
Pazar
Türkiye’deki şekerli mamuller pazarının tahminibüyüklüğü 2004 sonu itibarıyla 831 milyon US$.Bunun %21’ini sakız, %12’sini şekerleme ve kalankısmını da çikolata oluşturuyor. Baklava ve helvabenzeri ürünler de bu pazarda yer alıyor, fakatpazarın önemli bir bölümü dökme şekerdenoluşuyor.Türkiye’de şekerli mamuller pazarında, uzunsüre küçük imalathane ve fabrikalar söz sahibiydi.Yabancı markaların pazara girmesi, yerlimarkaların ilgisinin artması sonucu pazardakiürün yelpazesi genişledi ve pazar büyüdü.Orta ve büyük ölçekli pek çok işletme, lokumve helvanın yanı sıra şekerleme, çiklet,çikolata, çikolatalı mamuller ve bisküvivb. ürünlerle piyasaya girdi. BugünTürkiye’de, 828 adet şeker veşekerli ürün işletmesi faaliyetgösteriyor.Sektör, ekonomidekigelişmelere paralel bir ivmesergiliyor. 2005 yılında, 2004yılında olduğu gibi %10’luk birbüyüme bekleniyor.Türk sofrasındaki ayrıcalığınedeniyle helva bu sektörde herzaman farklı bir konuma sahipoldu. Çok özel bir Türk tatlısıolan helva, toplumda çok çeşitliamaçlarla tüketiliyor. Helva,Türkyemek kültürünün vazgeçilmezbir parçası olarak her yemekte,hatta her kahvaltıda keyifle tüketilmeözelliğine sahip.GfK Türkiye araştırma şirketinin Kasım 2002Kent Omnibusu verilerine göre,Türkiyenüfusunun %83’ü evinde ortalama ayda bir kezolmak üzere helva tüketiyor.Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)istatistiklerine göre,Türkiye’deki toplam helvaüretimi 48 bin ton, toplam helva tüketimi ise 46 bin ton.Bu pazarda lider konumda olan Koska, genişdağıtım ağı sayesinde Türkiye’nin küçüklü büyüklüpek çok noktasında kolaylıkla bulunabiliyor.
Baflar›lar
100 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklümarkalarından biri olan Koska,yenilikçiliği, sahip olduğu kalite vehijyen belgeleriyle sektörününöncüsü konumuna oturmuşdurumda. Koska, yıllardırTürkiye’de helvadenilince ilk aklagelen marka;sadece helva değil,aynı zamandatahin-pekmez, reçelmarkaları arasında dayine ilk akla gelen veen çok hatırlananmarka unvanını elindetutuyor.Koska, bu başarısınıyıllardır kalitesinden ödünvermeden gerçekleştirdiğiüretimiyle sağlıyor.

Koska kalitesini son yıllarda aldığı belge vesertifikalarla kanıtlamış durumda. Bunların bazılarışöyle: 2000’de ISO 9002 Kalite Belgesi; 2002’deHACCP Hijyen Sertifikası; 2003’de ISO 9000kalite belgelerinin en son versiyonu olan ISO9001:2000 belgesi; aynı yıl, hayvansal ürünkullanılmadığı ve çok kapsamlı hijyenik üretimyapıldığını ispatlayan, ABD ve İsrail’in verdiğiKosher Sertifikası; İngiltere Vejeteryan DerneğiKalite Sertifikası.Koska, felsefesini, “dünya standartlarında,yüksek kalitede ve hijyenik koşullarda üretimyapmak” olarak belirliyor.Koska, tüketicisinin güvenini kazanarak eldeettiği başarıyı, dört yıl üst üste verilenMüşteri Memnuniyeti Ödülü ve 2005yılında Altın Kalite Ödülleri’nde Ürünve Üretim Hijyen Ödülü’nükazanarak pekiştirdi.Türkiye'nin en büyük helvaüreticisi Koska, İstanbul SanayiOdası (İSO) tarafından yapılançalışmada Türkiye’nin En Büyükİkinci 500 Sanayi Şirketi arasındada yer alıyor. Dünya Gazetesi'ninyaptığı 2001 yılının en başarılı99 şirketi araştırmasında, krizdenbüyüyerek çıkan şirketler arasınagirerek de başarısını ortayakoymuş durumda.Koska, yurtiçindeki satışınınyanında, dört kıtada 50'ye yakınülkeye yaptığı ihracatla önemli birdış ticaret hacmine sahip. İhracatpazarları arasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri,ABD, İngiltere, Rusya, İsrail, Arap Ülkeleri, İsveç veDanimarka öne çıkıyor.
Tarihçe
Koska’nın geçmişi, 1900’lü yılların başına, Hacı EminBey'in, yani “Helvacı Dede”nin Denizli'deki küçükhelvacı dükkânına kadar uzanıyor. Hacı Emin Bey,

