
CİRO (2015):  

23,4  
MİLYAR TÜRK  
LİRASI

KÜRESEL  
İSTİHDAM: 

50  
BİNE YAKIN

ŞİRKET SAYISI:  

80’e
YAKIN

HALKA  
AÇIK ŞİRKET 
SAYISI:  

6  

FAALİYETTE 
OLDUĞUMUZ 
ÜLKE SAYISI: 

19

TOPLAM  
ÜRETİM  
TESİSİ:  

61

Anadolu Grubu, “Anadolu’yu dünyaya, dünyayı 
Anadolu’ya bağlayan yıldız” olma vizyonuyla 
faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya ölçeğindeki saygın 
markalarıyla; bira, meşrubat, otomotiv ve perakende 
alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda 
tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı 
yatırımlarla faaliyet alanını genişletti. Çalışmalarında 
sürdürülebilirliği odağına alan Anadolu Grubu, ortak 
akılla karar almanın başarısına olan inancı, çok uluslu 
markalarla, farklı coğrafyalarda iş birliği yapabilme 
yeteneği ile Türkiye’nin lider grupları arasındadır.

Aralık 2016

Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, kurucuları Kamil Yazıcı 
ve İzzet Özilhan’ın ortaklığıyla atılmıştır. 

Yazıcı ve Özilhan aileleri gerek holding şirketleri; Yazıcılar Holding A.Ş. 
ve Özilhan Sınai A.Ş. üzerinden direkt olarak, gerekse ortağı oldukları 
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. üzerinden dolaylı olarak tüm Grup 
şirketlerinde kontrol sağlamaktadırlar.

Anadolu insanına hep daha iyisini sunma hedefiyle çıktığı yolda, çok 
uluslu, girişimci bir grup olma misyonu doğrultusunda hareket eden 
Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar 
ve çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, faaliyette 
olduğu her coğrafyaya değer katmayı sürdürüyor.

Anadolu Grubu’nun uluslararası iş ortakları arasında, alanlarında 
dünyanın önde gelen isimleri olan;

Grubun 2015 yılı cirosu 23,4 
milyar TL olarak gerçekleşirken, 
2015 yılında fiilen Anadolu Grubu 
şirketlerince Devlete intikali 
sağlanan vergiler toplamı, 2015 
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 
Gerçekleşmelerinin % 1,4’ünü 
oluşturdu.
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NET SATIŞLAR (MİLYAR TL)

2014

13,1

2015

23,4

SATIŞLARIN DAĞILIMI, 2015

Meşrubat

%29

Migros

%40

Otomotiv

%11
Perakende

%5

Diğer

%1

Bira

%15
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Anadolu Efes Bira 
Grubu: 

6 ÜLKEDE ÜRETİM 

15 BİRA FABRİKASI

6 MALT FABRİKASI

1 ŞERBETÇİOTU

 İŞLEME TESİSİ

Anadolu Efes, alkollü içecekler sektöründe 6 ülkedeki (Türkiye, Rusya, 
Kazakistan, Moldova, Gürcistan ve Ukrayna) 15 bira fabrikası, 6 malt 
fabrikası ve 1 şerbetçiotu işleme tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor 
ve 40’tan fazla markasını tüketicileriyle buluşturuyor. Anadolu Efes, 
sektöründe Avrupa’nın 6’ıncı, dünyanın 12’nci ve Türkiye’nin en büyük 
şirketi konumunda bulunuyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 
(DJSI) girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi olan Anadolu Efes, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve The CEO 
Water Mandate gibi iş birliklerine de imza atarak çevresel taahhütlerini 
uluslararası bir boyuta taşımaktadır. Anadolu Efes, Kasım 2016-Ekim 
2017 döneminde Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (BIST) 
listelenmektedir.

Coca-Cola İçecek:

10 ÜLKEDE 

25 FABRİKA

 Birleşmiş Milletler 
“Global Compact 
Sustainability 
100 Index” inde 
listelenen ilk ve tek 
Türk şirketi.

BİRA GRUBU

MEŞRUBAT GRUBU
Coca-Cola İçecek (CCI), alkolsüz içecekler pazarında 25 fabrikası 
ile 10 ülkede (Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, Irak, Ürdün ve Suriye), Coca-Cola Company’nin 
25’ten fazla yerel ve uluslararası markasını tüketicileriyle buluşturuyor. 

Coca-Cola Company’nin satış hacmi açısından dünya çapındaki en 
büyük beşinci şişeleyicisi olan CCI, Birleşmiş Milletler “Global Compact 
Sustainability 100 Index” inde listelenen ilk ve tek Türk şirketidir.

