
Pazar
Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağıüzerinde yer alan Türkiye çok eski ve köklü birbağcılık kültürüne sahip. Ancak bağ alanıyönünden dünyada beşinci sırada olmasınakarşın,Türkiye şarap üretimi, dünya üretimininancak %0.2’sine karşılık geliyor. Üretim miktarıaçısından dünyada 27. sırada yer alan Türkiye'deüretilen üzümlerin ancak %2'si şarap üretimindedeğerlendiriliyor.Fransa'da kişi başı yıllık şarap tüketim miktarı65, İtalya'da ise 60 litre. Bu miktar ABD'de 20litre.Türkiye'de ise kişi başı yıllık şarap tüketimiyaklaşık bir şişe. Bunun nedenleri arasında,şarabın henüz gündelik hayatın bir parçasıolmaması ya da dini faktörlerin etkisi sayılabilir.Türkiye'de toplam üretim miktarı 60 milyon litre.Ülkede irili ufaklı 100'e yakın şarap üreticisibulunuyor.Son yıllarda Türkiye'de şarap kültürüne ilgi vemerak gittikçe artıyor. Buna paralel olaraközellikle kaliteli şarap tüketiminde bir artışolduğu gözleniyor.Sektörde en eski ve köklü şirketlerden biriolan Doluca, gerek pazar payı, gerek yaptığıyatırımlar açısından Türkiye'de şarap sektörününöncü kuruluşlarından biri.
Baflar›lar
Doluca Ürün Grubu’nda 32, Sarafin ÜrünGrubu’nda beş olmak üzere, şarapseverlere farklıdamak tatlarına hitap eden toplam 37 çeşit ürünsunan şirket, yıllık 14 milyon litre üretimkapasitesine sahip.Yıllık 100 milyon US$'ayaklaşan cirosuyla,Türkiye'de kaliteli şarapüretiminin önde gelen şirketlerinden biri.

Doluca'nın Mürefte'de12 dönümlük arazi üzerinde10 dönümü kapalı alan olarakkurulan üretim ünitesi; şarabıdinlendirmek için Fransa'dan ithaledilen 2.000’e yakın meşe fıçısı,500'ün üstünde paslanmaz çeliktankı, modern cihazları ve en sonteknolojisi ile Avrupa'nın sayılıtesisleri arasında bulunuyor.Üretiminin %20'sini Fransa,İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika,Avusturya, İsviçre, Polonya,Finlandiya, Kuzey Kıbrıs TürkiyeCumhuriyeti, Birleşik Arap Emirliklerive Japonya gibi ülkelere ihraç edenDoluca, yurtiçinde de on iki bölgesatış ofisi ile Türkiye çapında yaygınbir dağıtım ağına sahip bulunuyor.Şirketin son yıllardaki başarılarıarasında,Türkiye'nin ilk varietal(tek üzüm çeşidinden yapılan şarap)şarap serisi Sarafin’in,Türkiye'ninilk doğal tatlı şarabı Safir’in, füzyonakımını Türk şarap sektörüne taşıyanKarma Serisi'nin piyasaya sunulmasısayılabilir. Ayrıca Türkiye'de yetişenen gözde üzümleri tüm özellikleriyleşaraba taşıyan, kolay içimli DLCSerisi şirketin bir başka başarılı ürüngrubunu oluşturuyor. Doluca'nınürünleri,Vinalies Internationales,Challenge International du Vin gibi prestijliuluslararası yarışmalarda altın, gümüş, bronzmadalyalar ve başarı belgeleri ile ödüllendirildi.Doluca, üretimin yanı sıra eğitim, şarapkültürünün geliştirilmesi ve tüketicilerinbilinçlendirilmesi gibi konulara da büyük önemveriyor. Şirket, bu doğrultuda beş önemli projeyihayata geçirdi. Bu projelerden ilki şarapseverlerişarabın emek ve ilgi isteyen büyülü dünyasınagötüren Bağbozumu Gezileri.Anadolu medeniyetlerinin vazgeçilmez tadışarap ile çeşitli mutfakların bir araya getirildiğişarap tadım seminerleri bir başka etkinliğioluşturuyor. Şarapseverler için şarap ve ürünler

hakkındaki bilgilerin geniş ve detaylı bir şekildeaktarılarak, katılımcı sertifikalarının verildiğiDoluca Şarap Eğitim Programı ise buçerçevedeki bir başka çalışma. Şirket ayrıca serviselemanlarına yönelik olarak hazırlanan GümüşTirbuşon, Altın Tirbuşon ve Master TirbuşonEğitim Programları’nı gerçekleştiriyor.Üç ayda bir çıkarılan, her gün genişleyen biradres bankasına ücretsiz olarak gönderilen şarapve yaşam dergisi Bouquet, şarap kültürününgeliştirilmesi konusundaki çalışmaların bir başkaboyutunu oluşturuyor.
