
Pazar
Türkiye’de biranın adıyla özdeşleşen Efes Pilsen, 
günümüzde her 10 Türk biraseverden yedisinin 
bira tercihi olmasının yanı sıra Türk birasının da 
dünyadaki temsilcisi. Bugün Türkiye’de üretilen Efes 
Pilsen’ler 45 ülkeye doğrudan ihraç ediliyor. Efes 
Pilsen, yurt dışı üretimleri de eklendiğinde 80’in 
üzerinde ülkede hem Türk birasını hem de ülkeyi 
gururla temsil ediyor. Efes Pilsen; 1969 yılında 
İstanbul ve İzmir’deki iki fabrikası ile yola çıkan Efes 
Türkiye’nin ilk markası... Efes Türkiye, yurt içindeki 
beş bira, iki malt fabrikası, bir şerbetçiotu işleme 
tesisi ve 16 markasıyla yaklaşık 45 yılı geride bıraktı. 
Türk bira pazarına kazandırdığı pek çok ilk ile 
Türkiye bira pazarının öncü ve lider şirketi olarak 
faaliyet gösteriyor.
 Gerek kendi ürettiği, gerekse ithal ettiği ürünleri 
ile Türkiye’de bira kültürünün oluşmasında 
ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan Efes 
Türkiye’nin bağlı bulunduğu Efes Bira Grubu, 
Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Moldova 
ve Gürcistan’da yer alan dokuz bira ve dört malt 
fabrikası ile Avrupa’nın beşinci, dünyanın ise 
12. büyük bira üreticisi olarak yer alıyor. 
 
Başarılar                                                                                                                                             
Efes Pilsen, kurulduğu ilk günden beri tüketicilerinin 
yanında olan, hayatlarına değer katan ve onlarla 
gelişen bir marka. Efes Pilsen’i, Türkiye’de biranın 
adı yapan başarısının arkasında yatan faktör de 
tüketicileri ile olan bu samimi ve karşılıklı iletişimi. 
Efes Pilsen ayrıca, sahip olduğu 11 kalite ve 
lezzet madalyasıyla Türkiye’nin, uluslararası ve 
bağımsız organizasyonları tarafından açık ara en 
çok ödüllendirilen birası. Efes Pilsen’in ödülleri 
arasında “Monde Selection” ve “World Beer 
Cup” gibi dünyanın önde gelen organizasyonlarının 
madalyaları da yer alıyor. Efes Pilsen ayrıca sosyal 
medyada da Türkiye’nin en yaratıcı ve ödüllü 
çalışmalarına imza atan markalar arasında üst 
sıralarda bulunuyor. Birçok uluslararası kalite ve 
lezzet madalyası sahibi Efes Pilsen, 1973 yılında 

Selection Mondial Paris’te; 1979 yılında Golden 
Caraius 19. Caralus’ta; 1981 yılında Monde 
Selection Bruxelles’te; 1983 yılında Roma 22. 
Bira ve Alkolsüz İçecekler Seçmesi ile Madrid 
Uluslararası Kalite Yarışması’nda ve 2012 

yılında iTQi’de Altın Madalya Ödülleri’ne 
layık görüldü. 1996 yılında Monde Selection 
Bruxelles’te Gümüş Madalya Ödülü’nü 
alan Efes Pilsen aynı yıl World Beer 
Cup’ta da Bronz Madalya Ödülleri’ne layık 
bulunurken; 2002, 2006 ve 2012 yıllarında 
da Monde Selection tarafından Gümüş 
Madalya ile taçlandırıldı.     
 
Tarihçe                                                                                                                                               
1969 yılında İstanbul ve İzmir’de iki fabrika 
ile üretime başlayan Efes Pilsen, İzzet 
Özilhan ve Kamil Yazıcı tarafından kuruldu. 
Tanıştıkları 1949 yılında İzzet Özilhan, 
İstanbul Tarlabaşı’nda küçük bir bakkal 
dükkânı sahibiyken; Kamil Yazıcı, askerlik 
görevi için İstanbul’da bulunuyordu. 