Coca-Cola İçecek 2016 - 2017 döneminde BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne dahildir.
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MİGROS GRUBU

Temelleri 1954 yılında atılan, Türk perakende sektöründe 62 yıldır öncü 
kimliğiyle pek çok ilke imza atan Migros Ticaret A.Ş., toplam 21.762 
çalışanı ile hizmet veriyor. 2016 Eylül sonu itibarıyla Türkiye’de 72 ilde 
1.536, Kazakistan ve Makedonya dahil toplamda 1.575 mağazası bulunan 
Migros 2016 yılının 9 aylık döneminde 194 yeni mağaza açarak, Sanal 
Market ve Mobil Alışveriş dahil büyüyerek müşterilerine yakınlaşıyor. 

Migros, her gün kapısından giren 1.750.000 farklı müşterinin hem aklına 
hem kalbine hitap ederek, sektörde taze ürünler, iyi fiyat ve iyi hizmet, bol 
çeşit ve iyi alışveriş deneyimi konusunda fark yaratıyor.

Migros, perakende sektöründe ilk kez başlattığı ‘İyi Tarım’ ile meyve-
sebzede, yakın zamanda hizmete açtığı kendi taze et işleme tesisiyle 
kırmızı ette, ‘İyi Tavuk’ ile beyaz ette taze gıdanın referans noktası oldu. 
Migros ‘İyi Gelecek’ sürdürülebilirlik çalışmalarında çevre, insan ve iyi 
yaşam konularında öncü adımlar atarak geçen yıl BİST’in sürdürülebilirlik 
endeksine iki kere üst üste giren tek perakendeci şirket konumunda 
bulunuyor. Ayrıca, İklim değişikliğiyle mücadele planı ile CDP Türkiye İklim 
Liderleri arasında yer aldı. 

Türkiye, Kazakistan ve 
Makedonya’da  

1.575 MAĞAZA  
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OTOMOTİV

Otomotiv Grubu, dünyanın önde gelen kuruluşlarından ISUZU ile ticari 
araçlar, KIA ile binek otomobiller, LOMBARDINI ile endüstriyel motorlar, 
HONDA Güç Ürünleri, LS, LANDINI ve SOLIS markaları ile traktör, 
HITACHI ile testere ve tırpan, denizde ise HONDA MARINE markaları ile iş 
birliği yapıyor. 1960’lı yıllarda kamyonet üretimiyle faaliyetlerine başladığı 
otomotiv sektöründe bugün öncü kuruluşlardan biri olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Anadolu Grubu ile otomotiv sektörünün en köklü Japon firması Isuzu 
Motors Limited ve uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren Japon 
Itochu’nun ortaklığında kurulan Anadolu Isuzu, bu ortaklık yapısıyla 
üretimde kaliteyi ve rekabet avantajını yakalıyor. 30 yılı aşkın üretim 
tecrübesine sahip olan Anadolu Isuzu; hafif kamyon, kamyonet, 
otobüs, midibüs ve pick-up ticari araçlarının üretim ve pazarlamasını 
gerçekleştiriyor. Bunun yanısıra Çayırova Kocaeli’ndeki tesislerinde 
üretilen otobüs ve midibüsleri yaklaşık 35 ülkeye ihraç ediyor. 2009 yılında 
Türkiye’nin ilk tescillenen Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olan Anadolu 
Isuzu, 2015 yılındaki yatırımı ile yeni ve modern Ar-Ge Merkezi binasına 
geçiş yaptı. Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi endüstriyel tasarımdan, satışa 
hazır ürüne kadar gerekli tüm fonksiyonları bünyesinde bulunduruyor.

56 yılı aşkın tecrübesiyle Anadolu Grubu’nun en köklü kuruluşlarından 
olan Çelik Motor, Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en 
köklü şirket olma unvanını taşıyor. 2001 yılında KIA markasının Türkiye 
distribütörlüğünü alan Çelik Motor, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi 
ve deneyimini KIA markası için kullanmaya başladı. KIA markası, yaygın 
servis ağı ve satış noktalarıyla, Türkiye’de otomotiv sektöründe önemli bir 
konuma geldi. Çelik Motor, markanın değişen tasarım anlayışı ile birlikte 
KIA’nın algısını ve imajını ileriye taşıdı. KIA’nın 2016/9 itibariyle ticari ve 
binek araçların dahil olduğu toplam pazar payı %1,9 olarak gerçekleşti. 

