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Hamidiye A.Ş.' den Kızılay' a destek...  

10-15 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kan Haftası sebebiyle kan bağış kampanyasında Hamidiye 
A.Ş., kampanyaya katılanlara içme suyu ikramı ile katkıda bulunmuştur.  

Hamidiye Kaynak Suları ödül rekoru kırıyor...  

Ulusal ve uluslar arası platformlarda aldığı ödüllerle sık sık gündeme gelen Hamidiye A.Ş.' ye " 
2004 yılında 2 ödül birden" geldi 

Ambalajlı su sektörünün öncü ismi Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.' ye, Tüketici Raporu Dergisi 
tarafından " Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü" ve Tüketiyorum Dergisi tarafından " Kaynak 
Sularındaki Kalite ve İnsan Sağlığına Yapılan Çalışmalar" la ilgili ödül verildi.  

Tüketiyorum Raporu Dergisi ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri tarafından " Kaynak Sularındaki 
kalite ve İnsan Sağlığına Yapılan Yatırım ve Çalışmalar" la ilgili Tüketici Kalite Ödülü Töreni 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu' nda gerçekleştirildi.  

Tüketici Raporu Dergisi ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri tarafından " Tüketiciyle Dost Altın kalite 
Günleri" kapsamında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen " Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü" 
Töreni Swissotel' de gerçekleştirildi 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım' ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Hamidiye A.Ş. Genel 
Müdürü Fahrettin Soran, " Hamidiye, sadece İstanbul' da, Türkiye' de değil dünya genelinde 
tanına, aranan bir marka konumundadır" dedi. 

Hamidiye Kaynak Suları' nın modern tesislerde üretilerek ambalajlı olarak insanlığın hizmetine 
sunulduğunu ve bu ödüllerin Hamidiye A.Ş.' ye verilmesinin bir rastlantı olmadığını belirten 
Fahrettin Soran şöyle konuştu:  
" Kendine has damak tadıyla uluslar arası piyasalarda rekabet edecek potansiyele sahip 
Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. sürekli denetimlere açık, uluslar arası kabul görmüş kuruluşlar 
tarafından denetim ve kontrolleri devam eden dinamik bir yapıya sahiptir.  

Uluslar arası su oskarları olarak bilinen ödülleri almayı başaran Hamidiye A.Ş.' nin ana ilkesi, 
sağlıklı ve hijyenik olan doğal kaynak suyunu, kaynağındaki tazeliği, saflığı ve lezzeti tüketiciye 
ulaştırmak, içtiğimiz her damla suda güven hissini sağlamaktır." 

Hamidiye' nin Bardak Suyu Hava Yollarında... 

Hamidiye A.Ş., dünyanın en mükemmel tesislerinde üretilen Hamidiye Bardak Su Ürünüyle, 
üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği itibariyle su sektöründe öncü! Ambalajlı bardak suları dört 
ayrı standartta üretilerek öncelikle ulaşım sektöründe ( Milli ve Özel Havayolu Şirketleri, Kara-
Deniz-Raylı seyahat araçları) olmak üzere otel, restaurantlar, okullar ve daha bir çok alanda 
tüketiciyle buluşuyor.  

Tüketicilerle suyun kaynağına yolculuk...  

Hamidiye Kaynak Suları, tüketicilerle su kaynağını buluşturuyor.  

Hamidiye A.Ş., bir yandan tüketicilere dolum tesislerini gezdirirken, diğer yandan suyun 
kaynağı ile buluşturuyor. " Beyaz Gezi" adını verdiği etkinlikle yüzlerce tüketici önce Hamidiye 
Kaynak Sularının " göze" olarak nitelendirilen kaynaklarını görüyor, ardından modern dolum 
tesislerini gezerek içtikleri suların hijyenik ve güvenilir bir ortamda ambalajlandıklarına şahit 
oluyorlar. Tüketiciler böylece içtikleri Hamidiye Suyu' nun nereden ve nasıl evlerine ulaştığını 
bizzat görerek bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca gezi süresince kaynak suları hakkında tüketicilere 
ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor.  

