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MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
Our goal is to make these products accessible all
over the world by producing the products that give
flavor to the local dishes in a quality way without
disturbing their traditionality, and to make these
products accessible all over the world due to the
intensity of today's business life and to the traditi onal pr oducts that are not possible to be made at
home and longed for years. To ensur e that it can
be accessed anytime anywhere.

BRAND HISTORY
TOMART’ın kuruluş hikayesi, bir salça markası
oluşturmaktan öte, bir çok hikayeyi içinde barındırıyor. Zira, bu yeni hikaye, kendi başarı hikayelerini yazmış, kendi alanlarında hem markalar
üretmiş hem de yaptıkları işlerle tercih edilmiş beş
iş insanının bir araya gelerek, Nam’ı diğer ‘ beşi bir
yerde’ sinerjisini oluşturmasıyla başlıyor…
Bu sebepledir ki, TOMART’ın açılış tarihi 2020,
ancak kuruluş tarihi;
Ali Uçar ‘Gaziantepli Kardeşler Otomotiv ve Ford
Ana Bayi’:1972
Aydın Erbay ‘Lescon Spor Giyim’:1992,
Süleyman Köşkeroğlu ‘Köşkeroğlu Baklava, Restorant’: 1986
Halit Müslüman ’Salça ve Makine Üretim:1960
Alper Tunga Çiftçi ’ İthalat İhracat, Sanayici ’:
2003’e dayanır.
Zira;
“Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur.”
Onlar, olduranlardı!
Bundan böyle bu beşli, ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır ’ diyerek çıktıkları yolda, Gaziantep gibi, dünyada ‘Gurme’ alanında söz sahibi
olmuş bir şehrin, evlatları olmak sorumluluğu ile
hareket ederek, ‘geleneksel salça lezzetini’ dünyaya
tattırmak amacıyla, 2019 yılında geleneksel salçayı
endüstriyel üretimle yapma kararı alarak ‘TOMART’ markasını oluşturdu. Aslında yılların tecrübeli isimlerini bir araya getiren şey, yeni bir yatırım
fırsatını değerlendirmekten öte, çocukluklarında
annelerinin ekmeklerine sürdüğü ‘salçalı ekmek’
lezzetini, tüm dünyaya tattırma heyecanıydı. Zira,
Halit Müslüman Usta’nın anlattığı salça formülü,
onların anımsadıkları tadı anlatıyordu.
Böylece, Türkiye’de ilk defa annelerimizin lezzetini sofralara getirecek olan, Kilis Organize sanayi
bölgesinde 12.000 bin metre karelik alanda kurulan ve son teknoloji makineleriyle geleneksel salça
üretmeye başlayan TOMART, hijyen ve kaliteden
ödün vermeden, katkısız ve gelenekselliği bozmadan, domates ve biberi adeta sanatla işleyerek,
ürettiği salçalara, yeni ürün çeşitliliği ‘ketçap, sos
ve pul biber’ ekleyerek, lezzet yolculuğuna devam
edecektir…

The history of TOMART, which is more than just a
brand of vegetable paste, is comprised of a number of
stories. The story began when ﬁve outstanding business people who had already written their own success
stories and created different brands in their own lines
of work were united for a unique synergy of ﬁve.
For this reason, although TOMART was established in
2020, its foundations were laid much earlier in.
1972 Ali Uçar
‘Gaziantepli Kardeşler Automotive and Authorized
Ford Dealer’
1992 Aydın Erbay
‘Lescon Sportswear’
1986 Süleyman Köşkeroğlu
‘Köşkeroğlu Baklava, Restaurant’
1960 Halit Müslüman
‘Vegetable Paste and Machinery Manufacturing’
2003 Alper Tunga Çiftçi
‘Import, Export, Industrialist’
Beacuse;
Some hope, others wait, and few make it happen.
They made it happen!
The group of ﬁve which bears the responsibility stemming from their Gaziantep roots, a culinary capital,
created the brand TOMART in 2019 to put the taste
of “authentic pepper and tomato paste” on the map
through industrial production. In fact, it was not a new
investment opportunity that brought these ﬁve experienced business people together, but the excitement
of making traditional tomato and pepper paste, which
their mothers spread on their bread in their childhood,
and making its incredible taste famous in the world.
This was motivated by the fact that, the formula, as
indicated by Master Halit Müslüman, reﬂects the taste
that evokes their childhood memories.TOMART initiated production in the Kilis Organized Industrial Zone
to bring the taste of the authentic “mothers’ recipe”
tomato and pepper paste to the table with a production
area of 12,000 thousand square meters space and state
of the art machinery and equipment. It continues to
perform its manufacturing operations without compromising the traditional taste, high standards of hygiene
and quality. TOMART, which has diversiﬁed its portfolio with “ketchup, sauces and pepper ﬂakes,” is moving
forward on its journey by maintaining its traditional
approach.
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OUR CORPORATE VALUES
TOMART için güvenilirlik en önemli değerler arasındadır. Markanın arkasındaki isimler, kökleri itibariyle çok eskilere dayanır.
TOMART ailesi en büyük sermayenin itibar olduğunu
bilir.
TOMART, yönetim olarak aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi
paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı
yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden
biri olduğuna inanır.
Bu yüzden TOMART olarak kurumsal değerlerimiz,
müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın
bize verdiği güveni artırır.
Dürüstlük, tarafsızlık, saygı ve sorumluluk duygusu,
günlük çalışmamızı belirler; birbirimizle olan ilişkilerimizi, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı
davranışımızı şekillendirir.

