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HAKKIMIZDA
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. Ünvanlı Firmamız 2010 yılından bugüne kadar göstermiş olduğu başarılar doğrultusunda 
Türkiye’de distribütörlük ve bayilik sistemini geliştirmeye devam eden ve dünyanın 7 kıtasına ihracat yapmak için yolan çıkan 
firmamız, bugün hedeflerine ulaşma yolunda hızla ilerlemektedir. 8500 m
personel ile hizmet vermektedir.
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. Ocak 2013 itibari ile TARIK İç ve Dış Tic. A. Ş. Grup firması ile ürün yelpazesin genişletmeye devam
edecektir. 
UÇANTAY Gıda San.ve Tic.A.Ş. temel ilkesi ; Çocukları mutlu etmek için en çok sevdikleri şeyleri yani oyuncak, sticker ve 
şekeri bir araya getirerek en iyiyi ve en kaliteyi onlara sunmaktır. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm sağlamanın yanı sıra, 
oyuncaklarımızın eğitici ve öğretici içerikli olmasına önem vermekteyiz. Çocuklarımıza sunulan ürünlerin onların 
gelişimlerine önemli katkı sağladığı bilinci ile hareket etmekteyiz. 
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. olarak ; sektörün önde gelen Zincir ,Yerel ve Ulusal Marketlerine oyuncaklı şeker üretimi yapmakta
olup, sektör lideri firmalara private label üretim de gerçekleştirmektedir.
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. olarak oyuncaklı şeker üretimimizin dışında , özel noktalar olarak nitelendirdiğimiz fast food
markalarının direkt oyuncak taleplerine de karşılık vermekteyiz. Oyuncak sektöründe Türkiye’de ihtiyaç duyulan sürdürülebilir ve
güvenli tedarik zincirini oluşturan UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. ürün geliştirme ve müşteri talepler doğrultusunda uluslararası
pazar araştırmalarına ciddi yatırım yapmaktadır. Küçük promosyon oyuncaklarda Türkiye’de lider firmalar arasında yer almaktadır.
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. tüketicinin beğenisini ve sadakatini kazanmış COSBY markası ile pazar payının her geçen gün biraz
daha güçlenmektedir.            

ABOUT US
Having been dedicated to export a variety of products to the 7 continents over the world through a well organized system of
distributors and dealers managed in and from Turkey with numerous achievements scored, since 2010.
UÇANTAY Gıda San. Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade, Inc )  goes on taking steps to reach the ultimate corporate goals and 
objectives. The production plant occupying a covered area of 8500 square meters in Manisa and currently deploys 250 employees.
UÇANTAY Gıda San. Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade, Inc ) has already taken necessary steps to improve and enlarge 
the product and service range, beginning from January 2013, through TARIK İç ve Dış Tic. A. Ş. ( Tarık Domestic and Foreign 
Trade, Inc ) a Group affiliate.
UÇANTAY Gıda San. Ve Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade, Inc ) has adopted it is a basic principle to make the children
happier by combining their two favorites, namely toys and candies with the premium quality. In addition to providing a smile on the 
faces of our children, we attach importance to the educational and instructional content of our toys.
UÇANTAY Food Industry and Trade Inc. as; produces toy candy to leading Chain, Local and National Markets of the sector and also 
performs private label production to industry-leading companies. 
UÇANTAY Gıda San. Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade,Inc ) is proud of satisfying any direct toy demands of the fast 
food companies that are considered to be specific client.
UÇANTAY Gıda San. Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade,Inc ) does not only form a sustainable and reliable supply chain
required in Turkey , but also runs into high volume investments on the international market researches in line with the product
development and customer satisfaction goals, so that the company gradually grows up by taking an important role and share in toy 
import.
UÇANTAY Gıda San. Tic. A. Ş. ( Uçantay Food Industry & Trade, Inc ) has secured the customer satisfaction and loyalty and goes
on increasing its market share through it’s corporate trademark as COSBY.

’ lik kapalı alana sahip üretim tesisimiz, Manisa’da 250 



 MİSYON 

Uçantay Gıda A.Ş.  çocukların zihinsel gelişimine, genel kültürlerine, karakter oluşumlarına 
katkıda bulunan ürünler geliştirir. 

Mission;

Uçantay develops products that help childeren to improve mental development, general 
knowledge and  characteristic formation. 

VİZYON

Uçantay Gıda A.Ş. olarak sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek ve inovatif ürünler üreterek
Candy Toys ve Eğlencelik Ürün sektöründe Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlarda pazar lideri

olmak ve Dünya genelinde ilk üç firma arasında yer almak.

Vision;

We, as Ucantay Food Co., aim to become the only market leader in Turkey, Middle-East and the 
Balkans, but also rank among the top three companies all over the world and produce 

innovative product in Candy Toys and Entertainment Product Sector.


































































































































