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Rapor Hakkında

Anadolu Grubu’nun ilk Sürdürülebilirlik Raporu, AG Anadolu Grubu Holding ile yurt içi ve 
yurt dışındaki tüm Grup şirketlerinin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 faaliyet yılını içeren 
konsolide sürdürülebilirlik performansı verileri temel alınarak hazırlandı. Anadolu Grubu ve 
şirketlerinin sürdürülebilirlik temelli gelecek vizyonunu temsil eden Anadolu’dan Yarınlara 
markası altında Grup şirketlerinin gerçekleştirdiği iyi uygulamalar da Rapor’da yer alıyor. 

GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırladığımız Rapor; ekonomik, 
sosyal ve çevresel performansımızın yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na sağladığımız katkıyı da ortaya koyuyor. 

Raporla ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi sustainability@anadolugrubu.com.tr adresine 
iletebilirsiniz.

GRI 102-46, 102-48, 102-49
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Tuncay Özilhan
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

Yaşamlarımızın, toplumumuzun ve dünyamızın sürdürülebilirliğinin, 
bugünün dünyasında en önemli sorumluluğumuz olduğunun 
hepimiz farkındayız. Hep birlikte üretmemiz, gelecek için çok 
çalışmamız ve bunu yaparken de arkamızda bıraktığımız ayak izine 
dikkat etmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, 
sürdürülebilirliğin ne kadar kritik öneme sahip olduğunu tüm 
dünyaya bir kez daha hatırlattı. Toplumda her bireye bu alanda 

önemli sorumluluklar düşerken, bugünün iş insanları ve yöneticileri olarak bizlerin de kurumsal vatandaşlık 
görevimizde en üst seviyede performans göstermemiz gerekiyor. Çevreye saygılı ve sürdürülebilir iş ve yaşam 
pratikleri oluşturmalı, yaptığımız tüm yatırımlarda ve çalışmalarda yapacağımız katkıyı ve sebep olabileceğimiz 
etkiyi göz önünde bulundurarak adım atmalıyız. Ortak geleceğimiz için, sürdürülebilirlik alanında yapılan 
ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili farkındalık yaratmak, bu konuda oluşacak girişimlere destek vermek 
hepimiz için öncelikli görev halini aldı.

70. yılına giren Anadolu Grubu’nun kurulduğu günden bugüne temel değerlerinden biri sürdürülebilir bir 
anlayışla faaliyette bulunduğu topraklara ve bu toprakların insanlarına değer katmak oldu. Grubumuz, 
bugün 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin istihdamla faaliyetlerini sürdürülebilir 
bir gelecek için sürdürülebilir büyüme hedefiyle yürütüyor. 9 farklı sektördeki operasyonlarımızın tamamında 
sürdürülebilirliğe stratejilerimizin merkezinde yer veriyoruz. Hem bugünün hem de geleceğin sektörü olarak 
gördüğümüz tarım alanında yatırımlar yapıyor, Grup şirketlerimizle birlikte bu alanda kapsamlı çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır sağlık, eğitim, spor, kültür-sanat ve turizm başta olmak üzere pek çok 
alanda insana değer katacak projeler gerçekleştiriyoruz. Gelecekte iş yapış şeklimizi belirleyecek olan dijital 
dönüşüm projeleri yürütüyor, yenilikçi bir bakış açısı ile tüm sektörlerimizde Ar-Ge ve inovasyona odaklanıyor, 
kurum içi girişimciliği kendi geliştirdiğimiz platformlarla destekliyoruz. 2019 yılında Anadolu Grubu’nun 
gelecek odaklı sürdürülebilirlik vizyonunu temsil eden Anadolu’dan Yarınlara markamızı oluşturduk. Her 
yıl güncelleyeceğimiz Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk 
Raporu’muzu yayınlayarak Grubumuzun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile doğrudan 
ilgili ve onları destekleyecek birçok faaliyet içinde bulunduğunu ortaya koyduk. Ayrıca Grup olarak farklı 
sektörlerin dinamikleri ve ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapsamda sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik. 

Anadolu Grubu şirketleri yıllardır sürdürülebilirlik alanında ilklere imza atıyor, sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor 
ve gelişimlerini çeşitli platformda paydaşlarına aktarıyorlar. Halka açık şirketlerimizden Anadolu Efes, Coca-Cola 
İçecek ve Migros, sürdürülebilirlik performansıyla öne çıkan şirketlerin girdiği Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alıyor. Aynı zamanda, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarını, uluslararası 
platformda alanının en itibarlı kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne her yıl raporluyorlar. Öncelikli 
sürdürülebilirlik konularımızdan olan çok paydaşlı girişimlerin bir parçası ve değişimin öncüsü olma amacımız 
doğrultusunda, plastik kirliliği ile mücadele için Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği ve TÜSİAD iş birliğiyle kurulan İş Dünyası Plastik Girişimine katıldık. Sürdürülebilirlik uygulamalarımızın 
iletişimi ile dünyada ihtiyaç duyulan çözüm paylaşımına da olumlu yönde katkı sağlamayı amaçlıyor, tüm Grup 
şirketlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yarınlara değer katacağına inandığımız önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Bizden önceki nesillerden aldığımız dünya mirasını koruyarak yeni nesillere aktarabilme hedefimiz 
doğrultusunda, önümüzde hep birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Çevresel etkileri azaltmak, toplumsal 
alanlarda katkı sağlayan projeler gerçekleştirmek, yenilikçi ve değer katan ürün ve hizmetler sunmak en önemli 
önceliklerimiz olmaya devam edecek. Anadolu’dan aldığımız güçle, yarınları güzelleştirmek için çalışmayı 
sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuza katkıda bulunan ve bizleri destekleyen tüm paydaşlarımıza 
Anadolu Grubu adına teşekkürlerimi sunarım.
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Hurşit Zorlu
Anadolu Grubu İcra Başkanı

Değerli Paydaşlarımız, 

Bugün 19 ülkede, 80’e yakın şirket ve 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin 
kişilik istihdamla faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nda sürdürülebilirlik 
her alanda iş stratejimizin temelini oluşturuyor. Büyümeyi rakamlarla ifade 
edilen ekonomik bir kavram olarak görmenin ötesinde; faaliyetlerimizi 
çevresel ve sosyal etkilerini de dikkate alarak yönetiyor, değerlerimizi ve 
stratejilerimizi dünyamız ve insanımız için daha güzel bir gelecek hayalimiz 
doğrultusunda belirliyoruz.

Ülke ekonomisinin önemli itici güçlerinden biri konumunda olan Grubumuz, dünya ve Türkiye için zorlu 
bir yıl olan 2019 yılını toplam proforma konsolide satışlarda bir önceki yıla göre %22 artışla 51,7 milyar TL 
seviyesinde kapattı. Operasyonel karlılığımızı artırarak güçlü bir şekilde girdiğimiz 70. yılımızın ilk çeyreğinde 
de büyümemizi sürdürdük. Gelecek odaklı çalışmalarımızda önemli aşamalar kat ettiğimiz 2019 yılını 
Anadolu’dan Yarınlara adını verdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonu markamız ile taçlandırdık. Farklı sektörlerdeki 
şirketlerimizle birlikte sürdürülebilirliği iş modellerimize entegre ediyor ve bu alandaki performansımızı her 
geçen gün daha ileri seviyeye taşıyoruz. 

Şirketlerimizden Anadolu Efes, UN Global Compact girişimi olan CEO Water Mandate destekçileri arasında 
yer alan ilk Türk şirketi olmasının yanı sıra, Gelecek Tarımda ve Gelecek Turizmde projeleriyle sosyal fayda 
yaratıyor, girişimcilik ekosistemine, kültür-sanata ve spora destek oluyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi 100 Endeksi’nde yer alan ilk ve tek Türk şirketi olan Coca-Cola İçecek özellikle su ve enerji 
kullanımındaki iyileşmeler ve sürdürülebilir ambalajlama çalışmalarıyla çevresel etkisini yönetmeye odaklanıyor. 
Migros, 2019 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde altıncı kez üst üste gıda perakende sektörünün ilk 
ve tek temsilcisi olurken sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitliliğin korunması için BM desteği ile kurulan 
One Planet Business for Biodiversity koalisyonuna Türkiye’den tek temsilci olarak üye oldu. Anadolu Isuzu, 
otomotiv sektörünün ticari araç segmentine odaklanarak çevreci ürünler, elektrikli ve otonom araçlar üzerinde 
yaptığı Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarıyla öne çıkıyor. KIA Türkiye, otomotiv sektörünün gündeminde olan 
alternatif yakıtlı otomobiller konusunda global stratejiyle paralel olarak model çeşitliliğini artırmayı planlıyor. 
Garenta ise, günlük kiralama tarafında büyümeye devam ederken Türkiye’nin ilk araç paylaşım hizmeti olan 
MOOV by Garenta ile araç paylaşım ekonomisini teşvik ediyor. Anadolu Motor Ar-Ge merkezinde, çiftçilerin 
hayatını kolaylaştıracak ürünler, ekonomik ve yenilikçi motor tasarımları geliştiriyor. Ürünlerini Uzakdoğu’dan 
ABD’ye kadar 60 ülkeye ihraç eden Anadolu Etap, akıllı tarıma, modern üretim teknolojilerine ve tarım 
sektörünün geleceğine yatırım yapıyor. Enerji şirketlerimiz, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına 
katkıda bulunurken yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırıyor. Ar-Ge merkeziyle sektörüne yenilik 
getiren Adel Kalemcilik, eğitim projeleriyle her yıl 100.000’e yakın çocuk ve toplamda 10.000 öğretmenin 
gelişimine katkıda bulunuyor. Sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan McDonald’s faaliyetlerini, 
sosyal ve çevresel sorumluluklarını önceliklendiren bir yaklaşımla yürütüyor. 2017’de UN Global Compact’a 
imza atan AND Gayrimenkul, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alıyor. Efestur seyahat çözümlerinin 
bütüncül yönetiminde dijital dönüşüm çalışmaları ile tüm müşterilerine daha etkin hizmet veriyor. Anadolu 
Vakfı, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirdiği projelerle milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Anadolu 
Sağlık Merkezi, OECI akreditasyonu alan Türkiye ve yakın coğrafyadaki ilk klinik kanser merkezi oldu. 
Anadolu Efes Spor Kulübü, 2019’da EuroLeague’de finale yükseldi, Türkiye Basketbol Ligi’nde 14. kez 
şampiyon oldu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. 

2020 yılında da işimizi en iyi şekilde yapmak, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirmek, faaliyet gösterdiğimiz 
her alanda değer katmak öncelikli hedeflerimiz olacak. Ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim 
alanlarındaki sürdürülebilirlik çalışmalarımızı anlattığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu paylaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Raporun içeriğine katkı veren başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere, tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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Anadolu Grubu Hakkında

Anadolu Grubu olarak kuruluşumuzdan bugüne Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya 
bağlayarak bulunduğumuz coğrafyalarda topluma katkı sunuyor ve değer yaratıyoruz. 1950 
yılında başlayan yolculuğumuza bugün 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi, 58 bine 
yakın doğrudan çalışan ve yaklaşık 80 bin istihdamla devam ediyoruz. 

Grup bünyesindeki saygın şirketler ve markalarla; bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, 
kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonlarımızla 
faaliyetlerimizi geniş bir alanda sürdürüyoruz. Dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğumuz 
ortaklıklar ve çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle, faaliyette olduğumuz 
her coğrafyaya değer katmaya devam ediyoruz. Anadolu Grubu’nun uluslararası iş ortakları 
arasında, dünyanın önde gelen markalarından AB InBev, The Coca-Cola Company, McDonald’s, 
Faber-Castell, Isuzu, Kia, Johns Hopkins, Honda, Honda Marine ve Kohler yer alıyor.

Eğitim, sağlık ve spor alanlarında sosyal kuruluşlarımız olan Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık 
Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkı sunuyoruz.

Grup bünyesinde bulunan halka açık altı şirketten üçü Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer alıyor.

2019 yılı grup cirosu 

olarak gerçekleşirken 

toplam aktif büyüklük* 63 milyar TL ‘yi geçti.

milyar TL 51,7

Yüksek 
kurumsal

yönetişim ile
pekiştirilen 

güçlü ortaklık 
yapısı

Markalı
tüketici

ürünlerinde
uzmanlık

Global
markalarla

ortaklık
kültürü

Güçlü yerel 
konumlara
sahip global 

oyuncu

(*) TFRS 16 hariç
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Vizyon: Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız

Misyon: Küresel düşünen, yerel hareket eden, çok uluslu, girişimci bir grup olmak

19

80
9

ülkede

66 üretim 
tesisi

istihdam

farklı 
sektörde

’e yakın şirket ~80.000 51,7MİLYAR TL
3 ‘ü BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksi’nde yer alıyor.

cirosu
2019 yılı

Anadolu Grubu olarak bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis 
restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki faaliyetlerimizi 19 ülkede sürdürüyoruz.

Faaliyette bulunduğumuz ülkeler: Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, 
Hollanda, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, 
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün.

Grup Şirketlerimiz

6 şirketimiz BİST’te,

Holding dahil olmak üzere
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Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar ve çok uluslu şirketlerle 
gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, faaliyette olduğu her coğrafyada sürdürülebilir büyümeye devam 
ediyor. Uluslararası ortaklar, sürdürülebilirlik alanında önemli projeler hayata geçiriyor. Bu 
projeleri ülkemizde uygulayarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük ediyoruz. 

Uluslararası İş Ortakları
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Bira Grubu:

Alkollü içecek pazarında faaliyet gösteren 
Anadolu Efes, üretim yaptığı altı ülkede (Türkiye, 
Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve 
Ukrayna) 400 milyondan fazla, dünyada ise 
milyarlarca tüketiciyle buluşuyor. Toplam 21 bira 
fabrikası, beş malt üretim tesisi ve bir şerbetçiotu işleme tesisi ile faaliyet gösteriyor. Satış 
hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük beşinci ve dünyanın en büyük 10 bira şirketinden 
biri olarak 2019 sonu itibarıyla yıllık 48,4 mhl hektolitre bira, 344 bin ton malt üretim 
kapasitesine sahip.1  

Değer zinciri boyunca yerel tedarikçilerle çalışarak ve istihdam yaratarak yerel ekonomiye 
katkı sunan Anadolu Efes, yürüttüğü toplumsal sorumluluk programlarıyla tarıma, turizme, 
kültür-sanata ve girişimciliğe, Anadolu Efes Spor Kulübü ile de spora desteklerini sürdürüyor. 

Anadolu Efes’in sürdürülebilirlik stratejisinin temelinde Pozitif Etki Planı yer alıyor. Bu 
kapsamda çevre, çalışanlar, toplum ve değer zinciri olarak belirlediği dört ana alanda pozitif 
etkisini artırmaya odaklanıyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), UNGC CEO Water 
Mandate ve Women Empowerment Principles (WEPs) imzacısı olarak küresel girişimlerin 
bir parçası olan Anadolu Efes, FTSE4Good ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. 
Her yıl GRI Standartları’nı temel alan sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor. 2017’den bugüne 
Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Programı’na yanıt veriyor. 

Meşrubat Grubu: 

Coca-Cola İçecek (CCI), 26 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. 

2008 yılından bugüne sürdürülebilirlik performansını 
sürdürülebilirlik raporu ile paylaşan ve Türkiye’nin ilk GRI 
Standartları’na uygun raporunu yayımlayan Coca-Cola İçecek, 
karbon ve su şeffaflık raporlarıyla UNGC 100 Endeksi’nde yer 
alan ilk ve tek Türk şirketi. Enerji verimliliği ve su çalışmaları ile 
öne çıkarken, değer zincirine yaydığı çevre dostu uygulamalarla 
karbon ayak izini en aza indirmeyi hedefliyor. 

1 The Barth Report 2018/2019, https://www.barthhaas.com/fileadmin/user_upload/news/2019-07-23/barthreport20182019en.pdf
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Migros Grubu:

Migros, perakende sektöründe Türkiye’de 81 il 
olmak üzere, Kazakistan ve Kuzey Makedonya’da 
toplam 2.198 mağazada ve online kanallarda 
müşterilerine hizmet sağlıyor. Türkiye’nin en 
fazla taze ürün satan perakendecisi olan Migros, 
müşterilerine taze ürünlerdeki uzmanlığının 
yanında iyi fiyat ve iyi hizmet, bol çeşit ve iyi alışveriş 
deneyimi sunuyor. 

Migros, her yıl sürdürülebilirlik performansını GRI Standartları’na uygun olarak hazırladığı 
sürdürülebilirlik raporu ile paylaşıyor. CDP’ye sunduğu iklim değişikliğiyle mücadele 
raporuyla 2019 yılında üçüncü kez “A-” not alan Migros, CDP Türkiye İklim Liderleri 
arasında bulunuyor. 2018 yılından bugüne raporlama yaptığı CDP Su Programı’nda “B” 
notu ile yönetim seviyesinde derecelendiriliyor.

Tüketici Ürünleri Forumu’nun (Consumer Goods Forum – CGF) yönetim seviyesinde üyesi, 
OP2B (One Planet Business for Biodiversity) koalisyonunun kuruluşundan itibaren aktif 
üyesi olan Migros, aynı zamanda Lead Network EU üyesi ve Lead Network Türkiye’nin 
kuruluşuna da destek verdi. 

Migros’un iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik karbon ve su ayak izini azaltma 
hedeflerinin yanı sıra gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitliliğin 
desteklenmesi, toplum sağlığına katkı sağlayan iş birliklerinin geliştirilmesi, kadın yönetici 
oranının artırılması, ürün verilerinin dijitalleştirilerek standartlaştırılması alanlarında da 
hedefleri bulunuyor.

Otomotiv Grubu:

1960’lı yıllarda kamyonet üretimiyle faaliyete başladığımız otomotiv sektöründe bugün 
öncü kuruluşlardan biri olarak Anadolu Isuzu, Çelik Motor ve Anadolu Motor ile 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Otomotiv Grubu’nda dünyanın önde gelen markalarından 
Isuzu, Kia, Kohler, Honda Güç Ürünleri ve Honda Marine ile iş birliği yapıyoruz.
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Anadolu Isuzu 

Otomotiv sektörünün ticari araç segmentine 
odaklanan Anadolu Isuzu; kamyon, hafif kamyon, 
midibüs, otobüs ve pick-up alanında Türkiye’nin 
önde gelen üreticilerinden biri olarak ihracat payını 
artırıyor. Kurulduğu günden itibaren mühendislik 
faaliyetlerini sürdüren şirketin 2009 yılında tescillenen 
Ar-Ge Merkezi, bugün 10’uncu yılını geride bırakmış 
durumda. Anadolu Isuzu’nun tasarladığı ve ürettiği 

araçların ihraç edildiği pazarların sayısı 40’ı geçti. Şirket, 2019 yılında ilk 
sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Yeni pazarlar, ürünler, dijital süreçler; 
etkin satış sonrası hizmetler ve çevresel etkileri azaltılmış ürünler; dizel, 
CNG, elektrikli ve otonom araçlar üzerinde yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir 
büyümesine devam ediyor.

Çelik Motor

60 yıldır faaliyet gösteren Çelik Motor; bünyesinde bulunan KIA, Garenta, 
MOOV by Garenta ve ikinciyeni.com markalarında, sahip olduğu otomotiv 
tecrübesini dijital ekosisteme uygun iş süreçleriyle birleştiriyor. 2001 yılından 
bugüne Güney Koreli KIA markasını Türk kullanıcısıyla buluşturan Çelik Motor, 
distribütör olarak Türkiye’ye getirdiği diğer markalardan edindiği deneyimle 
KIA’yı sektörde önemli bir konuma getirdi. KIA ayrıca, otomotiv sektörünün 
gündeminde olan alternatif yakıtlı otomobiller konusunda da çalışmalarını ara 
vermeden sürdürüyor. Çelik Motor, 2000’li yıllarda otomotiv ekosisteminin 
değişim ve yenilik ihtiyaçları doğrultusunda adımlar attı. 2014 yılında 
Türkiye’nin ilk %100 sermayeli kurumsal araç kiralama markası Garenta’yı 
kurdu. MOOV by Garenta markasıyla Türkiye’de araç paylaşımı sektöründe 
ilkleri gerçekleştiren Çelik Motor, ikinciyeni.com markasıyla da ikinci el araç 
sektöründe referans noktası oldu. ikinciyeni.com, geçmişe dönük gerçek satış 
verilerini web sitesinde paylaşarak ikinci el otomobil sektörünün trendlerini 
gösteren bir platforma dönüştü.
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Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu:

Tarım, enerji, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet 
gösteren Anadolu Etap, Anadolu Kafkasya, AES Elektrik, Aslancık Elektrik, Adel Kalemcilik, 
McDonald’s, AND Gayrimenkul ve Efestur, Türkiye ve komşu ülkelerde ürün ve hizmetlerini 
sunuyor. 

Anadolu Etap

Türkiye’nin en büyük meyve 
yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi 
olan Anadolu Etap, 2010 yılından 
bugüne tüm faaliyetlerini gelecek 
kuşaklara daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak üzere 
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştiriyor. Satışlarının %65’ini ihracattan elde eden Anadolu 
Etap, Japonya, Avrupa ve Amerika’yı da içeren çok geniş bir pazar ağına 
kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantresi sağlıyor. Sekiz çiftlik, üç meyve 
suyu fabrikası, bir paketleme tesisi ve iki Ar-Ge merkezi bulunuyor. Türkiye’de, 
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni hazırlayıp uygulamaya alan ilk tarım ve gıda 
şirketi olarak faaliyet alanlarının ve iş yapış şekillerinin tüm süreçlerinde 
ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasına odaklanıyor. Bu 
kapsamda sürdürülebilir tarımın yanı sıra kadınları ve çocukları odağına alan 
birçok uzun soluklu projeyi hayata geçiren Anadolu Etap, sürdürülebilirlik 
çalışmalarını GRI Standartları’na uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla paylaşıyor.

Anadolu Motor

50 yılı aşkın motor üretim ve pazarlama 
tecrübesiyle sektörün öncü şirketlerinden olan 
Anadolu Motor, kendi markası ‘’Antor’’ ile tek 
silindirli dizel motorların üretimini gerçekleştiriyor. 
Üretim ve ihracatını gerçekleştirdiği çapa 
makineleri, motopomplar, benzinli ve dizel 
motorlu jeneratörleri kapsayan geniş ürün 
portföyünü Antrac markası ile sunuyor. Anadolu 

Motor ayrıca, Honda güç ürünleri ve Honda Marine dıştan takma deniz 
motorlarına ek olarak 4XC dizayn Ranieri teknelerin, H serisi Highfield botların 
ve Kohler marka dizel motorların da Türkiye distribütörlüğünü sürdürüyor.
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Enerji Şirketleri:

Enerji alanındaki yatırımlarımız olan Anadolu 
Kafkasya ve Aslancık Elektrik ile Türkiye’nin enerji 
ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyoruz. 
2019 yılında, Gürcistan’daki 90 MW kurulu 
güce sahip Paravani HES’te 375 milyon kWh, 
Giresun’da yer alan 120 MW kurulu güce sahip 
Aslancık HES’te ise 279 milyon kWh elektrik 
enerjisi üretildi. Aslancık HES’te üretilen elektriğin satışı, Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında gerçekleştirildi.

