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Verimliliðimizi artýrmaya devam edeceðiz...
"Coca Cola Ýçecek'in, faaliyet alanlarý, operasyonlarý ve Coca Cola Company iliþkileri ile þirketin
genel yapýsý hakkýnda biraz bilgi verebilir misiniz?"
Coca-Cola Sistemi'nde satýþ hacmine göre altýncý sýrada yer alan Coca-Cola Ýçecek A.Þ. (CCÝ), The Coca-Cola
Company (TCCC) markalarýndan oluþan gazlý ve gazsýz içeceklerin üretim, satýþ ve daðýtýmýný
gerçekleþtirmektedir. CCÝ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Türkmenistan, Tacikistan,
Ürdün, Irak ve Suriye'de 9 bine yaklaþan çalýþaný ile faaliyet göstermektedir.
CCÝ 20 fabrikasý ile 350 milyona yaklaþan tüketici kitlesine gazlý içeceklerin yaný sýra meyve suyu, su, enerji ve
sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluþan gazsýz içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü
sunmaktadýr.
CCÝ'nin hisseleri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda “CCOLA.IS” sembolü ile, depo sertifikalarý ise
“CICE.LI” sembolü ile Londra Borsasý'nda iþlem görmektedir.
2009 gibi zorlu bir yýlda CCÝ nasýl bir performans sergiledi? Türkiye'de ve uluslararasý
operasyonlarda ne gibi tedbirler aldý?
Global ekonomik kriz, tüm dünyayý olduðu gibi CCÝ'nin faaliyet gösterdiði coðrafyayý da olumsuz yönde
etkilemiþtir.
Petrol fiyatlarýnýn düþmesine paralel olarak özellikle Orta Asya ve Orta Doðu ülkelerindeki gelir seviyelerinde
genel bir düþüþ yaþanmýþtýr. Ayrýca, faaliyet gösterdiðimiz tüm coðrafyalarda kullandýðýmýz hammadde
fiyatlarýnýn yükselmesi nedeniyle üretim maliyetlerimiz de artýþ göstermiþtir.
Tüm bu geliþmeler ýþýðýnda maliyetlerimizi düþürmeye yönelik bir takým giriþimlerde bulunduk. Irak'ta yeni
fabrikamýz ile üretimi baþarýlý bir þekilde yapabiliyor ve ülkenin ihtiyaçlarýný karþýlayabiliyoruz.
CCÝ'nin zorlu ve deðiþken piyasa þartlarýna dayanýklýlýðý ve esnekliði açýsýndan Tedarik Zinciri'nin
oynadýðý rolden biraz bahseder misiniz?
2009 yýlýnda yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen, Tedarik Zinciri Departmaný baþarýlý bir performans
sergilemiþ ve krizin olumsuz etkilerinin azaltýlmasý yönünde baþarý saðlamýþtýr. Bu çerçevede, hem Türkiye
operasyonunda hem de uluslararasý operasyonlarda verimlilik artýþý saðlanmýþ, üretim maliyetleri düþürülmüþ,
enerji ve su kullaným oranlarý azaltýlmýþ, kullanýlan ambalajlar hafifletilmiþ ve baþarýlý yatýrým planlamalarý
gerçekleþtirilmiþtir.
Kazakistan Brundai fabrikasý 9 dolum hattýna ulaþtýrýlmýþ ve tüm hizmetlerin tamamlanmasý ile beraber
maliyetlerde tasarruf saðlanmýþtýr. Almatý tesisindeki hatlar ise Türkmenistan ve Pakistan'daki fabrikalara
transfer edilerek bu ülkelerde hem kapasite hem de verimlilik artýþý saðlanmýþtýr.
Türkiye'de ise Elazýð fabrikasýnýn üretime baþlamasý lojistik maliyetlerinin ciddi oranlarda düþmesine katkýda

bulunmuþtur. Mersin fabrikasýna entegre edilen 4 adet meyve suyu üretim hattý ile 2009 yýlýnda üretime
baþlanmýþ ve Köyceðiz'de su dolum tesisleri bünyemize katýlmýþtýr. Genel olarak 2009 yýlýnda, yatýrým
planlarýnýn tamamý gözden geçirilmiþ ve kýsa zamanda etkin sonuç alýnabilecek yatýrýmlara öncelik verilmiþtir.
