Turhan Küçük Tat Mustafakemalpaşa konserve
fabrikasından emekli. Bu düşüncemde babamın,
Tat fabrikasında yıllarca çalışıp, emekli olmasının
payı büyüktü. Hatırlıyorum, çocukken de onun
yanına gidip, geliyordum. O zaman da hayalim,
büyüyünce burada çalışmaktı. Babamın çalıştığı
yıllarda cep telefonu yoktu, iki gün eve gelmediği
zamanlar olurdu. Fabrikadan evi arar, bize haber
verirdi. Küçükken, babamdan dinlediğim bir anı
var: 1989 yılında rahmetli Vehbi Koç Bey, Erdek
dönüşü fabrikaya uğramış, RO hattına girmiş.
Ona domates suyu ikram etmişler, çok
beğenmiş. Çocukluğumdan beri unutmam.
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“FABRIKA V E RD IĞI SÖZ Ü H EP T UT T U! ”

“ BEN IŞ IMI HEP S EV EREK YAP TIM”

Orhan Kasap

Osman Uysal

Tat Çiftçisi

Ziraat Bölge Memuru

Ben Tatkavaklı Mahallesi’nde oturuyorum.
Babam da, dedem de bu köyde doğmuş. Köy
içinde 80-100 dönüm arası toprağım var. Babam
Refik Kasap, 1972 yılından, ben de 2006
yılından beri domates ekiyoruz. Tatkavaklı, diğer
köyler gibi tarım ile geçinen bir köydür. Bizim
köyün çoğunluğu çiftçidir. Bir kısmı da
nakliyecilik yapmaktadır. Köyümüzde Tat
fabrikasında çalışan 300-400 işçi yaşamaktadır.
Ben sözleşmeli tarımdan çok memnunum. Ne

gün, ne kadar para alacağım biliyorum. Daha
önce para lazım olmuş, almışız. Asla gününde
ödememe durumu olmaz. Fabrika verdiği sözü
hep tuttu! Domatesini tüccara verenler, fiyatlar
düşünce zarar ettiler. Bazı çiftçiler parasını ya
zamanında alamadı ya da hiç alamadı, zarar
ettiler. Tat ile alakası yok bunların. 2005 yılında
verim çok iyiydi, fiyatlar düşmüştü. Diğer
fabrikalar düşük ücretle alım yaptı. Tat
fabrikasında öyle bir sorun olmadı. Sözleşmedeki
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ücreti ödediler. Bizim köy fabrikaya yakın olduğu
için biz Japon “Kagome 77” cinsi domates
ekiyoruz. Çabuk bozulduğundan yakından
taşınmak zorunda. Çünkü o hassas bir
domatestir.
Tat ile çalışmaktan memnunum. Disiplini çok
iyidir. Girişin, çıkışın bellidir; kargaşa olmaz.
Benim römorkum sıradaysa fabrikanın
müdürünün istediği bir römork gelse de onunkini
değil benimkini içeri alırlar.

Mustafakemalpaşalıyım. 1951 doğumluyum,
1971 yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesi’nden
mezun oldum. On yıl kadar Tarım Bakanlığı’nda
çalıştım. Mustafakemalpaşa İlçe Tarım
Müdürlüğü’ne geldikten sonra Tat
Mustafakemalpaşa konserve fabrikasından
ziraat bölge memuru olarak çalışmak üzere
davet aldım. 1980 yılı sonunda fabrikayla
anlaşıp göreve başladım, 2005 yılında emekli
olana dek Tat fabrikasında çalıştım.
Türkiye’nin her yerinden, Tat
Mustafakemalpaşa fabrikası için gereken
ürünün bulunması bizim görevimizdi. Ziraat
bölge şefi memuru olarak işim öncelikle benim
baktığım bölgede şirketin ihtiyacına göre;
mesela 5 bin dekar tarla istiyorsa ziraat
müdürü, o kadar alan için sözleşmeli çiftçi
bulmaktı. Çiftçilere köy kahvesinde sohbet eder,
durumu anlatır, fiyat alırdık. Ben işe
başladığımda Tat fabrikasının daha önceden
çalıştığı çiftçilerin bilgileri dosyalanmıştı. Daha
önceden fabrika ile sözleşmesi olan çiftçileri
böylelikle kolayca buluyor, kaç ton domates
ürettiğini görebiliyorduk. Önceliği Tat fabrikası
ile yıllar öncesinden beri çalışmış olanlara
veriyor, onlarla 5 bin dekarı tamamlamaya
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çalışıyorduk. Eğer 5 bin dekarı
tamamlayamazsak o zaman yeni ancak kaliteli
üretim yapan, işini iyi bilen çiftçileri aramaya
başlıyorduk.
Ziraat çavuşu, çiftçinin muhatap olduğu
kişidir. Domates fidelerinin dağıtımını ziraat
çavuşları yapar. Ekim için verilen fidelerden
hasatta ne kadar ürün alınacağını tahminen
hesaplar. Çavuşlar, tarladaki domatese bakar,
hastalık varsa ilgilenir. Çiftçinin sorunlarını
dinler, çözüm üretmeye çalışır, belgelerini
düzenler, domatesin fabrikaya nakliyesi
sırasında çiftçinin yanında bulunur. Ziraat
müdüründen sonra ziraat bölge şefi, ondan
sonra da yine kadrolu olan ziraat çavuşu
gelirdi. Sabahları ziraat müdürü toplantı yapar,
o gün yapılacak işlerin görev dağılımını
yapardı. Mesela “Bugün 400 römork gelecek”
der, buna göre herkes kaç römork getireceğini
bilirdi. Benim iki çavuşum vardı. Ben Tat
fabrikasında çalışmaya başladığımda henüz
bilgisayar ve telsiz yoktu. Her sabah ilk iş
olarak bir gün önce gelen domatesi kayıt altına
alırdık. Dosyalarda sakladığımız bu kayıtlardan
çiftçiyi ve teslim ettiği ürünü takip ederdik.
Bilgisayar geldikten sonra hangi çiftçi, ne
zaman, ne kadar domates getirmiş kolayca
bulmaya başladık. Çiftçiler avans istemek için
bize gelirlerdi. Bilgisayar ile tüm bilgilerine
ulaşmak işimizi çok kolaylaştırdı. Tabii, telefon
ve telsiz de işimizin hızlı ve sağlıklı
yapılmasında önemli araçlar oldu. Telsiz

“ MU S TAFAKEMAL PAŞ A IÇIN TAT’IN ÖNE MI BÜY ÜKTÜR”
Rafet Çarıkçı
Tat Satın Alma Takım Lideri

sayesinde tarlada olup, bitenden haberimiz
oluyor, çavuşlar aracılığı ile sorun varsa
çözüyorduk.
Ben işimi hep severek yaptım. Ortaokulda
iken seyrettiğim filmlerde ziraatçılar, çiftçilerle
görüşüyordu. Çok hoşuma giderdi, bayılırdım.
Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nde
çalışırken Tat fabrikasından başka arkadaşlara
da teklif geldi. Onlar cesaret edemediler. Ben
Mustafakemalpaşa, Ocaklı köyündenim, hemen
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kabul ettim. Burada çok güzel anılarımız oldu.
En unutamadığım, işe ilk başladığım seneydi.
Vehbi Koç Bey, fabrikaya gelmiş, yeni işe
başlamış olanlar ile tanışmak istemişti.
Tanışmadan sonra birlikte yemek yedik.
Tesadüfen beni de karşısına oturttular. Rahmetli
Vehbi Bey: “Hiç çekinme, ne istersen sor” dedi.
Tabii ben bir şey sormadım ama bana çok iyi
davrandı. Çok heyecanlanmıştım, hiç
unutamam.