2014 yılında gerçekleştirdiği ilk kısa dönem kiralamadan bu yana araç 
kiralama sektörüne farklı bir anlayış getiren Garenta ile Çelik Motor 
bünyesinde 10 yılı aşkın süredir Uzun Dönem Operasyonel Kiralama 
faaliyetlerini sürdüren Çelik Motor Filo, 2016 yılında güçlerini Garenta 
çatısı altında birleştirdi. Operasyonel uzun dönem kiralama filosunu 
2016/9 itibarıyla 24.200 adet seviyesine yükselterek sektöründe ilk 3 
içinde yer alan Garenta; kısa dönem araç kiralama faaliyetlerinde dönem 
ortalamasında yaklaşık 6.220 adetlik bir araç parkına ulaşmıştır. 2015 
yıl sonu itibarıyla kiralama faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı toplam 
26.514 adet olmuştur. Garenta’nın uzun ve kısa dönem faaliyetlerinden 
dönen araçların online açık artırma yöntemi ile satışa sunulduğu platformu 
ikinciyeni.com ise, 2016/9 itibarıyla yaklaşık 10.000 adet araç satışıyla 
otomotiv e-ticaretinde liderler arasında yer almıştır.

Anadolu Motor, kendi markası ANTOR’la üretimini sürdürüyor ve bugün 
İtalya dahil 40’a yakın ülkeye motor ihraç ediyor. Bunun dışında çim biçme 
makineleri, dal parçalayıcılar, dizel motopomplar, benzinli ve dizel motorlu 
jeneratör ve çapa makineleri üretimlerine de devam ediyor.

ISUZU, KIA, 
LOMBARDINI, HONDA 
GÜÇ ÜRÜNLERİ, 
LS, LANDINI, 
SOLIS, HITACHI, 
HONDA MARINE 
markaları ile işbirliği. 

Çelik Motor, 

56  
YILLIK TECRÜBESİYLE 
Türkiye’nin en köklü 
otomotiv şirketidir. 
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PERAKENDE  

Anadolu Grubu, kalem ve kırtasiye, hızlı servis restoran, sıvı yağ, turizm 
sektörlerindeki şirketlerini Perakende sektörü şirketleri altında yönetiyor.

Türkiye’de kırtasiye denince ilk akla gelen ve bir geleneğe dönüşen 
Adel Kalemcilik 1969’da İstanbul-Kartal’daki fabrikasının açılışıyla faaliyete 
geçti. Dünyanın en eski yazım gereçleri firması olan Faber-Castell ile 
kuruluşundan bu yana sürdürdüğü işbirliğini 1995 yılında ortaklıkla 
pekiştiren Adel, kâğıt ürünleri haricinde, gerek üretim miktarları, gerekse 
ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük 
kırtasiye ürünleri üreticisi konumundadır. Avrupa genelindeki ağaç cidarlı 
kalemlerin üretiminin yaklaşık %13’ü Adel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Adel Kalemcilik: 
Türkiye ve yakın 
coğrafyasının 
en büyük kırtasiye 
ürünleri üreticisi. 

McDonald’s: 2016/9 
itibariyle  

257 RESTORAN,

5.000 ÇALIŞAN, 

YILDA

100 MİLYON  
TÜKETİCİ 

Anadolu Grubu, dünyanın en 
değerli 10 markasından biri olan 
McDonald’s’ın, 2005 yılından 
bu yana Türkiye’deki lisansörü 
olarak faaliyet gösteriyor. 2016/9 
yılı sonu itibariyle yaklaşık 257 
restoranı ve 5 bin çalışanıyla 
yılda 100 milyon tüketiciye 
hizmet veren McDonald’s, 
sunduğu ürünlerin tamamına 
yakınını Türkiye’den tedarik 
ederek, iş gücü ve pazar olarak 
da ülkemize katma değer yaratıyor.

Ana Gıda, faaliyetlerini Türkiye’nin en köklü markaları olan Komili (1878), 
Sezai Ömer Madra (1914) ve Kırlangıç (1953) ile yürütüyor. Ana Gıda, 
bir zeytinyağı ülkesi olan Türkiye’de zeytinyağı kültürünün gelişmesi 
için tüketimi artırma, tüketiciyi ve üreticiyi bilinçlendirme faaliyetlerinde 
bulunuyor. Türk zeytinyağını bütün dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için 
sorumluluk üstlenen Ana Gıda; Uzak Doğu ve Ortadoğu ülkelerinin yanı 
sıra Avrupa Birliği ülkelerine de yağ satışı yapıyor. 