CCÝ Tedarik Zinciri'ndeki operasyonel mükemmellik konusundaki bugünkü lider konumuna
nasýl ulaþtý?
CCÝ'nin geliþimi 20 yýllýk bir sürece dayanmaktadýr. 1990 yýlýnda Trabzon fabrikasý açýldýðýnda üretim
operatörlerini ilk defa meslek lisesi mezunlarý arasýndan seçip hem üretimi ve hem de makinalarýn bakýmýný
ayný kiþilere yaptýrdýk. Bu bize hem maliyetlerin düþürülmesinde, hem de verimlilik, kalite ve performans
konularýnda üstünlük saðladý. Daha sonra ekibimle beraber görev yaptýðýmýz tüm operasyonlarda ayný
uygulamaya devam ettik. Ankara'da ise yazýlý doküman ve prosedürlerin oluþturulabilmesini teminen çalýþan
sayýsýný azaltýp çalýþan niteliðini artýrma yönünde çalýþmalarda bulunduk.
Baþarýyla tamamlanan bu sürecin ardýndan ISO ve TCCQS (Coca-Cola Kalite Sistemi) sertifikalarýný aldýk.
Nitekim Ankara tüm dünyada TCCQS sertifikasýný alan ilk 5 fabrikadan biridir. Daha sonra Ankara mevcut
tüm sertifikalarý üstün baþarý ile kolayca topladý, çalýþan eðitim ve performanslarýný en üst seviyeye çýkartarak
tüm Türkiye operasyonlarýnýn geliþiminin de lokomotifi oldu. Þu anda Türkiye artýk her konuda örnek bir
operasyondur ve CCÝ bünyesinde öncü bir rol oynamaktadýr. Benzer þekilde, Türkiye operasyonu 2003
yýlýnda tüm süreç ve uygulamalarýný gerçek anlamda Tedarik Zinciri Projesi'ne uygun bir þekilde geliþtirmiþ
ve Coca-Cola Sistemi içerisinde bir ilk olmuþtur.
CCÝ'deki operasyonel mükemmellik uygulamalarý tüm Coca-Cola Sistemi içerisinde nasýl bir
yere sahiptir?
Bugün gerek Türkiye operasyonunda, gerekse uluslararasý operasyonlarda gerçekleþtirilen baþarýlý
uygulamalar tüm Coca-Cola sistemine örnek olmaktadýr.
Her yýl dünyanýn farklý bölgelerinde faaliyet gösteren þiþeleyicilerden ve Atlanta'dan ziyaretçiler, bizim
uygulamalarýmýzý görmeye ve öðrenmeye gelmektedir. Bu çerçevede, Coca-Cola Sistemi içerisinde örnek
teþkil eden uygulamalarýmýz arasýnda Entegre Çalýþan Sistemi, su ve enerji kullaným oranlarýnda dünya
genelinde en iyi rakamlara ulaþtýðýmýz sürdürülebilirlik uygulamalarý, kalite yönetimi uygulamalarý,
Mükemmel Bakým (MEX) Sistemi, Yalýn Altý Sigma ve Operasyonel Mükemmellik Projeleri, Müþteri
Envanteri Yönetim Sistemi (VMI), Soðutucu Yenileme Merkezleri (CRC) ve Geniþletilebilen Fabrika Modeli
bulunmaktadýr.
CCÝ, geçtiðimiz 5-6 senelik süreç içerisinde çok ciddi bir büyüme sergiledi. CCÝ, iþ modelini ve
tedarik zinciri yönetim stratejisini bu hýzlý büyümeye nasýl adapte etti? Bu süreçte karþýlaþýlan
temel zorluklar nelerdi?
Öncelikle tüm operasyonlara tek merkezden destek saðlanabilmesi için Tedarik Zinciri Operasyonlarý bir
bütün olarak ele alýndý ve iþ alanlarý uluslararasý operasyonlarý da içerecek þekilde geniþletildi. Mevcut
sistemlere uluslararasý operasyonlar ilave edildi. Örneðin; 60'a yakýn temel performans göstergesi (KPI - Key
Performance Indicator) tüm ülkelerin de karþýlaþtýrýlabilmesini de saðlayacak þekilde geliþtirildi, bütçe yapýsý
ve teknikleri standardize edildi, organizasyon yapýlarý ve iþ tanýmlarý uyumlaþtýrýldý, çift yönlü ziyaretlerle CCÝ
ortak iþ kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý saðlandý ve eðitimler tüm operasyonlarý kapsayacak þekilde geliþtirildi.