Ben 1974, Mustafakemalpaşa doğumluyum.
Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü
mezunuyum. Babam Ahmet Çarıkçı Tat
Mustafakemalpaşa Konserve fabrikasında
yıllarca çalıştı. 1992 yılında Tat’ta geçici işçi
olarak çalışmaya başladım. 1992’de
geldiğimde kantarda tartım yapıyordum, iki
ay çalıştım orada. Domates geliyordu dolu
olarak, biz onu tartıyorduk, sonra boşunu
tartıyorduk. 1992’den sonra üniversiteye
gittim, sonra başka işyerlerinde çalıştım.
Mustafakemalpaşa için Tat’ın önemi
büyüktür. Mustafakemalpaşa’da herkes
çocuğu Tat’ta çalışsın ister. Domates
sezonunda gelir çocuklar, tatilde iki ay
çalışır, evine ekmek götürür ve sigortası
başlar. Köyün adı Kavaklı’ymış sonra
Tatkavaklı olmuş.
2007 yılında Tat Karacabey fabrikasında
üretim sorumlusu olarak çalışmaya
başladım. 2011’de de Tat Mustafakemalpaşa
fabrikası satın alma bölümünde görev aldım.
Şimdi üç konserve işletmesinin satın alma
takım lideriyim. Fabrikanın ihtiyacı olan tüm
yedek parçayı biz alırız. Kutu, ambalaj gibi
şeyleri merkez satın alma yapmakta. Onun

haricindeki yedek parça, keçe gibi şeyleri
biz temin ediyoruz. Satın alma ile
uğraştığımdan işlerimin büyük bir bölümü
dışarıda. Tat konserve fabrikası 1968’de
üretime başlayan bir fabrika olduğundan
malzeme aldığımız yerler bizi çok iyi tanıyor.
Hem yıllardır birlikte çalışmanın deneyimi
hem de Koç Topluluğu’na duyulan güven
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nedeniyle el üstünde tutuluyoruz. Gittiğim
her işyerinde Tat’ın yeri ayrı. Babamla aynı
yerde çalışmanın zorluğu da var tabii. Uzun
yıllar burada çalışmış, işini severek yapmış.
Babanız herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu
biri olunca, ona layık olmak için daha
dikkatli ve daha çok çalışmanız gerekiyor.
Biz zaten burada doğup burada büyümüşüz.
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“VEHBI BEY’IN ISTEĞI GERÇEKLEŞTI: MEMLEKET KAZANDI!”
Dr. Refik Temel Emre
United Genetics Türkiye Tohum Fide A. Ş. Genel Müdürü

1952 yılında Ankara’da doğdum. 30 sene
Ankara’da yaşadım. Ankara Koleji ve ODTÜ
Kimya Bölümü’nde okudum.
Beş sene TUBİTAK’ta araştırma ünitesinde
çalıştım ve 1982 Nisan’ında Japonya’ya gittim.
1987 Aralık ayına kadar Japonya’da kaldım, bu
sürede biyokimya doktorası yaptım. 1985 yılında
Japonya’daki bir fuarda Divan da lokanta açtı.
Yapılan seyahate Koç Gurubu da geldi. Akşam
sefarette kokteyl oldu. Vehbi Koç da katılmıştı.
Ben orada Dr. Nusret Arsel’le tanıştım. Ondan
sonra Nusret Bey’le diyalogumuz devam etti.
Yazışırken “Biz bir tohum şirketi kuruyoruz
Japonlarla, ilginizi çeker mi?” diye sordu. Ben de
“İlgimi çeker” dedim. Kagome Şirketi’nden beni
aradılar, “Merkeze gel, konuşalım” dediler.
Tokyo’daki merkeze gittim. Görüşmede Başkan
Eikichi Kanie ve diğer yöneticiler vardı. “Ne
düşünüyorsun, git onlarla konuş” dediler. Bir
tarafta Kagome bir tarafta Koç Grubu vardı.
“Bundan daha iyi ortam olmaz, benim
tereddüdüm yok, gözüm kapalı girerim” dedim.
Bana Japonya’da bir yıllık staj organize ettiler.
Kagome’de tarımla ilgili her yere girdim. “Benim
dünyada bilmediğim bir şey kalmadı” diye
düşünüyordum staj bittiğinde. Ama aslında hiçbir

şey bilmediğimi anlamam beş yılımı aldı.
Japonya’da çok iyi staj yaptım ama tarımı,
pazarlama sistemi, ağız tadı, yemek pişirme
metodu hepsi Türkiye’den çok farklıydı.
Türkiye’ye geldim. Tat Tohum Şirketi 250 bin
dolar sermayeyle kurulmuştu. Pazarlama müdürü
olarak işe başladım. Tat Genel Müdürü Selim
Çomu’ya sordum: “250 bin dolar iki araba, üçü
makine alınca biter, bu işe nasıl girdiniz?”. Selim
Bey dedi ki: “Japonlar bana bir Amerikan şirketi
gönderdi. Bu şirket fizibilite yapacak diye.
Fizibilite için 250 bin dolar istediler. O zaman,
ben 250 bini onlara vereceğime şirket kurarım
dedim, kurdum”. Kuruluş hedefimiz Tat ile
Kagome’nin işine omuz vermekti. Salçanın fiyatı,
miktarı ve kalitesini sabit tutabilmek için ham
maddeyi bu şekilde yapmalıyız diyordu Japonlar.
Ham madde tohumdan başlıyor. Rengi iyi,
likopeni yüksek çeşit isteniyordu, amaç buydu.
Daha önce Kagome’nin tohum şirketi yoktu
ama kendi çalışmaları vardı. Biz tohum şirketini
kurduğumuzda, Türkiye’de o zaman domates de
dahil, toplam 15 kadar tohum şirketi vardı. Biz
kuruluştan bugüne kadar hiç zarar etmedik. İlk
kuruluş ismi Tat Tohumculuk A.Ş. idi. Ona ismi
verip logosunu da yeşil domates seçen Rahmi
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halloluyor. Ondan sonrası gübre, çapa. Büyük
kârlar yapamadık ama zarar etmedik. Çünkü
hedefimiz böyleydi. Sonra fidelik işini büyüttük
ikinci fidelik işi başladı…
2013’ün Aralık ayında Nusret Bey’in
vefatından 15 gün önce, şirketteki Koç Grubu’nun
ve Nusret Bey’in hisselerini Kagome satın aldı. O
sırada Koç Grubu finans, beyaz eşya, otomotiv ve
enerji sektörlerin dışındaki sektörlerden çekilme
kararı almıştı. Vehbi Koç’un ve Semahat Arsel’in
Tat’a verdiği önem bilindiği için, Dr. Nusret
Arsel’in tarıma dayalı sanayiye olan inancı, güveni
sayesinde Tat, bu işin dışında kalmıştı. Japonlar
önce “Koç Grubu sektörden ayrılırsa” diye durumu
sorguladılar. Nusret Bey’in sağlığı bozulunca da
kaygılandılar. Fiyat-hesap formülüne göre bir
hesap yapıldı. Japonlar bunun üzerine formülün
iki katını vermeyi teklif ederek şirketi satın almak
istediler. Semahat Hanım “Her şey para değildir”
dedi. Sonunda Japonlar şirketi satın aldı. Fakat
biz United Genetics Türkiye olarak kendimizi hâlâ
Koç Grubu gibi düşünüyoruz. Zaten Tat Genel
Müdürlük binasındayız. Ben 2001 yılından bu
yana genel müdürlük görevini sürdürüyorum.
Tat bir başarı hikâyesi... Bunun sırrı
konusunda benim vardığım sonuç yöneticilerinin
sağlam bir aile hayatı olmasıdır. Eski yöneticileri
de Vehbi Bey’in tezgâhından geçmiş, ağır
insanlardı. Mülakatta önce “baban ne iş yapar”
derdi Vehbi Bey. “Memur” dedin mi bir artıdır. “Evli

misin?” derdi, “Evet” dedin mi bir artı, son olarak
da “Çocuğun var mı?” derdi, varsa bir artı daha. O
zaman “Ailesi var, mesuliyeti var” diye düşünürdü.
Bir gün Japonlar geldi, Vehbi Bey bana
döndü, “Nerelere götüreceksin?” dedi. Ben de
“Efendim Bergama, Efes, Kuşadası...” derken
Selim Bey önünü ilikledi ve masanın ortasına
atladı: “Efendim Karacabey fabrikası, Yenişehir
fabrikası, Balıkesir fabrikası…” diye saymaya
başladı. Benim aklıma hiç gelmemişti. Vehbi Bey,