o zamanlar kazanda hazırladığı tahin helvasınıvitrindeki mermer tezgahın üzerine döküpsoğuttuktan sonra kesiyor ve dirhemli terazidetartarak satıyordu. Baba mesleğini sürdürmeye karar veren Halil İbrahim Adil Dindar, 1931yılında oğullarıyla birlikte küçük işletmesiniİstanbul'a taşıdı. İlk dükkânını aynı yıl, Laleli’yleBeyazıt arasındaki Koska semtinde açtı. Adil Bey,İstanbul’a gelmeden önce I. Dünya Savaşısırasında Arap ülkelerinde sekiz yıl askerlik yaptığıdönemde, zaman buldukça bulunduğu yöredekibüyük tatlı dükkânlarını geziyor, yeni tatlı veşekerler tadıyor ve bunları yapmayı öğreniyordu.Daha sonra İstanbul’da açtığı küçük dükkândahelvanın yanı sıra, bu tatlıları da satmaya başladı.Dindar ailesinin, dükkânın arka tarafındahazırlayıp ön tarafında sattığı tahin helvasınınlezzeti zamanla dilden dile yayıldı ve Koska’dakiküçük dükkân şehrin dört bir yanına ün saldı.Bulundukları semtten dolayı müşteriler arasındadükkânları Koska Helvacısı olarak anılmayabaşlayınca markalaşma yolunda ilk adım atılmışoldu. Daha sonraki yıllarda Koska adı, bu büyükmarkanın ismi oldu.Küçük dükkânla büyüyen aile işletmesi,1974'de Topkapı'da bir fabrika kurarak helvanınyanı sıra lokum, reçel ve koz helva üretmeyebaşladı.1983 yılında dördüncü kuşak işin başına geçti.Mümtaz ve Nevzat Dindar Kardeşler, Merter'deinşa edilen modern tesislere taşınarak KoskaHelvacısı Merter adıyla faaliyetlerinisürdürme kararı aldı.Koska, 1998 yılı sonlarındanberi Avcılar-Ambarlıkavşağında, 16 dönümarazi üzerine kurulu ve17 bin m2 kapalı alanasahip yeni tesislerindeüretimine devamediyor. Avcılar’dakimerkezindebulunan fabrikasatış mağazasındaise gelenekselTürk tatlıçeşitlerinisatışa sunuyor.Günde30 kg.’lıküretimle
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başlayan bu uzun soluklu yürüyüş, bugün 40-50tonluk günlük üretim kapasitesine ulaşmışdurumda.
Ürün
Koska,Türk sofra kültürünün önemli bir parçasınıoluşturan geleneksel tatlıları bugüne taşıyarakkültürel mirasımıza sahip çıkan asırlık bir marka.Helva, tahin-pekmez, lokum ve reçelleri kendiözgün tatlarını koruyarak, NASA’nın sıfır hatalı veantibakteriyel ortamda üretim belgesi HACCPgüvencesiyle üretiyor. Koska, kendi kategorisindebu belgeye sahip ilk marka olarak tüketicisineyüksek kalitede ve hijyenik ürünler sunuyor.Tahini en modern teknolojilerle, tam otomatikmakinelerde, en saf ve hijyenik şekilde üreterekTürkiye’de bir ilki gerçekleştirenKoska, paketli ürünlerde oldukça geniş biryelpazeye sahip. Helvadan reçele,lokumdan pişmaniyeye, baldanpekmeze birçok çeşitle tüketicilerefarklı lezzetler sunuyor.Özellikle fındıklı, kakaolu,vanilyalı, sakızlı ve ballıhelva çeşitleriyle,helva

kültürünühem yeninesillere hem dedünyaya sevdirmeyiamaçlıyor.Portakallı tahin helvası,Türkiye’desadece Koska tarafından üretilenözel bir lezzet.Yazın bile helvadanvazgeçemeyenler için yaz helvasını çıkaran Koska,bademli, cevizli, meyveli ve gofret-cevizliçeşitleriyle tüketicilere geniş seçenekler sunuyor.Türk sofrasının vazgeçilmez tatlarının her yerderahatça yenilebilmesi için üretilen helva minibarlar, açlığı yatıştıran, sağlıklı atıştırmalıklar olarakoldukça seviliyor.Günümüzde şeker hastalığı, en yaygın sağlıksorunlarından biri ve bu çerçevede yeni birsegment ortaya çıktı.Türkiye’de bu segmenteyönelik pazar ise yeni yeni oluşmaya başladı.Koska, şeker hastalığı nedeniyle bu muhteşemlezzetten mahrum kalanları düşünerek  1995 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve

tamamen doğal tatlandırıcılar kullanılaraküretilen diyabetik helva, reçel, lokum vebadem ezmesini piyasaya sürdü.
En Son Geliflmeler
Koska, geleneksel lezzetleritüketicisiyle buluştururken aynızamanda bu tatları modernize ediyor,günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarına veisteklerine yönelik geliştiriyor.Koska’nın bu bakışla geliştirdiğiürünlerden biri Çikos. 2005 yılındaçocuklar için çıkarılan Çikos, dünyanın ilkyedi vitaminli çocuklara yönelik çikolata kaplıhelva barı. Enerji veren, sağlıklı ve besleyici birürün olan Çikos’un paket tasarımı daçocukların ilgisini çekecek sevilen çizgikarakterler kullanılarak hazırlandı.Koska’nın yeniliklerinden bir diğeri tahinve pekmezin ağırlıklı olarak bir aradatüketilmesinden yola çıkarak tasarlanan PratikTahin Pekmez. Bu ürün, özel paket tasarımıylaher an, her yerde, tahin ve pekmezi rahatça vedoğru oranlarda karıştırabilmeye olanak veriyor.Son yıllarda, doğal gıdalarla beslenmeninyaygınlaşmasıyla birlikte organik ürünlere olantalep de arttı. Bu alandaki potansiyeli görenKoska, bu talebi karşılamaya yönelik %100 doğalpekmezin yanında, organik tarımla üretilenüzümlerden elde edilen organik üzüm pekmezinide piyasaya sundu. Özellikle gelişme çağındaçocuğu olan annelerin tercihi olanbu ürün,aynı zamanda doktorlar tarafından da tavsiyeediliyor.Koska’nın en önemli özelliği,Türk tatlıkültürüne sahip çıkması ve bu alandayenilikler yaparak ilklere imza atması.Bu kapsamda, 2005 yılında tatlıdışındaki kategorilere doğrugenişleme yolunda adımlar atıldı.Asırlık lezzet garantisiyle Türkyeme-içme kültüründe oldukçaönemli bir yere sahip olan siyah çay, Kosteamarkasıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.Kostea markası altında, geleneksel siyah çayınyanında on çeşit bitki ve meyve çayı dabulunuyor.
Promosyon
2005 yılının başında hazırlanan Koska’nın yenireklam kampanyasının amacı, ürünleri farklı birşekilde tanıtarak onları gündelik hayatın birparçası haline getirmekti. Kampanya, helva vetahin pekmezin daha popüler bir noktayataşınabilmesi için gündelik diyaloglardan yolaçıkılarak hazırlandı. Reklam filmlerinde, “Bu bizimağzımız, bu da bizim tadımız” sloganıyla Türkdamak tadına sahip çıkıldı. Reklam filmlerideğişik uygulamasıyla dikkat çekti. Filmlerdekioyuncular, çeneye çizilen göz ve kaş figürleriyleters dönmüş ağızlardı. Filmin kurgusu Koska’nınçağdaş yüzünü yansıtırken, Koska’nın gelenekselyapısı da müzikle destekleniyordu.
Marka De¤erleri
Koska’nın marka değerlerinin başında Türkdamak tadının nesiller boyu korunması vegeleneksel tatlı kültürünün modern dünyayauyarlanarak yaşatılması geliyor.

Koska, tüketicisağlığının her şeyden önemli olduğuna inanıyor. Üretiminde hijyeni en azlezzet kadar önemli bir kriter olarak alıyor.Koska’nın yenilikçi yaklaşımı, sektöründe örnekalınan bir marka olmasını sağlıyor.
www.koska.com.tr
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Koska’nın 90’ıncı yılında bir günlüğüne, helvalar90 yıl önceki fiyatından, yani 40-60 kuruştansatıldı ve bu etkinliğin sonunda o günün mağazastokları tamamen tükendi.
Koska, bu sektörde dünyanın tüm önemli kalitebelgelerine sahip.
Koska’nın meşhur lokumları buharlı sistemleüretiliyor. Bu sayede hem aroması korunuyor,hem de vitaminlerin ölmesi önleniyor.
Ramazan aylarında McDonald’s restoranlarında,McPide menüsüyle birlikte 80 gr.’lık Koska helvaveriliyor.
Koska’nın Avcılar’daki fabrika satış mağazasında30 çeşit helva, yedi çeşit pekmez, 34 çeşitlokum, 50’den fazla çeşit de hamur işi ve sütlütatlı satılıyor. Ayrıca mağazada kahvaltı ve yemekservisi yapılan küçük bir kafe ve gençressamların eserlerinin sergilendiği bir de sanatgalerisi var.

Koska