Adel Kalemcilik

1969 yılında dünyaca ünlü yazım ve boyama malzemeleri üreticisi 
Faber-Castell iş birliği ile kurulan Adel Kalemcilik, 1995 yılında 
bu iş birliğini ortaklığa dönüştürdü. Kalem ve kırtasiye alanında 
Avrupa’nın %13’lük üretim payı ile Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın 
en büyük kalem üreticisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklar 
ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği sosyal projeler ile Türkiye’de 
eğitim alanında gelişime destek oluyor.

McDonald’s

Grup, 2005 yılından bugüne hızlı servis 
restoranı McDonald’s’ın Türkiye’deki 
lisansörü olarak faaliyet gösteriyor. 250’den 
fazla restoranı ve 7.000 çalışanıyla yılda 100 
milyon kişiye hizmet veren McDonald’s, sunduğu ürünlerin tamamına yakınını 
Türkiye’den tedarik ederek iş gücü ve pazar anlamında da ülkemize katma 
değer yaratıyor. McDonald’s 2014 yılında kendi sektöründe ilk sürdürülebilirlik 
raporunu yayımladı. 
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AND Gayrimenkul 

Anadolu Grubu iştiraki olan AND Gayrimenkul, 
Kasım 2011 yılında faaliyetlerine başladı. 
2017 yılında Türkiye’deki UN Global Compact 
Sözleşmesi’ne imza atan tek gayrimenkul 
geliştirme ve yatırım şirketi olan AND 
Gayrimenkul, ilk sürdürülebilirlik raporunu Temmuz 2018’de yayımladı. Şirket, 
Mutlu İşçiler Platformu, Engelsiz Yaşam Projesi, Yeşil Bina Sertifikasyonu ve 
Ağaç Transplantasyonu gibi insana değer katan ve çevresel etkilerini azaltan 
uygulamalara imza attı. 2019 yılında UNGC’ye taahhüdüne uygun şekilde, 
sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyarak faaliyetlerine devam etti.

Efestur 

Kurulduğu 1984 yılından itibaren IATA üyesi, A grubu seyahat 
acentesi olarak faaliyet gösteren Efestur, KOBİ’lerden çok 
uluslu şirketlere kadar uzanan geniş bir müşteri portföyü ile 
kurumsal müşterilerine seyahat ve etkinlik yönetimi alanında 
hizmet vermeyi sürdürüyor. 

Sosyal Kuruluşlar:

Grup bünyesinde yer alan Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor 
Kulübü ile eğitim, sağlık ve spor alanlarında topluma katkı sağlamak için çalışıyoruz. 

Anadolu Vakfı

Anadolu Vakfı, 1979’dan bugüne eğitim 
ve sağlık alanlarındaki desteklerine 
devam ediyor. Eğitim alanında, bugüne 
kadar 81 ilde 29 binin üzerinde burs 
verdi; 50’nin üzerinde eğitim kurumu, 
yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırdı. 50 binden fazla ihtiyaç 
sahibine, 600 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sağladı. Gerçekleştirdiği 
projeler ile 3 milyona yakın insana ulaştı.
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Anadolu Sağlık Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli sağlık 
kuruluşlarından Johns Hopkins Medicine iş 
birliği ile 2005 yılından bu yana sağlık hizmeti 
sunan Anadolu Sağlık Merkezi, Anadolu 
Vakfı’nın bir iktisadi işletmesidir. 

Anadolu Sağlık Merkezi, hizmet kalitesini JCI (Joint Commission International) 
Hastane Akreditasyonu, OECI (Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği) Akreditasyonu, 
Planetree Hasta Odaklı Bakım Altın Akreditasyonu, ESMO (Avrupa Tıbbi 
Onkoloji Derneği) Sertifikasyonu ve ISO Kalite ve Güvenlik Yönetim Sistemi 
Akreditasyonları (ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001-2015 
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği) ile 
tescilledi. Özellikle onkoloji alanında bir referans merkezi olarak yurt içinden 
ve yurt dışından hastalara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunuyor. 
65’i aşkın sayıda ülkeden gelen hastalara, 15’in üzerinde farklı dilde tercüme 
hizmeti sağlıyor.

Anadolu Vakfı ile yürütülen sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla da her yıl 
ihtiyaç sahiplerine düzenli ve belirli bir oranda bedelsiz sağlık hizmeti sunuyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü

1976 yılında kurulan ve Türkiye’de basketbolun kitlelere yayılmasında ve 
sevilmesinde önemli rol oynayan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk basketbolu 
adına pek çok tarihi başarıya imza atarak ilklerin takımı olmayı başardı. Anadolu 
Efes Spor Kulübü, 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanarak Avrupa Kupası 
kazanan ilk Türk takımı oldu. NBA’e 
oyuncu gönderen ilk Türk kulübü 
olarak 14 Türkiye Ligi, 11 Türkiye 
Kupası, 12 Cumhurbaşkanlığı 
Şampiyonluğu kazandı ve 
Türkiye’de bu kulvarların hepsinde 
en çok kupa kazanan takım oldu.



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
16

2019’da Öne Çıkanlar   

Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros, Kasım 2018-Ekim 2019 
döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

AG Anadolu Grubu Holding ile Grup şirketlerinden Anadolu Efes, 
Coca-Cola İçecek ve Migros, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(TÜSİAD) iş birliği ile plastik kirliliğiyle mücadeleyi bir adım öteye taşıma 
amacıyla kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne üye oldu. 

Çalışanlara etik ilkelerle ilgili 19.654 kişi*saat, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele ile ilgili 16.304 kişi*saat eğitim verdik.

Bi-Fikir ile 2019 yıl sonu itibarıyla 28.772 fikir toplayarak, 4.707 hızlı 
uygulama ve 1.439 proje hayata geçirdik ve 592 milyon TL değer 
yarattık.

Grup genelinde %80’i yerel olmak üzere yaklaşık 26 bin tedarikçiyle 
çalışıyoruz.

AG Anadolu Grubu Holding’in SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme notu 9,54’e yükseldi.

Anadolu Grubu ve şirketlerinde verilen eğitim saati 2017 yılına 
kıyasla %41 artışla yaklaşık 3,1 milyon kişi*saate yükseldi ve çalışan 
başına eğitim saati 59,8 oldu.

2019 yılında Anadolu Grubu bünyesinde çalışanlara genel, sağlık ve 
teknik konu başlıkları altında toplam 420.392 kişi*saat İSG eğitimi 
verdik ve çalışan başına İSG eğitimi 8 saat oldu.
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Anadolu Grubu olarak tüm faaliyetlerimizde geleceğe yatırım yapmak ve paydaşlarımız için değer 
yaratmak bilinciyle hareket ediyoruz. 19 ülkede, dokuz farklı sektörde 80’e yakın şirketi aynı 
sürdürülebilir yönetim anlayışında buluşturmak için bu yıl “Anadolu’dan Yarınlara” markasını 
oluşturduk. Anadolu’dan Yarınlara, Anadolu Grubu ve şirketlerinin sürdürülebilirlik temelli 
gelecek vizyonunu temsil ediyor. Öncelikli sürdürülebilirlik konularına yönelik temel politika 
ve stratejiler, Holding tarafından tüm Grup için belirlenirken, farklı sektörlerin dinamikleri ve 
ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için sektörel boyuttaki sürdürülebilirlik uygulamalarına ise Grup 
şirketleri karar veriyor.

Grup şirketleri, sürdürülebilirliği iş modellerine entegre ederek bu alandaki performanslarını her 
geçen gün artırıyor. Halka açık şirketlerimizden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros, BIST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında 
bulunan ambalaj ve atıkların yönetimi kapsamında plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öne 
taşımak için İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katıldık. Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD iş birliğiyle kurulan bu girişimi, AG Anadolu Grubu 
Holding ve Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros ile destekliyoruz. 

Grup şirketleri sürdürülebilirlik alanında birçok ilke imza attı.

Sürdürülebilirlik Yönetimi 

DÖNEM DURUM AÇIKLAMA

Anadolu Efes 

Coca-Cola İçecek 

Migros 

Anadolu Isuzu 

Anadolu Etap 

McDonald’s 

AND Gayrimenkul

Anadolu Efes, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi CEO Water Mandate Bildirisi’ni imzalayan ilk Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.anadoluefes.com/tablo/338/surdurulebilirlik/raporlar

Türkiye’nin ilk GRI standartlarıyla uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Coca-Cola İçecek, sürdürülebilirlik performansıyla Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi’nde yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. 
https://www.cci.com.tr/sürdürülebilirlik/raporlama/sürdürülebilirlik-raporları

Migros, 2019 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde altıncı kez üst üste gıda perakende sektörünün ilk ve tek temsilcisi olarak yer aldı.

Sürdürülebilirlik raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. 
https://surdurulebilirlik.migroskurumsal.com/

Anadolu Isuzu, 2019 yılında GRI raporlama standardında hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Sürdürülebilirlik raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.anadoluisuzu.com.tr/_pdf/surdurulebilirilik-raporu.pdf

Anadolu Etap, Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni hazırlayıp uygulamaya alan ilk tarım ve gıda şirketi olarak, faaliyet alanlarının ve iş yapış 
şekillerinin tüm süreçlerinde ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasına odaklanıyor.

Sürdürülebilirlik raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 
https://www.anadoluetap.com/surdurulebilirlik

McDonald’s, 2014 yılında Türkiye’de hızlı servis restoranları sektöründe bir ilke imza atarak, ekonomik, toplumsal ve çevresel performansını değerlen-
dirdiği sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Sürdürülebilirlik raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 
https://www.mcdonalds.com.tr/surdurulebilirlik-raporu

AND Gayrimenkul, 17 Nisan 2017 itibarıyla Türkiye’de UN Global Compact Sözleşmesi’ne imza atan tek gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir.

Sürdürülebilirlik raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 
https://www.andgayrimenkul.com.tr/surdurulebilirlik/ANDGayrimenkul_UNGC2018Raporu.pdf

https://www.cci.com.tr/s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik/raporlama/s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-raporlar%C4%B1
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Holding’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, 
Grup şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlama, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve 
uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak 
üzere 2019 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk.

İcra Başkanı’nın başkanlık ettiği Komite’nin aldığı kararların Grup şirketlerinde de etkin 
bir şekilde hayata geçirilebilmesi için şirket temsilcilerinin bulunduğu bir Çalışma Grubu 
oluşturduk. Çalışma Grubu, Komite’de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm 
sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, Komite Başkanı’na ve 
Komite’ye raporlanmasından sorumlu. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
İcra Başkanı’nın başkanlığı altında Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri: Anadolu Grubu Mali 

İşler Başkanı, Anadolu Grubu Denetim Başkanı, Anadolu Grubu Hukuk İşleri Başkanı, 
Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim 

Koordinatörü, Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Koordinatörü, Bira Grubu Başkanı, 
Meşrubat Grubu Başkanı, Migros Grubu Başkanı, Otomotiv Grubu Başkanı, Tarım, Enerji ve 

Sanayi Grubu Başkanı ve Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü

Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Yapısı  

YÖNETİM KURULU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU

AG Anadolu Grubu Holding’in 
Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve 

Çalışma Esasları’na buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.anadolugrubu.com.tr/Upload/Docs/AG%20Anadolu%20Grubu%20Holding%20S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik%20Komitesi%20G%C3%B6rev%20ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Esaslar%C4%B1.pdf
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Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında odaklanması gereken öncelikli konuları 
belirlemek üzere kapsamlı ve katılımcı bir paydaş analizi süreci yürüttük.

Paydaşların öncelikleri belirlenirken; 

İç paydaşlar olan çalışanlara ve stratejik dış paydaşlarımız olan tedarikçiler, iş ortakları, 
yatırımcılar, analistler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, medya, üniversite ve 
uluslararası örgütlerden temsilcilere çevrimiçi soru formuyla ulaştık. 

Dünya ve Türkiye özelinde trendleri analiz ettik. Bu kapsamda Dünya Ekonomik 
Forumu’nun işaret ettiği küresel risklere dair öngörüleri, Sürdürülebilirlik Muhasebesi 
Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board - SASB) sektörlere özel 
hazırladığı öncelikli konuları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ve 11. Kalkınma Planı’nı 
derinlemesine inceleyerek küresel ve yerel gündeme yön veren konuları değerlendirdik.

Paydaşların öne çıkan önceliklerini, Anadolu Grubu’nun stratejik iş önceliklerini gözeterek 
analiz ettik. Anadolu Grubu iş önceliklerini analiz ederken;

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve üst yönetiminden birebir toplantılar; Grup şirketlerinin 
genel müdürlerinden çevrimiçi soru formu aracılığıyla görüş aldık.

Anadolu Grubu’nun iş stratejisi doğrultusunda odaklandığı konuları değerlendirdik.

SASB’nin öncelikli konuları belirlemede önerdiği, her konuyu farklı etkiler ve fırsatlar 
bakımından ele almamızı sağlayan etki analizi metodolojisini kullandık. Finansal ve yasal 
açıdan, inovasyon ve rekabet bakımından ön plana çıkan risk ve fırsatları değerlendirdik.

Önceliklendirme analizi sonucunda çok yüksek öncelikli ve yüksek öncelikli konuları ortaya 
koyduk. 

Sürdürülebilirlik Öncelikleri  

GRI 102-47 
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ÖNEM DERECESİ ÖNCELİKLİ KONU İLGİLİ SKA NASIL YÖNETİYORUZ? İLGİLİ BÖLÜM

Dijital dönüşüm

Çok yüksek 
öncelikli

Yüksek 
öncelikli

Su ve atık sular

İklim değişikliği 
ve enerji

Ar-Ge ve 
inovasyon

Ambalaj ve 
atıklar

Sorumlu kaynak 
yönetimi ve 
satın alma

Yetenek 
yönetimi

Ürün kalitesi ve 
güvenliği

Risk yönetimi

İş etiği

Paydaş diyaloğu

İnsan hakları 
ve adil çalışma 
koşulları

Teknoloji ve dijitalleşmeyi iş süreçlerine entegre ediyor; 
dijital dönüşüm ile işimizi daha etkin ve verimli hale getiriyor 
ve rekabet gücümüzü koruyoruz. Kendi iş süreçlerimizde ve 
faaliyetlerimizde dijital teknolojilere yatırım yapıyoruz.

Su kaynaklarını en verimli şekilde yöneterek işimizin 
devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Su tüketimini ve 
atık suları en az seviyeye indirmeye ve su emisyonlarının 
kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz.

İklim değişikliğinden kaynaklı riskler, faaliyet gösterdiğimiz 
sektörleri farklı derecelerde etkiliyor. İklim kriziyle 
mücadeleye katkı sağlamak ve risklerin etkilerini 
azaltmak için enerji verimliliğine odaklanıyor ve sera gazı 
emisyonlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. 

İş modellerimizin sürdürülebilir dönüşümü için Ar-Ge ve 
inovasyona yatırım yapıyor, küresel başarımızı sürdürülebilir 
kılacak ve son kullanıcı memnuniyetini artıracak ürün, 
süreç ve operasyonlar geliştirmek amacıyla yenilikçi 
projeler gerçekleştiriyor, kurum içi ve dışında girişimcilik 
ekosistemini destekliyoruz.

En önemli çevresel sorunlardan biri haline gelen atıklarla 
mücadele amacıyla atıkları mümkün seviyede kaynağında 
azaltıyor, geri dönüşüm teknikleri uyguluyor ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde tasfiye etmek için gerekli insan, 
teknoloji ve finansman kaynağı sağlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde geniş bir değer zincirini 
yönetirken, bu zincirde yer alan tüm paydaşlarımızı 
güçlendirmeyi amaçlıyor, tedarik ağımızda şeffaflığa ve 
çevreye saygılı satın almaya önem veriyor ve tedarikçilerin 
standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz.

Yeni jenerasyondan yeteneklerin Anadolu Grubu 
şirketlerine kazandırılmasını, yeteneklerin elde tutulmasını, 
kişisel gelişim ve kariyer planlaması uygulamalarının 
geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Değer zincirinde yüksek standartları koruyarak 
müşterilerimize daima güvenli, kaliteli ürün ve hizmetler 
sunuyoruz. 

İşimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel ve küresel 
ölçekte finansal ve finansal olmayan riskleri önceden 
tespit ederek gerekli önlemleri alıyor ve yeni fırsatları 
değerlendiriyoruz.

Başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlarla etik ve 
şeffaflık ilkelerine dayalı iş ilişkisi kuruyoruz.

Farklı iletişim platformları aracılığıyla paydaşlardan çeşitli 
konularda düzenli görüş ve geribildirim alıyoruz. 

Tüm değer zinciri boyunca çalışan haklarının korunması ve 
ayrımcılığın önlenmesini gözetiyor, eşit ve adil bir çalışma 
ortamı sunuyoruz.

Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız

Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız

Çevresel Etkilerimizi 
Azaltmayı Hedefleriz

Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız

Çalışanlarımızla Birlikte 
Güçlüyüz

Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Sürdürülebilirlik 
Yönetimi

Çalışanlarımızla Birlikte 
Güçlüyüz

Çevresel Etkilerimizi 
Azaltmayı Hedefleriz

Çevresel Etkilerimizi 
Azaltmayı Hedefleriz

GRI 102-44, 102-47 
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ETKİYE GÖRE PAYDAŞ GRUBU İLETİŞİM YÖNTEMİ İLETİŞİM SIKLIĞI

Çalışanlar ve Grup şirketleri

Finansal Kuruluşlar ve 
analistler

İş ortakları

Kamu kurumları ve yerel 
yönetimler 

Sivil toplum kuruluşları

Ulusal ve uluslararası 
düzenleyici kuruluşlar

Üniversiteler

Medya

Tedarikçiler

Hissedarlar ve yatırımcılar

Müşteriler

Doğrudan 
Ekonomik 
Etki

Dolaylı 
Ekonomik 
Etki

Yeni Fırsat, 
Bilgi ve 
Anlayış 
Getirenler

Lider mesajları
İç iletişim çalışmaları
Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
İç ve dış raporlar / toplantılar
Eğitimler 
Bina içi dijital duyuru platformları 
Etik hat
Anadolu Grubu İnovasyon Programı
Anadolu Grubu İnovasyon Günü
Faaliyet raporu
Sürdürülebilirlik raporu
Anketler
Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Tedarikçi toplantıları
Faaliyet raporu
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Toplantı, konferanslar ve road-showlar
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Toplantı, konferanslar ve road-showlar
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Ziyaretler/toplantılar
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Ziyaretler/toplantılar
Proje ortaklıkları
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu
Medya iletişimi çalışmaları
Dijital medya kanalları
Buluşmalar ve networking aktiviteleri 
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Dijital medya kanalları
Proje ortaklıkları
Sanal kariyer günü
Üniversite etkinliklerine katılım
İnovasyon programı
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Dijital medya kanalları
Faaliyet raporu 
Sürdürülebilirlik raporu

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yılda iki kez
8 ay boyunca
6 ay boyunca
Yılda dört kez
Yılda bir kez

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yıl boyunca

Yılda bir kez
Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda dört kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Yılda bir kez

Geniş bir ekosistemde çeşitli paydaş gruplarıyla etkileşim halindeyiz ve paydaşlarla etkin bir 
iletişim kurmaya öncelik veriyoruz. Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için 
iletişim araçlarının türüne ve sıklığına paydaş gruplarının niteliğini göz önünde bulundurarak 
karar veriyoruz. Tek ve çift yönlü iletişim halinde olduğumuz paydaşlarla aramızdaki diyaloğu 
güçlendirecek farklı platformları hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Paydaşlarla Diyalog 

GRI 102-40, 102-42, 102-43 
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Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşmak, 
özel sektöre yönelik yaklaşık 12 trilyon ABD doları pazar fırsatı sağlama potansiyeli barındırıyor. 
SKA’lara yaptığımız katkıyı 2019 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu 
ile ortaya koyduk. Grup şirketlerinin 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanındaki proje 
ve uygulamaları arasından seçilen 316 çalışmanın SKA’lara katkısını tespit ederek Anadolu’dan 
Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nu yayımladık. 

AG Anadolu Grubu Holding şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin %99’unun ekonomik, 
%65’inin sosyal ve %30’unun çevresel hedefler ile ilişkili olduğu belirlendi. 

Rapor, Anadolu Grubu’nun SKA’ların gerçekleştirilebilmesi için aktif bir katılımcı olarak 
çalıştığını ve dünya standartları ile uyum içinde küresel kalkınmaya yönelik fayda üreten birçok 
faaliyette bulunduğunu gösteriyor. Kapsam olarak da Türk iş dünyasında öncü olma özelliği 
taşıyor. Önümüzdeki dönemlerde bu raporu güncellemeye devam edeceğiz. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Çalışmaları 

Anadolu Grubu şirketlerinin proje ve uygulamalarının Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla İlişkilendirilmesi (2015-2018)

Anadolu Grubu’nun ağırlıklı olarak katkı sağladığı
Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarıdır.

Anadolu Grubu’nun 316 proje ve uygulaması, 
bir veya birden çok Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile ilişkilidir.
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Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk 

Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.anadolugrubu.com.tr/document/pdf/Anadoludan-Yarinlara.pdf
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Kurumsal Yönetişim 

Tüm paydaşlarımızla adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı ilişkiler 
kurduğumuz güçlü bir kurumsal yönetim anlayışına sahibiz. Bu anlayış, finansal kârlılığın 
sürdürülebilirliğini sağlarken, Grup şirketlerini de yatırımcılar ve hissedarlar başta olmak üzere 
tüm paydaşlar nezdinde güvenilir kılıyor. 

AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu, Holding ve Grup şirketleri için çatı oluşturan bir 
yaklaşımla stratejileri belirler, hedefleri tanımlar ve yönetim performansını denetler. Yönetim 
Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi’ni kurmak ve bunların etkin 
çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. 
Yönetim Kurulu’nda dördü icrada görevli olmayan bağımsız üye olmak üzere toplam 12 üye 
vardır. 

Halihazırda bir kadın üyenin görev yaptığı (%8) Yönetim Kurulu’nda, %25 oranında kadın üye 
bulunması prensibimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde kadın üye sayısını artırmak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan komiteler Denetim Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’dir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece 
bir komitede görev alır. Yönetim Kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan Aday Gösterme ve 
Ücretlendirme komitelerinin görevleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Kurumsal 
Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu sürekli geliştiriyor, kurumsal yönetim performansımızı 
ileri taşıyoruz. SAHA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 2010 yılında 10 
üzerinden 8,04 notuyla derecelendirilirken, 2019 yılında notumuzu 9,54 seviyesine taşıdık.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme notunu 

’e yükselttik. 9,54

Yönetim Kurulu

Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim
Komitesi

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi
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Anadolu Grubu, faaliyet gösterdiği bölgeler ve sektörlerde yerel ve küresel ölçekte değişken ve 
çeşitli risk ve fırsatlarla karşılaşıyor. İşimizin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri önceden 
tespit ederek gerekli önlemleri almak ve fırsatları değerlendirmek amacıyla kurumsal risk 
yönetimine önem veriyoruz. 