Koç’muş. Ben o toplantıda yoktum ama Rahmi
Bey “Bu daha ham, daha yeşil” demiş. Bizim
kuruluştan beri hırslarımız yoktu ama “biz en
kaliteli salçayı yaptıracağız, en iyi salçayı
yaptıracağız” diye çok uğraştık.
O zaman Türkiye’de tohum işini bilen
ziraatçı, ziraat fakültelerinde tohum birimi yoktu.
Ziraat mühendisine “Sen hiç domates tohumu
gördün mü?” diyordum şaka olsun, gülsün diye.
“Görmedim” diyordu. Çekirdeği, tohum halbuki…
Eskiden çiftçi verimi düşük hastalığa dayanıksız
ucuz tohum alıyordu. Bir dönüme normalde 2 bin
750 tane fide dikilmesi lazım. Çiftçi, 2 bin 750
fide için 50 gr tohum atıyordu eskiden. Ondan 3
ton domates alıyor ve buna seviniyordu. Ne o
kazanıyordu ne de fabrika. Piyasadan aldıkları
tohumun kilosu 50 dolarken, biz kilosu 800
dolara melez tohum getirdik. Çiftçi “bu pahalı,
olmaz” dedi. Sonra fabrika fide yapıp vermeye
başladı ama yine olmadı, bu seferde fazla deyip
fideleri yoluyorlardı. Ondan sonra 1997 yılında
İtalya’dan “know-how” alıp fenni fidelik kurduk.
Biz tohumu telef etmiyoruz. Fideler kökünde,
toprağıyla geliyor. Onun için çiftçi gelip bizden 2
bin 750 tane fide alıyor. Kazıp tarlaya dikip
suluyor böylece domates tarımının %50’si
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ellerini birleştirdi gözlerini kıstı ve “sen oyundasın
hâlâ” der gibi baktı. O nesil daha sertti.
Vehbi Bey’in bu işe çok önem verip hatasız
bir sistem başlattığını biliyoruz. Şu an her ovanın
etrafı fabrikadan geçilmiyor orada. Vehbi Bey’in
isteği gerçekleşti: Memleket kazandı. O “İlla ki
ben kazanayım” demiyordu. İlk işe girdiğimde 20
yaşındaydı Tat ama sanki yüz yıllık, köklü bir
şirket gibiydi, meğer çiçeği burnundaymış. Şimdi
biz 30 yıllık olduk, o 50 yıllık oldu…

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“B ABAM V E OĞL U M LA AY N I M A K I N E D E ÇA L I Ş T I M ! ”
Sabahattin Barut
Emekli Dolum Operatörü

Mustafakemalpaşalıyım. 1966 senesinde
Tatkavaklı köyünde doğdum. Babam Şerafettin
Barut, 1969 senesinde Tat konserve
fabrikasında çalışmaya başlamış. Ben de 1984
yılında Tat’ta çalışmaya başladım. İşe girdiğimde
18 yaşındaydım. Bu bölgede tek büyük işletme
Tat fabrikası idi. Yaz sezonunda geçici işçi
olarak çalışıyordum, kışın okula devam
ediyordum. 1986 senesine kadar böyle çalıştım.
Askerden geldikten sonra 1989’da kadroya
girdim, 2014’te emekli oldum.
Tatkavaklı’daki diğer aileler gibi biz de
domates ekerdik. 14-15 yaşında idim, domates
teslim etmeye giderdim. Akşamleyin biz römork
indirmek için fabrikaya gelirdik. Babamın yanına
giderdim. Sezonda avlu domates dolardı.
Römorkları indirmek için mecbur beklerdik.
Trafonun yanında asfalt alttan sıcak oluyordu.
Orası otel gibiydi. Çiftçiler orada yatardı, sırası
gelen römorkunu indirirdi. 1984’ten 1992’ye
kadar babamla aynı makinede çalıştık. Sonra
oğlum Hilmi Barut da üç sene çalıştı burada.
Babam ve oğlumla aynı makinede çalıştım!
Babadan oğula, oğuldan toruna… O dönem üç
kuşak burada buluştuk. Bizden Haberler
dergisinde bizimle ilgili bir yazı da yayımlandı.

2014 yılında Semahat S. Arsel, Sabahattin Barut’un oğlu Hilmi Barut ile birlikte.
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Ağustos 2014 tarihli Bizden Haberler dergisinde yayımlanan Barut ailesi haberi.

Biz yazın salça, kışın hazır yemek yapıyorduk;
yaprak sarma, barbunya… Ben çalışmaya
başladığımda makineler yarı otomatikti. Elle
müdahale edilen kısımları da vardı. Mesela ben
makineyi devreye alacağım zaman bunu elle
yapıyordum. Domatesin suyunu makineye elle
çekiyor, pompaları elle çalıştırıyordum. Biz
zahmet çektik ama sonradan gelenler hep rahat
etti. Elektrik kesildiği zaman buharı
kapatacaksın, dışarıya vereceksin. Vermezsen
5-10 dakika sonra ya salçayı yakarsın ya da su
dolar. Tabii biz böyle bir şey yaşamadık, dikkat
edersen sıkıntı yok. Şimdi elektrik kesildiği
zaman makine otomatik olarak devreden çıkıyor.
Sezonda kimse kimseyi görmez. Kışın biraz
daha farklı, kışın daha çok hazır yemek
yapılıyor, bakım oluyor fabrikada. Şimdi
ketçap, mayonez var. Fabrika büyüdü, bölümler

değişti. Eskiden ketçapı da hazır yemeği de
salçayı da bezelyeyi de aynı binada
yapıyorduk. Şimdi ketçap, mayonez farklı
yerde, bezelye ile hazır yemek ayrı yerde.
Şirket büyüdükçe kapasite arttı. Fabrika
kurulduğunda kapasite 400 tonmuş, şimdi
sadece Mustafakemalpaşa fabrikasının
kapasitesi 3 bin ton. Fabrika büyüdükçe,
kapasiteyi arttırdıkça önce Balıkesir fabrikası,
sonra Torbalı fabrikası kuruldu. 4 bin ton
kapasiteli Karacabey var. 1997’de Balıkesir Tat
fabrikası kuruldu, oraya çalışmaya gittim.
Ondan sonra Torbalı Tat fabrikası kuruldu,
orada da çalıştım.
Biz şirketten memnunduk, şirket de bizden
memnundu. Çalışan müdürlerimiz de bizden
memnundu. Bir ağabey kardeş gibi bir aile
ortamı vardı yani. Tat’ta arkadaşlık da iyiydi.
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Aile gibiydik. Çalıştığım arkadaşlar da hep
benim yaşımdaydı, sonra benden küçükler
geldi. Hepsi tanıdıktı, babalarını tanıyorduk.
Bir cemiyetimiz olduğu zaman hepimiz
birbirimizi çağırırız. Kavga gürültü hiç
görmedim. Sezonda bağrışmalar olur ama iş
için, şahsi değil. Sevk devam etsin, domates
gelsin diye. Sosyal aktivitelerimiz de vardı.
Çalışma ortamımız çok iyiydi. Eskiden
fabrikadaki eski çay ocağının arkasında kahve
ve voleybol sahası vardı. Kışın öğlen
saatlerinde toplanılır herkes voleybol oynardı.
Bir saat istirahat zamanı olurdu. 10 -15
dakikada yemek yer, sonra bahçede futbol
oynardık. Birimler arası maçlar olurdu. Mesela
kazan dairesi, kutu fabrikası, ambar, üretim,
insan kaynakları ayrı takım çıkarırdı. Şimdi
fabrikalar arası turnuva oluyor.

