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Aroma’dan Türkiye’de Bir İlk: 
Çevreye ve Doğaya Duyarlı Karton Ambalajda 

Doğal Kaynak Suyu 
 

Aroma yenilikçi ürünlerine Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu ile devam ediyor. 8.15 pH 
değeri ve zengin mineralleri ile Uludağ’ın zirvesinden gelen iyiliği tüketicilerine taşıyan Aroma 

Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çevreye ve doğaya 
duyarlı, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüştürülebilen karton ambalajında 

sunuluyor. Ambalaj, 330 ml’lik pratik ebadıyla taşıma ve kullanım kolaylığı sağlıyor. 
 
Aroma, tüketicilerini yenilikçi ürünlerle buluşturma sözünü Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu ile 
sürdürüyor. Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Aroma, Uludağ’ın Zirvesi’nden gelen 8.15’lik pH 
değeri ve zengin mineral içeriği ile Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu’nu doğada yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen 330 ml’lik pratik karton kutu ambalajlarda sunuyor. Böylelikle su, ilk kez 
çevreye ve doğaya duyarlı karton ambalajda tüketiciye ulaşmış oluyor. 
 
Hem Tüketiciler, Hem de Doğa İçin İyi Bir Seçenek 
8.15 pH alkali oranı, içerdiği mineraller, zengin kalsiyum, magnezyum ve düşük sodyum değeri ile 
tüketiciler için iyi seçim olan Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, karton ambalajıyla doğayı 
korumak için de iyi bir seçim oluyor. Geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Aroma Ömer Duruk 
Doğal Kaynak Suyu’nun yeni ambalajı FSC® (Orman Yönetim Konseyi) sertifikasına sahip iyi 
yönetilen ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kartondan üretiliyor, düşük karbon 
ayak izine sahip olmasıyla da biliniyor. 
 
Uludağ’ın Zirvesinden Tüketiciye  
Uludağ’ın zirvesinden gelen Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, içerdiği mineraller, kalsiyum, 
magnezyum ve oksijen ile hücrelerin daha çabuk yenilenmesine, vücuttan toksinlerin atılmasına ve 
ödem oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor, bağışıklık sistemini destekliyor, sindirim sisteminin 
sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor, düşük sodyum seviyesi ile kalp ve damar sağlığını da koruyor. 
Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, sahip olduğu yüksek pH değeri ile oksijeni daha fazla 
tutuyor. Oksijeni yüksek sular; bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirmesi, stres, huzursuzluk ve gerginlik  
gibi etmenleri en aza indirgemesi, yorgunluk hissini azaltması ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı 
olmasıyla biliniyor. 
 



 
 
 
 

  

 

 
 
Türkiye’de bir ilk olan karton ambalajlarda tüketiciye sunulan Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu 
ile ilgili bilgi veren Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk; “1968 yılından bu 
yana sektöre ve tüketicilerimize birçok ilki sunduk. Sektörü yeni bir kategori ile tanıştırarak 
başladığımız 2020 yılını, tüketicilerimize farklılaştırılmış ürünler sunarak devam ettiriyoruz. Uludağ’ın 
zirvesinden taşıdığımız Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak suyu da, pH 8.15’lik alkali değerinin yanı 
sıra, Türkiye’de bir ilk olarak karton ambalajda sunulmasıyla Aroma’nın yenilikçi yüzüne güzel bir 
örnek teşkil ediyor. 2020 yılı sona ermeden tüketicilerimizi, yüksek pH değerine sahip alkali özellikteki 
doğal kaynak suyumuzun katma değer sağladığı yepyeni ürünlerle tanıştıracağız” dedi.   
 
Karton ambalajda sunulan Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu’nun şimdiden uluslararası 
başarılara imza atmaya başladığını da sözlerine ekleyen Mahmut Atom Duruk “Global Water 
Intelligence tarafından düzenlenen, su endüstrisinde farklı kategorilerdeki en başarılı, potansiyeli en 
yüksek, en yenilikçi ürünlerin ödüllendirildiği Global Water Awards yarışmasında finale kalan ürünler 
arasında yer alarak, yenilikçi bakış açımızı bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aroma Hakkında 
Türkiye’nin ilk meyve suyu firmalarından olan AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968 yılında Bursa’nın 
Gürsu ilçesinde kurulmuştur. Bugün, yılda işlediği meyve miktarı 125.000 tona ulaşan, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu 
dolum tesislerinden biri olan Aroma, geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bursa entegre tesislerinde yarı mamul (meyve 
konsantresi ve püresi) ve mamul üretimi mevcuttur. 2004 yılından beri Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markası ile 
su piyasasında da yer alan Aroma, ana Aroma markası altında  %100, yeni nesil içecek grubu Sa-de, Tropikal, Fudo, 
Meltem markaları ile yüzde 100 meyve suyu ve meyve nektarından, meyveli içecek, limonata ve gazlı içeceklere kadar 
kaliteli ve lezzetli geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca Meyöz marka nektarları da bölgesel olarak yaygın bilinirlik ve 
dağıtıma sahiptir. Dünya markası olmayı hedefleyen Aroma’nın ihracat hacmi her geçen gün artmaktadır. Aroma, başta AB 
ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. 
 

 
 


