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Genel Müdürün Mesajý

Saygýdeðer Ortaklarýmýz,
2004 yýlýnda yurtiçi pazarda %56'lýk artýþla toplam 5511 adetlik satýþ rakamýna
ulaþtýk. Nisan ayýnda satýþýna baþladýðýmýz D-Max araçlarýmýz ise pazarda büyük
bir ilgi görerek 9 ayda %8 pazar payý yakaladý.
Ýhracatýmýz ise rekor bir düzeyde 48 milyon USD olarak gerçekleþti.

2004, 20. yýlýný kutlayan Anadolu Isuzu için hareketli ve yeniliklerle dolu bir yýl
oldu. Ýlk olarak, Mart ayýnda çalýþanlarýmýza ve basýna 20. yýl logomuzu tanýtýp,
önümüzdeki beþ yýllýk hedeflerimizi aktardýðýmýz organizasyonlarý gerçekleþtirdik.
Nisan ayýnda 4x4 ve 4x2 pick-up segmentinde satýþa sunduðumuz yeni D-Max
aracýmýzýn basýna tanýtýmýný yaptýk.

Kaliteli ve güvenli araçlar üretmeye 2005 yýlýnda da devam edeceðiz.
Bu dönemde yurtiçine 6500 adet araç satarak pazar payýmýzý artýrmayý, ihracatta
ise yeni bir rekor kýrmayý hedefliyoruz.

Haziran ayýnda, yenilenen Isuzu Turkuaz'ýn tanýtýmýný düzenlediðimiz özel bir gece
ile gerçekleþtirdik. Tüm personelimizin aileleriyle birlikte katýldýklarý ve kurumumuzda
2005 yýlýnýn tüm Isuzu ailesine, çalýþanlarýmýza, bayi teþkilatýmýza, yan sanayicilerimize
20 yýlýný dolduran personelimize plaketlerin takdim edildiði "Çalýþanlar Günü"
ve siz deðerli ortaklarýmýza hayýrlý olmasýný, baþarýlý ve bol kazançlý günler getirmesini
düzenledik. Yine Haziran ayýnda N-Serisi kamyonlarýmýzda ABS fren sistemine
diliyorum.
geçmemiz nedeniyle yaptýðýmýz reklam kampanyasý, 16. Kristal Elma ödülünü
kazandý.
ISUZU markalý araçlarýn üretimine 1984'te baþlayan Anadolu Isuzu'da, 80.000'inci Nice 20 yýllara!
aracýn üretim bandýndan indirilmesi 10 Eylül'de muhteþem bir törenle kutlandý.
Saygýlarýmla,
Böylece 10 Eylül 2004 anlamlý bir gün olarak Anadolu Isuzu tarihine geçti.
M. KAMÝL ESER
GENEL MÜDÜR
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Anadolu Grubu

Anadolu Grubu, yakýn çevremizdeki ülkelerden baþlayarak, dünya içecek pazarlarýnda;

Temelleri 1950'li yýllarýn baþlarýnda Yazýcý ve Özilhan ailelerince atýlan Anadolu
Grubu, aðýrlýklý olarak içecek, otomotiv ve endüstriyel motor, finans, kalem ve
kýrtasiye sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