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“VEH BI BE Y’IN D ÖRT Ç OCUĞ U VA R D I A M A
BEŞINCI Ç OC U ĞU TAT ’T I ”
Selim Çomu
Emekli Genel Müdür

fabrikaların bir kısmı İstanbul hali civarında
toplanmış imalathanelerdi. Halden sebze ve
meyve alıp, konserve yapıyorlardı. Ham madde
ne kadar taze olursa kalite de o kadar yüksek
olur. O nedenle Tat fabrikasına ürün günübirlik
gelir ve işlenirdi.
Fabrika açıldığında daimi kadro yaklaşık 40
kişi kadardı. Mevsimlik işçi alınıyordu köylerden.
Yazın çalışan sayısı 300 kişiye çıkardı. Bölgedeki
ilk fabrika Tat oldu. Sanayinin getirdiği bir
canlılık yaşandı. O zaman Mustafakemalpaşa’da
iki banka vardı: İş Bankası ve Ziraat Bankası.
Fabrika açılırken Yapı ve Kredi Bankası da şube
açtı. O zamanki umum müdürümüz değerli bir
mühendisti, Visalettin Vardar. İsviçre Migros
firmasından imalat konusunda yardım aldık.
Fabrika kurulurken %5’lik bir hisse ile ortak olan
Migros’un İsviçre’de imalat fabrikası vardı. Üç
sene kadar bize müşavirlik yaptılar. İşler yoluna
girdi. Ortaklık bir süre daha devam etti. Fabrika o
zaman 5 bin tonluktu, sonra 10 bin tona
çıkarılmasına karar verildi. Bunun için teşvik
almamız lazımdı. Bakanlığa gittik. Ama teşvik, o
küçük hisse yüzünden Yabancı Sermaye
Dairesi’ne takıldı. Çözmek için çok uğraştık.
Başlangıçta bunun gibi sıkıntılı dönemler
yaşadık. Fabrika büyüdü ve büyümeye devam

etti. 5 bin tondan 8 bin tona daha sonra 20 bin
tona çıktık. Karacabey’den ikinci fabrikayı aldık,
o da 10 bin ton fazlaydı.
Tat’ın kuruluşundan biraz daha bahsedeyim.
Fabrika kurulduğunda çiftçi çok mutluydu. Eğitim
aldılar aynı zamanda şirketten avans, tohum,
fide, gübre ve ilaç aldılar. Para kazandılar, daha
çok ürettikçe daha fazla para kazandılar. Vehbi

1988’de Tat deneme tarlası.
Soldan ikinci Selim Çomu,
üçüncü Dr. Nusret Arsel,
dördüncü Tunç Uluğ (solda).

Ben Malatya’da, 1935 senesinde doğdum.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun
oldum. 1960 ile 1967 seneleri arasında Ereğli
Demir ve Çelik fabrikasında çalıştım. Sonra
Kanada’ya gittim. Altı ay orada kaldıktan sonra
Türkiye’ye döndüm. 1967 senesinde Koç
Holding’de, Tat Konserve’de muhasebe müdürü
olarak işe başladım. 1983 senesinde Tat
Konserve’nin genel müdürlüğüne terfi ettim.
Tat’ın üçüncü genel müdürü olarak on yıl bu
görevi sürdürdükten sonra 1993’te emekli oldum.
3 Ekim 1967’de kurulacak olan Tat Konserve
fabrikası için Mustafakemalpaşa’da arsa alındı.
Arazinin bir kısmı bataklıktı, macerası da çok
oldu. Köylüler o zamanlar rahmetli Vehbi Koç
Bey’e “Bizim köye yaptırın fabrikayı” diyordu.
Amerika’dan gelen ziraatçı Mr. Fuller, çevreyi
gezdikten sonra fabrika için en iyi yerin Tokat
olduğunu söyledi. Fakat Tokat’ın uzak olması ve
orada çalıştıracak eleman bulmanın zorluğu
nedeniyle ikinci yer olan, Karacabey Ovası tercih
edildi. Vehbi Bey’in dört çocuğu vardı ama
beşinci çocuğu Tat’tı…
Tat kurulmadan önce Vehbi Bey, Mr. Fuller’e
domates, salça ve konserve ile ilgili her şeyi çok
iyi etüt ettirmişti. Daha önce konserve

1988’de Mustafakemalpaşa
fabrikası. Soldan sağa: Ercan
Bayramlı, Temel Emre, Dr.
Nusret Arsel, M. Ali Çınar ve
Selim Çomu (sağda).
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Bey, köylülerin çok duasını aldı. O zamanlar bize
Rossi & Catelli makineleri tavsiye edilmişti. Başta
küçük bir T30 aldık. Biraz daha büyük olan T60’a
geçtik. T90 aldık ama binanın içerisine
sığmıyordu, biz de dışarıya koyduk. Böylece
gelişmeye başladık. Hatay’da bir fabrikada T30
vardı, çalıştıramamışlardı. Onu da Karacabey
fabrikasına aldık. Bu makineler günde T30,
300 ton; T60, 600 ton; T90 da 900 ton domates
işliyordu. O dönem sebze; fasulye ve bezelye
konserveleri de ürettik. Ancak o zamanlar
konserve Türkiye için yeni bir şeydi, taze sebze
bulanabildiği için çok satılmıyordu. Aynı şekilde
hazır yemek konserve de ürettik onlar da az
miktarda satılmaktaydı.
Türkiye’ye ilk aseptik hattını Tat getirdi. Bu
konularda da Tat öncü bir kuruluştur. Tenekeler
büyük firmaların başına dert oluyordu. Aseptik
dolumu geliştirdiler. Aseptik; 200 kiloluk içi
alüminyum, dışı plastik bir torba. Hatta onun bir
tonluğu olanları da var ama biz korkudan,
dolduramayız diye, 200 kiloluğunu almıştık.
Aseptiği sipariş ederken Vehbi Bey’e haber
verdik. Vehbi Bey’de “Selim, bu hattı al ama
sonra hesap makinesi gibi ucuzlamasın, demode
olmasın” dedi. Biz de öyle olmamasını umarak en
gelişmiş, en ileri teknoloji ile imal edeni seçtik.

“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“TAT ÜR ÜNL E RI TARIFL E R E L EZZET K ATA R ”

“ BU RADA OL MAKTAN MU T L U YUZ ”

Sertaç Erenmemişoğlu

Sezgin Işık

İnsan Kaynakları Direktörü

Dolum Operatörü

1971 yılında İstanbul’da doğdum. Ekonomik
imkânları sınırlı ama evlatlarını en iyi şekilde
okutmaya çalışan bir ailenin bireyiydim. Zor
şartlarda Saint Benoit Fransız Lisesi’nde
okudum. Daha sonra 1994 yılında İTÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İTÜ
Mühendislik Yönetimi yüksek lisansına
başladım ve akabinde 1995 yılı Mart ayında
Koç Holding Personel Koordinatörlüğü’nde
çalışmaya başladım. O günden beri Toplulukta
farklı görevlerde bulundum.
Çocukluk ve gençlik yıllarım İstanbul’da
geçti. Türkiye’de gross marketlerin
bulunmadığı geleneksel kanal ve yerel süper
marketlerin ağırlıklı olduğu dönemlerdi.
Komşuluk üst seviyedeydi, yaşıt komşularımız
ile kardeş gibiydik. Mahalle bakkallarımızı iyi
tanırdık onlar da bizi aynı şekilde tanırdı.
Mahalle sakinlerine en kaliteli ürünleri seçerek
tavsiye ederdi. O günleri hatırladığımda
bakkalımız Fuat ağabeyi özlemle anıyorum.
Fuat ağabey işinin başına sabah altıda gelir
akşam dokuza kadar hizmet etmeye devam
ederdi. Dürüst, yardımsever ve iyi bir insandı,

