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Coca-Cola İçecek – Bursa Fabrika 
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Coca-Cola İçecek

Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici

Faaliyet gösterdiği coğrafya; Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan
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Coca-Cola İçecek

Yılda 20
milyar bardak 360 milyon nüfus

750.000 satış 

noktası

10 ülke 23
fabrika 

10.000
çalışan

1,2 milyar ünite kasa üretim 

kapasitesi    
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Coca-Cola İçecek

Vizyonumuz: Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına 

ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan 

örnek bir içecek şirketi olmak

Misyonumuz:  Tüketicilerin susuzluğunu gideren, 

müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün 

değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve 

karlı bir şirket olmak.

Değerlerimiz: Tutku, Hesap Verilebilirlik, Dürüstlük, 

Takım Çalışması
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Coca-Cola İçecek

Coca-Cola İçecek Fabrikaları

ÇORLU

MAHMUDİYE 

BURSA
ANKARA

MERSİN

ELAZIĞ

İZMİR

KÖYCEĞİZ

HAZAR

bursa plant final 2011.avi
bursa plant final 2011.avi
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CCİ Bursa Fabrika

 203,000 m2 toplam alan

 70,000 m2 kapalı alan

 Yıllık Kapasite 1,2 M lt

 Çalışan Sayısı 254

 Yaş ortalaması 33,5
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Vizyonumuz: 2020 vizyonu ışığında, çalışanlarıyla 

katma değer yaratan, CCİ içinde örnek bir operasyon 

olmak.

Misyonumuz:  Yeniliklere ilham veren, yüksek kalitede 

ürün çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 

tutan, paydaşlarına güven ve mutluluk veren 

sürdürülebilir bir operasyon olmak

CCİ Bursa Fabrika

Bursa Fabrika
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CCİ Bursa Fabrika – Stratejik Yönetim Çerçevesi
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Mükemmellik Yolculuğumuz

Avrupa Mükemmelik Ödülü Başvurusu2015
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Müşteriler için Değer Katma

 Dağıtım bölgesi tüm Türkiye

 İlk Dikey Depolama Sistemleri uygulaması

 Gizli Tüketici Müşteri Memnuniyeti Ödülü

 Periyodik Depo ve Market Ziyaretleri

 Bayi Eğitimleri

 Müşteri ve Tüketicilerimiz için fabrika ziyaretleri
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Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma

Çevre dostu 

soğutucular
%42 daha az 

enerji harcıyor

Türkiye’de 

toplam atık

geri dönüşüm 

oranı %96

En düşük

su ve enerji 

kullanım 

oranları

 Sürdürülebilirlik; Stratejik yapımızın temel 

taşlarından biridir.

 Sürdürülebilir bir gelecek için paydaş 

katılımını sağlarız.

 İnsan ve dünya kavramlarını, kar kavramının 

önüne koyarız.

 Ürünlerimizi yaşam çevrimleri süresince izler 

ve aktif olarak yönetiriz.

 Sektöre öncülük ederek yön verir, rol model 

oluruz.



Kurumsal Yetenekleri Geliştirme

 Dünyanın 4 bir yanından gelen şişeleyeci ve fabrikalarla bilgi paylaşımı ve 

kıyaslama çalışmaları

 Yurtiçi ve yurtdışı operasyonların değişim projeleri için yönetici desteği

 İş güvenliği konusunda diğer şişeleyicilere kılavuzluk edecek video ve fotoğraf 

çekimleri

 Diğer operasyon çalışanları için kapasite geliştirme eğitimleri

 Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlara yeni prosesler hakkında teknik destek

 TCCC ve tedarikçiler ile örnek olabilecek iyileştirme çalışmaları
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Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma

 Fabrikalar arası inovasyon yarışması birinciliği

 İki proje için faydalı model başvurusu

 Tüm çalışanların katılımına açık öneri sistemi
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Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik

Liderler

Yetkeli Operatör
• Karar alma
• Uygulama
• Sorumluluk alma

Esin Verir, Örnek Olur
• Motivasyon
• Toplantılar
• Hedefler

İletişim
• Erişim Kolaylığı
• Açık kapı politikası
• Telefon 7/24 ve Telsiz

Fırsat Eşitliği
• İşe alım
• Etik kod

Takdir
• Tanıma, Teşekkür
• Ödüllendirme
• Motivasyon

Inovasyon Kültürü
• Teşvik etme
• Cesaretlendirme
• Değer verme
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Çeviklikle Yönetme

 %40 Kapasite artışı

 %35 ürün çeşitliliği artışı

 Farklı prosesleri bir arada bulundurma (Gazlı, Meyve 

Suyu, Doğal Kaynak Suyu, Doğal Mineralli Su)

 Sisteme kazandırılan yeni ürünler

 Değişim projeleri yönetim yeteneği
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Çalışanların Yetenekleriyle Başarma

Sistemimiz, kalifiye, iyi eğitilmiş, yasal gereklilikleri bilen, takip 

eden ve uygulayan, iş güvenliği, çevre, kalite sistemlerine 

hakim, inovasyon çalışmalarına katılan ve ekip ruhu ile 

hareket eden çalışanlardan oluşmaktadır.
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Mükemmel Sonuçları Sürdürme

Kalite 

Yönetim 

Sistemleri



Bursa Plant

EFQM Modeli ve Ödül Sürecinden Öğrendiklerimiz

 Mükemmellik anlayışıyla her zaman daha iyiyi, işlerimizi daha iyi yapmanın yollarını 

aramayı öğrendik.

 Uyguladığımız sistemleri, metotları, yaklaşımları birbirleriyle ilişkilendirmeyi öğrendik.

 Çalışanların iyileştirme çalışmalarına katılımı hızlandı, arttı ve ekip ruhu güçlendi.

 Sadece kendi performansımızla ilgilenmedik. Daha iyiyi aradığımız için daha iyi yapanları 

araştırmayı, onlardan öğrenmeyi öğrendik.

 Kendi işletmemizin, kendi grubumuzun (CCİ Türkiye, CCİ, Coca-Cola dünyası) dışındaki 

dünyadan öğrenmeyi öğrendik.

 Sektör dışına çıktık, kıyaslama ve karşılaştırmalarla her zaman daha iyiyi aradık.



Bursa Plant

 Operasyonel mükemmellik işlerimizin ayrılmaz bir parçası oldu.

 Çalışanları daha iyi ve daha çeşitli yöntemlerle tanımayı ve takdir etmeyi öğrendik.

 Paydaş ilişkilerine ve bu ilişkilerin yönetimine daha sistematik bir biçimde yaklaşmayı 

öğrendik.

 Tedarikçilerimizle daha yakın çalışmaya, birlikte çözümler üretmeye daha fazla önem 

verdik.

 Toplumsal sorumluluk ve çevre projeleri hayatımızın bir parçası oldu.

 Stratejilerimizle süreçlerimiz arasındaki ilişkiler daha net, daha belirgin oldu, 

çalışanlarımızın farkındalığı arttı

EFQM Modeli ve Ödül Sürecinden Öğrendiklerimiz



TEŞEKKÜRLER

Bursa Plant