 Adriatik Denizi'nden Çin Seddi'ne uzanan bölgede, 40'ýn üzerinde ülkede tüketilmekte
olan Efes Pilsenerin yanýsýra, aralarýnda Stary Melnik (Yaþlý Deðirmenci)nin de
Anadolu Grubu, 2000li yýllarda varlýðýný sürekli kýlacak vizyon olarak; "Anadoluyu bulunduðu lider yerel markalarý da içeren geniþ bir ürün yelpazesine sahiptir. 2004
dünyaya, dünyayý Anadoluya Baðlayan Yýldýz" olmayý benimsemiþ ve son yýllardaki yýlý itibariyle hacim olarak Türkiye bira operasyonlarýnýn hacmini geride býrakan
Anadolu Grubu Yurtdýþý bira operasyonlarý Rusya, Romanya, Kazakistan, Moldova
tüm giriþimlerini, yapýlanmasýný bu vizyon doðrultusunda gerçekleþtirmiþtir.
ve Sýrbistan-Karadað'daki toplam 9 bira fabrikasý ve 2 malt üretim tesisi ile faaliyetlerini
Günlük hayatýmýzda, hemen her gün bir ya da birkaçý ile karþýlaþtýðýmýz ünlü markalarý sürdürmektedir.
üreten ve pazarlayan Anadolu Grubu, globalleþme süreci içinde dýþa açýlma, çok
 Rusya pazarýna yönelik olarak Warsteiner ve Zlatopramen bira markalarýnýn lisanslý
uluslu þirketlerle iþbirliði yapma ve ortaklýk kurma yolundaki stratejisini baþarýyla
üretim anlaþmalarýný yapmýþ,
sürdürmektedir.
Türkiyenin en önemli markalarýndan biri olan Efes Pilseni yaratan Anadolu Grubu,  Coca-Cola ile yapýlan iþbirliði doðrultusunda, Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan
ve Türkmenistanda Coca-Cola ürünlerinin þiþeleme, pazarlama ve daðýtým faaliyetlerini
Türkiye pazarýna yönelik olarak;
yürütmektedir.
 Isuzu ile ticari araçlar üretimi konusunda iþbirliði yapmýþ,
Sývý yað sektöründe Kýrlangýç ve Madra'yý markalarý arasýna katan Anadolu Grubu,
 Coca-Cola ile ortaklýk gerçekleþtirmiþ,
 Miller, Becks ve Fosters bira markalarýnýn lisanslý üretim anlaþmalarýný yapmýþ, Finans sektöründeki varlýðýný ise ABank, AYatýrým ve ALease ile sürdürmektedir.
 Faber-Castellle kalem ve kýrtasiye ürünlerinde lisans ve ortaklýk anlaþmasý yapmýþ, Biliþim sektöründe ise Anadolu Biliþim Hizmetleri þirketiyle hizmet vermektedir.
Atlas markasýný bünyesine katmýþtýr.
Anadolu Grubu'nun, Adriyatikden Pasifike 9 ülkede 34 fabrikasý ve 65 þirketinde
 Fransýz Cetelemle tüketici finansmaný alanýnda ortak olmuþtur.
13 bin çalýþaný bulunmaktadýr.
 Anadolu Grubu, Kia ile binek otomobil ve ticari araç, Lada ile binek otomobil,
Honda ile güç ürünleri satýþý, Lombardini ile endüstriyel motor üretim ve satýþý
konularýnda iþbirliðini sürdürmektedir. Son olarak Samsung ile elektronik aletler,
beyaz ve kahverengi eþya ithal, satýþ ve pazarlama konularýnda iþbirliði yapmýþtýr.
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Anadolu Grubu

Anadolu Grubu sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde, eðitim, saðlýk, sanat ve
spor alanlarýnda topluma katkýsýný sürdürmektedir:

EFES PÝLSEN SPOR KULÜBÜ

Anadolu Eðitim ve Sosyal Yardým Vakfý 1979 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Vakýf,
bugüne kadar eðitim, saðlýk ve sosyal alanlarda 43 eseri ülkemize kazandýrmýþ
olmanýn yanýsýra her yýl yaklaþýk 750 öðrenciye karþýlýksýz burs vermektedir.

1976'da kurulan Efes Pilsen Spor Kulübü, 1996 yýlýnda Avrupa Koraç Kupasý
Þampiyonu olarak Türk basketbol tarihinde bir ilk gerçekleþtirmiþtir. Türkiye Basketbol
Ligi'nde tam 11 kez þampiyonluða ulaþan Efes Pilsen, 6 kez Türkiye Kupasýný, 6
kez de Cumhurbaþkanlýðý Kupasýný kazanmýþtýr. Avrupa seviyesinde ise bir kez
Avrupa Kulüpler kupasý finalini oynamayý baþaran Efes Pilsen iki kez de Avrupa ligi
üçüncüsü olmuþtur. Türk basketbolunun öncü kulübü Efes Pilsen, halen ücretsiz
basketbol okullarýyla, yarýnýn basketbolcularýný yetiþtirmektedir.

ANADOLU SAÐLIK MERKEZÝ

MALÝ DURUM

Türkiye ve yakýn coðrafyada Onkolojik Bilimler, kalp saðlýðý, kadýn saðlýðý ve Nörolojik
Bilimlerde cazibe merkezi olma hedefiyle yola çýkan ASM (Anadolu Saðlýk Merkezi),
son 14 yýldýr Amerika'nýn en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile stratejik
iþbirliði ile hayata geçirilmiþtir.

Anadolu Grubunun 2004 yýlý kombine sonuçlarýna (finans grubu hariç) bakýldýðýnda:
Net satýþlarýn 2.2 milyar $, nakit faaliyet karýnýn 0.5 milyar $, ihracatýnýn 78 milyon
$ seviyesinde gerçekleþtiði; 2004 yýlý faaliyetlerinden doðan vergiler toplamýnýn ise
1.2 milyar YTL ye ulaþtýðý görülmektedir.

ANADOLU EÐÝTÝM VE SOSYAL YARDIM VAKFI
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Dünden Bugüne Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Þ., Anadolu Grubu, Japon Isuzu ve
Itochu ortaklýðýnda halka açýk bir anonim þirkettir. Ana faaliyet alaný ise hafif
kamyon, kamyonet ve küçük otobüs gibi ticari araçlarýn üretimi ve pazarlanmasýdýr.