bakkalımızdan öte komşumuz sayılırdı. Fuat
ağabey dükkanında Tat ürünlerini sürekli
bulundurur müşterilerine de önerirdi. O
dönemler zincir mağazalar da şimdiki kadar
yaygın değildi, mahalleli olarak ihtiyacımız da
yoktu belki de. Bu yüzden muadil ürün
arayışımız da olmazdı. Ürün kaliteli olup, iki
adım ötemizde bulununca zincir mağazaya
gitmeye de oralardan taşımaya da ihtiyacımız
olmuyordu.
Bizim evimize Tat salça ve konserve
ürünleri dışında muadil başka bir ürün girdiğini
anımsamıyorum. Rahmetli annemin yemekleri
hem komşular hem de aile yakınlarımızca çok
beğenilir, tarifleri ısrarla istenirdi. Bugün bile
halen bana ve kardeşime annemin
yemeklerinin ne güzel olduğu hatırlatılır. Ancak
şimdi daha iyi anlıyorum ki kendisinin kalın
defterine elleriyle yıllarca not aldığı tariflere
daha da lezzet katan kendi el becerisinin
yanında titizlikle seçtiği malzemelermiş. Tat
ürünleri de bunlar arasında başı çekiyormuş.
Genç bir profesyonel olarak çalışma
hayatıma Koç Holding Personel Bölümü’nde
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başladığımdan beri pek çok Topluluk
şirketlerimiz ile çalışmalarımız olmuştu. Tat,
Topluluğumuz içinde o tarihlerde de önde
gelen firmalardan birisiydi. Tat IK ekipleri
dışında o zamanlar genel müdürlük görevini
sürdürmekte olan Namık Bayraktaroğlu Bey ile
bir görüşmem olmuştu, kendisi bana domates
işini fevkalede başarılı bir şekilde anlatmıştı. O
dönemlerden ismini anmadan geçemeyeceğim
bir diğer değerli büyüğümüz ise Temel Emre
Bey’dir. Kendisi holdinge geldiğinde mutlaka
ziyaretimize gelir esprili ve sıcak yaklaşımıyla
günümüze tat katardı. Daha sonra da Tat ile
pek çok projede birlikte çalışmaya devam
ettik. O zamandan sonra Toplulukta farklı
görevlerde bulundum ama Tat’ta İK Direktörü
olarak göreve başlamamda Tat’ın bende
oluşturduğu işindeki liderliği, kurumsal imajı
ve olumlu çalışma ortamının etkisi yüksek
olmuştur.
Tüm Tat ailesine şahsım, ailem ve ekibim
adına daha nice başarılı 50 yıllar diliyorum.
Tat’ın yeni nesillerin de yaşamlarına lezzet
katmaya devam edeceğinden eminim.

Tatkavaklı’da, 20 Nisan 1979’da
doğdum. 1995 yılında Tat
fabrikasında geçici işçi olarak, üretim
bölümünde çalışmaya başladım.
1999 ile 2000 yılları arasında
askerliğimi yaptım. 2001 yılından
sonra tekrar Tat fabrikasında
çalışmaya başladım, 2006 yılından
beri de kadrolu olarak üretim
bölümünde çalışıyorum. Şimdi
konservede, salça bölümünde
pastörize dolum operatörüyüm.
Babam Mehmet Işık, ağabeylerim
Bülent Işık, Sezgin Işık hepimiz Tat
fabrikasında çalıştık. Babam ve
ağabeyim Bülent Işık emekli oldular.
Çocukluğumuz burada, fabrika
bahçesinde geçti. Öğrenciyken
yazları burada çalıştık. Burada
olmaktan mutluyuz. Çalışanlar
tanıdık. Babam zamanında
müdürümüz Ali Onur Bey ile çalışmış.
Ali Bey “Kolay gelsin, baban nasıl?”
diye sordukça mutlu oluyorum.
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“ TAT ” L I Z A M A N L A R

“ HAM MADDES INDEN NIHAI MAMULE KADAR SIZ DE N
OL AN BIR S IS T EMI KU R U YORSUNUZ ”

“İLK YILLARDA Ç OK Z ORL UK Ç EK T I K ,
SO N RA H E R ŞE Y D Ü Z E N E G I R D I ”

Tunç Uluğ

Şerafettin Barut

Emekli Genel Müdür

Emekli İmalatçı

Ben 1942, Tatkavaklı doğumluyum. 1969 yılında
askerden geldim ve Tat Konserve fabrikasında,
kutu dairesinde işe başladım. Burada 25-30 kişi
kadar çalışmaktaydı. Bir sene kutu dairesinde
çalıştıktan sonra salça hattına, imalathaneye
geçtim. İki sene soğutmalar bölümünde kaldım.
On sene boyunca da salça imalatta çalıştım.
Başta iki makine vardı, sonra üç olmuştu. O
zamanların makineleri şimdiki gibi otomatik
değildi. Elle çalışıyordu; in aşağı, çık yukarı.
1969 yılında fabrikanın dışında kanallar
vardı. Domatesler traktörlerde kasalar içinde
geliyordu. Kasalar orada kanallardan içeri
dökülüyordu. Zaten bir hat, sekiz de bant vardı.
Kanallardan içeri giren domatesin çürükleri
kadın işçiler tarafından ayıklanıyordu.
Domatesler sterilize edildikten sonra eleklere,
eleklerden de suya, kazanlara atılırdı. Oradan da
biz çekip, pişirmeye götürürdük. Fabrikada
domatesin kampanya zamanı başladığında,
imalatta 12 saat çalışırdık. Üç ay, izin
yapmadan, hafta sonları da dahil çalışırdık. Çift
vardiya vardı. Rahmetli biraderim Necmettin
Barut ile birlikte çalışırdık; bir vardiyada o vardı,
bir vardiyada ben. Bizim zamanımızda konserve
çeşidi de çoktu: fasulye olsun, bamya olsun,

bezelye olsun. Konserveler ilk binada
yapılıyordu, iki hattın biri domates, biri konserve
hattıydı. İlk başlarda bin ton, bin 500 ton
domates işleniyordu. Hem de üç ay hiç
durmadan… Sonra seri üretime geçtik ama ilk
dört beş sene hep mücadeleyle geçti. Üretim
seneden seneye arttı. İlk yıllarda çok zorluk
çektik, sonra her şey düzene girdi. Bir daha
kimse sıkıntı çekmedi. Ben, 23 yıl çalıştıktan
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sonra, 1992 yılında emekli oldum. Tat Konserve
fabrikasında en unutamadığım anıların başında
Vehbi Bey’in ziyaretleri gelir. Bir de öğlen
arasında maç yapardık. Top sahası buraya
yakındı. Hep birlikte top oynardık. Oğlum
Sabahattin Barut, 1984 yılında Tat’ta işe
başladı. Ben emekli olana kadar birlikte
çalışmaya devam ettik. Torunum Hilmi Barut da
burada çalıştı. Üç kuşak aynı yerde çalıştık yani.

Ben 1936, Diyarbakır doğumluyum. Babam
Diyarbakırlı, annem İstanbullu. Kadıköy’de 35.
İlkokul vardır. İlkokulu orada okudum. Sonra
Saint Joseph’e gittim. Sekiz sene yatılı
okudum. Saint Joseph’i bitirince sonradan
Boğaziçi Üniversitesi adını alacak olan Robert
Kolej Mühendislik Okulu’na devam ettim ve
oradan 1960 senesinde mezun oldum. 24 ay
askerliğimi yaptım. 1963 senesinde Colombia
Üniversitesi’ne gittim. 1964’de de yüksek
makine mühendisi olarak mastırımı aldım.
1967 yılına kadar Amerika’da kaldım. O süreç
içinde eşim Judith ile tanışıp orada evlendim.
Hem ülkem, hem kendi adıma Türkiye’de daha
faydalı olacağıma inandığım için eşimle
beraber 1967’de Türkiye’ye geldik.
Türkiye’ye döndüğümde Saint Joseph’li
bir arkadaşımın “Sen niye Koç Holding’e
başvurmuyorsun?” demesi üzerine 1967’nin
sonbaharında Koç Holding’e başvurdum. O
müracaatımda Tanju Köseoğlu vardı. Robert
Kolej mezunu iyi bir yöneticidir. O
görüşmelerin neticesinde bana iş teklif edildi,
Koç Holding’e girdim. Tanju Bey’in altında
mühendis olarak çalışmaya başladım. Ben
makine mühendisi olduğum için bana iki tane