Mali İşler Başkanlığı risk yönetimi sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Bu konudaki 
en üst düzey yönetici ise İcra Başkanı’dır. Mali İşler Başkanlığı, Holding’in karşılaştığı ve 
karşılaşması muhtemel risklerin tanımlanması, tanımlanan risklerin minimize edilmesine 
yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamaların takibine dayalı risk yönetiminin 
yürütülmesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin gözetiminde Anadolu Grubu İcra 
Başkanı ile birlikte aktif olarak görev alır.

Anadolu Grubu ve şirketlerinde, ISO 31000 Risk Yönetimi standardı çerçevesine uygun olarak 
risk yönetimi süreçlerini yönetiyoruz. Risk değerlendirme ve önceliklendirme çalışmaları 
Holding’de birim ve bölüm bazında başlayarak Grup şirketlerine yayılır. Anadolu Grubu İcra 
Başkanı ve Mali İşler Başkanlığı rehberliği ve gözetiminde, her Grup şirketinde risk yönetiminin 
koordinasyonundan sorumlu bir kişi yer alır. Grup şirketleri, stratejik planlama süreçlerinin bir 
parçası olarak, finansal, operasyonel ve stratejik riskleri değerlendirir, öncelikli riskleri belirler, 
risk haritalarını oluşturarak bu riskleri yönetmek için gereken aksiyon planlarını takip eder 
ve yatırım kararlarını stratejik iş planına entegre eder. Ayrıca, Grup şirketlerinde dönemsel 
olarak ERM (Enterprise Risk Management – Kurumsal Risk Yönetimi) eğitimleri düzenlenerek 
bu alanda farkındalık pekiştirilir. Bunun yanı sıra ERM sisteminin tüm Grup şirketlerinde 
uygulanması ve ISO 31000 çerçevesinde farkındalık yaratılması için ilgili departmanlara ERM 
eğitimi veriyoruz.

Riskleri önceliklendirmek ve risk kontrol haritalarını güncellemek üzere her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Holding Risk Koordinatörlüğü liderliğinde tüm birim yöneticileriyle görüşmeler yaparak 
risk envanteri oluşturduk ve bu doğrultuda riskleri değerlendirerek öncelik sıralaması yaptık. 
Öncelikli olarak belirlediğimiz riskleri analiz ettik ve kök nedenlerini dikkate alarak risk yönetim 
stratejisi geliştirdik. Bu risklerin sorumlularını belirleyerek düzenli olarak risklerle ilgili aldıkları 
aksiyonları bildirmelerini talep ettik. Ayrıca, kriz yönetiminde farklı senaryolar geliştirmek için 
bir simülasyon düzenledik. 

Risk Yönetimi 
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RİSK 
KATEGORİSİ

Aktif-pasif riski, kredibilite, 
likidite ve faiz riski, 
sermaye ve borçluluk 
ilişkisi, kur riski ve 
Holding’in mali durumunu 
doğrudan etkileyebilecek 
diğer risk faktörleri

Holding’in bulunduğu 
ülke, bölge ve rekabet 
ortamından kaynaklanan, 
varlığını ve sürdürülebilir 
büyümesini etkileyebilecek 
risk faktörleri

Holding’in hedefleri 
doğrultusunda 
operasyonların etkinliği, 
verimliliği, kârlılığı, 
itibarı, iş sürekliliğini 
etkileyebilecek ve 
yönetimin oluşturacağı 
kontrol ortamıyla 
yönetilebilecek risk 
faktörleri

Finansal 
Riskler

Stratejik 
Riskler

Operasyonel 
Riskler

Holding’in aktif-pasif riski düzenli izlenerek alacaklar ve borçların vade uyumsuzluklarını gidermeye 
yönelik önlemler alınır. Holding şirketi olunması nedeniyle, gelecekteki muhtemel temettü gelirleri ile 
borçlanmaların vade uyumu gözetilir. Döviz cinsinden borçlanmalarda oluşabilecek kur riski swap, 
forward gibi türev piyasası işlemleri ile riskten korunur (hedge edilir).

Finansal riskler dahil güncel tüm riskler yılda altı kez yapılan ve üyelerinin çoğu icracı olmayan en 
az iki üyeden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde tartışılır. İyileştirmeye yönelik aksiyonlar 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Risk Komitesi Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu ile 
paylaşılır. Kurumsal Risk Komitesi, Holding risklerinin hedef ve stratejileri etkilemesini önlemek üzere 
önceden saptanarak uyumlu hale getirilmesi için başta ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı 
ve COSO Kurumsal Risk Yönetim Çerçevesi olmak üzere uluslararası standartlar doğrultusunda 
çalışmalar yapar.

Kaldıraç etkisinden yararlanmak için net borçluluk/FAVÖK oranı dikkate alınarak sermaye/borçluluk 
dengesi sürekli izlenir. 

Makroekonomik ve finansal risklerle ilgili olarak gerekli durumlarda duyarlılık analizi yapılır.

Holding seviyesinde stratejik risklerin etkin yönetimi, sürdürülebilirlik performansı dikkate alınarak 
dengeli portföy bakış açısı ile yürütülür. Faaliyette bulunulan ülke, bölge ve rekabet ortamından 
kaynaklanan iş sürekliliğine ve kârlılığa etki edebilecek her türlü risk faktörü sürekli gözden 
geçirilir. Tüm bu süreçler, ilgili ülkelerde mevcut risk yöneticileri tarafından Riskin Erken Saptanması 
komitelerine raporlanarak değerlendirilir ve aşağıdan yukarıya bir sistem çerçevesinde Holding 
seviyesine kadar çıkarılır.

Her sene açıklanan üç yıllık stratejik plan ve bütçe takvimi ile birim, bölüm ve Holding seviyesinde 
olmak üzere finansal, stratejik ve operasyonel risklerle birlikte olağan dışı durumlar, bilgi güvenliği, 
yetenek yönetimi, mevzuata uyum, etik ve teknoloji gibi kategorilerde risk envanterleri oluşturulur; 
önem ve etki derecesine göre risk haritaları hazırlanır. Riskler stratejiler ile eşleştirilir, önlemeye yönelik 
projeler ve yatırımlar için bütçe belirlenir. 

Çeşitli duyarlılık analizleri ile farklı senaryolar çalışılarak olası bir risk gerçekleşmesinde alınacak 
aksiyonlar kararlaştırılır. 

Bu çalışma aynı zamanda kurumsal risk yönetimi ile ilgili olarak Grup şirketlerindeki en alt birime 
kadar farkındalık oluşmasına yardımcı olur. Risk haritalarında yer alan konular Grup şirketlerinin 
Riskin Erken Saptanması komitelerinde, faaliyet sonuçları ise yönetim kurullarında düzenli bütçe 
ile kıyaslanır ve sapmaların nedenleri analiz edilerek gerekli aksiyonlar alınır. Risk Komitesi toplantı 
tutanakları düzenli tutulur ve muhafaza edilir. Alınan aksiyonların takibi, risk yönetimi araçlarının 
başında gelen denetimlerle kontrol edilir. Bağımsız denetim kuruluşları, Holding Denetim Başkanlığı 
ve iç denetim birimlerinin rol aldığı uygulamalar ile kontrol fonksiyonu yerine getirilir.

İç Denetim, gerçekleştirdiği denetimlerde önem arz eden konulara ilişkin sonuç ve analizleri düzenli 
olarak Denetim Komitesi’ne aktarır. Komite, sistemlerin etkinliğini gözetir, gerekli durumlarda risk 
yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirir. 

RİSK TANIMI VE ŞİRKET
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NASIL YÖNETİLİYOR?

Farklı sektörlerde faaliyet göstermemiz nedeniyle kapsamlı bir risk yaklaşımı oluşturuyoruz. 
Mevcut ve muhtemel riskleri aşağıdaki şekilde sınıflandırıyoruz: 

Yangın, deprem, sel, salgın 
gibi Holding’in iş sağlığı ve 
güvenliğini, iş sürekliliğini 
olumsuz etkileyebilecek, 
acil durum eylem planları 
oluşturulan ve test edilen 
risk faktörleri

Olağan Dışı 
Faaliyet 
Riskleri 
(Doğal 
Riskler)

Gerçekleşebilecek olağan dışı faaliyetlere ilişkin risklere karşı acil durum yönetim sistemleri kurulmuş 
olup, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için 
yedekleme sistemleri mevcuttur. İlave olarak olağanüstü durumlarda oluşabilecek riskleri minimize 
etmek için tüm tesisler en geniş seviyede sigortalanmıştır.

Salgın hastalık durumlarında insan odağı ön planda tutulur ve uzaktan çalışma esasları devreye alınır. 
İş yapış süreçleri buna göre şekillendirilir. 

2020 yılında COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-
Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun desteği ile Anadolu Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL bağış yaptık. 
COVID-19 ile mücadele kapsamında tüm Grup şirketleriyle birlikte topluma öncelik veren çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Isuzu ve Adel Kalemcilik başta 
olmak üzere ayni ve nakdi desteklerde bulunmaya devam ederek 30 milyon TL’yi aşan bir kaynağı 
bu mücadeleye ayırdık. İş sürekliliğine etki edecek olağanüstü durumlara ilişkin kriz yönetimi ve acil 
durum eylem planları oluşturuldu ve bunlar düzenli tatbikatlarla test ediliyor.
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RİSK 
KATEGORİSİ

RİSK TANIMI VE ŞİRKET
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NASIL YÖNETİLİYOR?

Gerçekleşmesi durumunda 
Holding itibarını, iş 
sürekliliğini ve finansal 
durumunu olumsuz 
etkileyebilecek risk 
faktörleri

Bilgi 
Güvenliği, 
Yetenek 
Yönetimi, 
Etik, 
Mevzuat 
Uyum ve 
Teknoloji 
Riskleri

Bilgi güvenliği: Bilgi güvenliği sistemleri ile Holding verilerinin korunması ve Holding dışına çıkışının 
engellenmesi sağlanır. Böylece, itibar yönetimi ve uyum yönetimi gibi konularda oluşabilecek risklere 
karşı önlem alınır. 

Bu doğrultuda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde siber güvenlik riski, risk haritasına dahil 
edildi. Ayrıca, ISO 7001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi prosedürü çerçevesinde sızma testleri ve veri 
sızıntısının engellenmesi projeleri devreye alındı.

Yetenek yönetimi: Yetenek yönetimi yaklaşımının merkezinde Holding’in stratejik gelecek hedeflerini 
merkeze alan, takım halinde çalışabilen, gelişim odaklı, motivasyonu ve bağlılığı yüksek, eğitimli bir 
insan kaynağı oluşturmak yer alır.

Yetenek ve yedekleme programlarıyla Holding bünyesindeki tüm çalışanların potansiyelleri 
değerlendirilir, yetenek yedekleme haritası oluşturulur ve güncellenir. Çalışanlara daha geniş kapsamlı 
gelişim olanakları sunma hedefi doğrultusunda eğitimlerin çeşitlendirilmesine önem verilir.

Etik: İş anlayışımızın temelini oluşturan İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği’ne tüm 
çalışanların ve iş ortaklarının uyması için sürekli kontroller gerçekleştirilir. Holding Etik Kurulu, Holding 
genelinde güçlü bir etik kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim 
Yönetmeliği’nin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların gerektiği gibi değerlendirilmesini ve soruşturulmasını 
sağlamak, ihlal iddialarının doğruluğunun tespit edilmesi halinde gerekli düzeltici önlemleri almak 
ve ihlalde bulunanlar hakkında gerekli cezaları belirlemekle görevlendirilmiştir. Holding Etik Kurulu 
üyeleri, suistimal soruşturmalarına fiilen katılarak, eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaparak, 
yönetimin bu konuda kültür oluşturması çalışmalarını destekler. Anadolu Grubu Denetim Başkanlığı 
da Anadolu Grubu şirketlerinin hile ve suistimale açık alanlarını tespit eder ve bu alanlardaki riski 
azaltmaya yönelik iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek etik değerlerin savunuculuğunu 
yapar. AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Isuzu ve Adel 
Kalemcilik, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir. 

Mevzuata uyum: Yasal mevzuata uyulmaması nedeniyle ceza alınması durumunda finansal ve itibar 
kaybına bağlı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskleri önlemek üzere Holding’in ilgili iş birimleri proaktif 
bir yaklaşımla alınacak aksiyonları belirler. Yasal mevzuatlar yakından takip edilir, Vergi Konseyi ve 
Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), TÜSİAD gibi çeşitli kuruluşlarda görev alınarak mevzuat 
taslaklarına ilişkin görüş iletilir. 

Teknoloji: Teknoloji riskleri; veri kaybı, iş sürekliliği, siber saldırılar, yetkisiz erişim, yasalara 
ve mevzuatlara uyum ana başlıkları altında ele alınır ve değerlendirilir. Yapılan etki ve olasılık 
değerlendirmelerine göre alınacak aksiyonlar belirlenerek periyodik olarak gözden geçirilir. Alınan 
aksiyonların etkinliği, iç ve dış denetimlerin yanı sıra yapılan periyodik penetrasyon testleri, sosyal 
mühendislik testleri, siber olgunluk özdeğerlendirme çalışmaları, olağanüstü durum testleri vb. 
çalışmalarla ölçülüp raporlanır. Kullanıcı farkındalığını artırmaya yönelik bilgi güvenliği eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetleri düzenlenir. Bu konuyla ilgili Risk Komitesi ve Yönetim Kurulu’na düzenli 
olarak bilgilendirme yapılır. Gerekli yatırımlar bütçelenir. 

Anadolu Grubu olarak, teknoloji kaynaklı risklerle ilgili mevcut durum tespiti yaparak yol haritası 
oluşturduk.

Yurt içi ve yurt dışında yapılan risk anketleri ve değerlendirmelerini dikkate alarak gelecekte 
oluşabilecek riskleri (emerging risks) de envantere dahil ediyoruz. Bununla birlikte, iklim 
değişikliğini risk envanterimize ekleyerek uzun vadeli bir risk olarak değerlendirdik ve gelecek 
dönemlerde risk haritasına da dahil ederek aksiyon planı oluşturmayı hedefliyoruz.



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
28

AG Anadolu Grubu Holding’in iç kontrol sistemlerinin işletilmesi Mali İşler Direktörü’nün görev 
tanımı içerisinde yer alır ve öncelikle Şirket Mali İşler Başkanı ve İcra Başkanı ile nihai olarak 
Denetim Komitesi’nin gözetimi altındadır. 

Tamamı bağımsız üyelerden oluşan Denetim Komitesi’nin iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirmesinde Denetim Başkanlığı tarafından 
hazırlanan Denetim Raporu, en önemli veri kaynaklarından biri olarak dikkate alınır. Denetim 
Raporu’nun bulgularına dayanarak oluşturulan öneriler, Denetim Komitesi tarafından Yönetim 
Kurulu ile paylaşılır. Bununla birlikte, Grup şirketlerinde Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nca 
belirlenen ayrı iç kontrol sistemleri oluşturularak, bu sistemlerin işletimine ilişkin sorunlar, söz 
konusu şirketlerin kendi organizasyon yapıları içerisinde çözümlenir.

Ayrıca üst yönetim tarafından incelenmesi talep edilen şüpheli işlem ve vakalar ile etik ihbar 
hattına gelen ve Etik Kurulu tarafından şüpheli bulunan işlem ve vakaların incelenmesi de 
Denetim Komitesi’nin görevleri arasındadır. Tüm operasyonlar denetime tabi olduğundan, 
rutin denetimler kapsamında tamamı bu değerlendirmeye dahildir.

Etik ve yolsuzluk riskleri, iç denetim faaliyetleri kapsamında Denetim Komitesi tarafından 
değerlendirilir ve bu konuda uyum ve iç kontrol sistemleri geliştirilir.

Holding ve Grup şirketlerinde uluslararası iç denetim standartları ile mesleki uygulama 
çerçevesine uyumlu olarak İç Denetim Birimleri oluşturuldu. Fonksiyonel olarak Denetim 
Komiteleri’ne raporlama yapan İç Denetim Birimleri’nin objektifliği ve tarafsızlığı bu suret ile 
güvence altına alındı. İç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve 
yapısı Denetim Komiteleri tarafından onaylanarak Denetim Yönetmeliği’nde tanımlandı.

Gerçekleştirilen denetimler; iç kontroller, risk yönetimi, yönetişim, yasal yükümlülükler ile 
kurumsal politikalara uyum, etik kurallara uyum, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda 
tüm paydaşlara güvence sağlarken; süreç denetimleri, operasyonel verimlilik ile etkinlik artışını 
destekler.

Denetlenecek alanlar yıllık olarak risk bazlı planlama metodolojisi kullanılarak belirlenir ve 
planlar Denetim Komiteleri tarafından onaylanır. Denetimler sonucu gözlemlenen bulgular, 
şirket yönetimlerinin düzeltici ve geliştirici aksiyonları ile birlikte Üst Yönetim ve Denetim 
Komiteleri’ne raporlanır. Denetim Komiteleri tarafından aksiyonların hayata geçirilmesi düzenli 
olarak takip edilir ve Komiteler, önemli gördüğü konuları Yönetim Kurulları gündemine taşır.

Şirketimizin dış denetimi 2019 yılında bağımsız denetim firmaları, mali denetimi ise Yeminli 
Mali Müşavir tarafından yerine getirildi.

İç Kontrol 

İç Denetim
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Etik ilkeler, sorumlu iş yapış anlayışımıza rehberlik eder. Anadolu Grubu ve şirketlerinde, başta 
çalışanlar olmak üzere iş ilişkisi kurduğumuz tüm paydaşlarla karşılıklı olarak sorumluluklarımızı 
AG Anadolu Grubu Holding İş Etiği İlkeleri, Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği (Etik Yönetmeliği) 
ve her bir şirketin kendi etik düzenlemeleri çerçevesinde belirleriz. Etik Yönetmelik, paydaşlarla 
ilişkilerde şeffaflığın artırılması, çalışma ilkeleri ile uyumun desteklenmesi ve yönetmeliğe aykırı 
durumların yetkili mercilere bildirilmesini sağlar. Bu yönetmelik, Anadolu Grubu çalışanları, 
paydaşları ve Holding Yönetim Kurulu üyeleri için bağlayıcı niteliktedir. Güçlü bir kurumsal 
yönetimin temelini oluşturan iş etiği, öncelikli konularımız arasındadır.

Holding Etik Kurulu, Anadolu Grubu İcra Başkanlığı’na bağlı çalışarak Holding çalışanları 
ve paydaşları ile ilgili uygunsuzlukları ve Anadolu Grubu şirketleri bünyesinde yer alan etik 
kurullarının kendisine ilettiği faaliyet raporlarını incelemeye ve gerekli aksiyonları almaya 
yetkilidir. Etik Yönetmeliği kapsamındaki tüm süreçlerin işlerliğinden de sorumludur. Etik 
Kurulu’nun başlıca amacı Grup genelinde güçlü bir etik kültürünün yaygınlaşmasına destek 
olmaktır.

Çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız, etik ilkelere uygunsuzlukları 
anadolugrubu@etikhat.com ve etik@anadolugrubu.com.tr eposta adresleri, 
0 (212) 401 30 66 telefon hattı ve http://www.anadolugrubuetikhat.com web sitesi olmak 
üzere çeşitli iletişim kanalları üzerinden, dilerlerse anonim olarak, Etik Kurul’a bildirebilir. Etik 
Kurul, Etik Yönetmeliği’nin ihlal edildiğine ilişkin iddiaların gerektiği gibi değerlendirilmesini 
ve soruşturulmasını sağlamak, ihlal iddialarının doğruluğunun tespit edilmesi halinde gerekli 
düzeltici önlemleri almak ve ihlalde bulunanlar hakkında gerekli cezaları belirlemekle 
yükümlüdür. Etik Kurulu’nun toplantılarında, gelen tüm uygunsuzluk bildirimleri ile ilgili karar 
ve aksiyonlar alınır ve Anadolu Grubu şirketlerinin Etik Kurulları’ndan iletilen faaliyet raporları 
değerlendirilir. 2019 yılında AG Anadolu Grubu Holding, etik ihlaline ilişkin bildirim almadı.

2019 yılında Anadolu Grubu ve şirketlerinde çalışanların etik ilkelere uymasını teşvik etmek ve 
bu konuda farkındalığı artırmak üzere toplam 19.654 kişi*saat eğitim verildi. 

Etik İlkeler 

AG Anadolu Grubu Holding İş Etiği İlkeleri 
ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği’ne 

buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.anadolugrubu.com.tr/Upload/Docs/ag_anadolu_grubu_holding_is_etigi_ilkeleri_ve_uygunsuzluk_bildirim_yonetmeligi.pdf
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Etik Yönetmeliği kapsamında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusu düzenlenmiştir. Anadolu 
Grubu’nda rüşvet almak, vermek ve yolsuzluk her durumda yasaktır ve bu konulara sıfır 
müsamaha gösterilir. Tüm çalışanlar ve Grup adına hareket eden üçüncü kişiler rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kurallarına, ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymakla 
yükümlüdür. 

Çalışanlar için hediye, eğlence ve ağırlama şartları da belirlenmiştir. Tüm çalışanların; müşteriler, 
tedarikçiler, iş ortakları, bayiler ve yetkili servisler dahil olmak üzere tüm üçüncü kişilerle hediye, 
eğlence ve ağırlama teklifi ve kabulü de dahil bir iş ilişkisini adil olmayan biçimde etkileme 
algısı yaratabilecek davranışlar sergilemesi yasaktır. 

Tüm paydaşlar tarafından rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bildirimler Etik Kurul’a 
anadolugrubu@etikhat.com ve etik@anadolugrubu.com.tr eposta adresleri, 
0 (212) 401 30 66 telefon hattı ve http://www.anadolugrubuetikhat.com web sitesi olmak 
üzere çeşitli iletişim kanalları üzerinden, dilerlerse anonim olarak, bildirilebilir. 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı olmak için tüm çalışanların Anadolu 
Grubu’nun değerlerini benimsemesi önemli bir rol oynuyor. Bu doğrultuda, 2019 yılında 
Anadolu Grubu ve şirketlerinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çalışanlara toplam 
16.304 kişi*saat eğitim verildi. 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında çalışanlara 

eğitim verildi.16.304 kişi*saat 
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Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak 
için çalışmalar hayata geçirdik. İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliği’nin yanı 
sıra şirket içi yönetmelik ve duyurular altında düzenlenen bu konuda, çalışanların ve gerçek 
kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, yürürlükteki yasal düzenlemelere riayet ediyoruz.

Müşteri verilerinin gizliliği, müşteri memnuniyetine etki eden önemli etkenler arasında yer alır. 
Özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların ve giderek artan müşteri verisinin daha güvenle 
korunması gerektiğinden hem ulusal hem de uluslararası gündemde öne çıkan kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin önlemleri alıyoruz. 

