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Takdir edersiniz ki bu ölçüde bir krize hiçbiri-

seviyeye ulaþtýrma avantajý saðlamaktadýr.

miz hazýrlýklý deðildik. Dolayýsýyla böyle bir

Anadolu Isuzu olarak, yeni fabrikamýzýn sun-

krizde öncelikli olarak 2001 yýlýnda acil bazý

duðu avantajlarý kullanarak ihracat ataðýmýzý

yatýrýmlar dýþýnda tüm yatýrýmlarýmýzý durdur-

hýzlandýracaðýz. Bu doðrultuda üretiminin

duk. Yurtiçi pazarýndaki dramatik daralmanýn

%30'undan fazlasýný ihraç eden bir firma

etkisini

olma yolunda emin adýmlarla ilerlemekteyiz.

ihracat

faaliyetlerimize

aðýrlýk

vererek azaltmaya çalýþtýk. Bugün geldiðimiz
noktada,

onlarca

yabancý

ülkeye

Anadolu Grubu'nun otomotivdeki lokomotifi

araçlarýmýzý büyük bir gururla ihraç ediyoruz.

olan Isuzu markasýna güveniyor ve Anadolu

Amacýmýz, Japon ortaklarýmýzla birlikte,

Isuzu ailesi olarak, çalýþanlarýmýz, yan sanayi-

onlarýn desteðiyle ürün gamýmýzý her geçen

cilerimiz, bayi teþkilatýmýz ve siz deðerli ortak-

gün geniþleterek yeni pazarlara atýlmak.

larýmýzla önümüzdeki yýllara umut ve güvenle bakýyoruz.

Saygýdeðer ortaklarýmýz,
Deðerli ortaklarýmýz,
Türkiye

tarihinin

en

sýkýntýlý

Bize gösterdiðiniz sonsuz destek ve güven

dönemini

yaþadýðýmýz 2001 yýlý artýk geride kaldý. Bu

Aðustos

sýkýntýlý

ölçüde

50 milyon dolarlýk bir yatýrýmýn ürünü olan

etkilendik ve kendimize göre dersler çýkardýk.

Anadolu Isuzu Gebze Þekerpýnar fabrikamýz,

yýldan

hepimiz

önemli

1999'da

faaliyete

geçen

ve

için sizlere en içten teþekkürlerimi sunarým.
Saygýlarýmla,

Anadolu Grubu'nun ve Japon ortaklarýmýz
2001 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz ticari

Isuzu Motors ve Itochu'nun, Türkiye ve

araç pazarýna derin bir darbe indirerek,

dünyanýn bu bölgesindeki ortak stratejilerinin

otomotiv pazarýný önemli oranda küçült-

ürünü dev bir yatýrýmdýr.

METÝN ECEVÝT
YÖNETÝM KURULU BAÞKANI

müþtür. Bu küçülme, bugüne kadar hem
Türkiye'de hem de dünyada ticari araç

Bu dev yatýrým bizlere Isuzu'nun ürün çeþitli-

pazarýnda görülmemiþ bir orandýr.

liðini artýrma ve ürün kalitesini en yüksek
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gösterdiði hafif kamyon sýnýfýnda %75, kamyonet

ler

sýnýfýnda %68, midibüs sýnýfýnda ise %72 oranýn-

itibariyle, Cezayir, Azerbaycan, Suriye, Irak,

da daralma yaþandý. 2000 yýlýnda 8.300 adet

Romanya, Bulgaristan gibi onlarca yabancý ül-

olan üretimimiz, 2001'de 1900 adete gerilerken,

keye araçlarýmýzý ihraç ediyoruz. Araçlarýmýzý sat-

2000'de 7.600 olan satýþ adetimiz ise 2001'de

týðýmýz ülkelerin tümünde yetkili satýþ bayimiz ve

2.600 adet olarak gerçekleþti. Þirket kadrolarýn-

satýþ sonrasý teþkilatýmýz bulunuyor.

için de saðlam adýmlar attýk. 2001 yýlý

da, daralan satýþ ve üretim hacimlerimizi de
dikkate alarak yeniden bir revizyona gitmek

Anadolu Isuzu önümüzdeki yýllarda da Japon

zorunda kaldýk. Bunun sonucunda küçülen pazar

ortaklarýnýn desteðiyle ve AR-GE çalýþmalarýna

þartlarýna paralel olarak organizasyonumuzu ve

verdiði önem sayesinde ticari araç pazarýna yeni

genel giderlerimizi gözden geçirerek yeniden

ürünler sunmaya devam edecektir. Amacýmýz

yapýlandýk. Sonuç olarak, yaþanmasýný bir daha

önümüzdeki yýl toplam satýþlar içindeki ihracatýn

asla arzu etmediðimiz bir yýlý geride býraktýk.

payýný %30'un üzerine çýkarýrken, ürün satýþlarýmýza ek olarak know how ihracatý da

Deðerli Ortaklarýmýz,
Ancak 2001 yýlýnýn bizler açýsýndan sevindirici

yapmaktýr.