1988’de Kagome Başkan Yardımcısı Yoshihira Shimoura, Tat’ı ziyaret etti. Soldan sağa:
Yüksel Pulat, Shimoura, Vehbi Koç, Tunç Uluğ.
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önemli -benim önemli gördüğüm- iş verdiler.
Her ikisi de saha işiydi. Tat Konserve ve
Divan Oteli Restoranı’nın inşaat işleri devam
ediyordu. Her iki iş için kontrol mühendisi
olarak görevlendirildim.
1969 ile 1976 yılları arasında Aygaz’da
umum müdür muavinliği yaptım. 1976
senesinde Aygaz’dan, Tat’a umum müdür
olarak gittim. 1979’a kadar da Tat’ta görev
aldım. 1979 ile 1981 seneleri arasında
RAM’da umum müdürlük yaptıktan sonra
emekli olduğum 1997 yılına dek sırasıyla
Koç Holding’te Enerji ve Turizm Grubu,
Tüketim Grubu ve Dış Ticaret Grubu
başkanlıklarında bulundum. Bu sırada beş
sene de Tat bana bağlı oldu.
Vehbi Koç’un en büyük vasıflarından biri
de ülkenin ihtiyacı olan birçok sanayi
ürününü mümkün olduğu kadar süratle
devreye sokmak yani o alanlara girmekti.
Fakat kendisi tarımsal ürünlere daha çok
ehemmiyet veren bir insandı. Sanayi

ürünlerinin çoğunun ham maddesi dışarıdan
geliyordu. Belli bir teknoloji ile ara mamul
olarak gelenler de vardı. Hâlbuki domatesin
vatanı Türkiye. Dolayısıyla bu ürünü
geliştirmek önemliydi. Bulunduğunuz bölgeyi
refaha kavuşturuyorsunuz yani köylüye yeni
bir imkân tanıyorsunuz. Hiç bilmediği bir
imkânı getiriyorsunuz. Ve bu getirdiğiniz
imkânın neticesinde de siz bir sanayi
kuruyorsunuz. Ham maddesinden nihai
mamule kadar sizden olan bir sistemi
kuruyorsunuz. Bu hem sanayiciye hem de
üreticiye büyük bir fayda teşkil etmekte.
Biz salça üretiyoruz, halkın nezdinde
ürettiğimiz fabrika salçası ile evde yapılmış
salçanın farkı yok. Ha evde yapılmış, ha
fabrikada üretilmiş… O, fiyatına bakıyor.
Tabii pazarlamanın da burada çok büyük
önemi var. O zaman reklamlar yaptırılıyordu.
Hem salça hem ketçap hem de çeşitli
konserveler üretiyorduk. Bezelyenin süresi
çok kısıtlı, mayıs ayında çıkar, biter. Bezelye

konserve yapıyorduk. Ondan sonra haziran
ayı geliyordu, domatese doğru geçiyorduk.
Ekim, kasım… Aralık ayına geldiğimiz zaman
bu sefer de fasulye konservesi yapıyorduk.
Hazır dolma, patlıcan bu gibi konserveleri
yapıyorduk. Aynı şekilde barbunya fasulye
yapıyorduk. Turşu yaptık. Değişik ürünler
vardı, biz biraz daha geliştirdik.
Vehbi Bey, Ağustos tatillerinde 15-20
gün yazlığa giderdi. Mustafakemalpaşa’dan
mutlaka geçer, yönetim kurulu toplantısı
yapılmasını isterdi. Toplantılarda pek fazla
konuşmazdı. Zaten Vehbi Bey’in âdetidir
eğer bir yönetim kurulu toplantısı olacaksa,
bir gün önce sizi çağırır, oturur;konuşulacak
konuları sizinle A’dan Z’ye gözden geçirir,
sual soracağı noktalar varsa o noktaların
üzerinde durur, eğer yeteri kadar cevabını
almamışsa bir yere not eder cevabı sizden
mutlaka isterdi.
Tat Konserve’nin kuruluşunda ihracat
yapma düşüncesi ile çalışmalar yapıldı.

Türkiye’de salçanın rakibi ev salçası olduğu
için pazarlamanın zorluğunu da düşünerek,
kaliteli salça ürettiğimiz için ihracat
kapısının her zaman açık olduğunu Vehbi
Bey söylemiştir. Dolayısıyla yalnız
İngiltere’ye değil onun yanında İtalya’ya ve
diğer Avrupa ülkelerine de ihracat
yapıyorduk. Benim gördüğüm kadarıyla
Japonya’ya yaptığımız ihracatın Tat
Konserve’nin büyümesinde, gelişmesinde
önemli bir rolü oldu. Japonlar eğer bir ürünü
alacaksa o yiyecek bir ürün ise, gidip nerede
yapıldığını tetkik eder. Şartlarını yerinde
görür çünkü sağlıkla ilgili bir husustur.
Japonlar da bize gelip bizden salça almak
için temaslarda bulundu. Bizim yaptığımız
salçalardan numuneler istediler, gelip
yerinde tetkik ettiler. Bir ürünün kalitesi
yalnız ve yalnızca ürünün kendinde değildir
ambalajı da kalitenin bir parçasıdır. Çok
detaylı kontroller yaptılar. Salça almaya
başladılar. Sonra bize bir yaklaşımda

bulundular. “Tamam, sizin salçanız iyi,
fiyatınız uyuyor ama biz rengini daha da
iyileştirmek istiyoruz” dediler. “Nasıl
yapacaksınız?” diye sorduk. Dediler ki “Biz
size makine verelim”. “Reverse Osmosis”
sistemiyle salçanın rengi daha kırmızı
oluyor. “Biz makineleri bedava veririz,
deneme yaparsınız, ancak oradan çıkacak
olan salça yine bize döner, başka birilerine
bunu satmazsınız” dediler. Biz tabii hem bize
bedava geldiğinden, hem yeni bir
teknolojinin gelmesinden dolayı hemen razı
olduk. Bir gün kalktılar, geldiler: “Biz sizden
aldığımız salçanın ana maddesini daha iyi
bir şekilde sizin tarafınızdan üretilmesini
istiyoruz. Size iki tohum şirketi getireceğiz.
Bu iki tohum şirketi ile siz anlaşın. Burada
bir tohum şirketi kuralım. Onlar da size
ortak olsunlar. O tohumlarla üretilmiş olan
salçayı üretin o salçayla meydana gelecek
ketçapı da biz satın alacağız” dediler. Tat
Tohum Şirketi de böyle doğdu.