Bu çerçevedeki sorumluluklarımızı yerine getirmek için Holding bünyesinde Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sürecinden sorumlu olacak ve düzenli aralıklarla toplantılar 
yapmak üzere Holding KVK Üst Komitesi ve Komite adına gerekli koordinasyonu yönetecek 
Holding KVK Komitesi’ni oluşturduk. Benzer bir yapıyı Grup şirketlerinde de oluşturarak, 
şirketlerde KVK sorumlularını belirledik. 

AG Anadolu Grubu Holding’in KVKK’ya uyum sürecinde KVK olgunluk seviyesini belirleyerek 
teknik ve idari tedbirler oluşturduk. Holding KVK Komitesi, Holding çalışanlarına, Grup 
şirketlerimizdeki KVK komiteleri ise şirketlerindeki çalışanlara KVK farkındalık eğitimleri 
düzenledi. Bu kapsamda açık rıza, veri işleme şartları yönetimi; aydınlatma yükümlülüğü 
yönetimi; denetim yönetimi; veri paylaşımı yönetimi; KVK eğitimi yönetimi; kişisel veri saklama, 
silme, yok etme veya anonimleştirme süreçleri yönetimi; veri sahibi başvuru yönetimi; kişisel 
veri envanteri yönetimi; Verbis başvurusu yönetimi ile kişisel veri güvenliğinin sağlanması 
yönetimi kapsamında aksiyonlar aldık.  

Kişisel Verilerin Korunması
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Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız 
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Sürdürülebilir Büyüme 
Anlayışıyla Çalışırız 

19 ülkede 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin kişiye sağladığımız istihdamla 
geniş bir değer zincirinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Edindiğimiz 70 yıllık tecrübeyi ileriye 
götürmek ve yarattığımız değeri geleceğe taşımak için sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz. 
Bu anlayışı, ekonomik performansı geliştirirken yarattığımız kaynağı müşteri odaklılıkla 
ürün ve hizmetler geliştirmek üzere kullanmak; bunu yaparken teknoloji ve dijitalleşmeden 
faydalanmak, Ar-Ge ve inovasyona odaklanmak olarak tanımlıyoruz. Yaklaşımımızı değer 
zincirinin tamamına yaymak için çalışıyor, geniş operasyon ağımız içinde ve Grup şirketlerinde 
sorumlulukla hareket etmeyi merkeze koyuyoruz.

Bugün iklim krizi, halk sağlığını tehdit eden sağlıkla ilgili konular, artan nüfus, teknoloji ve 
dijitalleşme gibi trendler iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Ancak üretim ve hizmet modellerini 
değişime uygun olarak geliştiren şirketler rekabet avantajı sağlarken; ekonomik anlamda 
yarattığı değeri sürdürülebilir kılanlar markalarını ve varlıklarını geleceğe taşıyabiliyor. Anadolu 
Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz geniş coğrafyada ortak değer anlayışını benimseyerek tüm 
paydaşlar için sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel ve sosyal konularda da değer 
yaratmaya odaklanıyoruz. Bu değeri mümkün kılmak üzere öncelikli konularımız arasında yer 
alan Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla güçleniyor, dijital dönüşüm ve teknolojik olanaklardan 
faydalanarak müşterilerin artan beklentilerine yanıt veriyoruz.

Yarattığımız ekonomik değer, yenilikçilik anlayışımız, Ar-Ge ve dijitalleşmenin sunduğu olanakları 
değerlendiren Grup şirketlerinde yerleşen kültürle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı 
sağlıyoruz. Bu kapsamda yarattığımız ekonomik değer ile İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme (8); dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon odağındaki çalışmalarımızla Sanayi, 
Yenilikçilik ve Altyapı (9) amaçlarına destek oluyoruz. Bu yolda gerçekleştirdiğimiz paydaş iş 
birlikleri ile Amaçlar için Ortaklıklar’a (17) katkı sağlıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerle daha Sorumlu Üretim ve Tüketim’i (12) teşvik ediyoruz.

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi, tam ve üretken 
istihdamı ve herkes için insana yakışır 
işleri desteklemek

Dayanıklı alt yapılar tesis etmek, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir 
sanayileşmeyi desteklemek ve 
yenilikçiliği güçlendirmek

Sürdürülebilir üretim ve 
tüketim kalıplarını sağlamak

Uygulama araçlarını 
güçlendirmek ve sürdürülebilir 
kalkınma için küresel ortaklığı 
canlandırmak 
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Ekonomik Performans 

Ülkemizde katma değer yaratmak için ekonomik performansımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 
2019 yılında ciromuz 2018 yılına göre %22 artışla 51,7 milyar olarak gerçekleşirken, toplam 
aktif büyüklüğümüz 63 milyar TL’yi geçti. Ana ortaklık net kârımız 644 milyon TL’ye 
ulaşırken, FAVÖK ise %28 artışla 6,0 milyar TL oldu.

(*) Migros’un tam konsolide olarak dahil edilmesi suretiyle üretilmiş olan konsolide sonuçları ifade etmektedir. Karşılaştırılabilir olması 
maksadıyla Bira Grubu 2018 rakamları ABI Rusya ve ABI Ukrayna’nın etkisini 1 Ocak itibarıyla içerecek şekilde proforma bazda hazırlanmıştır. 

(*) Tüm analizlerde yer alan 2019 rakamlarına TFRS 16 etkisi hariç tutularak yer verilmiştir. 

(**) Eliminasyonlar sebebiyle %100’e tamamlanamamaktadır.

Proforma Ana Ortaklık Net Kar (milyon TL)*

-1.217

644
2018

2019

Proforma Net Satış Gelirleri (milyar TL)*

42,5

21,5

51,7

2018

2019

Proforma FAVÖK (milyar TL)*

4,6

28,1

6,0

2018

2019

Proforma Toplam Aktifler (milyar TL)*

56,5

12,3

63,5

2018

2019

2019 yılı proforma sonuçlarına göre

Bira

Meşrubat

Otomotiv

Perakende

Migros

Diğer

Satış Gelirleri Kırılımı (**)

%45

%1
%21

%24

%8%3

FAVÖK Kırılımı (**)

2019 yılı proforma sonuçlarına göre

Bira

Meşrubat

Otomotiv

Perakende

Migros

Diğer

%2
%7

%26
%0

%28

%38

GRI 102-45 
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Ar-Ge ve İnovasyon 

İş modellerimizin sürdürülebilir dönüşümü için Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmayı odağımıza 
alıyoruz. Çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, küresel başarımızı sürdürülebilir kılmak ve son 
kullanıcı memnuniyetini artıracak ürün, süreç ve operasyon geliştirmek için Ar-Ge projeleri 
gerçekleştiriyoruz. Teknolojinin getirdiği fırsatlardan faydalanıyor, var olan ürünleri geliştirirken 
son kullanıcı memnuniyetinin artırılmasını sağlıyoruz. Nitelikli ve farklılaşma sağlayacak çalışma 
ve fikirleri lisanslama yoluyla güvence altına alıyoruz. 

Ar-Ge ve inovasyon projelerinde iş birliğine önem veriyor; üniversite-sanayi iş birliklerini 
destekliyor, özellikle akademisyenlerin bilgi birikimlerinden faydalanmaya odaklanıyoruz. 

1982 yılından bugüne tarımsal Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren Anadolu 
Efes, yüksek kalite ve güvenlik standartlarında ham madde tedarikinin devamlılığını 
sağlamak ve sürdürülebilir tarım projeleri geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmalar kapsamında bugüne kadar 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçiotu çeşidi geliştirdi 
ve tescil ettirdi. Ham maddesi olan maltlık arpa ve şerbetçiotunda daha az suya ihtiyaç 
duyan türler geliştirme sürecinde çevresel etkilerin azaltılmasını da sağlıyor. Bununla 
birlikte, geliştirdiği sertifikalı tohumlar sayesinde tarımsal verimliliği, çiftçilerin kârlılığını 
ve refah seviyesini artırıyor.

   Anadolu Efes’te Sürdürülebilir Tarım için Ar-Ge 



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
36

Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar üretim süreçlerinin güvenli hale getirilmesine de fırsat 
sağlıyor. Adel Kalemcilik, kalem boyalarda ham madde olarak kullanılan ve iş 
güvenliği açısından parlayıcı ve patlayıcı riski en yüksek olan nitro selüloz ham 
maddesi yerine alternatif reçine kullanarak daha parlak ve kapatıcı özelliğe sahip 

yeni boya formülasyonları geliştirdi. 
Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle 
geliştirilen Adel Kalemcilik Ar-Ge 
merkezi, TÜBİTAK-TEYDEB’den alınan 
destekle toplam 1,5 milyon TL yatırımla 
2019 yılında kuruldu. Projeyle iş sağlığı 
ve güvenliği açısından önemli ilerleme 
kaydeden Adel Kalemcilik ham madde 
maliyetlerini azalttı ve 2,5 milyon TL’ye 
yakın kazanç elde etti. 

Adel Kalemcilik ve Güvenli Üretim

Girişimcilik Ekosistemine Destek 

Kurumsal girişimcilik kaslarının güçlendirilmesi, yenilikçi fikir ve bakış açılarının iş süreçlerine 
dahil edilmesi, işimizi geleceğe taşımada öne çıkıyor. İş dünyasının iç kaynaklarıyla katma 
değeri yüksek bilgiyi açığa çıkarması önemli bir rekabet avantajı yaratıyor. Anadolu Grubu’nda 
kurum içi girişimciliğe alan açarak çalışanların farklı bakış açılarından ve yenilikçi fikirlerinden 
faydalanmaya önem veriyoruz. Bu eksende hem Grup genelinde hem de şirketlerde farklı 
programlarla çalışanların yenilikçi bakış açılarından faydalanıyoruz. 

Bi-Fikir

Anadolu Grubu’nda 2015 yılından bugüne kurum içi girişimcilik platformu olan Bi-Fikir ile 
Grup’taki tüm çalışanlar bireysel ve ekip olarak yaratıcılıklarını geliştiriyor, yenilikçi fikirler üreten 
ve öğrenen organizasyon kültürü pekiştiriliyor. Bi-Fikir’le çalışanlar yeni ürün, hizmet ya da 
teknolojiler, verimlilik, maliyet azaltma, dijital dönüşüm, paydaş memnuniyeti, sürdürülebilirlik, 
iş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, iletişim, sosyal sorumluluk gibi pek çok konuda fikir ortaya 
koyabiliyor. Bi-Fikir üzerinden paylaşılan proje fikirlerini yaratacağı faydayı, yenilikçilik ve 
uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Seçilen fikirleri hayata geçirerek hem fikir 
sahiplerinin iş süreçlerini sahiplenmelerini sağlıyor hem de Grup için fayda elde ediyoruz.
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2019 yıl itibarıyla toplamda 28.772 fikir toplayarak, 4.707 hızlı uygulama ve 1.439 projenin 
hayata geçmesini sağladık. Çalışmalar 592 milyon TL değerin yanı sıra Grup şirketlerinin 
stratejileri ve süreç iyileştirmeleri için fırsat yarattı. Grup şirketlerinde ürün portföylerine Bi-Fikir 
süreci ile eklenen yeni ürünler olduğu gibi, tamamen çalışanların yarattığı ve kullanılan üretim 
robotları gibi üretimi geliştiren yenilikler de ortaya çıktı.

Hedefimiz önümüzdeki dönemde Bi-Fikir’i kurum içi girişimcilik platformu olmanın ötesine 
taşıyarak açık inovasyon platformu olarak konumlamak ve böylece şirket dışından yaratıcı 
fikirleri de platformda toplamak. Bunun ilk adımını, sürece üniversite öğrencilerini katarak attık. 
Bi-Fikir’i, Anadolu Grubu’nun kampüs markası Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla (KAP) ile 
birleştirdik ve üniversite öğrencilerine açtık. Böylece Bi-Fikir KAP sayesinde henüz ticari süreçlere 
entegre olmamış ama önemli değer yaratma potansiyeli olan fikirlerin hayata geçmesine imkân 
verdik. Öğrenciler fikirlerini www.kap.bi-fikir.com platformu üzerinden iletebiliyorlar. 

2019 yılında Bi-Fikir KAP’a 110 üniversitenin 164 bölümünden toplam 313 proje önerisi geldi. 
Bilgi teknolojileri platformuna 621 öğrenci üye oldu. Yarı finale yükselen 17 proje arasından 
seçilen dokuz projenin sahiplerine Bi-Fikir KAP Bootcamp kapsamında eğitim ve mentorluk 
desteği verdik. Finalde dereceye giren projeler, Anadolu Grubu Bi-Fikir Festivali’nde katılımcılarla 
paylaşıldı. İnovasyon kampına katılan dokuz projeden beşini hayata geçirdik ve 18 proje ekip 
üyesinden dördüne iş veya staj imkânı sunduk.

Bi-Fikir ile

28.772 fikir toplayarak, 4.707hızlı uygulama ve

592 milyon TLve1.439 proje hayata geçirdik 

değer yarattık.
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Anadolu Efes, genç girişimcileri farklı platformlarda destekliyor.

Accelerate2030 Global Programı: 2019 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
katkı sağlayan girişimlerin seçilerek desteklendikleri sosyal girişimcilik programı 
Accelerate2030’un Türkiye’deki ana destekçisi oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Impact Hub iş birliğiyle yürütülen programın finalistlerinden 
Biolive, global finalde Türkiye’yi temsil eden tek girişim oldu. Zeytin çekirdeğinden 
biyoplastik üreten Biolive ile doğa dostu servis sunum malzemeleri konusunda çalışmalar 
yürütülmeye devam ediyor.

Anadolu Efes Girişim Mentorları: Çalışanlarından oluşan 70 kişilik bir mentor ekibiyle 
genç girişimcilere uzmanlık alanlarında mentorluk desteği sunuyor. 

Anadolu Efes Girişim Atölyesi: Anadolu Efes çalışanları girişim fikirlerini Atölye’nin 
proje toplama sistemine girebiliyor. Her dönem bu fikirlerden 10 tanesinin sahibi, 
Anadolu Efes Girişim Atölyesi bünyesindeki Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya 
hak kazanıyor. Bu program kapsamında proje sahipleri ekiplerini kuruyor, konu uzmanları 
ve mentorlarla birlikte girişimlerini olgunlaştırıyor. Programı tamamlayan projeler bir 
sonraki aşama olan Kuluçka Programı’yla üç ay içerisinde pilotlarını gerçekleştiriyor ve 
testler sonrası sahaya çıkmaya hazır hale getiriyor. 

İTÜ Çekirdek: 2018’den bugüne dünyanın en büyük beş kuluçka merkezi arasında 
yer alan İTÜ Çekirdek’in Big Bang Start Up Challenge platformunda her yıl Anadolu 
Efes Özel Ödülü ile üç ayrı girişime fon desteği sağlıyor ve çalışanları aracılığıyla gönüllü 
mentorluk veriyor. 

Anadolu Efes Girişimcilerin Yanında
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Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge çalışmalarını kurumsal ve sürdürülebilir hale getirmek için Ar-Ge merkezlerinde üretilen 
bilgiye değer veriyoruz. Ar-Ge merkezleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki katma değerli 
başarımızda ön plana çıkıyor. Bu merkezlerdeki çalışmalarda küresel anlamda iş dünyasını 
etkileyen trendlere yanıt vermeye, sektörlerimizin regülasyonlarla bağlı olduğu konularda 
gelişim sağlamalarına aracı olacak bilginin ve teknolojinin üretilmesine odaklanıyoruz. 
Bünyemizdeki Grup şirketlerinde farklı Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor; Anadolu Isuzu, Anadolu 
Motor, Migros, Anadolu Etap ve Adel Kalemcilik’in Ar-Ge merkezlerinde sektörlerin geleceğine 
yatırım yapılıyor.

Anadolu Isuzu, 2009 yılından bugüne Türkiye’nin ilk tescillenen Ar-Ge merkezlerinden 
biriyle otomotiv sektöründe katma değer yaratıyor. Özellikle yeni ulaşım trendleri, 
geleceğin toplu taşıma ihtiyaçlarına farklı çözümler, yeni tasarımlar, düşük emisyonlu ve 
çevresel etkileri azaltan teknolojilere sahip araçların geliştirilmesi, elektrikli ve otonom 
teknolojiler, taşıtlarda ağırlık azaltma, sistem optimizasyonu, yolcu konforu, refahı 
gibi konularda yenilikçi fikirler geliştirerek sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda 
bulunuyor. 

Anadolu Motor, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla Şubat 2018’de Ar-Ge 
merkezi statüsü kazandı. Ar-Ge merkezinde, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ürünleri 
sektöre kazandırmayı, ekonomik ve yenilikçi motor tasarımları geliştirmeyi hedefliyor. 

Migros, Türkiye’de gıda perakende sektöründe Ar-Ge merkezi statüsüne sahip ilk 
ve tek kuruluş olmasının yanında Silikon Vadisi’nde kurduğu iş birlikleriyle yeni nesil 
perakende uygulamaları geliştiriyor.

Anadolu Etap Mersin fabrikası ve Tahirova çiftliğindeki iki Ar-Ge merkezi ile tarım 
sektörünün geleceğine yatırım yapıyor, Endüstri 4.0 ve Tarım 4.0 uygulamalarını 
ülkemize kazandırıyor.

Adel Kalemcilik Ar-Ge merkeziyle sektörüne yenilikçilik getirmeyi, sektörün değişimi ve 
gelişimi için öncü olmayı hedefliyor.

    Ar-Ge Merkezleri
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Dijital Dönüşüm

Günümüzde büyük veri, yapay zekâ, robotik teknolojiler, nesnelerin interneti (IoT), blokzinciri 
ve bulut depolama gibi teknolojiler günlük yaşamı ve iş modellerini dönüştürmeye devam 
ediyor.2 Dijitalleşmenin etkisi bu kadar büyükken ancak dijitalleşmeye entegre olan şirketler 
rekabet avantajı elde ediyor, üretim ve tedarik süreçlerini dönüştürenler iş süreçlerinde verimlilik 
sağlayabiliyor ve tüketicilerin değişen tercih ve beklentilerine yanıt verebiliyor. Bu değişime 
paralel olarak şirketlerdeki dijital yetkinliklerin geliştirilmesine de ihtiyaç artıyor. Şirketlerin 
rekabet güçlerini devam ettirebilmeleri; iş süreçlerinde verimlilik sağlamaları ve müşteriyi 
anlamaları için dijitalleşmeden faydalanan müşteri odaklı çözümler üretmeleri zorunlu hale 
geliyor. 

Anadolu Grubu olarak dijital dönüşümü işimizin tamamını daha etkin, daha verimli hale 
getirecek ve daha fazla değer yaratacak “teknolojiyle güçlendirilmiş bir iş dönüşümü” olarak 
tanımlıyoruz. Bu doğrultuda hem kendi iş süreçlerimizde hem de faaliyetlerimizde dijital 
teknolojilere yatırım yapıyoruz. Elde ettiğimiz verileri artırmaya ve en doğru şekilde kullanmaya 
odaklanıyoruz. Bununla birlikte veriyi daha etkin kullanarak iş sonuçlarımıza etki edecek 
yetkinliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Dijital dönüşüm müşteri odaklılıkta da önemli bir aracımız. Müşterilerin memnuniyetini 
ve beklentilerini sürekli takip ediyor, onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Müşteri 
memnuniyetini artırmak için projeler geliştiriyor, müşteriyi 360 derece değerlendirerek değişen 
ihtiyaçlarını anlamak ve bu sayede katma değerli ürün ve servisleri sunabilmek adına yeni 
teknoloji çözümlerini hayata geçiriyoruz. Bu sayede katma değerli ürün ve hizmetler sunmaya 
devam ederek rekabetteki öncülüğümüzü sürdüreceğiz. 

Kendi iş süreçlerimizde dijital teknolojileri kullanarak yaptığımız verimlilik çalışmalarıyla Grup 
şirketlerinde önemli geliştirmeler elde ettik. İş dönüşümü kapsamındaki çalışmaların temel 
bileşeni olan bilgi teknolojileri altyapımızı dönüştürmek üzere 2018 yılında IBM ile stratejik iş 
birliği yaptık ve Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri altyapı ve uygulama hizmetlerini geliştirdik. 
Başlattığımız dönüşümle mümkün olan altyapı ve sistemleri konsolide ettik ve sanala taşıdık. 
Böylece bulut teknoloji imkânlarından faydalanarak daha çevik, enerji ve yönetim eforunda 
tasarruf sağlayan, maliyetleri düşüren bir yapıya geçtik. Aynı zamanda tekrar eden işler için 
sanal işgücü kullanımı ve robotik süreç otomasyonu çözümlerini hayata geçirdik. Bu yolla 
insan sermayemizin daha fazla katma değer yaratacağı işlere yöneliyoruz. Bilgi Teknolojileri 
organizasyonunun yetkinliklerini artırmaya odaklanıyor, Türkiye’nin önde gelen üniversite ve 
teknokentleriyle iş birlikleri yapıyor, start-up’lar gibi dinamik yapılarla ortak çalışma modelleri 
oluşturarak dijital ekosistemimizi geliştiriyoruz. 

2 Ipsos Küresel Trendler 2020
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2014 yılından bugüne müşterilerine online araç alım-satım deneyimi sunan ikinciyeni.com, 
müşteri deneyimini artırmak amacıyla üç önemli dijital proje daha gerçekleştirdi. 
İlki, müşterilerin almayı veya satmayı düşündüğü aracın ortalama piyasa değerini 
sorgulayabilecekleri, yeni gelen verilerle birlikte kendini besleyen akıllı bir algoritmaya 
sahip fiyatlama motoru olan Carwizz’di. Devamında satıcı müşterilerin dijital ortamdaki 
çekincelerini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği minimum fiyat yapısıyla, araçlarını 
satmak isteyen ancak dijital dünyada kendini güvende hissetmeyen müşterilerinin bu 
deneyimi rahatlıkla yaşamalarına destek oldu. Alıcı müşteri kısmındaki deneyimi de aynı 
şekilde önemseyen ikinciyeni.com, müşterilerin vaktini kendilerine ayırmasını ve verilen 
teklifin kontrol edilebilir düzeyde olmasını sağlayan otomatik teklif yapısını hayata 
geçirdi. 

