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GALATASARAY-AROMA İŞ BİRLİĞİ BU SEZON DA 

DEVAM EDECEK  
AROMA YENİ SEZONDA DA GALATASARAY SU 

SPONSORLUĞUNU SÜRDÜRÜYOR 
 

2019 yılında Galatasaray Spor Kulübü ile su sponsorluğu sözleşmesi imzalayan 
Aroma, 2021-2022 sezonunda da tüm branşlarda Galatasaray’ın resmi “su sponsoru” 

olmaya devam edecek 
 

Meyve suyu ve içecek sektörünün en köklü ve öncü markalarından Aroma, 2021-2022 
sezonunda da, Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu ile, Türkiye’nin en büyük 
kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü’nün (GS) tüm branşlardaki resmi “su sponsoru” 
oldu. 
Galatasaray Spor Kulübü’nün ilk resmi su sponsorluğunu 2019-2020 sezonunda yapan 
Aroma, iş birliğini üçüncü sezona taşıdı. 
 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut 
Atom Duruk, kuruldukları günden bu yana spora ve sporculara destek verdiklerini ve bu 
desteği hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. 
Son iki sezonda da Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi su sponsoru olduklarını anımsatan 
Duruk, şu açıklamalarda bulundu: 
“2021-2022 sezonunda da ülkemizi güzide kulüplerinden Galatasaray’ın su sponsoru 
olmaktan onur duyuyoruz. Sponsorluğumuzun kulübün tüm branşlarını kapsaması ise bizler 
için büyük gurur kaynağı. Daha önce olduğu gibi yeni sezonda da tüm sporcuların ve teknik 
ekibin maçlarda, antrenmanlarda ve her zaman yanında olacağız.” 
 
Yüksek alkali 8,15 pH değeri ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur  

Uludağ’da 2.020 m.den çıkartılan Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, sahip olduğu 
yüksek alkali 8,15 pH değeri ile vücuttaki zararlı maddelerin dışarıya daha hızlı atılmasını 
kolaylaştırmaya, vücuttaki pH dengesini sağlayarak bağışıklık sisteminin daha güçlü 
olmasına ve hücrelerin daha çabuk yenilenmesine yardımcı oluyor.  



Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suları sahip olduğu yüksek pH değeri ile oksijeni tutarak 
tazeliğini koruyor. Oksijeni yüksek sular; bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirmesi, stres, 
huzursuzluk ve gerginlik gibi etmenleri en aza indirgemesi, yorgunluk hissini azaltması, 
konsantrasyonu artırmaya yardımcı olmasıyla biliniyor. Hem alkali, hem de yüksek pH değeri 
ile vücutta biriken toksinleri atıyor, ödemi engelliyor, sindirim sisteminin daha hızlı ve düzenli 
çalışmasına yardımcı oluyor. Cildi besliyor, güzelleştiriyor ve yaşlanma belirtilerini azaltıyor.  

Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu, zengin mineral içeriğine de sahip. Bileşiğinde, 
kasların gevşemesini sağlayan, vücutta birçok işlemde destek görevi gören kalsiyum, 
magnezyum gibi faydalı mineraller bulunuyor. Markanın suyu ayrıca, düşük sodyum miktarı 
ile öne çıkıyor. Bilindiği gibi, düşük sodyum oranı, kalp ve damar sağlığını korumaya 
yardımcı oluyor. 

Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren Aroma, Aroma Ömer Duruk Kaynak Suyu ile 
hazırlanan, pratik, kolay taşınır, kolay açılıp kapanan 330 ml’lik karton kutu ambalajlarda, 
Aroma Sa-de detoks suyu çeşitlerini tüketiciye sunuyor. Aroma her zaman olduğu gibi 
koruyucu katkısız, şeker ilavesiz ve renklendirici içermeyen Aroma Sa-de ürünleriyle de 
Galatasaray Spor Kulübü sporcularına desteklerine devam ediyor. 

 

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. 
 