1985’te RO hattının açılış töreni
sırasında (solda).
1986’da Kagome Başkanı Eikichi
Kanie ve Tunç Uluğ (altta).
Tunç Uluğ ve Dr. Nusret Arsel
1988’de Mustafakemalpaşa fabrika ziyareti dönüşünde (sağda).
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Bir anımı anlatayım. Fabrikanın kuruluş
zamanları… Domatesi alıyorsunuz,
yıkıyorsunuz, efendime söyleyeyim
parçalıyorsunuz, ısıtıyorsunuz nihayetinde
salça haline getiriyorsunuz. Bu arada
domateslerin artıkları yani kabukları, posası
kalıyor. O posa kuvvetli bir posaydı. O
zamanlar o posayı biz nereye atacağımızı
bilmiyorduk. Kalktık fabrikanın yanındaki boş
araziye bıraktık. Bir gün köylünün biri geldi
bize dedi ki: “Siz bunları buraya
bırakıyorsunuz, sinek doluyor, ben bunları
alayım siz de sinekten kurtulun”. “Ne kadar
güzel” dedik. Aldı onları 500 metre gitti,
gitmedi bir çadır kurdu. Beyaz bezden
tulumunu çıkarıp, domates posasından salça
yapmaya başladı. Orada bize rakip çıktı.
İnanılır gibi değildi. Tabii daha sonra
imalatımız ilerleyince yeni üniteler aldık,
domatesten geriye hakiki manada sadece
kuru kabuk kalıyordu. Onlar da yem olarak
kullanılıyordu.
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makinelerimiz 3 tonluktu. 1985 yılında
İtalya’dan yeni makineler geldi, bu makineler
ile saatte 8 ton işleyebiliyorduk. Sonra
fabrika içinde daha büyük bir yere geçtik.
1989’da yeni bir makine daha geldi, bu
makine ile saatte 16 tona çıktık.
Ben 1976’da geçici işçi olarak Tat’ta
çalışmaya başladığımda fabrikadaki üretim
salça ağırlıklıydı; bezelye gibi çeşitler de
vardı. Patlıcan kızartma, barbunya, yaprak
sarma gibi hazır yemekler de yapılıyordu. O
zamanlar meyve suyunu da, hazır yemek
çeşitlerini de burada üretiyorduk. Hazır
yemek bölümünde sadece yaprak sarma
bölümünde 200-250 işçi çalışıyordu. Elle
sarılıp, kutulara yerleştiriliyordu. Önce
pişmeye, sonra ambara ve sonra da sevkiyata
gidiyordu. Zaman içinde makineler geldikçe
el ile imalat sona erdi.
Günde aşağı yukarı 500-600 römork
domates geliyordu. Bu da yaklaşık 3 bin ton
domates eder. Domatesler işlendikten sonra
500-600 ton salça elde ediyorduk. Domates
geldikten sonra hortumlar kullanılarak havuza
indirilirdi. Daha önceleri kasalar ile
taşınırmış, artık öyle değil. Havuzda yıkanan
domatesler, taşıyıcı bantlara geçirilirdi.
Karşılıklı sekiz, on kadın işçinin çalıştığı
bantlarda domatesler ayıklanırdı. Çürükleri,
çürük domates hattına gider, atılırdı.
Ayıklanan sağlam domatesler önce kıyılmaya
sonra da ısınmaya geçerdi. Şimdi de aynı,
değişen pek bir şey yok. Sadece üretimin
tonajı değişti. O zamanlar makineler 3
tonluktu, şimdi 10 tonluk makineler var. Ben
çalışırken en son “D 60” salça makinesi
vardı, 6-7 ton salça çıkarırdı.
1982 yılında kadroya geçtim. O zaman
yazın 12 saat, kışın da 8 saatti mesai. Ama
bazen cumartesi günleri çalışmamak için
günde 9-10 saat çalışıyorduk. Pazar günleri
tatildi. Kampanya zamanı 15 gün gündüz, 15
gün gece kalıyorduk. Günde 12 saat çalışıyor
ve fazla mesai ücretimizi alıyorduk. Bu
sayede kazancımız çok iyi idi. Tat çok iyi bir
firmadır. Keşke hep Vehbi Koç gibi patronlar
olsa. Onun sayesinde çocuklarımı okuttum,
ev aldım, çok iyi kazancım oldu.
Fabrika içinde sürdürdüğümüz
arkadaşlıklar fabrika dışında da devam
ederdi. Sosyal aktivitelerimiz olurdu. Mesela
kampanyadan önce nisan, mayıs aylarında
hep beraber toplanıp piknik yapardık. Memur
arkadaşlarla biz bir aile gibiydik, işçi, memur
ayrımı yapılmazdı. Burada Suuçtu Şelalesi
var, oraya giderdik. Hafta sonları çoğu zaman
fabrikadan arkadaşlarla kahvelerde
buluşurduk. O zaman küçüktü

“İLK A SEP T IK Ç IL E R BIZ DI K ”
Turhan Küçük
Emekli Dolum Operatörü

Mustafakemalpaşalıyım, ailem Bulgaristan
göçmeni. 1957 doğumluyum. Ben burada
doğmuşum, ağabeyim Bulgaristan’da doğmuş.
25 Temmuz 1975’te, lise birinci sınıfa
giderken diğer Mustafakemalpaşalı gençler
gibi Tat konserve fabrikasında geçici işçi
olarak çalışmaya başladım. 1977’ye kadar üç
sene çalıştım. İlk başladığım yıl paketleme
bölümünde görev aldım. Paketleme bölümünde
üç arkadaş çalışıyorduk. Sıcak olarak
paketleme bölümüne gelen salça önce kutular
içinde soğutulurdu. Ben 5 kiloluk kutulardaki
salçaların paketleme işini yapıyordum. Sonraki
iki yıl ise kalite teknisyeni olarak çalıştım.
Liseden mezun olduktan sonra askere gittim.
Askerden döndükten birkaç yıl sonra Tat
konserve fabrikası’nda, aseptik bölümünde
çalışmaya başladım. 1981 yılında girdiğim
fabrikada, 2006 yılında emekli olana dek hep
aynı görevi sürdürdüm.
Tat fabrikasında 25 sene bilfiil çalıştım. İlk
aseptikçi bizdik. Aseptik bölümüne İlk
girdiğimde başımızda ustalarımız vardı,
onlardan öğrendik. 200 kilo, 220 kilo torbalar
varillere konuyordu. Onların dolumu ile
ilgileniyordum. İlk yıllarda aseptik
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Mustafakemalpaşa, köylerle beraber 50 bin
nüfus vardı. Herkes birbirini tanırdı. Kardeşim
de Tat’ta, imalat kısmında çalışıyordu, şimdi
emekli oldu. Fabrikada çalışmaya başladığım
ilk yıllarda rahmetli Vehbi Koç ile tanışmamı
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hiç unutamam. O, her sezon bezelyeden sonra
ağustos ayında Erdek’e giderdi. Tatil dönüşü
mutlaka fabrikaya uğrardı. Fabrikada ilk bizim
aseptik bölümüne gelmişti. Elini öptüm… Çok
heyecanlanmıştım.
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“D O M ATES YE T IŞT IRM E K Y E T E R L I D EĞ I L D I R .
KALITELI D OM AT E S YE T I Ş T I R M EK Ö N E M L I D I R .”

“ BIZ GÖZÜ MÜ ZÜ BU RADA AÇT IK”
Volkan Tükel
Dolum Operatörü

Turhan Şengökmen
Tat Çiftçisi

Mustafakemalpaşa, Adaköy
Mahallesi’ndenim. 1957 doğumluyum.
1987’den beri aralıksız domates ekiyorum.
Daha önce kuru tarım, yonca, buğday,
ayçiçeği ekimi yapıyordum. Sonra domates
üretmeye başladım. Arazi kendimin, ekim
ve hasat zamanı Balıkesir’den gelen
mevsimlik işçilerle birlikte çalışırız. Tat
Mustafakemalpaşa konserve fabrikası ile
sözleşmem var. Tat bize fidemizi de verir,
gübre de verir, avans da verir. Ürettiğimiz
domatesi alır. Yani paran garanti!
Sözleşmeli tarım garantili tarımdır. Ben
ürettiğim bütün domatesi, 300-500 ton
domatesi Tat’a vermekteyim. Tat ile
çalışmaktan da çok memnunum.
Bence en ağır meslek, domatesçiliktir.
Mesela nisan ayı sonunda kırağı olursa
fide kurur. Başka fide ekmek zorunda
kalırsın. El işçiliği maliyeti çoktur.
Tat Mustafakemalpaşa konserve
fabrikasında satın alınırken domatesin
kalitesi ölçülür. Toprak, gübre ve domatesin
cinsi briks değerini etkiler. Domates
yetiştirmek yeterli değildir. Kaliteli domates
yetiştirmek önemlidir. Tat fabrikası,

ekimden hasada kadar hep yanımızdadır.
Sadece domates üretirken karşılaştığımız
sorunlarımızın değil, bizimle ilgili sorunların da
çözümünde yanımızdadırlar. Hiç unutmam,
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yıllar önce çocuğum ilk kez okula gidecekti. Üst
baş alacak param yoktu. Ziraat Müdürü
Necmettin Bey’e anlattım. Hemen muhasebeye
gidip, hesabıma para çıkarttı.