Cumhuriyet tarihimizin en zor yýllarýndan biri olan

bazý geliþmelerini de sizlerle paylaþmak isterim.

2001 yýlýný nihayet geride býraktýk ve önümüzde-

2000 yýlýnýn son döneminde Gebze/Þekerpýnar

Biz markamýza, ürün kalitemize ve Japon ortak-

ki

baþladýk.

Fabrikamýzda üretimine baþladýðýmýz yeni mo-

larýmýza güveniyoruz. Siz yatýrýmcýlarýmýzýn da bize

Yaþadýðýmýz sýkýntýlý günlerin gelecekte bir kez

dellerimiz Turkuaz otobüs ve NKR-Low kamyonet

gösterdiði destek sayesinde Anadolu Isuzu

daha yaþanmamasýný diliyorum.

müþterilerimizin gösterdiði ilgi sayesinde büyük

olarak geleceðe umutla bakýyoruz.

günlere

umutla

bakmaya

baþarý kazandýlar, daralan pazar ve artan reka2000 yýlýnýn Kasým ayýnda baþlayan ve 2001'in

bete raðmen kendilerine bulunduklarý sýnýflarda

Þubat ayýnda derinleþen ekonomik kriz tüm

saðlam yerler edindiler. Anadolu Isuzu olarak

Türkiye'yi etkisi altýna alýrken, otomotiv sektörü en

müþterilerimizin

alarak

M. KAMÝL ESER

büyük darbeyi alan sektörlerden biri oldu.

geliþtirdiðimiz bu ürünler sayesinde krizden daha

GENEL MÜDÜR

Hemen hemen tüm otomotiv firmalarý Kasým

da güçlenerek çýktýðýmýza inanýyorum.

taleplerini

dikkate

Saygýlarýmla,

2000'in etkisiyle 2001'e çok aðýr stok yüküyle
yakalandýlar. Toplam ticari araç pazarý önemli

2001'de yurtiçi pazardaki daralmanýn etkisiyle

oranda küçülürken, Anadolu Isuzu'nun faaliyet

ihracat faaliyetlerimize hýz vererek gelecek gün-

YILLIK RAPOR 2001

isuzu

5

ANADOLU YU DÜNYAYA ,
DÜNYAYI ANADOLU YA
BAÐLAYAN YILDIZ

Doðu  n u n en b a t ýs ý, B a t ý n ýn en d oðu su . . . T a r ih , giz em ,
s öy len ce v e s öy len t iler le d olu , kýt a la r ýn b ir leþ t iði, kü lt ü r ler in
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 bugün de tüm dünya
ülkelerinin buluþtuðu bir merkez olarak güçlendirmektir.
Anadolu Grubu, dünya ülkeleriyle Türkiye 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.