Çelik Motor, trafik sorununa çözüm geliştirmek ve paylaşımlı araçları artırarak 
paylaşım ekonomisinin gelişimini teşvik etmek üzere MOOV by Garenta’yı geliştirdi. 
Dijitalleşmeden faydalanarak akıllı araçlarla sürdürülebilir şehir ulaşımı ve araç 

paylaşımına yönelik olarak saatlik kullan-bırak iş modeli 
oluşturdu. Kullanıcılar sözleşmeden kiralamaya kadar tüm 
süreçleri dijitalleştiren uygulama ile kendilerine en yakın 
aracı telefonları üzerinden görüntüleyip kiralayabiliyor. 
Yakıt ve sigorta dahil olarak teslim aldıkları araçların 
kapılarını akıllı telefonları ile açabiliyor, yine akıllı telefonları 
üzerinden hizmeti sonlandırıyorlar. MOOV İstanbul ve 
İzmir olmak üzere geniş hizmet bölgesiyle hizmet sunmaya 
devam ediyor.

    ikinciyeni.com ile Dijital Alım-Satım

    MOOV by Garenta ile Paylaşım Ekonomisine Geçiş
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KIA, dijitalleşmeden faydalanarak müşteri sadakati ve memnuniyetini sağlamak için 
KIAFAN Premium Sadakat uygulamasını hayata geçirdi. KIA müşterilerini daha yakından 
tanımak ve takip edebilmek için CRM sistemi ile tamamen entegre hale getirilen KIAFAN 
aplikasyonu, kullanıcıların yapmış oldukları her türlü 
işlem ve değişikliği anlık olarak CRM sisteminde de 
güncelliyor. Ek olarak KIA müşterileri, kampanya 
ve fırsatlardan haberdar olup yararlanabiliyor, 
araçlarına yapılan bakım ve işlemleri takip edebiliyor, 
gelecek dönem işlemleri için uyarıları mobil telefon 
üzerinden takip edebiliyor. 

KIA, modelleri hakkında bilgi almak isteyenler için web sitesi üzerinden veya mobil 
cihazlar aracılığıyla satış danışmanlarıyla görüntülü konuşma hizmeti sunuyor. KIA’nın 
resmi web sitesi olan www.kia.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, kendilerine 
en yakın olan veya hizmet almak istedikleri bayiyi seçerek satış danışmanıyla görüntülü 

konuşma yapabiliyor. KIA sahibi olan ve aracıyla 
ilgili sorularını bayiye aktarmak isteyenlere de 
aynı uygulama üzerinden hizmet veriliyor. KIA, 
Online Satış hizmetiyle de satış danışmanıyla 
görüntülü konuşma sonrasında araç satın alma 
süreci başlatılabiliyor. Tüketici istediği modele karar 
verdikten sonra, sözleşmesini kendi istediği noktada 
imzalayabiliyor. Böylece bayiye gitmeden araç satın 
alma işlemi online olarak gerçekleşebiliyor. 

     KIAFAN Premium Sadakat Programı

    KIA Görüntülü Konuşma ve Online Satış
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Migros, mağazacılık deneyimini dijital dönüşümle 
entegre ederek, geleceğin perakendecilik 
anlayışını bugünden müşterilerine sunuyor. 
Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesi ile Migros Mobil 
üzerinden müşterilerin alışverişlerini analiz eden 
Migros, dengeli beslenme tablosuna göre eksik 
kalan gıda gruplarını belirleyerek müşteriye 
ihtiyacı olan gruplardan indirimli ürün önerebiliyor. 
Böylelikle dijitalleşmeden faydalanarak veri 
analizinde derinleşiyor, topladığı sonuçları 
müşterilerin dengeli beslenmelerine doğrudan en 
iyi faydayı sağlayacak şekilde kurguluyor. Proje kapsamında aktif yaşam, ağız ve diş sağlığı, 
su tüketimi ve güneşten korunma konusunda bilgilendirme mesajları; adım sayar, su içme 
ve diş fırçalama hatırlatıcısı gibi interaktif içerikler, Migros Mobil uygulamasında yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesi ile Migros, uluslararası arenada yedi ödülün sahibi oldu. 
Proje, 2018 ve 2019 yıllarında Lizbon, Berlin, Londra, Tokyo, Varşova ve Monaco’daki 
dünya perakende zirvelerinde örnek proje olarak sunuldu.

Efestur seyahat çözümlerini bütüncül yönetmek üzere uçak 
bileti, konaklama, araç kiralama, havalimanı transferi, dinamik 
seyahat paketi gibi hizmetlerinin dijital ortamda satışının 
yapılabildiği ve şirketlerin seyahat yönetim sistemleriyle 
entegre çalışan, dolayısıyla şirket seyahat politikalarına 
uygun rezervasyon yapılmasını sağlayan dijitalleşme projesini 
başlattı. Projeyle kurumsal ve bireysel tüm müşterilere daha 
hızlı ve kolay erişim, rekabetçi fiyatlar ve raporlama olanakları 
sunuluyor.

    Migros Mobil ile Sağlıklı Yaşama Katkı

     Efestur’da Dijital Dönüşüm 
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Adel Kalemcilik, perakendecilerin satış temsilcisi 
olmaksızın 7/24 ürün sipariş verebilmeleri için bir portal 
yarattı. Bu portal aracılığıyla müşterileriyle tüm yıl 
boyunca iletişim kurma ve sadakat sağlama imkânına 
sahip olan Adel, aynı portal üzerinden kampanya ve 
haberlerini de duyuruyor. Adel Kulüp bünyesindeki Adel 
Puan sistemiyle de müşterilerin siteye düzenli girişleri 
sağlanıyor.

  Adel Kulüp 

Sorumlu Değer Zinciri 

Değer zincirinde Grup şirketlerinin doğası gereği özellikle tarım alanındaki uygulamalar ön 
plana çıkıyor. Bu kapsamda çevreye, insan sağlığına ve hayvan refahına zarar vermeyen, doğal 
kaynakların korunduğu, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin tesis edildiği ve gıda güvenliğinin 
sağlandığı sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. 

Grup genelinde %80’i yerel olmak üzere yaklaşık 26 bin tedarikçiyle çalışıyoruz. Tedarikçileri 
geniş operasyon ağımızın iş ortakları olarak konumluyor, onlar aracılığıyla yerel kalkınma ve 
ekonomiye katkıda bulunuyoruz. İş yapış modellerimizi benimsemeleri ve değer anlayışımızın 
yayılması için tedarikçilerin, maliyetin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmeti sağlamaya 
yönelik yeterliliklerini ve kaliteyi, sürdürülebilirlik anlayışlarını değerlendiriyoruz. Tedarikçilerin 
etik ilkelere uyum göstermeye yönelik taahhütlerini alıyoruz. 

tedarikçiyle çalışıyoruz.

‘i yerel olmak üzere yaklaşık %80
26 bin
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Altı ülkede üretim yapan Anadolu Efes, ürünlerini 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. 
Geniş bir etki alanı bulunan değer zincirine dahil olan tüm paydaşlarını güçlendirmeyi, 
ham maddeyi sağladığı toprağı korumayı, müşteri ve tüketicisinin yanında olmayı ve 
daima güvenli, kaliteli ürünler sunmayı amaçlıyor. Tedarikçileri ve bayileriyle ortak 
projeler hayata geçiriyor ve yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya destek oluyor.

Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçiye Destek

Anadolu Efes’in sürdürülebilir tarım uygulamalarının temelinde ham madde tedariğini 
güvence altına almak, çiftçilerini güçlendirerek yerel kalkınmaya destek olmak yer 
alıyor. Bununla birlikte Anadolu Efes, tarımın çevresel etkilerini azaltarak toprağı 
korumayı ve bugünün kaynaklarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Sözleşmeli 
Alım Modelini uygulayarak planlı ve verimli tarımı teşvik ediyor. Tohumda dışa bağlılığın 
önüne geçmek üzere Ar-Ge ile geliştirdiği sertifikalı tohumları, bu model kapsamında 
çalıştığı çiftçilere dağıtıyor. Tarımsal verimliliği artıran bu tohumlar, çiftçilerin karlılığını, 
dolayısıyla refah seviyesini de artırıyor. Ayrıca, çiftçilere sürdürülebilir tarım teknikleri 
ile ilgili eğitim ve fon desteği de sağlıyor.

     Anadolu Efes’te Sürdürülebilir Değer Zinciri
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Migros’ta İyi Tarım; çevreye, insan sağlığına ve hayvan refahına zarar vermeyen, doğal 
kaynakların korunduğu, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin tesis edildiği ve gıda güvenliğinin 
sağlandığı tarımsal üretim anlamına geliyor. İyi Tarım ile üretimin her aşaması kayıt altına 
alınırken, üreticinin tarlaya atılacak tohumunun seçiminden toprakta üretimin yapılmasının 
çevreye olası etkisine, kullanılacak reçeteli ilaç ve gübre standardından tarlada çalışan 
işçinin sağlığına kadar çok sayıda kritere uygun hareket etmek ön plana çıkıyor. 2010 
yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan İyi Tarım Uygulamaları (İTU), 
meyve ve sebzede toprak ve su analizi gibi kayıtları zorunlu bir standart haline getiriyor ve 
bunları denetliyor, denetimli ve kayıtlı üretimi sertifikalandırıyor, üretime standart getiriyor 
ve atık yönetimi uygunluğunu gerektiriyor.

Bu standartta üretilen meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeci 
olarak Migros, İTU standartlarının yaygınlaşması ve gelişmesi için tedarikçilerinin ve onların 
üreticilerinin İTU sistemine geçmelerine danışmanlık, eğitim ve teşviklerle destek veriyor. 
Meyve ve sebzede 224, hayvansal üretimde 317 kontrol noktasından geçen üretim ile 
İTU, sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını 
koruyan bir tarım modeli ve Türk gıda perakendesinde bir standart oluşturuyor. 2017 yılında 
Avrupa Birliği onaylı bir çiftlikle ortak çalışma başlatan Migros, ilk defa İTU sertifikasına 
sahip çiğ sütü müşterilerine sunmaya başladı.

Migros, 102 grup taze meyve-sebze ürününe ait 336 adet İTU Sertifikası’na sahip. 2010 
yılından 2019 sonuna kadar ise 812.114 ton İTU’lu meyve-sebze tedarik etti. 2019 yılındaki 
tavuk ve hindi ürünlerinin %100’ü İTU usul ve esaslarına uygun üretildi. 2019 yılında 857 
ton İTU’lu çiğ süt satışı yapıldı.

     Migros İyi Tarım Uygulamaları 
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Türkiye’nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi 
Anadolu Etap; üretim süreçlerinin her aşamasında akıllı ve yenilikçi 
tarım uygulamalarını ve modern teknolojileri kullanarak kaliteli, 
sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi gerçekleştiriyor. Akıllı ve yenilikçi 
tarım uygulamaları iş süreçlerinde sürdürülebilirliği ve verimliliği 
artırıyor. Bu teknolojiler; arazi hazırlığı, hava durumu takibi, hastalık 
ve zararlı salgınlarının uyarısında fayda sağlarken; daha az su, zirai 
girdi ve enerji kullanımı da mümkün oluyor. 

Anadolu Etap, farklı meyve tiplerine göre Ar-Ge çalışmaları ile duyarlı 
ve hassas tarım yapıyor, dokuz farklı meyvede 150 çeşit yetiştiriyor. 
Deneme çiftliklerinde ise yüzlerce meyve ve çeşidi üzerinde çalışmalar 
yapıyor. Ekimden hasada kadar olan süreçlerin tamamında ileri 
teknoloji tarım araçları kullanıyor; Antidon Sistemleri, Uzaktan 
Kontrollü Sulama Sistemleri, Terbiye Sistemleri, Biyoteknik Mücadele 

Yöntemleri, Sensörlerle Donatılmış Tarım Makinaları, Sera Kurulumları ve Topraktan Sofraya 
Takip Sistemleri gibi yenilikçi teknolojileri iş süreçlerinde uyguluyor. Hassas iklim uyduları 
ve hava durumu izleme istasyonları ile meteorolojik durumu sürekli izleyerek tarımsal 
hastalık gibi muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor ve bu sorunlara karşı çözümler 
geliştiriyor. Ayrıca, akıllı sulama ve gübreleme sistemleri, IOT teknoloji tabanlı ısı, nem, 
sıcaklık ölçer ekipmanları, yapay zeka tabanlı meyve seleksiyon/sınıflandırma makinaları, 
otomatik donsavar pervane sistemleri ve bunu destekleyen ERP yazılımları kullanılıyor. Arazi 
hazırlamadan hasat aşamasına kadar tüm süreçlerde yüksek teknolojili mekanizasyon 
kullanıyor, arazi tesviye ile ilgili uygulamaları GPS destekli yapıyor. 

Tarımın ve tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine öncülük eden vizyonu doğrultusunda, 
son sekiz yılda yaptığı yatırımlar 350 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu yatırımların büyük bir 
bölümünü çiftliklerinde ve fabrikalarındaki akıllı tarım teknolojileri oluşturdu. 

Anadolu Grubu şirketleri Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetleri için tedarikçi ve hizmet yönetimini 
en etkin ve verimli şekilde sağlamak ve raporlamak amacıyla ortak bir yönetim platformu 
oluşturuldu. Şirketlerin BT tedarikçilerinin yönetimini bu 
platform üzerinden gerçekleştirmek üzere her şirket için 
BT hizmet yönetim süreçleri uyarlandı. Bu yolla tedarikçi 
bazında performans ölçme değerlendirme imkânı sağlandı 
ve hizmet yönetim raporlaması ortak bir altyapıya taşındı. 
Böylece tedarikçilerin hizmetleri ve eforlarının kaydı 
tutularak hizmet seviyesi ve hizmet maliyetleri kontrol 
altına alındı. Proje, aynı zamanda BT dışındaki iş süreçlerine 
de uyarlanma imkânı sunuyor.

     Anadolu Etap Akıllı Tarım Uygulaması 

     Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Ortak Tedarikçi Hizmet Yönetim Platformu 
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Çalışanlarımızla 
Birlikte Güçlüyüz
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Çalışanlarımızla Birlikte 
Güçlüyüz

Teknoloji ve dijitalleşme, nüfus artışı, değişen tüketici davranışları gibi küresel trendlerden 
her sektör farklı açılardan etkileniyor. Dokuz sektörde faaliyet gösteren bir Grup olarak, 
bu değişimlere en doğru şekilde yanıt vermemiz konusunda içinde bulunduğumuz çağın 
gerektirdiği yetkinlikleri barındıran, donanımlı ve nitelikli insan kaynağına sahip olmak önemli 
rol oynuyor. 2019 yıl sonu itibarıyla doğrudan çalışan sayımız 58 bine yaklaştı. Yarattığımız 
dolaylı istihdam ile birlikte Anadolu Grubu çatısı altında yaklaşık 80 bin kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Her sektörde rekabetçiliğimizi korumak ve yenilikçi uygulamalarla öne çıkmak için 
gücümüzü çalışanlarımızdan alıyor, onların gelişimini destekleyerek birlikte güçleniyoruz. 

Çalışanlara adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyoruz. Çeşitli gelişim ve eğitim 
programlarıyla çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini destekliyoruz. Çalışanların görüşlerini 
paylaşabildiği katılımcı bir kurum kültürü oluşturmayı önemsiyoruz. Anadolu Grubu Çalışma 
İlkeleri, çalışma hayatının temel değerlerini sunarak bize rehberlik ediyor.

Yetenek yönetimi yaklaşımımız sayesinde çalışan gelişimine verdiğimiz destek ve eşitlik ve 
çeşitliliği gözeten iş ortamıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Nitelikli Eğitim (4), 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8) ve Eşitsizliklerin 
Azaltılması (10) amaçlarına destek oluyoruz.

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan 
nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes 
için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını 
teşvik etmek

Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamak ve tüm kadınlar ile kız 
çocuklarını güçlendirmek

İstikrarlı, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi, tam ve üretken 
istihdamı ve herkes için insana 
yakışır işleri desteklemek

Ülkeler içinde ve arasında 
eşitsizlikleri azaltmak
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Eşitlik ve Çeşitlilik

İş hayatında her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, çalışanlara eşit haklar tanımak ve çeşitliliği 
gözetmek, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı veriyor. Anadolu Grubu olarak, sahip 
olduğumuz güçlü değerler ve köklü kurum kültürümüz ile eşitlik ve çeşitliliği odağımıza alıyoruz. 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Öncelikli 
konularımız arasında yer alan insan hakları ve adil çalışma koşulları doğrultusunda, çalışma 
hayatında eşitliğin sağlanmasını ve çeşitliliğe saygı duyulmasını güvence altına alıyoruz. Adil ve 
güven veren iş ortamı sayesinde çalışan bağlılığının arttığını ve Grup şirketlerinin tercih edilen 
markalar arasında yer aldığını görüyoruz.

Anadolu Grubu Fırsat Eşitliği Politikası doğrultusunda; işe alım süreçleri başta olmak üzere tüm 
çalışanlara kariyerleri boyunca yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik 
hali, politik görüş gibi konularda ayrımcılık yapılmasına izin vermiyoruz. Bununla birlikte, 
Dünya Ekonomik Forumu ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde; 2012 yılında 
Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’ndaki ekonomik katılım ve fırsatlar uçurumunu ilerleyen 
üç yıl içerisinde %10’a kadar azaltmak amacıyla hazırlanan İşte Eşitlik Bildirgesi’nin imzacısıyız.

Kadınların istihdama katılım oranını artırmak için çalışıyor, hedefler koyarak gelişimimizi takip 
ediyoruz. Grup genelinde doğrudan istihdam sağladığımız 57.933 çalışanın %32’sini kadınlar 
oluşturuyor. Yönetici pozisyonunda ise kadınların oranı %31. Kadın çalışanların doğum öncesi 
ve sonrasında iş ve özel hayatlarını dengeleyebilmeleri için esnek çalışma fırsatları sunuyoruz. 
2019 yılında Grup genelinde doğum izni kullanan kadın çalışanların %90’ı işe geri döndü. 

Çalışanların

’si ve yöneticilerin kadınlardan‘i%32 %31 oluşuyor.

%68 %69

%32 %31

Kadın Erkek Kadın Erkek

Cinsiyete Göre Çalışan Oranları Cinsiyete Göre Yönetici 
Pozisyonunda Çalışanların Oranları
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İş yerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı temel 
alıyor, bu yönde geliştirdiğimiz yaklaşımlar ile 
her yıl performansımızı iyileştiriyoruz. 2019 
yılı itibarıyla 1.438 engelli çalışan istihdam 
ediyoruz. Bunun yanı sıra, Grup olarak farklı 
jenerasyonların dahil olduğu ortak akıl ile 
yönetme prensibini benimsiyoruz. Dört farklı 
jenerasyonun birlikte çalıştığı iş ortamlarında 
çalışanların yaklaşık %42’sini 30 yaş altı, 
%54’ünü 30-50 yaş aralığı, %4’ünü ise 
50 yaş üstü çalışanlar oluşturuyor. Yönetici 
pozisyonlarında yaşların temsil oranı ise 30 
yaş altı için %24, 30 ve 50 yaş aralığı için 
%71,5, 50 yaş ve üstü için %4,5.

30 yaş altı 30-50 yaş arası 50 yaş üstü

%54

%42

%4

Yaşlarına Göre Çalışanların Dağılımı

Dijitalleşmenin erişimi ve iletişimi kolaylaştırmasından yararlanarak kurumsal web sitemizi 
engelsiz web sitesine dönüştürdük. Anadolu Grubu kurumsal web sitesinde engelli 
ziyaretçiler için kullanım kolaylığı sağlayan erişilebilirlik özelliklerini hayata geçirdik.

     Engelsiz Web Sitesi 

Migros, engelli ve ileri yaştaki müşterileri için ayrıcalıklı hizmetler sunduğu “Engelsiz 
Migros” projesi kapsamında, Migros Sanal Market web sitesi ve mobil uygulamasını 
görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlarla uyumlu hale getirdi. Bunun 
yanında, 55 ilde yer alan Engelsiz Mağaza statüsündeki 350 Migros ve Macrocenter 
mağazasında işitme engellilere yardımcı olabilmesi için işaret dili bilen en az bir çalışan 
bulunuyor. Girişinde engelli araçlarının geçişini kolaylaştıran rampa ve korkuluk bulunan 
bu mağazaların raf aralıkları da tekerlekli sandalyelerin geçişine 
uygun olarak tasarlandı. İleri yaştaki müşterilerin kullanımına 
yönelik tekerlekli sandalye de bulundurulan mağazalarda, özel 
sinyalizasyonla belirtilen en az bir kasa, tekerlekli sandalye 
geçişine uygun olarak tasarlanarak engelli müşterilerin geçişi 
için önceliklendirildi. Engelsiz mağazalarda, engelli ve ileri 
yaştaki müşterilerin talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, 
alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

     Engelsiz Migros  
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Yetenek Yönetimi 

Anadolu Grubu’nun stratejik hedeflerine ulaşması ve faaliyet gösterdiği sektörlerde rekabet 
avantajı sağlamasında etkin bir yetenek yönetimi stratejisinin olması önem taşıyor. Özellikle iş 
hayatına yeni katılan genç çalışanlar, teknoloji kullanımı, iş ve özel hayat dengesi ve çalıştığı 
kurumun sosyal etkisi gibi konularda diğer kuşaklara göre farklı beklentilere sahip. Bu 
doğrultuda, yeni nesil çalışma ortamları ve çalışma prosedürleri ile insan kaynakları süreçlerini 
dijital bir yapıda tasarlıyoruz. Eğitim ve gelişim süreçlerini ise yeni dönemin gelişim ihtiyaçları 
çerçevesinde değiştiriyor, eğitimlerin verilmesi sürecinde teknolojiden faydalanıyoruz. 
Öncelikli odağımız olan yetenek yönetimi alanında yaptığımız çalışmalarla, mevcut çalışanların 
yetkinliklerini geliştirerek uzun vadeli kariyer planları yapmalarına olanak tanıyan ve yeni nesil 
yetenekleri çekebildiğimiz bir çalışma ortamı yaratıyoruz.

Grup genelinde kariyer ve eğitim planlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında Kariyer Yönetim 
Sistemi Eğitim ve Geliştirme prosedürünü takip ediyoruz. Çalışan gelişimi ve performans 
yönetimi uygulamalarını hayata geçiriyor ve bu uygulamaların değişen çalışan beklenti ve 
ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için her yıl iyileştirmeler yapıyoruz. Çalışanların 
potansiyellerine uygun kariyer planlaması sunuyor ve eğitimler düzenliyoruz. 

Grup genelinde sene başında gidilecek yön ve önceliklere karar veriyoruz. Şirketlerin üst 
yönetimleri, Grup yönlendirmesini dikkate alarak ana stratejilerini belirliyor ve bu stratejiler 
ortak akıl ile her bir çalışan seviyesinde uygulama planlarına dönüştürülüyor. Hedefler 
senede en az bir kez yönetici ve çalışanın bir araya gelmesi ile gözden geçiriliyor. Performans 
değerlendirme süreci, ortak hedeflere koşma ve sürekli geribildirim ile devam eden bir diyalog 
üzerine kurgulanıyor. 

Dünyada yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilmek için insan kaynakları süreçlerinin 
dijitalleşmesinin stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu sebeple, çalışanların 
hedeflerine uygun kariyer planları oluşturmasını sağlamak üzere Grup bünyesinde yenilikçi 
dijital uygulamalar tasarlıyoruz. AG People First dijital insan kaynakları platformu vasıtasıyla 
çalışanların profillerini güncel tutuyor ve Grup içinde yayınlanan iş ilanlarını takip etmelerini 
sağlıyoruz. Anadolu Grubu şirketleri işe alım, performans yönetimi, yedekleme ve gelişim 
faaliyetlerinin yönetimini de bu sistem üzerinden yürütüyor. Bu faaliyetlere ek olarak eğitim 
süreçlerinin de dijital ortamda takip edilmesi için başlattığımız projeyi 2020 yılında tamamlamayı 
hedefliyoruz.

