
zevkine uygun en doğru tat için yüzlerce deneme 
yapıyor. Tüketici için en uygun, kullanışlı ve yenilikçi 
ambalajları oluşturuyor. 
 Uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standartları kapsamında belgelendirilen Uludağ 
İçecek, üretimlerini son teknoloji ile el değmeden 
gerçekleştiriyor.
 
En Son Gelişmeler
1931 yılında Uludağ İçecek Onursal Başkanı 
tarafından oluşturulan ve formülü dört nesildir aile 
içerisinde sır gibi saklanan “Efsane Uludağ Gazozu”, 
lezzetinin ailece yaşanabilmesi için 2011 yılında 
orijinal cam şişe formu uyarlanarak 1 litrelik pet 
şişesinde piyasaya sürüldü.
 Yeni ürün çeşitleriyle her geçen gün ürün 
yelpazesini genişleten Uludağ İçecek, 2012 
yılında vitaminli maden suyu Uludağ Frutti C 
Max’ı tüketicilerle buluşturdu. Vitaminli maden 
sularının Marmara Bölgesi’nde önem kazanmaya 
başlamasıyla birlikte bu alana yatırım yapıldı ve 

Uludağ Frutti C Max kısa zamanda vitaminli hem 
de lezzetli ürün arayanların vazgeçilmezi oldu.
Uludağ Doğal Maden Suyu ilk maden suyu işletme 
ruhsatını alışının 100. yılını kutladı. 27 Mayıs 2012 
Pazar günü belli başlı tüm ulusal gazetelerde 
tam sayfa ilan şeklinde tüketiciyle buluşan “100 
Yıllık Gurur Kaynağı” başlıklı reklam kampanyası 
bir mikro site ile desteklendi. 100 yılın hikayesi 
tüketicilere nostaljik fotoğraflar eşliğinde sunuldu.
Uludağ İçecek, 2012 kış sezonunda Uludağ Frutti 
Extra Kayak Ligi’ni düzenleyerek Türkiye’de 
kayak gibi sınırlı destek görebilen bir spor dalında 
gençlerin yanında olmayı hedefledi.

Promosyon 
Türkiye’de pek çok ilke imza atarak sektörüne yön 
veren Uludağ İçecek, ana kategorilerine iletişim 
desteği vererek tüketicinin farkındalığını artırmayı 
ve kategorileri büyütmeyi hedefliyor. 
 2007 yılında lanse edilen ve %70 ciro payı ile 
açık ara lider olan Uludağ Limonata markası yaz 
aylarında serinlik iletişimi ile destekleniyor. Kış 
aylarında ise yemek iletişimi ile öne çıkan Uludağ 
Limonata, güçlü jingle’ı ile tüketicinin hafızasına 
kazındı. 2009 yılında kolay içimli meyve suyu 
Uludağ Mandalinata ve Uludağ Narata’yı piyasaya 
sunan Uludağ İçecek, limonata iletişimlerinin 
sonuna bu markaları da ekleyerek “Lezzet Ailesi” 
kavramını oluşturdu.  
 Uludağ İçecek, hem vitaminli hem de lezzetli 
Uludağ Frutti C Max’ı lansman sonrası bölgesel 
radyo ve outdoor iletişimi ile destekledi. Radyo 
iletişiminde tüketicinin hafızasına kazınmak ve ilk 
tercih edilen vitaminli maden suyu olmak amacıyla 
jingle olarak Türkiye’nin en çok bilinen ezgilerinden 
biri olan “Atabarı” tercih edildi. Jingle’ın sözleri 
markanın güçlü özellikleri ile değiştirildi ve 
tüketicinin markayı daha iyi anlaması hedeflendi.
 2012 yılında Uludağ İçecek, Türkiye’nin ilk yerli 
“hafif içimli maden suyu” olmasıyla sektörde fark 
yaratan Uludağ Premium’un hedef kitlesi ile bağını 
güçlendirmesi için moda temalı bir kampanya 
hazırladı. Markanın özünde yer alan “hayat tarzı” 
konseptinin en iyi ifade biçimlerinden birinin 
“moda” olduğu noktasından yola çıkıldı ve “Tarzını 
Yaşa” sloganı doğrultusunda moda konseptli 
çekimler gerçekleştirildi. Metropol nüfusuna yönelik 
olarak hazırlanan medya planı çerçevesinde ana 
mecra olarak tüketici iç görüsüne uygun dergiler, 
destek mecra olarak da hedefe özel alışveriş 
merkezlerindeki reklam alanları seçildi.
 
