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Saygýdeðer ortaklarýmýz;
2003 yýlýný geride
býrakýrken, Anadolu Isuzu
ailesi olarak Isuzu araçlarýn
Türkiyede üretimine
baþlamamýzýn 20. yýlýný
kutluyor olmanýn gururunu
ve heyecanýný yaþýyoruz.
Umutla girdiðimiz 20.
yýlýmýzda hedefimiz, son
20 yýlda ulaþtýðýmýz üretim,
satýþ ve ihracat rakamlarýný
önümüzdeki 5 yýlda
gerçekleþtirmek. Bununla
birlikte önümüzdeki yýl 80
bininci aracý üretecek
olmamýz da bizim için ayrý
bir gurur ve heyecan
kaynaðý.
2003 yýlýný rakamlarla
ifade etmek gerekirse;
Anadolu Isuzu bu yýl
yurtiçinde 1265 adet
kamyonet satýþýyla %14,
1579 adet hafif kamyon
satýþýyla %29,678 adet
midibüs satýþýyla %24lük
pazar payý yakaladý.
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2003 yýlýnda toplam yurtiçi
pazarda 3522 adetlik satýþ
rakamýna ulaþýrken, 2004
yýlýnda yurtiçi satýþlarýmýzý
%29 artýrarak 4500 adet
araç satmayý hedefliyoruz.

Büyük bir heyecanla
girdiðimiz 2004 yýlýnýn tüm
Isuzu ailesine,
çalýþanlarýmýza, bayi
teþkilatýmýza, yan
sanayicilerimize ve siz
deðerli ortaklarýmýza hayýrlý
olmasýný, baþarýlý ve bol
kazançlý günler getirmesini
diliyorum.

Yurtdýþý pazarda ise
özellikle son 2 yýlda
aldýðýmýz kararlarla
yüzümüzü Avrupaya
çevirdik. 2003 yýlýnda
Saygýlarýmla,
özellikle Batý Avrupa
pazarýna yönelik ihracat
M. KAMÝL ESER
çalýþmalarýmýza da hýz
GENEL MÜDÜR
vererek 22 milyon dolarlýk
ciro elde ettik. 20.
yýlýmýzda ise girilecek yeni
pazarlarla birlikte bu
rakamý ikiye katlamak
istiyoruz. Hedefimiz 43
milyon dolarlýk ihracat
gerçekleþtirerek, kendi
rekorumuzu kýrmak.
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Anadoluyu
dünyaya,
dünyayý
Anadoluya
baðlayan
yýldýzýmýz...

Doðunun en batýsý, Batýnýn
en doðusu... Tarih, gizem,
söylence ve söylentilerle
dolu, kýtalarýn birleþtiði,
kültürlerin ve uygarlýklarýn
kaynaðý topraklar... Anadolu.
Yaþadýðý topraklarýn tarihi
mirasýndan güç alan Anadolu
Grubu, kýsa zamanda
büyüyüp geliþerek Türkiyede
her biri kendi sektöründe
öncü ve önder birçok þirkete
hayat vermiþtir. En önemli
misyonu, geleneði geleceðe
taþýmak, yüzyýllardýr ticaret
yollarýnýn kavþaðý olan
Anadoluyu dün olduðu gibi
bugünde tüm dünya
ülkelerinin buluþtuðu bir
merkez olarak
güçlendirmektir. Anadolu
Grubu, dünya ülkeleriyle
Tükiye arasýnda bir köprü
kurarak, Anadolunun sahip
olduðu misyonu günümüze
taþýmaktadýr. Temelleri
1950li yýllarýn baþlarýnda
Yazýcý ve Özilhan ailelerince
atýlan Anadolu Grubu, aðýrlýklý
olarak bira ve meþrubat,
otomotiv, finans, kalem ve
kýrtasiye sektörlerinde faaliyet
göstermektedir.
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Grup Vizyonu
Anadolu Grubu, 2000li
yýllarda varlýðýný sürekli
kýlacak vizyon olarak;
Anadoluyu Dünyaya,
Dünyayý Anadoluya
Baðlayan Yýldýz olmayý
benimsemiþ ve son yýllardaki
tüm giriþimlerini ve
yapýlanmasýný bu vizyon
doðrultusunda
gerçekleþtirmiþtir. Günlük
hayatýmýzda hemen her gün
bir ya da birkaçý ile
karþýlaþtýðýmýz ünlü markalarý
üreten ve pazarlayan Anadolu
Grubu, globalleþme süreci
içinde dýþa açýlma, yabancý
þirketlerle iþbirliði yapma ve
ortaklýk kurma yolundaki
stratejilerini sürdürmektedir.
Türkiyenin en önemli
markalarýndan biri olan Efes
Pilseni yaratan Anadolu
Grubu, Türkiye pazarýna
yönelik olarak;
· Isuzu ile ticari araçlar üretimi
konusunda,
· Coca-Cola ile Türkiye
pazarýna iliþkin bir ortaklýk
gerçekleþtirmiþ,
· Faber-Castellle kalem ve
kýrtasiye ürünlerinde lisans