Anadolu Grubu’nda çalışanların temel haklarını gözetiyor ve adil ücretlendirme politikaları 
uyguluyoruz. Her şirket farklı piyasa verilerini dikkate alarak ücret yapılarını şekillendiriyor ve iş 
değerlendirme süreçleri ile adil dağılımın gerçekleşmesini sağlıyor. Grup genelinde uygulanan 
ücretlendirme politikasının yanı sıra şirketler arasında farklılık göstermekle birlikte, çalışanların 
ailelerini de dahil edebilecekleri özel sağlık sigortası hizmeti, spor paketi ve hediye çekleri 
gibi yan haklar sunuyoruz. Çalışanların seçim ve terfi süreçlerinde deneyim, bilgi, yetenek ile 
pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olmalarına dikkat ederek organizasyonel ihtiyaçlara 
göre karar veriyoruz.
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Çalışan Gelişimi ve Eğitimler

Çalışanların kişisel ve mesleki becerilerinin eğitim, gelişim ve liderlik programlarıyla desteklenmesi, 
şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine 
katkı sağlıyor. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişim sürecinin ilk adımı Kariyer Yönetim Sistemi 
Eğitim ve Geliştirme Prosedürü altında düzenlenen Bireysel Gelişim Planı ile başlıyor. Koçluk, 
rotasyon, sınıf eğitimleri, atölye çalışmaları, e-öğrenme gibi farklı gelişim araçları ile zenginleşen 
gelişim planı, çalışanın yönlendirdiği ve yöneticisi ile uyum içinde ilerlediği bir süreç oluyor. 

Gelişim Planı hazırlanmasında Anadolu Grubu Yetkinlik Geliştirme Kılavuzu’nu referans olarak 
kullanıyoruz. Her bir bireysel gelişim aracının etkinliği, Gelişim Değerlendirme Araçları aracılığıyla 
belirlenmiş olan periyotlarda takip ediliyor ve ilgili insan kaynakları birimine raporlanıyor. 

Kariyer yönetimi çerçevesinde Şirket Kariyer, Fonksiyon Kariyer, Sektör Kariyer ve Üst Yönetim 
Kariyer toplantıları gerçekleştiriliyor ve toplantıların sonuçları, gelişim planları oluşturulurken 
girdi olarak kullanılıyor. Kariyer planlama süreci Grup genelinde yılda iki defa düzenlenen 
toplantılar serisiyle gerçekleşiyor. Seviyeler bazında düzenlenen toplantılarda yedekleme 
planları, yüksek potansiyelli çalışanlar, yetenek yönetimi anlamında gelecekte oluşabilecek 
zorluk ve fırsatlar ile bireylerin gelişim ve kariyer planları değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonuçları, sorumlu insan kaynakları birimi tarafından analiz edilip yorumlanarak 
Kariyer Toplantısı’na veri oluşturuyor. Kariyer Toplantısı’nda değerlendirme sonuçlarına göre 
Gelişim Planı ve aday ile ilgili stratejik kararlar (programın sona erdirilmesi, geliştirme aracı 
tekrarı, adayın süreçten çıkarılması kararı vb.) alınıyor. Kariyer Toplantısı Kararları’nın ilgili insan 
kaynakları biriminin sorumluluğunda uygulamaya konulmasıyla süreç son buluyor.

AG Akademi dijital eğitim sistemi 2015 yılından bugüne Türkiye’deki Anadolu Grubu 
çalışanlarına eğitim ve gelişim imkânı sunuyor. E-öğrenme, sınıf eğitim kataloğu ve söyleşiler gibi 
içerikler barındıran Platform’da dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birlikleri gerçekleştiriyor, 
çalışanların gelişim yolculuğunu çevrimiçi araçlar, sınıf eğitimleri ve webinar’larla destekliyoruz. 

2019 yılında Akademi’de Grup genelinde tüm üst yönetimi kapsayacak şekilde tasarlanmış 
olan Gelişim Diyalogları Programı’nı uygulamaya aldık. Bu sayede Grup genelindeki 
güçlü alanları daha fazla desteklemeyi, ortak gelişim alanlarında gelişim sağlamayı, şirket ve 
Holding arasındaki iletişimi artırmayı ve şirket genelinde geribildirim kültürünü desteklemeyi 
amaçlıyoruz. 

AG Akademi’nin yenilenme sürecinde yeni ve mikro öğrenme tarzı olan Journey ve 
HergünÖğren araçlarını çalışanlarımıza açtık. Bu gelişim araçları ile süzülmüş ve özet haline 
getirilmiş bilgiler, günlük olarak animasyon veya video üzerinden aktarılıyor.

2019 yılında Anadolu Grubu ve şirketlerinde verilen eğitim saati 2017 yılına kıyasla %41 artışla 
yaklaşık 3,1 milyon kişi*saate yükseldi. Çalışan başına eğitim saati ise aynı dönemde %31 
artarak 53,9 saat oldu. Çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğini artırmak ve çevre 
bilinci oluşturmak için verdiğimiz eğitimler ise %82’lik artışla 76.295 kişi*saate ulaştı. 



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
54

Yıllık Toplam Çalışan Eğitim Saati
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Yeteneklerin Anadolu Grubu içinde değerlendirilmesini sağlamak için açık pozisyonların yine 
Grup içinden çalışanlarla doldurulmasını destekliyoruz. Açık İşler adını verdiğimiz sistem 
sayesinde pozisyonlar önce Grup içinde duyuruluyor ve başvurular toplanıyor. Bu sistem 
ile çalışan gelişimini destekliyor, çalışanlarımıza daha farklı seçenekler barındıran bir kariyer 
haritası sunuyoruz. 

Anadolu Grubu’nun öğrenciler ve genç profesyoneller tarafından tercih edilen bir işveren olarak 
tanınmasını sağlamak amacıyla Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla (KAP) programı altında 
çevrimiçi aktiviteler ve kampüs aktiviteleri düzenliyoruz. 2016 yılından bugüne, yapılandırılmış 
bir staj programı olan Chief Young Officer (CYO) programı ile programa katılan öğrencilere 
Grup şirketlerinde iş tecrübesi edinme fırsatı tanıyor, mezuniyet sonrasında açık pozisyonlara 
alımlarda CYO’lara fırsatlar sunuyoruz. Program ile genç yetenekler arasındaki bilinirliğimizi 
artırarak kampüste gönüllü marka elçileri yaratmayı, işe alımda pozisyonları en uygun adaylarla 
doldurmayı, CYO katılımcılarına koçluk yapacak yöneticilerin organizasyonel becerilerini 
geliştirerek kurum olarak öğrenmeye ve öğretmeye açık bir kültürün gelişmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bugüne kadar 60 öğrenci bu programın bir parçası olarak Anadolu Grubu’nda 
staj yaparken yedisi ise tam zamanlı olarak çalışmaya başladı.

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı, Anadolu Grubu profesyonelleri başta olmak üzere, 
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), Nielsen Türkiye gibi 
kurumların iş birlikleri ve bağımsız katılımcıların da dahil olduğu 92 ayrı kuruluşun gönüllü 
katılımıyla Anadolu Vakfı bursiyerlerinin kişisel ve kariyer gelişim süreçlerini destekliyor. Yedi 
yıldır devam eden programda yaklaşık 1.000 mentor ve mentee yer alırken 54 bin saatin 
üzerinde bireysel mentorluk desteği sağlandı. 
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Çalışan Bağlılığı ve Gönüllülüğü

Anadolu Grubu’nda çift taraflı iletişime dayalı, çalışan görüşlerinin insan kaynakları süreçlerinin 
tasarlanmasında etkili olduğu katılımcı bir iş ortamı sunuyoruz. Grup ve şirketlerinde çalışan 
geri bildirimlerini almak ve bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmek için düzenli 
olarak bağlılık araştırmaları gerçekleştiriyoruz. 2019’da Holding içinde gerçekleştirilen çalışan 
bağlılığı anketinde çalışan bağlılığı skoru %78 olarak ölçüldü. 

Holding ve Grup şirketleri arasındaki iletişimi artırmak için dijitalleşmenin gücünden 
yararlanarak kurumsal hafıza yaratmayı amaçlıyoruz. Grup şirketlerinin birbirleriyle haber 
paylaşımı yapabilmelerini sağlamak amacıyla dijital iç iletişim platformu olan AGenda’yı 
kurduk. 2017’den bugüne kurumsal hafızanın oluşmasına yardımcı olan platform, gelecek 
Anadolu Grubu nesillerine de kurumun gelişimini aktaracak şekilde hazırlandı. AGenda ile 
Grup şirketleri hakkındaki güncel gelişmeleri çevrimiçi olarak paylaşıyoruz. Aynı zamanda dijital 
arşiv niteliği taşıyan bu platform, eski ve yeni çalışanların Grup ile ilgili bilgilere erişebilmesine 
olanak veriyor. Platform sayesinde kurum kültürünün yayılmasını ve aidiyet hissinin 
oluşturulmasını sağlıyor, dijitalleşme ile genç çalışanların ilgisini çekiyoruz. Proje ile çalışanların 
bilgiye hızlı erişimi sayesinde zaman tasarrufu sağlarken, Grup şirketleri arasındaki olası iş 
birliklerini destekleyerek içerik yönetimiyle verimliliği artırıyoruz. AGenda ile Grup şirketlerinin 
sosyal medya içerik paylaşımlarının yayılımını da artırmayı amaçlıyoruz. Tüm şirketlerin dijital 
ortamdaki platformlarının linklerine (web siteleri, blog adresleri, mobil aplikasyonlar) tek bir 
platform üzerinden erişim sağlıyoruz. Ayrıca, platformda bulunan anket modülü üzerinden 
çalışanlarımıza sorular yönelterek ortak akıl değerimizin devamlılığına katkı sağlıyoruz. 
Anadolu Grubu Genel Merkezi’nde bulunan 56 ayrı ekranda paylaştığımız dijital içeriklerle de 
çalışanlarımızın düzenli olarak Grup ile ilgili güncel bilgi almasına fırsat sunuyoruz. 

Bi-Fikir

Anadolu Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki çalışanlarının fikirlerini paylaştıkları dijital inovasyon 
programı Bi-Fikir beşinci yılını tamamladı. Yeni iş alanları yaratmak ve yeni iş fikirlerine olanak 
tanımak için başlatılan Bi-Fikir kapsamında 2015-2019 yılları arasında toplanan 30.088 fikirden 
6.146’sını hayata geçirerek 592 milyon TL değer yarattık. 2018 yılından bu yana da Bi-Fikir 
KAP programı ile hayallerinin peşinden koşan üniversite öğrencilerinin fikirlerini destekliyoruz. 
Programda başarılı bulunan proje sahipleri, Anadolu Grubu’nda kariyer fırsatı yakaladı. 

Bi-Fikir projesiyle ilgili daha detaylı bilgiye Ar-Ge ve İnovasyon bölümünden ulaşabilirsiniz.
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Migros, bir danışmanlık firması tarafından 
gerçekleştirilen 2019 En Gözde Şirketler araştırmasında 
perakende sektöründe en çok çalışılmak istenen 
şirket seçildi. Bunun yanı sıra Migros, Smart Uzun 
Dönemli Staj Programı projesiyle Stevie Awards - En İyi 
İşveren Markası Ödülleri’nde En İyi Gençlik İstihdamı 
kategorisinde Bronze Stevie Ödülü’nü kazandı. 

McDonald’s çalışanlarının ve yöneticilerinin motivasyonunu yükseltmek, mutlu bir çalışma 
ortamının oluşturulmasını desteklemek ve çalışan yaratıcılığını artırmak için Hot Hamburger 
Bilgi Yarışması gerçekleştirdi. Genel kültür, restoran prosedürleri, Anadolu Grubu hakkında 
bilgiler gibi farklı konularda bilgi seviyesinin test edildiği yarışmada finale kalan son beş 
restorana ödüller verildi. 

     Migros’a İşveren Ödülleri  

     McDonald’s Bilgi Yarışması  
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Çalışanların toplumsal duyarlılığını artırmak ve toplumsal fayda yaratmak için gönüllülük 
esasında projeler gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Gönüllülük projeleri kurum içi 
kültürün oluşmasını da destekliyor. 

2013 yılında Coca-Cola İçecek (CCI) bünyesinde başlatılan CCI Gönüllüleri girişimi, her yıl 
bulunulan bölgelerdeki yerel topluluklar ile farklı projeler gerçekleştiriyor. Çevre temizliği, 
fidan dikimi, ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı ve okul inşaatı gibi projeler gerçekleştiren CCI 
Gönüllüleri girişimi, 2017’de CCI Gönüllülük Programı’nın kurulması ile CCI geneline yayıldı. 
İlk olarak Türkiye operasyonlarında görev yapan Program kapsamında 2017 yılından bugüne 
2.820 gönüllü, farklı şehirlerde düzenlenen 32 farklı proje ile 405 bin kişiye ulaştı.

Anadolu Vakfı, 2014 yılından bugüne faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerde tüm çalışanların sosyal 
girişimci olarak buluştuğu Okusun da Büyüsün 
projesini yürütüyor. Çalışan gönüllülüğü 
ve bağışları esasında yürüyen proje ile köy 
okulları, Kadın ve Aile Destek Merkezleri, 
Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri ve 
depremzedelere yardım gibi ihtiyaç duyulan 
her alanda toplumsal yardımlaşma temel 
alınarak yardımlar yapılıyor. 

     Coca-Cola İçecek Gönüllülük Programı  

     Anadolu Vakfı Okusun da Büyüsün Projesi  
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Anadolu Grubu olarak çalışanların kendilerini sağlıklı ve güvenli hissedebilecekleri bir iş ortamı 
sunmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Öncelikli olarak odaklandığımız insan 
haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin 
(İSG) önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. İSG konusunda tüm faaliyet gösterdiğimiz sektör ve 
bölgelerin yerel yasal mevzuatlarına uyuyor, İSG uygulamalarımızı daha ileriye taşımak için ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı rehberliğinde ulusal standartlarla hareket ediyoruz. 
AG Anadolu Grubu Holding ile Grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, 
Anadolu Isuzu, Anadolu Motor, Anadolu Etap ve Adel Kalemcilik, ISO 14001 Çevre Yönetimi 
standardına sahip. Anadolu Efes, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Merkezi ise OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği standardından önümüzdeki dönemde ISO 45001’e geçmeyi hedefliyor. 
Migros, Anadolu Isuzu, Adel Kalemcilik ve Anadolu Etap ise 2019 yılında ISO 45001’e geçti. 
Coca-Cola İçecek’in tüm fabrikaları OHSAS 18001 sertifikasına sahip; 2019 yılı itibarıyla ISO 
45001’e geçiş süreci başladı ve iki fabrika bu geçişi yaptı. Diğer tesisleri için de sertifikaların 
yenilenme dönemi geldikçe ISO 45001’e geçiş tamamlanacak.

Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu en üst düzey 
yönetici konumunda ve İcra Başkanı’na bir raporlama uzaklıkta bulunuyor. Anadolu Grubu 
genelinde İSG konularının yönetilmesi için İSG kurulları oluşturuluyor. İşveren, iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları yetkilisi, çalışan ve çalışan temsilcilerinden oluşturulan 
kurullar; İSG iç yönetmeliğinin oluşturulması, İSG eğitimlerinin planlanması ve uygulanması, risk 
ve önlemlerin belirlenmesi ve kaza halinde araştırma ve inceleme yapmak gibi sorumluluklara 
sahip. Bu kurullar, faaliyet alanlarına göre ayda bir, iki ayda bir ve üç ayda bir olmak üzere üye 
çoğunluğu esasında toplanıyor; iş kazaları, acil durum eylem planları, risk değerlendirmeleri ve 
İSG eğitimleri konusunda kararlar alıyor. 

2019 yılında Anadolu Grubu bünyesinde çalışanlara genel, sağlık ve teknik konular başlıkları 
altında toplam 420.392 kişi*saat İSG eğitimi verdik ve çalışan başına eğitim 7,3 saat oldu. 
Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarının sebebi, ilk 
yardım, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri gibi konularda verilen 
eğitimleri ilk işe giriş, çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi ve yeni teknoloji 
uygulanması halinde tekrarlıyoruz. Raporlama dönemi içerisinde güncel eğitim konusu olarak 
deprem ve diğer doğal afetlerin iş sağlığı ve güvenliği risklerini seçtik ve Grup genelinde verilen 
eğitimleri bu konular etrafında yoğunlaştırdık.

İSG eğitimi7,3 saat verdik. 

2019 yılında çalışan başına
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İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımımız doğrultusunda uygulamaları değer zincirine yayıyoruz. Aktif 
alt yüklenicilere yönelik olarak İSG başlıklarını içeren denetimler gerçekleştiriyor ve eğitimler 
düzenliyoruz. 2019 yılında taşeron çalışanlara 58.691 saatlik İSG eğitimi verdik.

İSG konusunda Grup genelinde uygulanan birçok prosedür bulunuyor. Bunlar, deprem ve yangın 
acil durum talimatı, atık yönetim prosedürü, kimyasal madde ve malzeme güvenlik bilgi dokümanı 
gibi konuları ve yaygın olarak kullanılan motor ve makinaların kullanma prosedürlerini içeriyor.

AND Gayrimenkul tarafından 
başlatılan Mutlu İşçiler Platformu 
uygulaması şirket içinde iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi 
amaçlıyor. Proje kapsamında İSG 
Ödüllendirme Sistemi, Anlık Sürpriz 
Uygulamaları gibi farklı uygulamalar 
bulunuyor. İSG Ödüllendirme 
Sistemi ile şantiyelerde çalışan işçiler 
İSG konusunda gösterdikleri örnek 
davranışlarından dolayı ödüllendirilirken, Anlık Sürpriz Uygulamaları’yla her ay proje ve şantiye 
ekibi tarafından belirlenen bir günde sürprizlerle ekipler arası iletişim artırılıyor ve güvenli bir 
iş ortamının yaratılması destekleniyor. Bu sayede, son üç yılda ölümlü vakaya rastlanmazken 
sadece bir iş kazası kaydedildi. 

    AND Gayrimenkul Mutlu İşçiler Platformu  

Coca-Cola İçecek tarafından 2016 yılında başlatılan 
Hand In Hand Safety programı, tüm iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarını standart hale getirmeyi 
ve kültürel bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor. İlk 
olarak güvenlik seviyesi en düşük olan uygulamaları 
belirleyen program daha sonra bunun üzerine 
doğru ve önleyici bir uygulamayı oluşturuyor. 
Program kapsamında 2019 yılında tehlikeli davranışı 
değiştirmeyi veya güvenli eylemlere dönüştürmeyi 

hedefleyen Davranışsal Güvenlik Programı tasarlanarak güvenlik kültürü ve farkındalığı 
konularına odaklanıldı. 2019 sonrasında ise İSG’nin dijitalleştirilmesi ve CCI Trivia gibi bilgi 
yarışması uygulamalarının İSG için bir eğitim aracı olarak kullanılması planlanıyor. 

     Coca-Cola İçecek Hand in Hand Safety Programı  
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Toplum için Değer 
Yaratırız 
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Toplum için Değer 
Yaratırız 

Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri olarak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek 
üzere ortak değer yaratan toplumsal yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sosyal kuruluşlarımız olan 
Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü başta olmak üzere Grup 
şirketleri ile eğitim, sağlık, tarım, turizm, spor, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 
çeşitli alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. 

Toplum için değer yaratma yaklaşımımızla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Açlığa Son 
(2), Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (3), Nitelikli Eğitim (4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5), İnsana 
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Eşitsizliklerin Azaltılması (10) ve Amaçlar için Ortaklıklar’a 
(17) katkıda bulunuyoruz.

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine 
ve iyi beslenmeye ulaşmak ve 
sürdürülebilir tarımı desteklemek

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her 
yaşta güvence altına almak

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan 
nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes 
için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını 
teşvik etmek

Uygulama araçlarını güçlendirmek 
ve sürdürülebilir kalkınma için 
küresel ortaklığı canlandırmak

Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamak ve tüm kadınlar ile kız 
çocuklarını güçlendirmek

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi, tam ve 
üretken istihdamı ve herkes için 
insana yakışır işleri desteklemek

Ülkeler içinde ve arasında 
eşitsizlikleri azaltmak 



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
62

Tarım

Grup genelinde gerçekleştirdiğimiz projelerin arasında tarım yatırımlarımızın önemli bir yeri var. 
Hem bugünün hem de geleceğin sektörü olarak gördüğümüz tarım; dünya genelinde açlığın ve 
yoksulluğun bitmesi, gıda israfının azaltılması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyolojik çeşitliliğin 
korunması gibi küresel ölçekli sorunların ve çözümlerin ortak noktası olarak stratejik öneme sahip. 

Türkiye’de tarım sektöründe atılması gereken önemli adımlar olduğunun farkındayız. Tarımın 
ve tarıma dayalı endüstrinin gelişiminde önemli rol oynayan Anadolu Etap, Sürdürülebilir Tarım 
İlkeleri’ni paydaşlarıyla birlikte oluşturup iş planlarına entegre eden Türkiye’deki ilk tarım ve gıda 
şirketi oldu. Sosyal Sürdürülebilirlik başlığı altında çalışan hakları, çalışma ortamları, eğitim ve 
paydaş ilişkilerini; Ekonomik Sürdürülebilirlik başlığı altında yönetim sistemleri, iş etiği ilkelerini; 
Çevresel Sürdürülebilirlik başlığı altında ise toprak, biyoçeşitlilik, tarımsal girdiler, enerji ve atık 
yönetimi ilkelerini belirledi.

Anadolu Efes Gelecek Tarımda projesi ile yaklaşık 40 yıldır sürdürülebilir tarım alanında kapsamlı 
çalışmalar yürütüyor. Migros ise milli tarıma önemli katkılarda bulunuyor. Anadolu Isuzu ve 
Anadolu Motor, çiftçilerin de kullanabildiği araç ve ekipmanlar üretiyor. Grup olarak bu konudaki 
yatırımlarımızı sürdürürken, tarım alanındaki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.

Anadolu Etap “Sürdürülebilir Tarım 
İlkeleri”ne buradan ulaşabilirsiniz.