GRUP VÝZYONU
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,
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 Faber-Castellle kalem ve kýrtasiye ürünlerinde lisans ve
ortaklýk anlaþmasý gerçekleþtirmiþ,
 Tüketici Finansmaný alanýnda Fransýz Cetelemle ortak
olmuþtur.
 Anadolu Grubu, Lombardini ile endüstriyel motor üretim 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 pazarlarýna 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 Romanya'da güç birliði yapmayý
öngören bir anlaþma imzalamýþ,
 Rusyada yönetimini üstlendiði Malt Fabrikasýný
faaliyete geçirmiþ,
 Rusyanýn baþkenti Moskovadaki EFES MOSCOW Bira
Fabrikasý Mayýs 1999'da üretime baþlamýþ,
 Kazakistan ve Ukrayna'da iki bira üretim tesisini
devralarak üretime baþlamýþtýr,
Son olarak da sývýyað sektöründe Kýrlangýç ve Madra'yý
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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MALÝ DURUM
Anadolu Grubu'nun 2001 yýlý kombine sonuçlarýna (Finans
Sektörü hariç) bakýldýðýnda; net satýþlarýn 1.062 milyon $, nakit
faaliyet karýnýn 170 milyon $, yaratýlan fonlarýn 72 milyon $,
ihracat rakamýnýn 61 milyon $, 2001 yýlý faaliyetlerinden
doðan vergiler toplamýnýn 345 trilyon TL'ye ulaþarak, Türkiye
vergi gelirlerinin yaklaþýk %1'ini oluþturduðu, çalýþan sayýsýnýn
ise 7.889 kiþi olduðu görülmektedir.
YÖNETÝM ANLAYIÞI
Anadolu Grubu'nun 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.
Uygulanmasýna baþlanan Anadolu Yýldýzý Dönüþüm Projesi'nin
amacý "Yeni Yönetim Yaklaþýmlarý"nýn ortaya koyduðu "ortak
deðerler"den yararlanarak, sürekli "daha iyiyi aramak" ve
sürekli "geliþme kültürü"nü Grup bünyesinde oluþturmak ve bu
kültürü yaþatacak "Yönetim Modeli"ni kurmaktýr.
HOLDÝNG
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: 142
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A N A D O LU I S U Z U ' D A Ö N E M LÝ TA RÝ H L E R:
1965 Çelik Montaj (kuruluþ)
1981 Anadolu Otomotiv Sanayi (isim deðiþiklið)
1984 Isuzu kamyon (KS) üretimine baþlanmasý
1985 Kamyon model deðiþimi (NPR 59)
1986 % 20 Japon ortaklýðý
1987 Midibüs üretimine baþlanmasý
1989 Belediye tipi midibüs üretimine baþlanmasý
1991 NKR-Wide kamyonet üretimine baþlanmasý
1995 Midibüs model deðiþimi

D

Ü N D E N

B

U G Ü N E

A

N A D O L U

I

S U Z U

1995 Toplam Kalite Yönetimi'ne geçiþ
1996 Japon hisselerinin % 35'e çýkmasý*
1996 Anadolu Isuzu (isim deðiþikliði)

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 Grubu

: % 53,47

1996 ISO-9002 çalýþmalarýna baþlanmasý

Isuzu (Japon)

: % 17

1996 Kamyon model deðiþimi (NPR 66)

Itochu (Japon)

: % 12,75

1997 23 kiþilik midibüs üretimine baþlanmasý

Diðer

: % 1,78

1997 Halka açýlma

Anadolu Isuzu'nun deneyimi ve birikimi 1965 yýlýnda
kamyonet ve motosiklet üretimine baþlayan Çelik
Montaj'a dayanýyor. 1986 yýlýna dek Skoda komyonet
üretimini sürdüren þirket, 1983'te Isuzu ile lisans anlaþmasý
yaparak Temmuz 1984'te Ýstanbul Kartal'daki fabrikasýnda Isuzu araçlarýnýn üretimine baþladý.

Halka açýk hisseler

: % 15

1998 ISO-9002 belgesi alýnmasý

Aralýk 2001 itibariyle, hafif kamyon piyasasýnýn %31'lik
pazar payýna sahip Anadolu Isuzu'nun ülke genelinde
50'ye yakýn satýþ bayii, 100'ü aþkýn servis ve yedek parça
bayii bulunuyor.
2 Temmuz 1999'da Gebze Þekerpýnar'daki yeni fabrikasýna taþýnan ve Aðustos 1999'dan beri yeni fabrikasýnda
üretim yapan þirketin ortaklýk daðýlýmý ise þöyle:
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Anadolu Isuzu'nun 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 Yönetimi'ni, 1996 yýlýndan itibaren de ISO-9002
kalite güvence sistemini uyguluyor. Bu çalýþmalarýn
meyvesini 1998 yýlýnda ISO-9002 kalite belgesiyle alan
Anadolu Isuzu, ayrýca ürün kalitesinde Japon standartlarýný hedef alarak, Isuzu'nun da desteðiyle üretimde
KAIZEN çalýþmalarý yapýyor. Kal-Der Kalite Derneði üyesi
olan Anadolu Isuzu, ilk defa 1996 yýlýnda Kalite Ödülü'ne
baþvuran kuruluþlar arasýna girdi.

1998 Yeni fabrika temelinin atýlmasý
1999 Gebze Þekerpýnar'daki yeni fabrikanýn
üretime baþlamasý
1999 Yeni Preshane'nin üretime baþlamasý
1999 NQR kamyon üretimine baþlanmasý
2000 NKR-Low kamyonet üretimine baþlanmasý
2000 Turkuaz otobüs üretimine baþlanmasý
2001 Þasi ihracatýna baþlanmasý
*Halka açýlma sonrasý bu oran % 29,75'e inmiþtir.
isuzu