ve ortaklýk anlaþmasý
gerçekleþtirmiþ,
· Tüketici Finansmaný
alanýnda Fransýz Cetelemle
ortak olmuþtur.
· Anadolu Grubu, Lombardini
ile endüstriyel motor üretimi
ve satýþý, Honda ile güç
ürünleri satýþý, Kia ile binek
otomobili ve ticari araç satýþý,
Lada ile binek otomobili
satýþý, Fujitsu ile klima satýþý
konularýndaki iþbirliðini
sürdürmektedir. Anadolu
Grubu, yakýn çevremizdeki
ülkelerden baþlayarak, dünya
pazarýna yönelik olarak da;
· Coca-Cola ile iþbirliði
yaparak, Azerbaycan,
Kazakistan, Kýrgýzistan ve
Türkmenistanda Coca-Cola
üretim tesisleri kurmuþ,
· Romanyanýn Ploieþti
kentinde kurduðu Efes Pilsen
Bira Fabrikasýnda 1998
sonbaharýnda üretime
baþlamýþ, 1999 yýlýnda da
dünyaca ünlü biracýlýk
kuruluþu Interbrew ile
Romanyada güç birliði
yapmayý öngören bir anlaþma
imzalamýþ,
· Rusyada yönetimini
üstlendiði Malt Fabrikasýný
faaliyete geçirmiþ,
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· Rusyanýn baþkenti Moskova
daki EFES MOSCOW Bira
Fabrikasý Mayýs 1999da
üretime baþlamýþtýr,
· Kazakistan ve Ukraynada
iki bira üretim tesisini
devralarak üretime
baþlamýþtýr.
Son olarak da sývýyað
sektöründe Kýrlangýç ve
Madrayý markalarý arasýna
katan Anadolu Grubu, Finans
sektöründeki varlýðýný ise
ABank, AYatýrým ve ALease
ile sürdürmektedir.
Özetle söylemek gerekirse,
Anadolu Grubu, grup vizyonu
olarak benimsediði
Anadoluyu Dünyaya,
Dünyayý Anadoluya
Baðlayan Yýldýz olmak hedefi
doðrultusunda önemli
geliþmeler saðlamýþtýr.
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Mali Durum
Anadolu Grubunun 2002 yýlý
kombine sonuçlarýna ( Finans
sektörü hariç) bakýldýðýnda:
Net satýþlarýn 1.156 milyon
$, Nakit faaliyet karýnýn
213.4 milyon $ seviyesinde
gerçekleþtiði; 2002 yýlý
faaliyetlerinden doðan vergiler
toplamýnýn 452.8 trilyon
TLye ulaþtýðý, çalýþan
sayýsýnýn ise 6.550 kiþi
olduðu görülmektedir.
Yönetim Anlayýþý
Anadolu Grubunun yönetim
anlayýþý Grubun vizyonuna,
temel strateji ve hedeflerine
uygun bir yapý sergilemektedir.
Anadolu Grubu, 6 yýldýr
yürütülen stratejik planlama
çalýþmalarýna paralel olarak,
toplam kalite yönetimi,
performans yönetimi ve insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesine
yönelik eðitim çalýþmalarýný
sürdürmektedir.