Anadolu Efes, 1982’den bugüne Tarımsal Ürün Geliştirme 
Departmanı’nda Ar-Ge çalışmalarıyla arpa ve şerbetçiotu 
tohumları geliştiriyor, bu tohumların üretiminin yaygınlaşması 
için çiftçilere eğitim ve fon desteği sağlıyor. 2018 yılında tarım 
alanındaki çalışmalarına bir yenisi ekleyen Anadolu Efes, WWF-
Türkiye ile “Gelecek Tarımda-Akıllı Tarım” programını başlattı. 
Program ile arpa ve şerbetçiotu tarımında verimliliği artırmayı, 
birlikte çalıştığı çiftçileri güçlendirmeyi ve tarımın çevresel 
etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Anadolu Efes, program kapsamında Bilecik’ten Kayseri’ye, Ankara’dan Adıyaman’a farklı 
illerden arpa ve şerbetçiotu çiftçilerini teknoloji ile tanıştırıyor. Akıllı ve doğaya duyarlı 
tarım eğitimleri veriyor. Yapılan çalışmaların sonucunda arpa ve şerbetçiotunun kalite 
ve verimliliği artıyor, çiftçilerin ve ailelerinin hayatları kolaylaşıyor. Tarlalara yerleştirdiği 
akıllı sensörler sayesinde çiftçilerin toprağı ve bitkiyi anlık olarak izleyebilmesine imkân 
tanıyarak ihtiyaç dışında sulama yapılmasının önüne geçiyor ve su kaynaklarının daha 
sorumlu kullanılmasını teşvik ediyor. Tarıma getirdiği bu modern teknolojiler aynı 
zamanda aşırı gübre ve ilaçlamaların neden olduğu yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi 
gibi ekolojik bozulmaların da önüne geçilmesini sağlıyor.

    Anadolu Efes Gelecek Tarımda: Akıllı Tarım Projesi

https://www.anadoluetap.com/CMSFiles/file/surdurulebilir-tarim-ilkeleri.pdf
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Anadolu Etap, kadınların işgücüne eşit şartlarda katılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
sürdürülebilir kalkınma için önemli çalışmalar yapıyor. 2012 yılında tarım sektöründe 
kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla çiftçiler için eğitim merkezi platformu 
AgroAkademi’yi kurdu. AgroAkademi için genel müdürlük birimleri ve çiftliklerdeki 
ekipler ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler ve Ziraat Odaları iş 
birliği içinde çalışılıyor. 

AgroAkademi’de, uzman mühendisler ve akademisyenler aracılığıyla çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu çiftçilere meyve yetiştiriciliği ve sürdürülebilir tarım eğitimleri 
veriliyor. Ayrıca nitelikli kadın çiftçi sayısını artırmak amacıyla düzenli eğitimler 
gerçekleştiriliyor. AgroAkademi’de akademisyenler ve uzman mühendisler tarafından 
verilen sürdürülebilir tarım eğitimlerine bugüne kadar 875 çiftçi katıldı. Bölge halkının 
eğitimlere katılması desteklenirken, katılımcıların %75’i kadın çiftçiler oldu. Bu 
eğitimlerle Anadolu Etap; kadın çiftçilerin donanımını artırmayı, kadın işgücünün 
tarım alanında istihdama katılımını desteklemeyi, Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ni 
yaygınlaştırmayı, meyve yetiştiriciliğine yeni ve gelişmiş standartlar sunmayı, ekosistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamayı, ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmayı, 
çiftçiden üreticiye sürdürülebilir bir çalışma sistemi sağlamayı, bölgesel kalkınmaya 
destek vermeyi ve böylelikle geleceğin yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor. 

     Anadolu Etap AgroAkademi 
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Migros, Anadolu’nun kaybolmaya yüz 
tutan tohumlarını korumak ve geleceğe 
taşımak amacıyla Anadolu Lezzetleri 
markasını oluşturdu. Asırlardır bu 
topraklarda var olan, ancak zaman içinde 
farklı sebeplerle ekilmeyen özel tohumları 
ambarlardan çıkartarak üretimine ve daha 
fazla kişiye ulaşmasına destek veriyor. 
Geleneksel yöntemlerle, aslına uygun 
olarak üretilen bu lezzetlerin yeni nesillerle 
buluşmasına aracılık ediyor. 2019 yılında, 
Türkiye’nin yedi bölgesinde 25 yöreye ait yerli tohumların ve özel tariflerin taranması 
sonucunda 54 Anadolu Lezzetleri ürünü müşterilerle buluşturuldu. 

Migros, Anadolu Lezzetleri kapsamında ürün veren tüm tedarikçilerini Tedarikçi 
Geliştirme Programı kapsamına alıyor. Bu tedarikçilerin üretim yerlerinin denetimlerini 
yapıp çıkan sonuçları analiz ediyor. Analiz sonuçlarına göre ürünün geleneksel üretim 
koşullarını değiştirmeden, yasal mevzuat şartları, hijyen uygulamaları, pest kontrol 
uygulamaları, altyapı koşulları gibi konularda temel gereklilik eğitimleri veriyor. Bu 
eğitimler sonrasında tedarikçilerin uygulamalarını takip denetimleri ile kontrol ederek 
sürdürülebilir üretim yapmaları konusunda onları destekliyor.

     Anadolu Lezzetleri Projesi  

Eğitim

Eğitime yapılan yatırımın sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal sorunların çözümünde büyük bir 
rolü olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Grubu’nun 1979 yılında kurduğu sosyal kuruluşu Anadolu 
Vakfı ile eğitimi desteklemek amacıyla birçok proje hayata geçirdik. Anadolu Vakfı; insana yatırımı 
ilke edinen, ortak aklı benimseyen, sosyal etkisi güçlü, kullandığı kaynağı sosyal girişimcilik 
yaklaşımıyla yönetebilen ve kalıcı çözümlerle toplumun daha fazla ve sürekli desteklediği bir sosyal 
değer ve bağışçılık platformu olma hedefine sahip. 

Anadolu Grubu’nun toplum için değer yaratma hedefi doğrultusunda önemli bir yeri bulunan 
eğitim alanında Grup şirketlerimiz de faaliyet alanlarıyla ilişkili olarak projeler gerçekleştiriyor.
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1979 yılında kurulan Anadolu Vakfı, Anadolu Vakfı Burs Programı aracılığıyla ihtiyaç sahibi, 
akademik ve sosyal yetkinlikler açısından başarılı gençlere yüksek öğrenimlerinde karşılıksız 
maddi destek sağlıyor. Yedi yıldır online burs başvuru platformu aracılığıyla 450 bin burs 
başvurusu aldı; 40 yılda Türkiye’nin 81 ilinden gençlere 29 binden fazla burs verdi. Bursu 
gençlere erişim noktasında bir kanal olarak değerlendiren Vakıf, bursiyerlerinin kişisel ve 
kariyer gelişimi için birebir mentorluk desteği de sağlıyor. 

2013 yılında hayata geçirilen Değerli Öğretmenim Projesi ile Anadolu Vakfı, toplumsal 
sorunların çözülmesi için toplumun önemli değişim öğelerinden biri olan öğretmenler ve eğitim 
yöneticileri aracılığıyla farkındalığı artırmayı, yaratıcı ve yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını 
sağlamayı, sosyal girişimcilik ve projeler alanında öğretmenlerin ve dolayısıyla gençlerin 
kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle 
illerde öğretmen, eğitim yöneticisi ve öğrencilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim 
faaliyetleri düzenliyor. Türkiye genelinde 2013-2019 yılları arasında 50 ilde 80 bin öğretmen, 
eğitim yöneticisi ve öğrenciye ulaşıldı ve çalışmalar devam ediyor.

     Anadolu Vakfı Burs Programı   

     Anadolu Vakfı Değerli Öğretmenim Projesi   
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Anadolu Vakfı’nın 2015 yılında başlattığı Eğitimin Yıldızları projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından valilik onayı ile illerdeki tüm resmi eğitim-öğretim kurumlarında gerçekleştiriliyor. 
Proje, okullardaki başarılı projelerin, başarılı öğrenciler ve onlara destek olan öğretmenlerin, 
eğitim görevlisi ve velilerin motivasyonunu artırarak 
başarılarının devamını sağlamak üzere ödüllendirilmesini 
hedefliyor. Aynı zamanda rol model durumundaki okul 
çalışanları, veliler ve okulun diğer paydaşları teşvik edilerek 
okullarda eğitim-öğretim kalitesi artırılıyor, inovasyon ve 
sosyal girişimcilik teşvik ediliyor ve bu sayede ilin gelişimine 
katkıda bulunuluyor.

Anadolu Vakfı’nın 2018 yılında başlattığı 
Anadolu’nun Kadınları projesi, kadınların 
ekonomik hayata dahil olarak kendi 
yeteneklerini keşfetmelerine ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmalarına fırsat 
yaratmayı hedefliyor. Proje, 18-55 yaş 
arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici 
imkânlar sağlayarak ekonomik ve sosyal 
konumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim 
programında girişimci kadınlara finans 
okuryazarlığı, kişisel motivasyon, kişisel 
liderlik, girişimcilik, şirket kurma, Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri, 
Türkiye’deki vergi yapısı ve sosyal güvenlik, inovasyon, iş güvenliği, kalite ve pazarlama gibi 
14 ayrı eğitim başlığı sunuluyor. Proje kapsamında eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra 
danışmanlık desteği de veriliyor. 

Vakıf, bu projeyle kadınların kendilerini geliştirerek aile bütçesine katkıda bulunan, üreten, 
girişimci bireyler haline gelmelerini amaçlıyor. Bunun için geleneksel yöntemleri inovasyonla 
buluşturuyor ve kadınları girişimcilik kavramıyla tanıştırıyor. Nevşehir ve Samsun’dan sonra bu 
çalışmanın Anadolu’nun farklı şehirlerinde yapılması planlanıyor. 

     Anadolu Vakfı Eğitimin Yıldızları Projesi   

    Anadolu Vakfı Anadolu’nun Kadınları Projesi   
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Kırsalda yaşayan ve geçim kaynağı tarım emekçiliği 
olan mevsimlik işçiler, farklı dönemlerde ve farklı 
bölgelerde yetişen ürünlerin hasadında çalışmak üzere 
göç etmek zorunda kalıyor. Tek geçim kaynakları 
çalıştıkları dönemde elde ettikleri gelir olduğu için 
çocuklar da dahil olmak üzere ailenin tüm fertleri 
çalışmaya yöneliyor. Bu durum, çocukların eğitimlerini 
tamamlamaları açısından engel oluşturarak çocuk işçi 
sorununu da gündeme getiriyor. Ayrıca, mevsimlik 
işçiler hasat için gittikleri bölgelerde sağlıklı şartlarda 
barınma ihtiyacını karşılayamıyor, uygun altyapı ve 
hijyen eksikliği nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Anadolu Etap, mevsimlik işçilerin bu 
dezavantajlı durumlarını iyileştirmek; özellikle barınma, eğitim ve sağlık konularında 
çözüm sağlamak amacıyla çiftliklerinde Mevsimlik İşçi Çocukları-MİÇO projesini geliştirdi. 

MİÇO projesi ile Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Anadolu Etap 
çiftliklerinde okul açılarak kesintisiz eğitim veriliyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile 
koordinasyon halinde, eğitim-öğretim yılı içinde Balıkesir ve Çanakkale çiftliklerine 
gelen misafir tarım işçilerinin çocuklarının taşımalı sistem ile eğitimlerine devam etmeleri 
sağlanıyor. Okullar kapandıktan sonra ise Halk Eğitim Müdürlükleri ile söz konusu iki 
çiftlikte açılan okullarda resim, el sanatları, müzik, beden eğitimi ve Türkçe eğitimleri 
veriliyor.

     Anadolu Etap MİÇO Projesi 

Adel Kalemcilik, daha yetkin nesillerin yetişmesine katkıda 
bulunmak için öğretmenlerin gelişimine destek vermek üzere 
izbirakanogretmenler.com platformunu 2019 yılında hayata 
geçirdi. Vizyon geliştiren farklı içerikleriyle, öğretmenlerin eğitim 
modellerine yeni bir bakış açısı kazandırma amaçlı geliştirilen 
platform, öğretmenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve 
5.000 üyeye ulaştı. Platformda sunulan farklı video ve görsel 
anlatım içerikleri sayesinde öğretmenler, müfredatta yer alan 
ders konularını daha ilgi çekici ve yaratıcı şekilde öğrencilerine 
aktarabiliyor.

  Adel Kalemcilik İz Bırakan Öğretmenler Projesi 

http://izbirakanogretmenler.com


Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
68

Adel Kalemcilik, 50 yıldır çocuklara renkleri öğreterek hayallerini yansıtmalarına 
yardımcı oluyor. Bu anlayışla Faber-Castell’in ana sponsoru olduğu Türkiye’nin 
yaratıcılık odaklı ilk çocuk kültür ve sanat festivalinde Yaratıcılık Sokağı ve Özgür 
Yaratıcılık Alanı’nda 4.000’in üzerinde çocuğu ağırladı. Çocuklar ve aileler Faber-
Castell’in atölye ve deneyim alanlarına katılırken, festival kapsamında düzenlenen 
farklı oyun atölye alanları, söyleşiler, gösteri ve konserlerden oluşan etkinliklere de 
katılma fırsatı yakaladılar. 

2012 yılından bugüne Adel Kalemcilik bünyesinde çocukların pedagojik gelişimlerine 
ve yaratıcılıklarına katkı sağlamak amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) 
ile düzenlenen Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin eğitim atölyelerinde, öğretmenlerle 
yaratıcılığın önemi konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yaratıcı Çocuk Yaratıcı 
Beyin Eğitim atölyeleri ile bugüne kadar 9.000 öğretmene eğitim verilerek binlerce 
çocuğun yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlandı. 

 Adel Kalemcilik’ten Çocuklar için Festivaller 

Adel Kalemcilik Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin Seminerleri 
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2018 yılından bu yana İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle her yaştan kadın, erkek 
ve çocuğun yeteneklerini geliştirmek amacıyla Aile Kulüpleri’ni hayata geçiren Migros; 
üreten, değer katan ve gelişen bir toplum için kaynak sağlıyor. Türkiye’de 27 noktadaki 
Migros mağazalarında yer alan Aile Kulüpleri’nde, ücretsiz olarak meslek edindirme ve 
yetenek geliştirme kursları veriliyor ve aynı ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme 
imkânı sunuluyor. 

Aile Kulüpleri’nde pastacılık ve aşçılık, ebru sanatı, ahşap boyama, diksiyon, işaret dili, 
pilates, yabancı dil, diksiyon, fotoğrafçılık ve robotik kodlama gibi 92 farklı alanda 
eğitim veriliyor. 

Üyelerinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Aile Kulüpleri, kadınların hayata daha 
fazla ve aktif şekilde katılmasına, kişisel gelişime yatırım yapmasına, meslek sahibi 
olmasına ve çocukları için daha güçlü birer rol model oluşturmalarına destek veriyor. 
Aile Kulüpleri’ne gelerek bu kurslarda edindikleri bilgi ve beceriler ile aldıkları Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla kendi işlerini kuran kadınların sayısı her geçen gün 
artıyor. 

Çocukların gelişimine de katkı sağlamayı amaçlayan Aile Kulüpleri’nde, çocuklara 
yönelik resim, müzik, satranç gibi eğitimler sunuluyor. Bununla birlikte, kodlama, 
sürdürülebilirlik ve sıfır atık ile ilgili atölye çalışmaları da düzenlenerek çocukların bilgi ve 
hayal gücü geliştiriliyor. Aile Kulüpleri ile son iki senede 250 bin eğitim gerçekleştirildi.

     Migros Aile Kulüpleri  
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Coca-Cola İçecek, Türkiye, Kazakistan ve Irak’ta gerçekleştirilen 3.2.1.Move projesi 
kapsamında beden eğitimi öğretmenleri tarafından geliştirilen ve uygulanan yerel projelerle, 
devlet okullarını öğrencilerin fiziksel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek şekilde geliştiriyor. 
2018 yılına kadar Türkiye’de 15 ildeki 131 devlet okulundan 152 beden eğitimi öğretmeninin 
desteği ile gerçekleştirilen projede, öğrencilere spor ekipmanları sağlanarak yeni spor tesisleri 
kuruldu ve mevcut olanlar yenilendi. Bugüne kadar projeyle 125 bin gence ulaşıldı. Ayrıca proje 
kapsamında, sosyal ve çevresel sorunları çözmeye odaklanan genç girişimcilere mentorluk ve 
finansal destek sağlanıyor.

     Coca-Cola İçecek 3.2.1. Move Projesi  

Sağlık

Anadolu Grubu olarak sağlık alanındaki yatırım ve faaliyetlerimizi Anadolu Vakfı’na bağlı olan 
Anadolu Sağlık Merkezi öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Merkez, 2005 yılından bugüne sağlığın 
merkezi olma vizyonuyla yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara uzman kadrosu ve son teknolojiyle 
dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor, aynı zamanda toplumun sağlık konusundaki 
farkındalığını artıracak çalışmalar yürütüyor. Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi bünyesinde 
toplamda 50 bine yakın ihtiyaç sahibine 600 binin üzerinde bedelsiz sağlık hizmeti sağladı.

binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti 600 verdi. 

Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi’nde bugüne kadar 
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Johns Hopkins Medicine ile eğitim ve kalitenin geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği içinde 
çalışan 201 yatak kapasitesine sahip hastane, JCI (Joint Commission International) Hastane 
Akreditasyonu, OECI (Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği) Akreditasyonu, Planetree Hasta Odaklı 
Bakım Altın Akreditasyonu, ESMO (Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği) Sertifikasyonu ve ISO Kalite ve 
Güvenlik Yönetim Sistemi Akreditasyonları (ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001-
2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği) ile hizmet veriyor.

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında Anadolu 
Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi, farkındalık 
yaratarak bugüne kadar milyonlarca insana ulaştı. Her yıl tüm dünyada kutlanan Meme 
Kanseri Farkındalık Ayı olan ekim ayında Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines 
EuroLeague’deki iç saha maçında hava atışı gönüllü bir ünlü tarafından Pembe Top 
ile yapılıyor. Bugün Türkiye’de meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen 
Pembe Top, her ekim ayında tekrar sahaya iniyor ve erken tanı mesajlarını milyonlara 
ulaştırıp bu konuda bilgilendirme yapıyor. Farklı sektörlerden partner ve markalar da 
dahil edilerek projenin etkisi genişletiliyor.

    Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile Pembe Top Sahada 

Spor 

Anadolu Efes Spor Kulübü aracılığı ile Türk basketbolunun gelişmesine uzun yıllardır katkı veriyoruz. 
1976 yılında kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türkiye’de takım sporları tarihinde Avrupa’da 
elde edilen ilk kupa olan FIBA Koraç Kupası’nı 1996 yılında müzesine götürdü ve 2019 yılında 
kulüp, tarihinde ilk kez EuroLeague ikincisi oldu. Ülkemizi Avrupa kupalarında en çok temsil eden 
basketbol takımı olan Anadolu Efes, aynı zamanda Avrupa basketbol liglerinde 500 maç barajını 
geçen Türkiye’den ilk takım oldu. 

Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı takımlarında bugüne kadar binlerce sporcu nitelikli basketbol 
eğitimi aldı, basketbol okullarında ise Türkiye’nin dört bir yanında ve KKTC’de on binlerce gencin 
basketbolla tanışması sağlandı. Altyapı takımlarımız bugüne kadar küçükler kategorisinde 15, 
yıldızlar kategorisinde 17 ve gençler kategorisinde 20 kez Türkiye Şampiyonu ve bir kez de 
Basketbol Gençler Ligi şampiyonu olarak altyapı kategorilerinde de rekorları elinde bulunduruyor.
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Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish 
Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal 
sorumluluk programı One Team kapsamında 
gerçekleştirdiği projesine geçtiğimiz yıl 
da devam etti. Özel Olimpiyatlar Türkiye, 
Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği iş birliğinde sekiz hafta boyunca 
20 özel sporcuyla gerçekleştirilen proje ile 
sürdürülebilir sosyal gelişim ve farkındalık 
yaratılması hedeflendi. Kulüp, özel sporculara basketbol çalışmaları aracılığıyla kişisel 
gelişim becerileri kazandırdı ve toplumun bir parçası haline getirilmeleri için adım atarak 
bu konuda farkındalık yarattı. 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen proje, EuroLeague 
ve EuroCup’ta yer alan 40’tan fazla kulübün projeleri arasından en iyi seçilerek EuroLeague 
Altın Ödülü’ne layık görüldü. Böylece bu ödül, ilk kez bir Türk kulübü tarafından kazanıldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu 
Etap iş birliğinde gerçekleştirilen ve 
Anadolu Etap’ın MİÇO projesinin devamı 
niteliğinde olan MİÇO Sahada projesi ile 
Anadolu Etap’ın Çanakkale ve Balıkesir 
çiftliklerindeki 109 mevsimlik tarım 
işçisinin çocuklarına (MİÇO), dört hafta 
boyunca süren iletişim kurma, takım 
çalışması, odaklanma, problem çözme 

gibi konularda eğitimler verildi. Eğitimler sonucu gerçekleştirilen çalışmalar ve anketler 
sonucu MİÇO’ların sosyal beceriler kazandıkları gözlemlendi. 

    One Team 

    MİÇO Sahada 

Migros, uzun yıllardır sürdürdüğü Özel Sporculara Özel Destek kampanyasını 2016 
yılı itibarıyla Minik Sporcular projesine dönüştürdü. Migros mağazalarında satılan 
Procter&Gamble ürünlerinden elde edilen gelirin bir bölümünün Özel Olimpiyatlar 
Türkiye Komitesi’ne bağışlanmasıyla 2-7 yaş arasında özel eğitime ihtiyaç duyan 
çocukların koordinasyon becerilerinin artmasına ve yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşmelerine 
olanak sağlanıyor. 16 yılda 11 milyon Migros müşterisinin katkısıyla, 6.238 özel genç 
ve çocuğun spor ile tanışmasına destek olundu.

     Migros ile Minik Sporcular Projesi   
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Kültür-Sanat 

Anadolu Grubu olarak toplumsal gelişimde kültür-sanatın önemli bir rolü olduğuna inanıyor ve 
toplumun her kesiminin kültür-sanat aktivitelerine ulaşmasını önemsiyoruz. Grup şirketlerimiz 
aracılığıyla sinema, tiyatro, müzik alanındaki kültürel faaliyetleri destekliyoruz.

Türkiye’nin kültür-sanat hayatına değer katan İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı (İKSV) ile Anadolu Efes, 1987 yılında İstanbul Film Festivali ile 
başlayan birlikteliğine devam ediyor. Anadolu Efes, 2019 yılında 
kapsamı genişletilerek devam eden iş birliğinde, Uluslararası 
İstanbul Film Festivali, İstanbul Caz Festivali, Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali’ne 
destek oluyor ve festivallerdeki birçok platformda ve atölyelerde 
çağdaş sanatçıların arkasında durmaya devam ediyor. 

Anadolu Efes 2018 yılında, genç tiyatrocular ile tiyatro topluluklarını 
desteklemek ve başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm 
sanatseverlerin kaliteli yapımları uygun fiyatlı biletlerle izlemelerine 
imkân sağlamak amacıyla Anadolu Efes Mavi Sahne adı altında bir 
kültür-sanat platformu kurdu. Üniversite öğrencileri Mavi Sahne 

oyunlarını, ortalama 75 TL olan öğrenci bileti yerine Anadolu Efes’in katkısıyla 15 TL’ye 
seyrediyor. DasDas iş birliğiyle gerçekleşen Mavi Sahne, ilk iki sezonunda 4.000’i üniversite 
öğrencisi binlerce tiyatro severi ağırladı. 