Anadolu Isuzunun Türk Otomotiv sektöründe öncülük yaptýðý konular arasýnda
belki de en önemlisi müþteri memnuniyetini ön plana çýkaran hizmet anlayýþý
oldu. Kuruluþundan bu yana üretim, satýþ ve satýþ sonrasýnda kalite bilincine
önem veren Anadolu Isuzu, çalýþma sistemi olarak 1995 yýlýnda tümüyle etkinliðe
ulaþan Toplam Kalite Yönetimini, 1996 yýlýndan itibaren de ISO 9002 kalite
güvence sistemini uyguluyor.

Anadolu Isuzunun deneyimi ve birikimi 1965 yýlýnda kamyonet ve motosiklet
üretimine baþlayan Çelik Montaja dayanýyor. 1986 yýlýna dek Skoda kamyonet
üretimini sürdüren þirket, 1984te Ýstanbul Kartaldaki fabrikasýnda Isuzu araçlarýnýn
üretimine baþladý. 2004 yýlý sonu itibariyle hafif kamyon piyasasýnýn %27lik
pazar payýna sahip olan Anadolu Isuzunun Türkiye çapýnda 36 yetkili satýþ bayii,
100ün üzerinde servis ve yedek parça bayii bulunmaktadýr.

Üretiminin önemli bir kýsmýný ihraç etmeyi, dýþ ülkelerce ortaklýklar kuran uluslararasý
bir þirket olmayý isteyen Anadolu Isuzu, son 5 yýlda ihracata yoðunlaþtý. 2003
yýlýnda 22 milyon dolarlýk ihracat yapan Anadolu Isuzunun 2004 yýlý hedefi 43
milyon dolar. Bu artýþ mevcut pazarlarýn yanýnda Avrupa dahil yeni bölgelere
yapýlacak ihracatla karþýlanacak.

2 Temmuz 1999dan beri Gebze Þekerpýnardaki yeni fabrikasýnda üretim yapan
þirketin ortaklýk daðýlýmý ise þöyle:
ORTAKLIÐIN ÜNVANI

PAY ORANI

Yazýcýlar Holding A.Þ.
Özilhan Sýnai Yatýrým A.Þ.
Isuzu Motors Ltd.
Itochu Corporation
Halka Arz

35,71%
16,81%
16,99%
12,75%
15,00%
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2004 yýlýnda Isuzu araçlarýn Türkiyede üretimine baþlamasýnýn 20. yýlýný kutlayan
Anadolu Isuzu, 20 yýla 80 bini Türkiyede üretilmek ve 20 bini ihraç edilmek
üzere 100 bine yakýn araç sýðdýrdý.Yurtdýþý pazarýnda Batý Avrupaya yönelik
ihracat çalýþmalarý olumlu sonuçlar veren Anadolu Isuzunun ihracatý rekor bir
düzeyde 48 milyon USD olarak gerçekleþti.
2005 yýlýnda ise ihracatta yeni bir rekor kýrmayý hedefliyoruz.
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Dünden Bugüne Anadolu Isuzu
ANADOLU ISUZUDA ÖNEMLÝ TARÝHLER:
1980ler
1981 Anadolu Otomotiv Sanayi isim tescili
1983 Isuzu ile teknik anlaþmaya varýlmasý
1984 Isuzu Kamyon üretiminin baþlamasý
-Türkiyede Japon lisansý ile üretilen ilk araç1986 Isuzu / Itochu / Anadolu Endüstri Holding arasýnda ortaklýðýn baþlamasý
-Otomotiv sektöründeki ilk Türk / Japon ortaklýðýAIOSun kendi tasarýmý olan midibüs araçlarýn üretimine baþlamasý
1990lar
1994 Ýhracat faaliyetlerinin baþlamasý
1995 Toplam Kalite Yönetimine geçiþ
Japon ortaklýk payýnýn % 35e çýkmasý
Anadolu Isuzu (ünvan deðiþikliði)
1996 ISO-9002 çalýþmalarýnýn baþlamasý
1997 Anadolu Isuzunun halka arzý
1998 ISO-9002 belgesi alýnmasý
Yeni fabrika temelinin atýlmasý
1999 Gebze Þekerpýnardaki yeni fabrikada üretime geçmesi
NQR kamyon üretimine baþlanmasý
2000ler
2000
2001
2002
2003

Turkuaz otobüs üretiminin baþlamasý
Þasi ihracatýna baþlanmasý
NQR 3 Dingil kamyon üretiminin baþlamasý
Avrupa Birliðine Otobüs ihracatýnýn baþlamasý
ISO 9000:2000 kalite belgesinin alýnmasý
2004 Türkiyede Isuzu markasý ile araç üretiminin 20. yýlýnýn kutlanmasý
D-Max pick-up satýþýnýn baþlamasý
20. yýlda 80.000. Isuzunun üretim hattýndan indirilmesi töreni
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