Uygulamasýna baþlanan
Anadolu Yýldýzý Dönüþüm
Projesinin amacý Yeni
Yönetim Yaklaþýmlarýnýn
ortaya koyduðu ortak
deðerlerden yararlanarak,
sürekli daha iyi aramak ve
sürekli geliþme kültürünü
Grup bünyesinde oluþturmak
ve bu kültürü yaþatacak
Yönetim Modelini kurmaktýr.

Holding
Anadolu Endüstri Holding A.Þ.,

Ýstanbul
Kuruluþ yýlý: 1969
Grup þirketlerinin faaliyetlerini
koordine eden Anadolu Endüstri
Holding, planlama ve denetim
iþlevlerini de yerine getirmektedir.
Holding, Grup þirketlerine her
türlü mali, idari ve hukuki
danýþmanlýk yapmakta, Grubun
insan kaynaklarý ve endüstriyel
iliþkiler, basýn ve halkla iliþkiler,
bilgi sistemleri çalýþmalarýný
koordine etmektedir.
Çalýþan sayýsý:127
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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 deneyimi ve
birikimi 1965 yýlýnda kamyonet
ve motosiklet üretimine baþlayan
Çelik Montaja dayanýyor. 1986
yýlýna dek Skoda kamyonet
üretimini sürdüren þirket,
1983te Ýstanbul Kartaldaki
fabrikasýnda Isuzu araçlarýnýn
üretimine baþladý.
2003 yýlý sonu itibariyle, hafif
kamyon piyasasýnýn %29luk
pazar payýna sahip olan Anadolu
Isuzunun Türkiye çapýnda 34
yetkili satýþ bayii, 111 servis ve
yedek parça bayii bulunmaktadýr.
2 Temmuz 1999da Gebze
Þekerpýnardaki yeni fabrikasýnda
üretim yapan þirketin ortaklýk
daðýlýmý ise þöyle:
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Anadolu Grubu
:
Isuzu (Japon)
:
Itochu (Japon)
:
Diðer
:
Halka açýk hisseler :

%
%
%
%
%

53,47
17
12,75
1,78
15

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 ISO9002 kalite güvence sistemini
uyguluyor.
Üretiminin önemli bir kýsmýný
ihraç etmeyi, dýþ ülkelerde
ortaklýklar kuran uluslararasý bir
þirket olmayý isteyen Anadolu
Isuzu, son 5 yýlda ihracata
yoðunlaþtý. 2003 yýlýnda 22
milyon dolarlýk ihracat yapan
Anadolu Isuzu'nun 2004 yýlý
hedefi 43 milyon dolar. Bu artýþ
mevcut pazarlarýn yanýnda
Avrupa dahil yeni bölgelere
yapýlacak ihracatla karþýlanacak.
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ANADOLU ISUZUDA ÖNEMLÝ TARÝHLER:
1965
1981
1984
1985
1986
1987
1989
1991
1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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Çelik Montaj (kuruluþ)
Anadolu Otomotiv Sanayi (isim deðiþikliði)
Isuzu kamyon (KS) üretimine baþlanmasý
Kamyon model deðiþimi (NPR 59)
%20 Japon ortaklýðý
Midibüs üretimine baþlanmasý
Belediye tipi midibüs üretimine baþlanmasý
NKR-Wide kamyonet üretimine baþlanmasý
Midibüs model deðiþimi
Toplam Kalite Yönetimine geçiþ
Japon hisselerinin %35e çýkmasý
Anadolu Isuzu (isim deðiþikliði)
ISO-9002 çalýþmalarýna baþlanmasý
Kamyon model deðiþimi (NPR 66)
23 kiþilik midibüs üretimine baþlanmasý
Halka açýlma
ISO-9002 belgesi alýnmasý
Yeni fabrika temelinin atýlmasý
Gebze Þekerpýnardaki yeni fabrikanýn üretime baþlamasý
Yeni Preshanenin üretime baþlamasý
NQR kamyon üretimine baþlanmasý
NKR-Low kamyonet üretimine baþlanmasý
Turkuaz otobüs üretimine baþlanmasý
Þasi ihracatýna baþlanmasý
NQR 3 Dingil kamyonun üretimine baþlanmasý
Otobüs serisine facelift yapýlmasý
Avrupa Birliðine ilk Otobüs ihracatýna baþlanmasý
ISO 9000:2000 kalite belgesinin alýnmasý
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