Benzer þekilde tüm ana madde satýn alýmlarý merkezi satýnalma ile koordineli hale getirildi.
Türkiye'deki operasyonel uygulamalarýn uluslararasý operasyonlara aktarýmý esnasýnda yerel
koþullar nasýl bir rol oynuyor?
CCÝ'de Tedarik Zinciri uygulamalarý farklý operasyonlarýn kendine özgü koþullarý dikkate alýnarak

gerçekleþtirilmektedir. Bu süreçte tüm operasyonlarýn koþullarýna uygun en optimum çözümler
üretilmektedir. Özellikle OM (Operasyonel Mükemmellik) projeleri kapsamýnda yerel CCÝ çalýþanlarýnýn
büyük katkýsý olmaktadýr.
Diðer taraftan tüm operasyonlarýmýzda yerel tedarikçilerle çalýþmaya önem veriyoruz. Ürdün, Suriye ve
Pakistan'da soðutucularýmýzý yerel tedarikçilerden saðlýyoruz ve yine ayný þekilde bazý hammaddeleri de yerel
olarak karþýlýyoruz.
Sürdürülebilirlik ve çevresel performansýmýz tedarik zinciri stratejileri ve hedefleri içinde nasýl
bir yere sahip? Bu çerçevede, önümüzdeki dönem için belirlediðiniz hedefler nelerdir?
CCÝ Tedarik Zinciri uygulamalarýnda sürdürülebilirlik konusuna özel bir önem veriyoruz. Daha çok üretirken
daha az kaynak kullanmak ve daha az atýk üretmek iþ modelimizin stratejik hedefleri arasýnda yer alýyor. Bu
çerçevede, tüm dünyadaki binlerce Coca-Cola fabrikasý içerisinde CCÝ fabrikalarý en iyi performanslarý
sergiliyor ve tüm sisteme örnek teþkil ediyor. Türkiye operasyonumuz en iyi su ve enerji kullaným oranlarýna
eriþti. Ürdün enerji kullaným alanýnda Orta Doðu'da en çok geliþme gösteren ülke oldu. Ýzmir fabrikamýz “En
Ýyi Çevre Performansý” kategorisinde The Coca-Cola Company Grup Baþkanlýk Çevre Ödülü'nü kazandý.
Tüm operasyonlarýmýzda insana ve teknolojiye yatýrým yapmaya devam ederek bu performansýmýzý daha da
ileriye taþýmak amacýyla sürekli iyileþtirmeler gerçekleþtiriyoruz. Bu çerçevede Azerbaycan, Irak ve
Pakistan'da yeni atýk su arýtma tesisi yatýrýmlarý planladýk. Ayrýca, enerji tasarruflu soðutucularý da
yaygýnlaþtýrýyoruz.
Tedarik Zinciri olarak operasyonel mükemmelliðe ulaþmak anlamýnda 2010 yýlý hedefleriniz
nelerdir?
2010 yýlýnda da verimliliklerimizi artýrarak maliyetlerimizi düþürmeye devam edeceðiz. Ayný zamanda
ambalajlarýmýzý daha da hafifleterek hem maliyetlerimizi hem de karbon ayak izimizi azaltacaðýz. Bir
yandan da çalýþanlarýmýzýn sürekli geliþimini saðlamak için eðitimlerimizi artýracak ve yaygýnlaþtýracaðýz.
CCÝ bünyesinde gerçekleþtirilen ve dünyaya örnek teþkil eden iyi uygulamalarýmýzý tüm CCÝ genelinde
yaygýnlaþtýrmayý hedefliyoruz. Bu konuda önceliði Operasyonel Mükemmellik projelerine ve Mükemmel
Bakým projelerine vereceðiz. Ayrýca, CCÝ'nin bölgedeki itibarýný artýrmaya yönelik çalýþmalarýmýza da devam
edeceðiz.
Sorularýmýzý yanýtladýðýnýz için teþekkür ederiz.