Mustafakemalpaşalıyım. 1984
yılında doğdum. Tat’ta geçici işçi
olarak yazları paletleme bölümünde
çalışmaya başladım. Babam Cenap
Tükel de Tat fabrikasında çalışıp,
emekli oldu. Bir yıl sonra babamın
emekli olduğu aseptik hattında bir
sezon geçirdim. Askere gidene dek
kampanya dönemlerinde iki üç ay
geçici işçi olarak çalışıyordum.
O dönemde babamla birlikte de
çalıştık. Bu biraz zor bir şey tabii…
Çünkü babamın prensipleri vardır.
Ama biliyorum ki, bu prensipler
onun uzun yıllar işini iyi yapmasını
sağladı, başarı getirdi. Sonra
üniversitede okumaya başladım.
Bilgisayar Programcılığı
Bölümü’nde okurken, okulu ikinci
yıl bıraktım. Babam, Tat’tan
arkadaşı Turhan Küçük ile birlikte
benimle bir konuşma yaptı. Turhan
Amca ile babam, ketçap ile
mayonez gibi iki sıkı dosttur zaten.
Ben de onları dinledim. Askere
gittim, 2006’da dönüşüm domates

sezonuna denk geldi ve işe
başladım. Babam da emekli
olmuştu.
Önceleri kampanya döneminde
aseptik dolum üzerine çalıştım.
Kampanya bitince yaklaşık bir yıl,
ketçap şişesinin etiketlenmesinde
görev aldım. Sonra da poşet dolum
operatörü olarak göreve başladım.
Üretimin çeşitli aşamalarında
çalıştım. Dokuz yıldır da sabit bir
makinede, tek kullanımlık poşet
ketçap, mayonez, hardal yapan bir
makinede görev yapıyorum.
Babamla, kardeşimle aynı şirkette
çalışıyor olmak güzel bir şey. Ben
zaten 6 yaşında da bu
fabrikadaydım, gözümüzü burada
açtık. Şimdi 33 yaşındayım. Bugün
yine bu fabrikanın bahçesindeyim.
Burada amirinizle bahçede çay
içerken ona rahatlıkla “ağabey”
diyebilirsiniz. Tat’ta böyle bir hava
var. Bu hava profesyonelliğin yanı
sıra aile oluşu da içinde
barındırıyor.
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Masahiro Sean Sumitomo

Katsuyuki Miwa

Director and Managing Executive Officer, Global Business, Kagome Co. Ltd.

Director & Senior Managing Executive Officer, KAGOME Co., Ltd. and Tat Gıda Sanayi A.Ş. Member

Katsuyuki Miwa received his Bachelor of Science
degree in chemistry in Tohoku University. He
started to work for Kagome Co., Ltd. in 1979, and
he acted as the Kagome Labio Project Director;
Yukijirushi Labio Co., Ltd. Director; Kagome Labio
Co. Representative Director and Chairman; Kagome

Komaki Production and Procurement Department
Factory Manager; Kagome Co., Ltd. Executive
Director; General Manager of the Division of
Production and Procurement; Production
Department, Kagome Co., Ltd. Executive Director;
General Manager of the Division of Production and

I would like to extend my heartfelt
congratulations on the 50th anniversary of
the founding of Tat Gida Sanayi A.S. I have
only the deepest respect for the enterprise
and successes of the management teams
and all others involved at Tat during this
past half century.
I first visited Tat in the summer of
2000. Tat executives held a party for us in
the garden of the MKP factory guesthouse.
They welcomed us warmly as we enjoyed
wine and fruit together. I still hold this in my
heart as one of my most cherished
memories. It goes without saying that we
immediately felt comfortable with everyone
at Tat, as they exhibited sincere goodwill
toward us as their Japanese guests.
My feelings have remained the same
since I would like to continue working with
all of you at Tat, and do my utmost for the
growth and prosperity of both Tat and
Kagome. I look forward to seeing Tat
achieve greater heights, becoming a
company that drives the global tomato
processing industry.
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Procurement; Procurement Department and
Kagome Co., Ltd. Managing Executive Director;
Director of the Division of Production and
Procurement starting from 2013. He has been the
Kagome Co., Ltd. Director and Managing Executive
Director since June 2013.

Mr. Sumitomo was born on February
3, 1961. He studied Science in Bio Chemistry
at Aoyama Gakuin University and started to
work as General Manager of Quality Assurance
for Kagome USA. He worked as General
Manager of Business Development and after
that President of Vegitalia S.p.A for Kagome.
Finally he became CEO of Global Tomato
Company for Kagome Co., Ltd.

Dear friends at TAT Foods, Many
congratulations on your 50th anniversary and
thank for your long lasting friendship to Kagome.
Great memories and its value lasts forever.
Among those of many, I can’t possibly
forget the wonderful dinner at Suna Hanım’s
home with then Kagome president Masatsugu
Ito and current Kagome Chairman Hidenori
Nishi. The conversation, in both business and

173

personal, between the two executives was so
amusing but fast and powerful as almost like a
groundstroke of a professional tennis players.
I still embrace the memory of the night and
remembering that I was so hungry in front of
fantastic Turkish feast as I didn’t get to eat
much as I was so busy translating and laughing
- a magical moment and timeless treasures to
be remembered.
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1985 or 1986, when procuring processed
tomatoes from Taiwan was starting to become
difficult, Mr. Ojima, who was Senior Managing
Director at the time, and Mr. Yukio Ishiguro (who
ultimately retired as senior managing executive
officer) went on a survey mission to Greece and
Turkey. One of the perspectives taken was whether
stable, long-term procurement of raw materials
and products of reliable quality would be possible.
Turkey was chosen in the end because the
procurement of raw materials from Greece was
assessed to have some issues. Suppliers were
narrowed down to three companies. Although third
in terms of production scale at the time, Tat was
chosen because it was a Koç Group company.
They were also impressed by the philosophy,
passion and the eagerness to learn of the head of
Tat, and they decided that they would not partner
with any other company (i.e., Mr. Vehbi Koç’s
philosophy that agriculture and food was
fundamental to a country).
At the end of 1986, Mr. Masahiko Kanie and
Mr. Ojima visited Turkey and the following
agreement was reached by the Japanese and
Turkish sides in regard to investment. With a 1%
investment in Tat equaling 250,000 dollars,
Kagome would make a 5% investment, while
Sumitomo Corporation would invest 1%. Having
Koç accept foreign investment required rather
cumbersome procedures. Because the Karacabey
plant was a separate company, the investment
was accepted at the timing of the acquisition of
this plant.
The Japanese side of this equation also
discussed this investment thoroughly at meetings
of the Board of Managing Directors (the top
decision-making body at the time). This was the
second overseas investment following that in
Taiwan Kagome Co., Ltd. Mr. Ojima wanted to do
more than just making an investment—he wanted
to roll out a new business as the next step, which

had been narrowed down to two possibilities :
a)To form an alliance in Tat’s frozen food’s
business, or
b) To embark on a joint venture in a seed
company (partly because it was difficult at the
time to import tomato seeds).
The second option was chosen by agreement
between Mr. Selim Çomu, who was GM at the
time, and Mr. Ojima.
Sumitomo Corporation, which committed to
work only behind the scenes, played an important
role in this endeavor. Also as mentioned above,
Tat’s technical team was very eager to learn. We
invited quite a few technical personnel to Japan.
We started out using Turkish/Japanese
interpreters. However, from the second such visit,
our technical exchange was carried out utilizing
English. This way of doing things ended up making
us feel that Kagome needed to learn English more.
I had the great honor of being appointed as the
first responsible person on the Japanese side to
be in charge of Turkish business, and I assumed
the post of member of the board of directors at Tat

and Tat Seeds from 1986. I had three
opportunities to meet one-on-one with Mr. Vehbi
Koç (with Selim Bey and Temel Bey as
interpreters). He asked me one question after
another, such as “What is Japanese-style
management?” and “What is Kagome’s mission as
a food company?” I still remember how impressed
I was by his enthusiasm and earnestness along
with the fact that he treated someone as young as
I was at the time as an equal.
I believe that Tat absorbed a great amount of
high-level technologies and developed into a
technology-oriented company that is equal to or
greater than Kagome. However, I believe that Tat
should unearth more of the bottomless values and
functions of tomatoes. I believe that Tat should
play a more advanced and progressive role than
any other tomato companies in Turkey. What do
you think? Do you think that this element may be
missing in your viewpoint? I am confident that Tat
will become an even better company—an
excellent company—if it can overcome this
challenge.

Dear Ms. Arzu Aslan Kesimer
Congratulations TAT for your
50th anniversary!
We, Sumitomo Group and Kagome
Ltd, have continued great, solid and
long term relationship and partnership
with TAT group. With your sedulous
support and overcoming many
difficulties we have established together
essential position and high presence of
TAT products in Japanese market.
Now Sumitomo, Kagome and TAT
are also entering to our 35th year of
partnership since 1983. We also enjoyed
our long term friendly relationship
together and we wish to further develop
our business and joint ventures between
the three parties in the future.
Best wishes and warm regards,
Takashi Yamana
Corporate Officer, General Manager,
Food & Agriculture Business Div.
Sumitomo Corporation
Tetsuro Tajima
President SC Foods Co., Ltd.
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50 YILDIR BİTMEYEN

DOMATES TUTKUSU