Tarihçe
Doluca'nın geçmişi,Cumhuriyet'in ilanını izleyenilk yıllara kadar uzanıyor.Geisenheim ŞarapçılıkEnstitüsü'nde enoloji (şarapbilimi) ve vitikültür (bağcılıkbilimi) dallarında eğitim görenNihat A. Kutman'ın, 1926'dayurda dönerek Galata'daVinikol Şarap Evi'ni kurmasıyla bugünküDoluca'nın temeli atıldı.Ürettiği ilk şarapları, doğduğu yer olanMürefte ve civarındaki bağlarda yetişen yerelüzüm cinslerinden elde eden Kutman, bu üzümtürlerinden üretilen şarapların kalite açısındanyetersiz kaldıklarını gördü. Bu nedenle, 1935yılında değişik üzüm türlerini araştırmak içinAlmanya ve Fransa'ya bir gezi düzenledi.Araştırmalar sonucunda, o günün koşullarınagöre en uygun görünen Cinsault, Semillon,Riesling ve Gamay çeşitlerini Türkiye'ye getirerekyetiştirmeye başladı. Günümüzde de, bu üzümler Türkiye'nin şaraplık üzüm yelpazesinde önemlibir yer edinmiş durumda.Yeni yetişen buüzümlerden üretilen ilk şaraplar, 1940'lı yıllarınbaşında Doluca adı ile piyasaya sürüldü ve büyükbeğeni ile karşılandı. 1960'a gelindiğinde, biryandan sürekli büyüyen pazar, öbür yandanilerleyen teknoloji, Doluca'yı yeni çalışmalarayönlendirdi.O zamana değin Doluca şaraplarınınşişelendiği Galata'daki Vinikol Şarap Evi,Tophane'deki yeni binasına taşınırken şirketin adıdeğiştirilerek, Nihat Kutman ve Şeriki AdiKomandit Şirketi oldu. Aynı dönemde Mürefte'deyeni bir şarap üretim tesisi inşa edildi.ABD'deki University of California, Davis'deenoloji ve vitikültür dalındaki eğitiminitamamladıktan sonra 1969'da yurda dönenoğlu Ahmet Kutman, şirket yönetimine katıldı.Aynı yıl, yeni tesislerde, büyük özenle üretilerekeskitilen kırmızı ve beyaz Villa Doluca şaraplarısatışa sunuldu. Kısa bir süre içinde Türkiye'nin  enprestijli ve popüler şarabı haline gelen      VillaDoluca, şirketin en çok aranan ve satılan ürünleriarasında yer alıyor.1980 yılında Doluca'nın kurucusuNihat Kutman hayata veda edince AhmetKutman şirketin yönetimini tümüyle devraldı.Bu tarihten itibaren Doluca, biri imalat diğeripazarlama olmak üzere iki anonim şirket halindefaaliyetini sürdürdü. 1980'li yıllar AhmetKutman'ın liderliğinde Doluca'nın kaliteli şarapyelpazesinin gitgide genişlediği bir dönem oldu.Aynı zamanda iç tüketimdeki büyüme, artan
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yabancı turist akışı ve yurtdışına ihracat,Doluca'nın üretim ve satış hacminde büyükartışlara neden oldu.Yapılan yatırımlarla 1993'teMürefte'de hizmete giren üretim tesisi ile,bugünkü üretim tesisinin temelleri atılmış oldu.90'lı yıllarda Doluca,Türk şarapçılık tarihindeçok önemli bir dönümnoktası yaratacak olanSarafin adlı bir projeyeortak olarak katıldı.İki okul arkadaşı GüvenNil ve Ahmet Kutman,“asil” olarak anılan,dünyanın en tanınmış veen kaliteli üzümtürlerinden Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlotve Cabernet Sauvignon'u ülkemizde yetiştirerek,Türkiye'nin ilk varietal şaraplarından oluşanSarafin Serisi'ni şarapseverlere sunma girişiminibaşlattılar. Bağların yetiştirilmesini Güven Nil,şarapların üretim ve pazarlamasını Dolucaüstlendi. Saroz Körfezi kıyılarında kurulanbağlarda modern bağcılık teknikleriyle yetiştirilen“asil” üzümler, ilk kez 1998'de şarapseverlerinbeğenisine sunuldu.Ailenin üçüncü kuşak temsilcileri de zamaniçinde Doluca'nın yönetiminde görev almayabaşladı. Ahmet Kutman'ın kızı Sibel Kutman'ınABD'deki eğitimini tamamladıktan sonra 1998'deşirket yönetimine katılmasıyla pazarlama ve satışdepartmanlarında yeniden yapılanma başladı.Ahmet Kutman'ın ABD'de şarapçılık ve bağcılıkeğitimi alan oğlu Ali Kutman da 2002 yılındaDoluca yönetimine katıldı.2000'li yıllarda Doluca, bağcılık alanındakiyatırımlarına daha da hız verdi. Modern bağcılıkyöntemlerini uyguladığı bağlarından hasat edilenkaliteli üzümlerini kullanarak,Türk şarapçılığınıdaha da ileri taşıma hedefiyle yeni arayışlara girdi.