Kurulduğu 1984 yılından itibaren 
IATA üyesi, A grubu seyahat 
acentesi olarak faaliyet gösteren 
Efestur ise; KOBİ’lerden çok uluslu 
şirketlere kadar uzanan geniş 
bir müşteri portföyü ile birlikte 
kurumsal müşterilerine seyahat ve 
etkinlik yönetimi alanında hizmet 
vermeyi sürdürüyor. Yurt içi-yurt 
dışı uçak bilet satışından, vize 
transfer işlemlerine, yurt içi-yurt 
dışı otel rezervasyonlarından, 
kurumsal etkinliklere kadar olan 
hizmetlerde tüm departmanlarımız 
sinerji yaratarak çalışmaktadır.
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ENERJİ
Enerji Grubu, Anadolu Grubu’nun enerji sektöründeki faaliyetlerini 
yürütmektedir. 2005 yılında faaliyetlerine başlayan Enerji Grubu; çevreye 
ve insana saygılı olarak katma değer yaratan, sürdürülebilir enerji 
portföyü oluşturmak suretiyle enerji yatırımlarını, Anadolu Grubu’nun ana 
sektörlerinden biri konumuna getirme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu misyon doğrultusunda, enerji sektöründe rekabetçi ve dengeli bir 
portföy oluşturmak ve enerji piyasasının pro-aktif ve dinamik hareket eden 
güvenilir grupları arasında ön sıralarda yer almak hedeflenmektedir. 

Enerji sektörünün ilk yatırımı olarak, Doğan ve Doğuş Gruplarıyla 
birlikte hayata geçirilen 120 MW kurulu gücündeki Aslancık Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali projesi yaklaşık 4 yıllık inşaat döneminin ardından 
2014 yılının Mart ayında faaliyete geçti.

Gürcistan’da inşaatına 2010 yılında başlanan, 90 MW kurulu gücündeki 
Paravani Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali yatırımı 2014 yılının Eylül 
ayında faaliyete geçti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak, bu yatırımla 
komşu ülke kaynakları ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında 
kullanılıyor.AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış Şirketi vasıtasıyla 
Enerji Grubu’nun elektrik üretim şirketlerinde üretilecek elektriğinin 
ticaretinin gerçekleştirilmesi, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin 
toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile ithalat ve ihracat 
faaliyetleri yürütülüyor. 

Enerji Grubu, önümüzdeki dönemde de Türkiye ve uluslararası pazarlarda 
çevreye ve insana saygılı olma prensibiyle hareket ederek yenilenebilir 
ve baz yük enerji santrali projeleri geliştirmeye devam edecek.

Gürcisan’da 2010’da 
kurulan Paravani 
Regülatörü ve 
Hidroelektrik Santrali 
ile ilk defa bir komşu 
ülke kaynakları ile 
ülkemiz enerji ihtiyacı 
karşılanıyor. 

TARIM
Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale ortak girişimiyle 
2009 yılında kurulan Anadolu Etap, kuruluşundan bu yana geçen 
kısa sürede, 3 meyve suyu fabrikasi, 1 paketleme tesisi ve 7 çiftlikle 
Türkiye’nin alanında lider kuruluşlarından biri konumuna geldi. 

Türkiye’de meyveciliğe tahsis edilmiş en geniş arazilerin (25 bin dekar) 
sahibi olan Anadolu Etap, dünyanın önde gelen meyve üreticileri arasında 
yer almak ve Türkiye’de tarıma dayalı endüstrinin gelişmesini sağlamak 
vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Etap, 2016 yılında kendi 
çiftliklerinde bir önceki yıla kıyasla 2 kat hasat alarak 21.000 ton meyveye 
ulaştı. 2015 sonunda lanse ettiği Türkiye’nin ilk meyve markası olan Doal 
ile başarılı bir yıl geçirerek, Taze Meyve operasyonlarını Doal ile büyüttü.

Anadolu Etap, 
Türkiye’de meyveciliğe 
tahsis edilmiş en geniş 
arazilere sahip: 

25 BİN DEKAR 
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Anadolu Bilişim 
Hizmetleri 15 ülkede

50 BİNDEN 

fazla kurumsal kullanıcıya ver 
merkezi hizmetleri sunuyor. 

AND Gayrimenkul
Anadolu Grubu iştiraki olan AND Gayrimenkul, Grubun köklü geçmişinden 
ilham alarak, planlı ve profesyonel bir yaklaşımla, geniş kitlelerin ihtiyaç ve 
beklentilerine en uygun yaşam alanlarını tasarlamak üzere Kasım 2011’de 
faaliyetlerine başladı. 

“Gayrimenkul geliştirme, yatırım ve yönetimi” alanlarında sektöre Yap-Yaşat 
felsefesiyle ilham verecek projeler geliştirerek hızla büyümeye devam 
ediyor. 