Tesadüfen başlayan dostluklarını 
kısa sürede güçlü bir ortaklığa 
dönüştüren ikili, Tahtakale’de 
ilk iş yerlerini açtı. 
   1960 yılında Çelik Motor’u 

kurarak Çekoslovak Skoda ve 
Jawa markalarının Türkiye distribütörlüğünü 
aldılar. Çekoslovakya bugün dünyanın en çok bira 
tüketilen ülkelerinden birisi olarak öne çıkıyor. 
Bu Çekoslovakya bağlantısı, bira üreticiliğine giden 
yolun da başlangıcı oldu. İki ortak cesur bir kararla 
kendi bira fabrikalarını kurmaya karar vererek 
1969’da İstanbul ile İzmir’de iki fabrikada üretime 
başladılar.
 O günlerde üretilecek biranın adını belirlemek 

için ulusal bir yarışma açılarak, halka danışıldı. 
Büyük beğeni toplayarak yarışmayı kazanan “Efes” 
ismi; “Efes Pilsen” olarak tescillendi. Efes Pilsen, 
kurulduğu ilk günden bu yana da gerek uluslararası 
kalitedeki ürünleri gerekse gerçekleştirdiği farklı 
projeleri ile tüketicisinin yanında oldu ve hayatlarına 
değer katmaktan vazgeçmedi.  

 1969 yılında üretime başlayan Efes Pilsen, 
biraseverlerin büyük beğenisini toplayan klasik 
kahverengi şişeyi piyasaya sundu.
 Efes Pilsen, Türkiye’nin ilk kutu birasını 1986 
yılında “Efes Pilsen Kutu” olarak pazara sunarken; 
2004 yılında “Efes Pilsen Fıçı Kutu”yu; 2005 yılında 
da “Efes Pilsen Fıçı Şişe”yi piyasaya sürdü. “Efes 
Pilsen Yüksek Alkollü Fıçı Kutu”yu 2010 yılında 
lanse eden Efes Pilsen, 2012 yılında da Türkiye’nin 
ilk filtresiz birası “Efes Pilsen Unfiltered”i tüketiciyle 
buluşturdu.

Ürün                                                                                                                                               
Efes Pilsen eşsiz tadıyla biraseverlerin damak 
zevkine hitap eden, ferahlatıcı, kaliteli, köklü 
güvenilir bir biradır. Tümüyle doğal maddelerden 
oluşan Efes Pilsen, ülkemizde artık bir ikon haline 
gelmiş, “bira” denilince akla ilk gelen 50 cl. ve 
30 cl.’lik kahverengi şişelerinin yanı sıra, “Çevir-Aç” 
kapaklı 50 cl. ve 33 cl. depozitosuz şişelerinde, 
ayrica 50 cl. ve 33 cl. kutu ambalajlarda 
biraseverlerle buluşuyor. Biraseverlerin 
vazgeçemediği fıçı bira lezzeti için ise restaurant, 
kafe ve barlara özel 50 ve 30 litrelik fıçıları 
bulunuyor. “Bar dört tarafi duvarlarla çevrili ve 
yüksek sesle müzik dinlenen yer değildir; Efes 
Pilsen Fıçı Bira’nız varsa her yer bar” diyenler için 
de 50 cl. Efes Pilsen Fıçı kutu ve şişe bulunuyor. 
Ayrıca yüksek alkollü fıçı keyfini dilediği her yerde 
yaşamak isteyenler için Efes Pilsen Yüksek Alkollü 

Fıçı 50 cl.’lik kutu ambalajında satışa sunuluyor. 
Dünya genelinde oldukça rağbet gören filtresiz 
biranın Türkiye’deki temsilcisi Efes Pilsen Unfiltered 
ise 50 ve 30 cl. depozitosuz şişe ve 50 cl. kutu 
ambalajlarıyla raflarda yerini alıyor.
 
En Son Gelişmeler                                                                                                                               
Geçtiğimiz yıl Türk biraseverlerle buluşan Efes 
Pilsen Unfiltered, dünya genelinde oldukça rağbet 
gören filtresiz biranın Türkiye’deki ilk örneği. 
Filtrelenmediği için buğulu bir görüntüye sahip olan 
Efes Pilsen Unfiltered’in bardakta içiminde; bardağın 
yarısına kadar doldurulması, ardından şişenin 
hafifçe sallanması ve kalan biranın da bardağa 
dökülmesi öneriliyor. Efes Pilsen Unfiltered’in özel 
olarak tasarlanan ambalajı, APCI (Agence pour la 
Promotion de la Création Industrielle) tarafından 
düzenlenen uluslararası “Observeur du Design 
2013” yarışmasında “Tasarımda Kalite Ödülü’ne 
sahip. 
 Türkiye’de bira kültürünün gelişmesine de önemli 
katkıları olan Efes Pilsen, biraseverlerin bu alanda 
kendilerini geliştirebilecekleri yeni bir projeye daha 
imza atıyor. Biraseverler, biranın tarihine, çeşitlerine, 
üretim şekline ve bira hakkında bilinmeyenlere yeni 
web sitesi konubira.com üzerinden ulaşabiliyor. 
Tarladan şişeye uzun ve meşakkatli bir yolculuğu 
olan birayı, tren rayları üzerinde keyifli bir geziye 
sığdıran konubira.com’u ziyaret edip bilgilenenler, 
“Bira Uzmanı Sertifikası” kazanma şansına sahip 
oluyor.   