Ürün
Doluca, fiyat bazında ve farklı tüketici ihtiyaçlarınagöre belirlenmiş dört segmentte; sek, dömisek,doğal tatlı ve köpüren şarap kategorilerindetoplam 37 çeşit ürün sunuyor.Modern bağcılık teknikleriyle kısıtlı miktarlardaüretilen Sarafin Serisi, bugün şarapseverlernezdinde önemli bir marka olmayı başarmışdurumda.Doluca, 2003 başında “Evrenselliğin simgesi,Doluca'nın melezi” sloganıyla sunduğu KarmaSerisi ile şarapseverlere çok farklı bir lezzet kapısıaçtı. Bu, tüm bilgi ve deneyimin aktarılaraküretildiği,Türkiye'de ilk kez yerel ve evrenselüzüm türlerini birlikte içeren, doğu ile batınınsentezi niteliği taşıyan bir ürün serisi. KarmaSerisi, dünyadaki füzyon akımını Türk şarapsektörüne taşıyor. Beğeniyle içilen üstün kaliteliKarma Gamay-Boğazkere, Karma Merlot-Boğazkere ve Karma Cabernet Sauvignon-Öküzgözü ürünlerinden oluşuyor.1995 yılında şarapseverlerle buluşan ve o günden bu yana keyifle tüketilen bir markahaline gelen Kav Boğazkere-Öküzgözü veKav Narince, en kaliteli yerel üzümlerinprofesyonel üretim teknikleri ile birleştiğişaraplar.2004 Eylül ayında dört şaraptan oluşan DLCSerisi “Dört dörtlük seçim” sloganıyla sunuldu.Doluca'nın,Türkiye'de yetişen en gözde üzümtürlerini, adeta bağlardan kadehe akıtarak, tümözgün lezzet ve aromalarını şaraba yansıttığıDLC Serisi, kısa sürede aranan bir marka halinegeldi. Bu seriyle (DLC Sultaniye-Emir, DLCÖküzgözü, DLC Cabernet Sauvignon-Merlot,DLC Kalecik Karası), genellikle yüksek fiyatlışaraplarda görmeye alışkın olunan üzüm türlerişarapseverler için daha ulaşılabilir hale geldi.Doluca’nın ürün yelpazesinde ayrıca eski dünyaşarap yapımcılığına daha yakın bir tarzda üretilenAntik'in yanı sıra, Nevşah, Moskado   Sek debulunuyor. Doluca ürün ailesinin en genç markasıise kolay içimli Villa Neva.Yarı tatlı şaraplar olanMoskado, Dömisek, Riesling ve Türkiye'nin ilk

doğal tatlı şarabı olan Safir, Doluca'nınşarapseverler tarafından tercih edilen diğerürünleri.Doluca'nın şişelenen ve bir marka adıylapiyasaya çıkan ilk ürünü Doluca, bir litrelikambalajıyla Asma ve üç litrelik bag-in-boxNeva tüketiciye ekonomik seçenekler sunuyor.Tradokya, Bianca ve Rosaline (roze) ise,kutlamaların vazgeçilmez unsuru olan köpüklüşarap grubunu oluşturuyor.