Marka Değerleri 
Uludağ İçecek, köklü geçmişinden aldığı güçle,  
100 yıllık doğal maden suları ve 83 yıllık firma 
imajıyla, kaliteli insan kaynağıyla, topluma ve 
çevreye duyarlı tavrıyla, %100 Türk sermayeli 
bir kuruluş olarak Türkiye’ye layık bir şirket olma 
misyonuna sahip bulunuyor.
 83 yıllık değişmeyen kalitesi ve tadıyla sürekli 
gelişim gösteren “Uludağ” markası, Uludağ 
İçecek’in en önemli değeri... %100 Türk sermayesi 
ile faaliyetlerini sürdüren Uludağ İçecek, Türk 
sermayesinin, Türk işçisinin alın teri ve emeği ile 
bugünkü marka değerini oluşturmada büyük katkı 
sağladı.
 Uludağ İçecek, ürettiği her üründe, attığı her 
adımda sürekli gelişmeyi göz önünde bulundurarak 
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 
kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmeyi hedefliyor.
 İnsan kaynağı Uludağ İçecek’in en önemli varlığı... 
Çözüme ulaşmada ekip çalışmasına inanan Uludağ 
İçecek’in tüm çalışanları, tüketicinin isteklerini ve 
beklentilerini en iyi şekilde anlamayı 
ve karşılamayı amaçlıyor.
 Türkiye’de çevre konusunda en önemli 
kurumlardan biri olan ÇEVKO’nun (Çevre Koruma 
Vakfı) kurucuları arasında yer alan Uludağ İçecek, 
ambalajlarının çevreyi kirletmemesi konusunda son 

derece hassas. Bu amaçla ambalajların geri toplanıp 
yeniden ekonomiye kazandırılması için ÇEVKO 
ile el ele çalışılıyor ve Çevre Bakanlığı’na karşı da 
sorumlulukları yerine getiriliyor.
 
www.uludagicecek.com.tr

Pazar
1930’dan beri sürekli gelişim gösteren, her 
zaman kalitesi ve tadıyla anılan “Uludağ” markası, 
Uludağ İçecek’in en önemli değeri. Türkiye içecek 
sektörüne yön veren Uludağ İçecek, “Uludağ” ana 
markası altında doğal maden suyu, meyveli maden 
suyu, gazlı içecekler ve meyve suyu kategorilerinde 
üretim yapıyor.
 Limonata kategorisi 2012 yılında 90 milyon litreyi 
aştı ve büyümeye devam ediyor. Uludağ Limonata 
ise %70’i geçen ciro payı ile açık ara liderliğini 
sürdürüyor. 
 2012 kapanışı itibarıyla doğal maden suyu 
kategorisi 240 milyon litreye ulaşırken, meyveli 
maden suyu kategorisi %14’e varan büyüme ile  
180 milyon litreyi aştı. Uludağ İçecek meyveli 
maden suyu kategorisinde liderliğini sürdürürken, 
doğal maden suyu kategorisinde ilk üç marka 
arasında yer alıyor.
 Sade gazoz kategorisinin büyüklüğü 248 milyon 
litreye yaklaşırken, Uludağ İçecek, %19’a varan hacim 
payı ile kategorinin ilk iki markası arasına girdi.
 