AND Gayrimenkul, yaşamın başladığı ilk ofis projesi AND Kozyatağı 
ile uluslararası platformlarda kazandığı 7 farklı ödül ile kullanıcılarını ‘’iş 
hayatında zirve’’ye taşıyor. 

2016 yılının ilk yarısında satışına başlanan AND Pastel, Kartal’ın en büyük 
ölçekli projelerinden biri olarak yeni nesil bir mahalle yaşamı sunmaya 
hazırlanıyor. AND Pastel,ilk yılında “Türkiye’nin En İyi Konut Projesi” de 
dahil olmak üzere kazandığı 9 ödül ile gayrimenkul sektörüne yeni bir 
soluk getiriyor.

Anadolu Bilişim Hizmetleri 
1983 yılında temelleri atılan Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü, 2001 yılından itibaren Anadolu Grubu dışındaki 
şirketlere de hizmet vermeye başladı ve 2004 yılında şirketleşerek Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş., adını aldı. 

Anadolu Bilişim bugün veri merkezi hizmetleri ve yönetilebilir hizmetlerden ERP uygulamalarıyla iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve optimize edilmesine kadar çok çeşitli alanlarda proje yönetimi, danışmanlık ve dış kaynak 
kullanım hizmetleri veriyor. 

AND Pastel, 
“Türkiye’nin En İyi 
Konut Projesi” de dahil 
olmaz üzere 

9 FARKLI ÖDÜLE  

layık görüldü. 

DİĞER ŞİRKETLERİMİZ
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SOSYAL KURULUŞLAR  
Anadolu Vakfı
Anadolu Grubu’nun kurucusu Yazıcı ve Özilhan Ailelerinin, Anadolu’dan 
kazandıklarını yine Anadolu insanıyla paylaşma hedefleri doğrultusunda 
1979 yılında kurdukları Anadolu Vakfı, sağlık ve eğitim alanında önemli 
yatırımlara imza atıyor. İnsana yatırımı ilke edinen, ortak aklı benimseyen, 
sosyal etkisi güçlü, kullandığı kaynağı sosyal girişimci yaklaşımıyla 
yönetebilen ve kalıcı çözümlerle toplumun daha fazla ve sürekli 
desteklediği bir sosyal değer ve bağışçılık platformu olabilme hedefindeki 
“Anadolu’nun Vakfı” bugüne kadar eğitim alanında 26.000 öğrenciye burs 
verirken, sağlık alanında Johns Hopkins Medicine işbirliği ile Anadolu 
Sağlık Merkezi’ni hayata geçirerek ihtiyaç sahibi onbinlerce hastaya da 
yardım elini uzatıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi
Yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak 
hedefiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, modern tıbbın gereklerini yeni 
ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hastalarına aktarıyor. 

Johns Hopkins Medicine ile eğitim ve kalitenin geliştirilmesine yönelik 
stratejik işbirliği içinde çalışan Anadolu Sağlık Merkezi; Onkolojik Bilimler, 
Kalp Sağlığı, Kadın Sağlığı ve IVF, Nörolojik Bilimler, Cerrahi Bilimler, Dahili 
Bilimler, Tanı ve Görüntüleme başta olmak üzere tüm branşlarda, dünyanın 
her yerinden hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü
Tuncay Özilhan başkanlığında, Efes Pilsen Spor Kulübü adıyla 1976 yılında 
kurulan, Türkiye’de basketbolun kitlelere yayılması ve sevdirilmesinde 
en büyük paya sahip olan Anadolu Efes Spor Kulübü, yıllar içerisinde 
Türk Basketbol tarihinde pek çok tarihi başarıya imza atarak “ilklerin 
takımı” olmayı başardı. Başarılarıyla tüm Türkiye’ye coşku dolu anlar 
yaşatan ve profesyonel sporlarda bir Avrupa kupası kazanan ilk Türk 
takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü müzesinde 1 Koraç Kupası, 
13 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 10 Türkiye Kupası ve 9 Cumhurbaşkanlığı 
Kupası bulunduruyor. Şimdiye kadar altyapısından sayısız yıldızlar 
yetiştiren ve NBA’e oyuncu gönderen ilk Türk takımı olan Anadolu Efes, 
sporumuza her yıl yenilerini armağan ediyor ve Türk basketbolunu daha 
ileri götürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

26.000 
ÖĞRENCİYE burs, 
onbinlerce hastaya 
tıbbi yardım 

1 KORAÇ KUPASI 

13 TÜRKIYE LIGI

 ŞAMPIYONLUĞU

10  TÜRKIYE KUPASI

9   CUMHURBAŞKANLIĞI

 KUPASI

NBA’ye oyuncu 
gönderen ilk takım. 
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