En Son Geliflmeler
Doluca özellikle bağcılık alanındaki yatırımlarınahız verdi ve yeni bağ arazileri alarak kaliteliüzümlerden oluşan hammaddesini geliştirdi.Bunun paralelinde üretim tesisine yapılanyatırımları artırarak, üretim kapasitesini12 milyon litreden 14 milyon litreye çıkardı.Doluca, üst seviyedeki ürün segmentindepeşpeşe yaptığı yeniliklerden sonra bu yeniliklerive gelişmeleri daha alt segmentlere de taşıdı.65 yıl sonra “Eski bir dosttan yeni bir merhaba!”diyerek, şişelenmiş ilk ürünü olan Doluca'nınambalajını yenileyerek, tadını geliştirdi. Benzerambalaj değişikliğini ve lezzet gelişimini ikincimarkası Villa Doluca için de gerçekleştirerek,“Yıllar boyunca” sloganıyla tekrar şarapseverlerlebuluşturdu.2005 yılı, bu gelişmelerin yanı sıra iki yenimarkanın, 1 litrelik ambalajı, beyaz-kırmızıseçenekleriyle Asma’nın ve ekonomik, kolayiçimiyle genç, dinamik Villa Neva’nın piyasayasunulduğu bir yıl oldu.
Promosyon
Türkiye'de alkollü içki piyasasında tanıtımfaaliyetleri çerçevesinde yapılabilecek çalışmalarkısıtlı etkinliklerden oluşuyor. Kitle iletişimaraçlarından sadece yazılı basın ve internetsitelerinde reklam çalışmaları yapılabiliyor.Doluca, fiyat kategorilerine göre segmentlereayrılmış ürünlerinin tanıtımı için hedef kitlelereuygun, farklı pazarlama çalışmaları yapıyor. Ürünleilgili mesajlar verirken tüketiciyi ürünün dünyasınagötürerek arada sıcak bir bağ kurmaya çalışmak,şirketin genel yaklaşımını oluşturuyor.Dönem dönem yazılı basına ilan vermiş olanDoluca, özellikle 2004 ve 2005 yıllarında yeniürün tanıtımlarında hem yazılı basını hem deinternet sitelerini kampanyalarında yoğun olarakkullandı. DLC serisinin tanıtımında dergilerde yeralan ilanlarında farklı bir tasarımla şarapseverlerinkarşısına çıkıldı.Tanıtım için en ağırlıklı olarak kullanılan araç,basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini kapsıyor.Şarap sektörünün özellikle son on yılda gelişmesiile birlikte tüketicilerin merak ve ilgisi de artıyor.Gazete ve dergilerde ürünle ya da sektörle ilgilibilgilere özellikle on yıl öncesi ile karşılaştırıldığındaçok daha fazla yer verildiği görülüyor. Ayrıca,

sadece içki sektörüne yönelik özel dergileryayımlanıyor.Doluca'nın tanıtım faaliyetleri arasındadoğrudan pazarlamanın çok önemli bir yeri var.20 binin üzerinde şarapsevere düzenli olarakücretsiz ulaştırılan Bouquet Dergisi ve ürünlereait bilgileri, haberleri, eğitim, etkinlik ve kampanyaduyurularını içeren e-posta gönderileri, Dolucaile şarapseverler arasında önemli bir köprüoluşturuyor.Yılın hemen hemen her gününe denkgelecek sayıda kültür-sanat, spor, sağlık gibikonulardaki etkinliğe destek olan Doluca, buetkinliklerde şarapseverlerle bir araya gelerekürünlerini tattırma, anlatma fırsatı buluyor.
Marka De¤erleri
1926'da başlayan köklü bir geleneği çağdaştekniklerle birleştiren Doluca, kurulduğu gündenberi Türkiye'de kaliteli şarap üretiminöncülerinden biri. Güvenilir, köklü, istikrarlı yapısı,sürekli yenilikçi ve mükemmeliyetçi felsefesiyleDoluca bugün, Doluca ve Sarafin grubundakiürünlerini yurtiçinde ve yurtdışındaşarapseverlerin beğenisine sunmaya devamediyor.
www.doluca.com
www.sarafin.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Doluca,Türkiye'nin en eski 20 şirketinden biri.
Şirket ismini, üretim tesisinin yer aldığıMürefte'nin en yüksek tepesi olan Doluca'danalıyor. Logosundaki çift dalga da DolucaTepesi'nin siluetini temsil ediyor.
Doluca'nın bilinirliği en yüksek markalarındanVilla Doluca'nın adındaki “villa” sözcüğü, şirketinkurucusu Nihat Kutman'ın üst katında ailesiyleyaşadığı, alt katı imalathane olan villadan geliyor.Mürefte köylülerince “Nihat Bey'in villası” olarakanılan, bu nedenle ismini Doluca'nın ikincimarkasına vermiş olan villa, aile tarafından hâlâkonut olarak kullanılıyor.
Sarafin markasının ismi, bağların bulunduğuköyün tapu kayıtlarında yer alan eski ismindenkaynaklanıyor.

Doluca
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