 

Promosyon                                                                                                                                             
Efes Pilsen, aslında hayatı dolduruyor! Türkiye’nin 
yarattığı en büyük markalardan biri olmanın 
bilinciyle Efes Pilsen, toplumsal sorumluluğunu da 
en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyor.  
 Türkiye’de sosyal yaşamın kaliteli bir şekilde 
zenginleştirilmesine öncülük eden Efes Pilsen, 
Türkiye’nin birası olarak, kültüre ve sanata verdiği 
destekle anılmayı sürdürüyor.  
 Her yıl yüzlerce konser, tiyatro ve çeşitli 
performansa destek olan Efes Pilsen ayrıca, uzun 
yıllardır devam ettirdiği “Efes Pilsen Blues Festival” 
ve “Efes Pilsen One Love Festival” gibi etkinliklerle, 
Türkiye’nin sayılı projelerine imza atıyor.
    1990 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin 
ilk ve tek Blues festivali Efes Pilsen Blues Festival, 

23 yıldır Türkiye’yi neredeyse karış karış gezerek, 
başka bir kültürün müziğini, Türkiye ve Türk 
insanı ile buluşturup kaynaştırıyor. Trabzon’dan 
Diyarbakır’a; Gaziantep’ten Kıbrıs’a; Çanakkale’den 
Erzurum’a Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen 
Efes Pilsen Blues Festival aynı zamanda, ülkemizin 
en uzun soluklu ve en çok şehri gezen festivali 
olma özelliğini de elinde bulunduruyor. 23 yıldır 
festival kapsamında 90 grup ve 278 sanatçının 
sahne aldığı 379 konser, 450 bin 700 müziksever 
tarafından izlendi. 
   Efes Pilsen tarafından 11 yıl önce 
gerçekleştirilmeye başlanan Efes Pilsen One Love 
Festival, bugün Türkiye’nin alanındaki en önemli 
festivallerinden biri. 2010 yılından bu yana Avrupa 
Festivaller Birliği üyesi olan Efes Pilsen One Love 
Festivali, günümüzde halen devam ediyor. Efes 
Pilsen One Love Festival sayesinde bugüne kadar 
80 grup ve bin 543 sanatçı, Türk müzikseverlerle 
buluştu. Her yıl 10 binlerce kişinin geldiği Efes 
Pilsen One Love Festival, katılımcılara kaliteli 
müziğin yanı sıra unutulmaz bir festival coşkusu ve 
deneyimi de yaşatıyor. 
 
Marka Değerleri                                                                                                                        
Efes Pilsen, ilk üretim tarihi olan 1969’dan bu 
yana geçen sürede, Türkiye’nin birası, Türkiye’de 
biranın adı oldu. Bugün Türkiye’de her 10 
biraseverden yedisi Efes Pilsen’i, ilk bira olarak 
tercih ediyor. Ayrıca Efes Pilsen, uluslararası pazar 
araştırması ve danışmanlık şirketi Millward Brown 
Optimor’un 2012 yılında Türk markaları için ilk kez 
gerçekleştirdiği “BrandZ En Değerli 100 Küresel 
Marka Araştırması”nda “Türkiye’nin En Değerli 
3. Markası”; uluslararası marka derecelendirme 

kuruluşu Branda Finance’ın 2012 sonuçlarına göre 
de “Türkiye’nin En Değerli 6. Markası” unvanıyla 
başarıdan başarıya koşuyor.
 
www.efespilsen.com.tr
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Efes Pilsen
›	Türkiye’ye gelen turistlerin ilk öğrendiği 10
 Türkçe kelimeden biri, Efes Pilsen.

›	Yapılan kör tadım testlerine göre Türkiye’de her  
 10 bira severden yedisinin ilk tercih ettiği bira  
 Efes Pilsen.

›	Ülkemizde üretilen Efes Pilsen’ler 45 ülkeye
 doğrudan ihraç edilirken yurt dışı fabrikalarındaki
 üretim ve ihracat faaliyetleri de eklendiğinde
 81 ülkede Efes Pilsen’ler aynı kalitede
 tüketicilerle buluşuyor.

›	Uluslararası araştırma şirketi Millward Brown’un,  
 “BrandZ Top 100 Dünyanın En Değerli Marka  
 Araştırması” kapsamında Efes Pilsen, Türkiye’nin  
 en değerli üçüncü markası oldu.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?