Reliability is among the most important values
for TOMART. The names behind the brand are
based on their roots.
TOMART family knows that the biggest capital
is reputation.
TOMART believes that our human resource,
which has a high sense of belonging and ownership as a management, is open to all developments
based on science, values information sharing and
the spirit of unity, and adopts a participatory
management approach and success-oriented
work, is one of our most important values.
Therefore, as TOMART, our corporate values
increase the trust given to us by our customers,
partners and employees.
Honesty, impartiality, respect and a sense of
responsibility determine our daily work; It
shapes our relationships with each other and our
behavior towards our customers and business
partners.

OUR MISSION
As a 100% domestic company which adheres to the
principles of high quality and integrity, our mission is to
become a brand which contributes to the Turkish
economy and local employment with an innovative
approach, o ffer the taste demanded by our customers
with TOMART assurance without compromising the
benefits and nutritious properties of plants, the most
valuable gift of nature, and inspire others to turn our
products into distinct dishes in dif ferent international
cuisines.

VISION
Toplumun “Güvenli Gıda” tüketmesine ve sektörün gelişmesine katkıda bulunarak hammaddeden
başlayarak tüm aşamalarda gıda güvenliğini ve
helal şartları sağlayarak, doğal kaynakları verimli
şekilde kullanmak ve çevre kirliliğinin kaynağında
önlenmesini sağlayarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre ve ‘marka değeri’ bırakmak.
Türkiye’nin verimli topraklarında doğan bir marka olarak, sektörün vizyoner ve lider yüzü olmaya
devam edeceğiz. Bir yandan teknoloji ile değişen
sektör trendlerini yakalıyor, öte yandan bu yenilikleri doğal dokusunu bozmayacak şekilde sisteme
dahil ederek, geleneksel üretim lezzetinin, endüstriyel tarımla olabileceğinin lideri olmanın gururunu
yaşıyoruz
Katkısız ve geleneksel üretim ile bütünleşen felsefemiz, ekosistemin dengesini koruyacak şekilde, tüketicinin bilinç düzeyini arttırmak üzerine
kurulu. Şüphesiz ki ekosistemin ana kaynağı insan.
Ve insanın beslenme ihtiyaçlarına çözüm bulmak da
gıda üretiminin temel amacı. Biz de gelişen dünya
koşullarında var olmak telaşıyla çalışan yeni neslin,
geleneksel tatları annelerimiz gibi üretme zamanı
olmadığından, onlardan miras kalan damak tatlarını yaşatmak ve bu çerçevede sağlıklı üretim ile adeta güneşin vitaminli kollarına bırakılarak, dam’a
serilerek yapılan lezzetli ama yeterli hijyen tedbiri
alınamadan yapılan ‘’anne salçasını’’ el değmeden
ancak ‘anne formülüyle üretmek için faaliyetlerimize başladık. Ürün gamımızı genişletirken, insan
sağlığı ve katkısız üretim önceliğimizdir.
Biz Tomart olarak Söz konusu alanlarda insanlara
hizmet verirken çevreye duyarlı, diğer canlıların
yaşam alanlarına da saygılı aksiyon almayı hedefliyoruz. Bu yönümüzle doğal ve katkısız üretimin
sonuçları arasında yer alan ‘ekolojik dengelerin
korunması’ ilkesine bağlılığımızı da koruyoruz.
Firma olarak dünyayı güzelleştirmeyi düstur edinirken, gelecek nesillere vefamızı göstermeyi borç
biliyoruz. Bu minvalde doğal dokunun korunduğu,
sağlıklı beslenme bilincinin günden güne arttığı
yeşil bir dünya temenni ediyoruz…

By contributing to the society’s consumption of “Safe
Food” and the development of the sector, starting
from raw materials, providing food safety and halal conditions at all stages, using natural resources
ef�ciently and preventing environmental pollution at
its source, leaving a livable environment and ‘brand
value’ to future generations.
Born in the fertile soil of Turkey as a brand, we will
continue to be a visionary and a pioneer in the industry face. On the one hand, we catch the changing
sector trends with technology, on the other hand, we
are proud to be the pioneer of the traditional production taste can be achieved with industrial agriculture
by including these innovations in the system in a way
that does not spoil the natural texture.
Our philosophy, which is unadulterated and integrated with traditional production, is based on increasing
the level of awareness of the consumer in a way that
maintains the balance of the ecosystem. Undoubtedly, the main source of the ecosystem is human. And
ﬁnding solutions to human nutritional needs is the
main purpose of food production. As the new generation, who works with the rush to exist in the developing
world conditions, does not have the time to produce
traditional ﬂavors like our mothers, it is made to live
the tastes inherited from them and within this framework, it is made by leaving the sun’s vitamin-rich
arms and laying on the roof without taking adequate
hygiene measures We started our activities to produce
“mother paste” “without touching but with” mother formula “. While expanding our product range,
human health and additive-free production is our
priority.
As Tomart, we aim to take action that is sensitive
to the environment and respectful to the habitats of
other living things while serving people in these areas.
With this aspect, we maintain our commitment to the
principle of “protecting ecological balances”, which is
among the results of natural and additive-free production.
As a company, we owe to show our loyalty to future
generations while making the world beautiful. In this
respect, we wish a green world where the natural texture is protected and the awareness of healthy nutrition increases day by day ...