Hamidiye Kaynak Suları' na Kalite 2003 Ödülü 



25-45 yaş grupları arasında 13 bin kişi baz alınarak yapılan " Markalar ve Tüketici Üzerindeki 
Etkileri" konulu araştırmada Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.' nin, su sektöründe tüketicinin en 
güvendiği marka olarak ön plana çıktığı açıklandı.  

Avrupa, Asya ve Amerika' da güvenilir kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 
Hamidiye A.Ş., bir çok uluslar arası ve ulusal ödülüne bir yenisini daha ekledi.  

Hamidiye Kaynak Suları, bayileriyle birlikte... 

Hamidiye Kaynak Suları A.Ş., müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran çalışmalar içine girdi. 
Hamidiye Kaynak Suları müşterilerini memnun edebilmek ve güleryüzle onlara ulaşabilmek için 
yoğun çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda bayilerin önemli yeri olduğunun bilincinde olan 
Hamidiye A.Ş., tüm bayileri ile eğitim toplantılarında bir araya geliyor.  

SATIN ALDIĞINIZ SUYA DİKKAT EDİN! 

Tüketicilerin, su alırken, tercih yaparken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Tüketicinin yanılmasını 
önlemek için, Hamidiye A.Ş. aşağıdaki kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor:  

Doğal Kaynak Suları:  
Toprağın derinliklerinden, kendi cazibesiyle doğal olarak filtre edilerek yeryüzüne çıkan ve insan 
sağlığı için önemli olan, mineral dengeli sulardır. Genellikle ormanlık alanlarda yeryüzü ve yer 
altı kirlenmelerinden uzak yerlerde bulunan sulardır. Sağlık Bakanlığı bu sınıftaki suların 
ambalaj etiketinde " Doğal Kaynak Suyu" ibaresi ile, tüm etiketin yazıları ve kendisi için mavi 
ve tonları olan renklerin kullanılmasını şart koşmuştur.  

İçme Suları:  
İçme suları, Jeolojik şartları uygun toprak derinliklerinde toplanan, kendiliğinden akan veya yer 
altından Bakanlıkça uygun görülen teknik usullerle ( sondajlama) yeraltından çıkarılan sulardır. 
İçme Suyu ibaresi ile Etiket rengi sarı ve tonları olan renklerin olması şartı vardır. Doğal Kaynak 
Suyu Değildir.  

İşlenmiş İçme Suları:  
Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan, Bakanlıkça uygun görülen teknik 
usullerle ( sondajlama) çıkarılan ve kirlenme riski olmayan yer altı sularının, Bakanlıkça uygun 
görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve 
parametrelerinin eksiltilmesi veya artırılması suretiyle gerekli parametreleri elde edilebilen ve 
uygulanacak işleme göre saflaştırılmış, mineral dengeli sulardır. Etiket rengi kahverengi ve 
tonları olan renklerin olması şartı vardır. Doğal Kaynak suyu değildir.  

İşlenmiş Kaynak Suyu 
Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan, çıkış noktasından sürekli olarak 
kendiliğinden akan, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma 
ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametrelerin eksiltilmesi veya artırılması suretiyle 
gerekli parametreleri el edilebilen sulardır. Doğal Kaynak Suyu değildir. 

Doğal Kaynak Sularının Ambalajlarında Aranması Gereken Özellikler:  
- " Doğal Kaynak Suyu" yazısının olması gereklidir 
- Etiket renginin mavi ve tonları olan renkleri ihtiva etmesi gereklidir 
- Ambalaj kapağının daha once açılmamış olmasına dikkat ediniz 
- Ambalaj kapağında hologramlı shrink bulunmasına dikkat ediniz. 

 