Başarılar
Uludağ İçecek, yenilikçi ve dinamik yapısı ile sektöre 
yön veren bir rol üstlenerek birçok ilke imza attı. 
2007 yılında lanse edilen ev yapımı tadında ilk 
endüstriyel limonata içecek sektörüne yeni bir 
soluk getirdi. Uludağ Limonata %70’i geçen ciro 
payı ile açık ara liderliğini sürdürüyor.
 2011 Felis ödüllerinde, Uludağ Limonata “Şişede 
durmayan renk” uygulaması en iyi gazete ilanı 
seçildi. Tüm Uludağ Limonata iletişimlerinde ana 
renk olarak kullanılan Uludağ Limonata sarısı, 
Haber Türk ana sayfa bütününde fon rengi olarak 
kullanıldı; manşet üstü ve arka sayfa ilanlarıyla da 
markanın “serinlik mesajı” verildi. Bu uygulama ile 
Türk basın tarihinde bir ilke imza atılmış oldu ve 
12 Haziran 2011 seçim gününün en dikkat çekici 
basın ilanı yaratıldı.
 2011 yılında, Uludağ Doğal Maden Suyu şişesi 
ve Dice Kayek tarafından tasarlanmış olan Uludağ 
Premium şişesi, TSE tarafından düzenlenen “Altın 
Ambalaj Ödülü”nü aldı. 
 2012 yılında ise TSE iş birliği ile ASD (Ambalaj 
Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen 
“Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması”nda 2011 yılında 
lansmanı yapılmış olan Efsane Uludağ Gazozu  
1 litre pet şişe ve Uludağ Frutti Extra 250 ml cam 

şişe yetkinlik ödülü kazandı. 
 2012 yılında World Packaging Organization 
(Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından düzenlenen 
“WorldStar Uluslararası Ambalaj Yarışması”nda 
Uludağ Premium ödüllendirildi.
 Capital Dergisi’nin 2012 yılı kapanırken yapmış 
olduğu araştırmaya göre bin 555 yönetici ile 
yapılan görüşmeler neticesinde Uludağ İçecek bu 
yıl da alkolsüz içecek sektöründe bir kez daha en 
beğenilen üç şirket arasına girdi. 
 MediaCat Dergisi’nin Aralık 2012 sayısında 
yaptırdığı “Mutlu Eden Markalar” araştırmasında 
gazlı içecekler kategorisinde Uludağ Gazoz en çok 
mutluluk veren marka olarak birinci sırada yer aldı. 
 
Tarihçe
Uludağ... Antik çağdaki adıyla Olympos... Osmanlı 
döneminde Keşiş Dağı olarak anılan, Marmara 
Bölgesi’ndeki en yüksek dağ... İsmini bu görkemli 
dağdan alan Uludağ İçecek, faaliyetlerine 1930 
yılında meşrubat üretimiyle başladı. 1931 yılında ise, 
işletme ruhsatı 1912 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda 
Padişah Sultan Mehmet Han’dan teslim alınan 
doğal maden suyu kaynağının işletme hakkı Gazi 
Mustafa Kemal’in onayı ile Uludağ Maden Suları’na 
verildi.
 1931 yılında tüketici ile buluşan ve efsane 
lezzetiyle tüketicinin vazgeçilmezi olan Efsane 
Uludağ Gazozu’nun formülü, Uludağ İçecek 
Onursal Başkanı Nuri Erbak tarafından 
oluşturulmuş olup, dört nesildir aile içerisinde sır 
olarak saklanıyor. 
 2002 yılında piyasaya sürülen meyveli maden 
suyu kategorisinin yenilikçi ve dinamik markası 
Uludağ Frutti, yedi farklı çeşidi ile doğal maden 
suyu keyfini meyve lezzeti ile yaşamak isteyen 
tüketicilerin vazgeçilmezi oldu.
 Uludağ İçecek, yüzyıllardır evlerde yapılan ve 
Türk insanının en sevdiği içeceklerden biri olan 
limonataya çok daha pratik bir şekilde ulaşmak 
isteyen tüketicileri 2007 yılında limonata ile 
buluşturdu ve şişelenmiş limonata sektörünün 
yaratıcısı oldu. “Ev Yapımı Tadında” sloganıyla 
piyasaya sunulan Uludağ Limonata, o günden 
itibaren yaz kış tüketilen ve her geçen gün satışları 
artan bir ürün haline geldi.
 2009 yılında Türkiye içecek sektörünün ilk 
“designer endorser” ürünü olarak piyasaya sunulan 
hafif içimli maden suyu Uludağ Premium, benzersiz 