PRODUCTION
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Acı Biber Salçası

Tatlı Biber Salçası

Hot Pepper paste

Sweet Pepper Paste

Katkı Maddesi ve
Koruyucu İçermez!
Free Of Additives and Protector!

2620 gr.

2620 gr.

1620 gr.

1620 gr.

720 gr.

720 gr.

360 gr.

360 gr.

Biber & Domates Karışık Salça

Domates Salçası

Pepper & Tomato Mixed Paste

Tomato Paste

Katkı Maddesi ve
Koruyucu İçermez!
Free Of Additives and Protector!

2620
2
620 gr.

2620 gr.

1620 gr.

1620 gr.

720 gr.

720 gr.

360 gr.

360 gr.

Acı Biber Salçası

Katkı Maddesi ve
Koruyucu İçermez!

Hot Pepper paste

Free Of Additives and Protector!

18 kg.

9 kg.

4.5 kg.

9 kg.

4.5 kg.

9 kg.

4.5 kg.

Tatlı Biber Salçası
Sweet Pepper Paste

800 gr.
18 kg.

Domates Salçası
Tomato Paste

18 kg.

400 gr.

400 gr.

Biber & Domates Karışık Salça
Pepper & Tomato Mixed Paste

Büyük boy 6 kg

Pul Biber
Chili Peppers

Küçük boy 2.600 gr

Dövme Pul Biber
Chili Peppers

Toz Biber

Peppers Powder

400 gr.
400 gr. - 800 gr.

400 gr. - 800 gr.

400 gr. - 800 gr.

Soslar
Sauces

Glikoz, Kimyasal ve
Katkı maddeleri içermez
Domates Sosu
Tomato Sauce

Glucose, Chemical and no additives

Süper Acı
Biber Sosu

Super Hot Pepper Sauce

Süper
Acı Sos

Acı
340 gr.

90 gr.

Domates Sosu

Biber Sosu

Acısız

Acılı

Pepper Sauce

Tomato Sauce

340 gr.

.
1620 gr

280 gr.

Makarna sosu

Nar Ekşisi

Pasta Sauce

Pomegranate Sauce

Acı
340 gr.

Makarna sosu

360 gr.

Muhammara

Pasta Sauce

Acısız
Ve Acılı

r.
720 gAcısız
340 gr.

350 gr.

Vakumlu / Vacuum
Biber & Domates Karışık Salça
Pepper & Tomato Mixed Paste

Katkı Maddesi ve
Koruyucu İçermez!
Free Of Additives and Protector!

400 gr.

200 gr.

Vakumlu / Vacuum
Kurutulmuş Sebzeler
Dry Vegetables

Kurutulmus
Dolmalık Acı Biber

Kurutulmus Domates

Dried Tomato

Dried Hot Pepper For Stuffing

24 Adet

24 Adet

Vakumlu Kurutulmus
Dolmalık Tatlı Biber

Kurutulmus
Dolmalık Patlıcan

Vacuum Dried Pepper For Stuffing

Dried Eggplant For Stuffing

24 Adet

24 Adet

Tomart Satış Noktalarımiz!
Tomart Our Sales Points!

Nizip Mağaza
Nizip Outlet

Gaziantep Merkez Mağaza
Gaziantep Central Outlet

Katkısız Tomart Salça ve soslarına Gaziantep Merkez
fabrika Satış Mağazamız, Kahvatıcım Şarküteri,
Köy Evi Şarküteri ve Peynircim ( Sarı Eyüp) Şarküteri
, Nizip Satış mağazamız'dan ve www.tomart.com.tr
online satış mağazamızdan ulaşabilirsiniz! Ayrıca
Gezici Mağazamız Tomart Tadım aracımız ile
geleneksel lezzetlerimizi her an her yerde
deneyimleyebilirsiniz! Ağzınızın tadı bozulmasın...
Afiyet olsun!

Tadım Standımız
Our Tasting Stand

You can find Tomart Pure Tomart Paste and sauces at
our Gaziantep Central Factory Outlet, Kahvaticim
Deli, Köy Evi Deli and Cheese Cim (Sari Eyüp) Deli,
Nizip Sales store and our online store
www.tomart.com.tr In addition, you can experience
our traditional tastes anytime, anywhere with our
Tomart Tadım vehicle, our mobile store!
Don't let your mouth taste bad...
Bon appetit!

Tadım Aracımız

Our Tasting Vehicle

Art of Paste