şık tasarımı ile tarz sahibi tüketicilerin vazgeçilmezi 
oldu. Uludağ Premium’un özel şişesi dünyaca ünlü 
Türk markası Dice Kayek tarafından Osmanlı cam 
sanatı ve Fransız Baccarat vintage karaflarından 
esinlenilerek tasarlandı.  
 Uludağ İçecek, 2011 yılında yenilikçi ürünlerine 
bir yenisini daha ekleyerek meyve sulu maden suyu 
Uludağ Frutti Extra’yı tüketicinin beğenisine sundu. 
Armut, nar ve mandalina çeşitlerine sahip Uludağ 
Frutti Extra, meyve suyu ile zengin mineralli doğal 
maden suyunun birleşimi olarak hem lezzetli hem 
de sağlıklı bir alternatif oluşturuyor.
 Uludağ İçecek’in başta Efsane Uludağ Gazozu ve 
Uludağ Limonata olmak üzere tüm gazlı ve gazsız 
meşrubat ürünleri Bursa’nın Yenice kasabasında 
20 bin 500 m2’lik bir alan üzerinde kurulu olan 
meşrubat fabrikasında üretiliyor. Uludağ’ın 
kalbinden gelen Uludağ Maden Suları ise 1912 
yılından beri Uludağ’ın eteğinde bulunan Çaybaşı 
Köyü’ndeki 10 bin m2’lik tesislerde şişeleniyor. İki 
tesis, toplam yedi üretim hattıyla saatte 150 bin 
cam şişe, 62 bin pet şişe ve 36 bin alüminyum 
kutu içecek üretimine olanak tanıyan dev imalat 
kapasitesine sahip bulunuyor.
 
Ürün 
İçecek sektörünün öncü firmalarından biri olan 
Uludağ İçecek, “Uludağ” ana markası altında dört 
kategori, 13 alt marka, 22 değişik ürün ve 79 farklı 
ambalaj ile iç ve dış pazarda faaliyet gösteriyor.
Yenilikçi ve dinamik kimliğiyle Uludağ İçecek; 
Uludağ Doğal Maden Suyu, Uludağ Premium, 
Uludağ Frutti, Uludağ Frutti Extra, Uludağ Frutti 
C Max, Efsane Uludağ Gazozu, Uludağ Limonata, 
Uludağ Portakal ve Uludağ Sarı gibi alt markalarıyla 
tüketiciye geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
 Uludağ İçecek mottosunu “inovasyon”, yani 
yenilikçi bir anlayış olarak benimsemiş bulunuyor. 
Yeni bir ürün pazara sunmadan önce, damak 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uludağ İçecek
›	Kaynak arazisi 6 Temmuz 1870 tarihinde
	 alınmış	olan	Uludağ	Maden	Suyu	(o	zamanki
	 adıyla	Keşiş	Dağı	maden	suyu),	işletme
	 ruhsatını	da	26	Mayıs	1912	tarihinde		
	 Dolmabahçe	Sarayı’nda	Padişah	Sultan		
	 Mehmet	Reşat	Han’dan	teslim	aldı.

›	1931	yılında	Reisicumhur	Gazi	Mustafa
	 Kemal	tarafından	Uludağ	Maden	Suları’na		
	 işletme	imtiyazı	ve	şirket	unvanında	“Türk”		
	 ibaresini	kullanma	hakkı	verildi.

›	Uludağ	Doğal	Maden	Suyu’nun	1978	yılına
	 ait	şişesi	Türkiye’deki	ilk	depozitolu	litrelik		
	 şişe	olarak	biliniyor.

›	Türkiye’deki	ilk	diyet	meşrubat	Uludağ
	 İçecek	tarafından	üretildi.

›	Uludağ	İçecek,	Türkiye’deki	ev	yapımı	tadında
	 ilk	endüstriyel	limonata	üretimini	2007		
	 yılında	gerçekleştirdi.

›	Türkiye’deki	ilk	pet	şişe,	ilk	kutu	ambalaj	ve		
	 ilk	kobalt	mavi	şişe	Uludağ	İçecek	tarafından		
	 kullanıldı.

›	Şişesi	dünyaca	ünlü	Türk	moda	markası
	 Dice	Kayek	tarafından	tasarlanmış	olan		
	 Uludağ	Premium,	Türkiye	içecek	sektörünün		
	 ilk	“designer	endorser”	ürünü.