Anadolu Efes, Türkiye tiyatrosunu 28 yıldır destekliyor. 
Ülkemizde tiyatro ve sinema dallarında oyuncu ödülleri veren 
tek organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu 
Ödülleri’ne ilk günden (1996) beri destek oluyor; genç 
tiyatro topluluklarını desteklemek üzere her sene Anadolu 
Efes Özel Ödülü veriyor. Bununla birlikte, belediyelerin şehir 
tiyatroları ile özel tiyatrolarda toplamda 1.000’in üzerinde 
oyuna destek oluyor. Zengin Mutfağı ve Westend/Batının 
Sonu, bu yıl desteklediği oyunlar arasında yer aldı.

    Anadolu Efes ile İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) İş Birliği 

Anadolu Efes Mavi Sahne 

   Anadolu Efes’ten Tiyatroya 28 Yıldır Kesintisiz Destek 
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Turizm

Ülkemizin kültürel değerlerini korumak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 
sürdürülebilir turizme destek oluyoruz. Anadolu Efes, 2007 yılından bugüne T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’yla (UNDP) ortak yürüttüğü Gelecek Turizmde 
projesi ile Türkiye’de sürdürülebilir turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer 
edinmesini ve girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulmasını amaçlıyor.  Sürdürülebilir 
turizm, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin korunduğu ve aynı zamanda 
ziyaret edilen bölgede yaşayan insanların ve turistlerin ekonomik ve sosyal gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde yönetildiği bir turizm yaklaşımıdır. 

Projenin ilk beş yılında Doğu Anadolu’daki Çoruh Vadisi merkezli turizm eksenli bir çalışmaya 
odaklanıldı. Anadolu Efes, 2013 yılından beri her yıl üç projeye fon veriyor; danışmanlık, mentorluk 
ve iletişim desteğiyle projelerin uygulanabilir ve devamlı olmasını sağlıyor. Gelecek Turizmde 
kapsamında bugüne kadar 16 projeyi destekledi, yaklaşık 200 bin kişiye ulaştı ve 300 kadın 
için doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yarattı. 600 sivil toplum kuruluşuna destek oldu ve 23 
üniversite ile iş birliği yaptı. 

70 ayrı ülkeden öğretim üyesinin makalelerinin yer aldığı, CSR 2.0 Approach to Corporate 
Governance (Kurumsal Yönetim Yaklaşımı) çalışmasında Gelecek Turizmde, en iyi sürdürülebilir 
turizm uygulaması, Anadolu Efes ise örnek kurum olarak gösterildi.

projeyi destekledi16
Anadolu Efes, Gelecek Turizmde ile 

ve 200 bin kişiye ulaştı.
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Çevresel Etkilerimizi 
Yönetiriz 
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Çevresel Etkilerimizi 
Yönetiriz 

İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, plastik kirliliği gibi küresel ölçekteki sorunların çevre üzerinde 
yarattığı baskı, nüfus artışı ile birlikte giderek daha kritik hale geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
Küresel Riskler Raporu’nda3 en önemli riskler arasında iklim değişikliği, aşırı hava olayları, su krizi 
ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevresel riskler yer alıyor. Şirketlerin, devamlılıkları için çevresel riskleri 
etkin şekilde yönetmeleri, fırsatları değerlendirerek ortak değer yaklaşımıyla çevre ve paydaşları 
için fayda üretmeleri önemli rol oynuyor. 

19 ülkede dokuz farklı sektörde faaliyet gösteren bir Grup olarak geniş bir ekosistem ile etkileşim 
içindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde birlikte yaşadığımız toplumlara ve çevreye karşı 
sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, çevresel etkilerimizi en aza indirmek için 
Grup genelinde benimsediğimiz bir Çevre Politikası oluşturduk. Politika hazırlama aşamasında; 
temel amacı iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında köprü kurmak olan Hedefler 
için İş Dünyası platformu başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların görüşünü aldık.

Çevre Politikası kapsamında, ulusal/uluslararası çevresel yasal düzenlemelere göre bu etkileri 
stratejik bir şekilde yönetiyor, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda performansımızı iyileştirerek 
etkilerimizi azaltıyoruz. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı 
çalışmalarımıza yön veriyor. Her Grup şirketi, bu alandaki çalışmalarını kendi sektörel risklerini 
belirleyerek etkin şekilde yönetiyor. Çevre yönetiminde öncelikli olarak iklim değişikliği ve enerji, 
su ve atık sular ile ambalaj atığı konularına odaklanıyoruz. 2019 yılında toplam çevre yatırımlarımız 
ve harcamalarımız 24,5 milyon TL’ye ulaştı.

Çevresel etkileri yönetmek üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan Temiz Su ve Sanitasyon (6), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), İklim Eylemi (13), 
Sudaki Yaşam (14) ve Karasal Yaşam’a (15) katkı sağlıyoruz. 

Herkes için erişilebilir su ve atık su 
hizmetlerini ve sürdürülebilir su 
yönetimini güvence altına almak

Sürdürülebilir üretim ve tüketim 
kalıplarını sağlamak 

Karasal ekosistemleri korumak, 
iyileştirmek ve sürdürülebilir 
kullanımını desteklemek; 
sürdürülebilir orman yönetimini 
sağlamak; çölleşme ile mücadele 
etmek; arazi bozunumunu 
durdurmak ve tersine çevirmek; 
biyolojik çeşitlilik kaybını 
engellemek

İklim değişikliği ve etkileri ile 
mücadele için acilen eyleme 
geçmek 

Sürdürülebilir kalkınma için 
okyanusları, denizleri ve deniz 
kaynaklarını korumak ve 
sürdürülebilir kullanmak

3 Küresel Riskler Raporu, Dünya Ekonomik Forumu, 
2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

AG Anadolu Grubu Holding Çevre 
Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.anadolugrubu.com.tr/Upload/Docs/AG%20Anadolu%20Grubu%20Holding_%C3%87evre%20Politikas%C4%B1.pdf
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İklim Değişikliği ve Enerji

En önemli küresel çevre sorunlarından biri olan iklim krizi ile mücadele konusunda uluslararası 
seviyede hükümetleri ve özel sektörleri etkileyen kararlar alınıyor. 2015 tarihli Paris Anlaşması,4 
Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında oluşturduğu Avrupa Yeşil Düzen (European Green Deal)5  
planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere uluslararası gelişmeler doğrultusunda 
iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyoruz.

Şirketlerin hem faaliyetlerinin devamlılığını güvence altına almak hem de çevreye ve paydaşlara 
karşı sorumluluklarını yerine getirmek için iklim kriziyle mücadeleye katkı vermeleri ve daha aktif 
rol almaları gerekiyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının su kaynaklarını ve tarımsal 
faaliyetleri olumsuz etkilemesi; faaliyet gösterdiğimiz tarım, perakende, meşrubat ve bira başta 
olmak üzere tüm sektörler için riskler barındırıyor. Anadolu Grubu’nda İcra Başkanı’nın başkanlık 
ettiği iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu Sürdürülebilirlik Komitesi, Holding ve Grup 
şirketlerinin faaliyetlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçişini sağlayacak üretim modellerinin 
uygulanmasını destekliyor. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası politikaları ve gelişmeleri takip 
ediyor, gündeme uyum sağlayacak şekilde hareket ediyoruz.

Grup genelinde sera gazı salımlarını düzenli olarak hesaplıyor ve azaltma hedefimiz doğrultusunda 
projeler hayata geçiriyoruz. Son üç yıl içinde büyümeye devam etmemize karşın, toplam sera gazı 
salımlarını aynı seviyelerde tutmayı başardık. 2019 yılında toplam sera gazı salımları 1,9 milyon 
ton CO2 oldu. Enerji yoğunluğu 0,56 MWh/TL olurken, sera gazı yoğunluğu ise 0,036 ton CO2e/
TL şeklinde gerçekleşti. 

Sera gazı salımları dışındaki hava salımlarını da ölçüyor, izliyor ve azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. 
2017 yılına kıyasla bu yıl NOx salımları %46 azalarak yaklaşık 721 bin kg, SOx salımları da %58 
azalarak 229 bin kg oldu.

4 Devletler, küresel sıcaklık artışını 1,5°C’de tutmak için Paris Anlaşması doğrultusunda oluşturulan platform ve girişimler aracılığıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
sınırlandırmayı hedefliyor. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
5 Avrupa Komisyonu, Yeşil Düzen ile 2050’ye kadar karbon-nötr yeşil ekonomiye geçmeyi planlıyor. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros, iklim değişikliği ile 
mücadele konusundaki çalışmalarını, uluslararası platformda 
alanının en itibarlı kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne 
(Carbon Disclosure Project-CDP) her yıl raporluyor. 2019 yılında 
CDP İklim Değişikliği programında “A-” notu alarak lider 
şirketler arasında yer alan Migros, sürdürülebilirlik alanında öncü 
olmaya devam ediyor. Coca-Cola İçecek ve Migros ayrıca Karbon 
Saydamlık Projesi’nin Su Programına da raporlama yapıyor.    

   Karbon Saydamlık Projesi 
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Anadolu Motor’un İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle 
uluslararası standartlara uyumlu düşük emisyonlu dizel motor geliştirme projesi, 
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nca onaylandı. Proje ile 24 
ay gibi kısa bir sürede üretimi yapılan motorların yanma verimliği artırılarak sera gazı 
salımlarının azaltılması hedefleniyor. 

Çelik Motor, KIA’nın global çaptaki elektrikli araç üretimi stratejisi çerçevesinde hayata 
geçirdiği Plan S kapsamında 2025 yılına kadar 11 elektrikli model geliştirmeyi ve 
satışlarının %25’ini elektrikli araçlardan sağlamayı hedefliyor. KIA Türkiye ise global 
stratejiyle paralel olarak alternatif yakıtlı model çeşitliliğini ve pazar payını artırmayı 
planlıyor. Düşük emisyon değerli ve çevre ile uyumlu araçları Türkiye pazarına sunarak 
elektrikli araç sektöründe öncü marka olmayı hedefleyen KIA, Niro modelinin hibrit 
versiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

     Anadolu Motor: Düşük Emisyonlu Dizel Motor Geliştirilmesi  

     Çelik Motor KIA Alternatif Yakıtlı Ürün Stratejisi  
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Coca-Cola İçecek, çevresel etkisini azaltmak amacıyla çevre dostu 
soğutucular alıyor. HFC gazı içermeyen bu soğutucuların küresel 
ısınmaya etkisi, normal soğutucularla karşılaştırıldığında 1.000 kat daha 
az oluyor. 2019 yılı itibarıyla, Türkiye’deki soğutucularının %62’sinin 
LED ışığı donanımı bulunuyor, toplam soğutucuların %75’ini HFC 
gazı içermeyen soğutucular; %90’ını ise Enerji Yönetimi Aracı (Energy 
Management Device-EMD) sayesinde %42 enerji tasarrufu sağlayan 
soğutucular oluşturuyor.

     Coca-Cola İçecek’ten Çevre Dostu Soğutucular   

Perakende operasyonlarında sera gazı salımına yol 
açan önemli başlıklardan biri soğutma sistemlerinde 
yaşanan gaz kaçakları. Migros, dağıtım merkezleri ve 
mağazalarındaki soğutma sistemlerinde HFC kullanımını 
azaltmak amacıyla patenti kendine ait sulu soğutma 
sistemini hayata geçirdi. Böylece soğutucu dolaplarda su 
dolanıyor ve gaz yalnızca suyu soğutmak için kullanılıyor. 
Bu sayede %90’a yakın gaz tasarrufu sağlanıyor.

     Migros Sulu Soğutma Sistemi    

Anadolu Efes, Adana, İzmir ve Ankara fabrikalarında kullanılan LPG’li forkliftlerin yerine 
elektrikle çalışan forkliftlere geçiş yaparak egzoz gazı salımını ortadan kaldırdı ve bu 
sayede sera gazı salımlarını azalttı. Proje ile çevresel etkileri daha da azaltmayı sağlayan 
teknolojiye geçilerek maliyetler düşürüldü. 

   Anadolu Efes Elektrikli Forklift  
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Anadolu Etap, Mersin fabrikasında 2019 yılında LED dönüşümünü gerçekleştirerek, 
sürekli aydınlatma ihtiyacının olduğu bazı bölümlerde akkor flamanlı ve floresan 
lambaları, halojen projektörleri, LED aydınlatma sistemleri ile değiştirdi. Projede, 
aydınlatma ihtiyacının daha az enerji ile sağlanıp maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. 
Değişim yapılan kısımlarda yılda yaklaşık 75.000 kWh olan enerji kullanımı 28.000 
kWh’a indirilirken, aydınlatma maliyetlerinde yılda 30.000 TL tasarruf edildi. 

Grup Genel Merkez binasında, çevreye olan etkileri azaltmak 
üzere sera gazı salımlarını düşürecek ve enerji verimliliğini 
sağlayacak proje ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Enerji Kimlik 
Belgesi, LED aydınlatma, ısı kayıplarına yönelik termal kamera 
kullanımı, kazan sistemi, yazlık dönemde uygulanmak üzere 
sistem modernizasyonu, sensör uygunluğu ölçümleri gibi yenilikçi 
uygulamalarla enerji kullanımında tasarruf sağlayarak sera gazı 
salımını azaltıyoruz.

     Anadolu Etap LED dönüşümü  

     Genel Merkez Binası Enerji Verimliliği  

Atık Yönetimi

Endüstriyel faaliyetler, tüketici davranışları, demografik değişim gibi sebeplerle atıklar ve plastik 
kirliliği artıyor. Dünyanın karşılaştığı en önemli çevresel sorunlardan biri haline gelen atıklarla 
mücadelede özel sektöre büyük sorumluluk düşüyor. Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden 
biri olan atıkların yönetiminde şirketlerin sadece kendi üretimlerinden kaynaklanan atıkların 
değil, tüketimden dolayı ortaya çıkan atıkların azaltılması için de paydaşlarını sorumlu tüketime 
teşvik etmesi gerekiyor. Anadolu Grubu’nun en büyük paya sahip olduğu bira, meşrubat ve 
perakende sektörlerinde plastik ve endüstriyel atıkların doğru şekilde yönetilmesi, faaliyetlerden 
kaynaklanan çevresel etkileri azaltmamızda önemli rol oynuyor. 

Grup olarak öncelikli gördüğümüz atık yönetimi kapsamında atıkları mümkün seviyede 
kaynağında azaltıyor, geri dönüşüm teknikleri uyguluyor ve çevreye zarar vermeyecek şekilde 
tasfiye etmek için gerekli insan, teknoloji ve finansman kaynağı sağlıyoruz. AG Anadolu Grubu 
Holding Atık Yönetimi Prosedürü doğrultusunda atıkları en etkin şekilde yönetiyoruz. 

2019 yılında Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD 
tarafından plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne 
üye olduk.
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Grup genelinde atıkların %84’ünü tehlikesiz, %16’sını ise tehlikeli atıklar oluşturuyor. Atıkları 
geri dönüştürerek farklı şekiller ve işlemlerle geri kazandırıyoruz. 2019 yılında tehlikesiz atıkların 
%88’ini geri dönüştürdük ve %7,1’ini düzenli depolama ve katı atık sahasına gönderdik. Tehlikeli 
atıkların ise %98,8’ini enerji amaçlı geri kazandık.

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne üye olduk.

2019 yılında plastik kirliliğiyle mücadeleye destek vermek için 

%84

%16

Atıkların Kategoriye Göre Dağılımı

Tehlikesiz Atıkların Dağılımı

Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

Geri dönüştürülen

Enerji amaçlı geri kazanılan, tekrar kullanılan, kompostlanan

Gıda atığı

Diğer

%7

%88

%3
%1
%1
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Coca-Cola İçecek, sürdürülebilir ambalajlama stratejisi doğrultusunda 2008 yılından bugüne 
şişelerde kullanılan ambalaj miktarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. 2015 yılından beri 
fabrikalarda geliştirdiği iyi uygulamaları, diğer ülke operasyonlarıyla paylaşarak yaygınlaştırıyor. 
Birincil ve ikincil ambalajların ölçü, kalınlık ve miktarını azaltmaya yönelik bu uygulamalar 
sayesinde sekiz yılda yaklaşık 15.000 ton ham madde tasarrufu sağlandı ve dağıtım 
aktivitelerinden kaynaklanan sera gazı salımının azaltılmasına katkıda bulunuldu.

     Coca-Cola İçecek Lightweight Projesi   

Coca-Cola İçecek, 2019 yılında Elazığ’da yer alan Hazar 
Damla Su Fabrikası’nda sıfır atık ile üretime başladı. 2018’de 
Elazığ, Çorlu ve Ankara fabrikalarında da sıfır atık statüsünde 
üretime başlayan şirket, bu uygulamayı Türkiye’deki 10 
fabrikasında hızla yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Migros, 2019 yılında Şekerpınar Dağıtım Merkezi’ne 
Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı ve tüm tesislerine bu belgeyi almayı hedefliyor. 
2010 yılından bugüne, mağazalarına kurduğu atık toplama üniteleri ile müşterilerinin 
atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmasına destek oluyor. 2019 yılında toplam 
17.173 ton ahşap, kâğıt, karton, metal, plastik ve cam geri dönüşüme kazandırıldı. Geri 
dönüşümü sağlanan ahşap, kâğıt ve karton ürünleri ile 89.806 ağacın kesilmesi önlendi. 
30 ton bitkisel atık yağ toplanıp lisanslı firmalara teslim edildi. Aynı zamanda TURMEPA 
Deniz Temiz Derneği aracılığıyla denizlerin temizlenmesine katkı sağlandı. Piller Migros’a 
Sütler Çocuklara projesiyle Migros mağazalarında toplanan ve Taşınabilir Pil Üreticileri 
ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) gönderilen 1 ton pile karşılık 1 litre Migros marka süt, 
Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlandı. 2020 yılında da 
devam edecek proje kapsamında 2019 yılında 4.115 litre süt bağışı yapıldı.

     Sıfır Atık Projeleri  
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Migros, görsel açıdan satış standartlarını karşılamayan ancak besleyiciliğini koruyan 
ve tüketime uygun gıda ürünlerini, web tabanlı bir bağış platformu üzerinden ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyor. 2017 yılında Türkiye’de ilk kez Fazla Gıda iş birliğinde hayata 
geçirdiği bu yeni nesil uygulama sayesinde, bağışlanabilir durumdaki gıda ürünleri ile 
ihtiyaç sahiplerinin talepleri aynı platformda eşleşiyor. Böylece, bağışlanan gıdalar doğru 
adreslere, doğru miktarda ulaştırılıyor. Meyve–sebze ve kuru bakliyat ürünlerinin dahil 
edildiği sistem sayesinde ürünler günlük olarak gıda bankaları ve sosyal marketlere 
ulaştırılabiliyor. Migros, 2019 yılında 1.424 ton bağış yaparak proje başından itibaren 
4 milyonu aşkın öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına destek oldu.

2014 yılından bugüne yürütülen Kalan Tazeler Küçük 
Dostlarımıza projesiyle Migros mağazalarında son 
kullanım tarihi yaklaşan ancak hala tüketilebilir olma 
özelliğini koruyan gıda ürünleri, HAYTAP (Hayvan 
Hakları Federasyonu) aracılığıyla sokak ve orman 
hayvanlarının beslenmesi için bağışlanıyor. Proje 
kapsamında, 2019 yılında 873 ton gıda desteği yapıldı. 
Bugüne kadar toplamda 1.896 ton gıda yardımı ile zor 
durumdaki hayvanların beslenmesine katkı sağlandı.

     Migros Gıdaya Saygı Projesi    

     Migros’tan Hayvanlar için Gıda Bağışı    
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Su Yönetimi

Suyun aşırı ve plansız kullanımı ve nüfus artışı günümüzde su ekosistemlerini olumsuz etkiliyor. 
Küresel olarak karşı karşıya olduğumuz su sorununun etkisi sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda 
gözlemleniyor. Su kaynaklarının azalması bugün, toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçları ile iş 
dünyasının faaliyetleri karşısında risk oluşturan önemli çevre sorunları arasında yer alıyor.

Su yönetimine öncelikli konu olarak odaklanıyoruz, çünkü faaliyet gösterdiğimiz sektörler su 
kaynaklarının azalmasından farklı seviyelerde etkilenirken, bu sektörlerin su konusundaki etkileri 
de değişiyor. Bira, meşrubat, perakende, tarım, enerji ve sanayi grubunun iş modelinde temel 
doğal kaynak olarak su önem teşkil ediyor. Buna paralel olarak, suyu ham madde olarak veya 
üretim süreçlerinde kullanan şirketlerimiz, su kaynaklarının doğru şekilde yönetilmesi konusundaki 
sorumlulukları doğrultusunda hareket ediyor. Grup olarak yasal yönetmelikler ile uyumlu bir 
şekilde su kaynaklarını etkin yönetiyoruz. Bu kapsamda su tüketimini ve atık suları en az seviyeye 
indirmeye ve su emisyonlarının kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. 

2019 yılında kullandığımız su kaynaklarının %30’unu şebeke suyu ve %32’sini yeraltı suyu 
oluşturdu. 2019 yılında toplam atık su miktarımız %50 olurken geri kazanıp tekrar kullandığımız 
su miktarı %5 olarak gerçekleşti.

%38

%30

Kaynağına Göre Su Kullanım Oranları

Şebeke Suyu Yeraltı Suyu Diğer

%32
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Anadolu Efes, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate destekçileri 
arasında yer alan ilk Türk şirketi oldu. CEO Water Mandate 
bildirisi, günümüzde giderek önem kazanan su konusunda 
sürdürülebilir çözümler üretilmesi için iş dünyası liderlerini 
bir araya getiriyor. Anadolu Efes, CEO Water Mandate 
destekçileri arasına katılarak sektörüne öncülük ediyor, su 
konusundaki bu önemli uluslararası inisiyatifin paydaşı olarak 
dünyanın her yerinde eşzamanlı sürdürülen su koruma 
politikalarına, şirket taahhütleriyle destek veriyor.

   Anadolu Efes-The CEO Water Mandate   

Coca-Cola İçecek’in faaliyet gösterdiği Pakistan’da temiz içme suyunun eksikliği 
önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi’ne göre 
toplumun %44’ünün temiz içme suyuna erişimi bulunmuyor. Bir diğer araştırmaya 
göre ise ülkede ölümlerin %33’ü su kaynaklı hastalıklar olan kolera, dizanteri ve hepatit 
nedeniyle gerçekleşiyor. Toplumda temiz içme suyu ihtiyacı olduğunu gören Coca-Cola 
İçecek, uluslararası kurumlar olan Clean Water Trust, Doğal Yaşamı Koruma Derneği 
(WWF), Rotary Pakistan iş birliğinde başlattığı Paani İnisiyatifi ile dezavantajlı bölgelere 
istasyonlar kurarak temiz içme suyuna erişim sağlıyor. Her istasyon saatte 2.000 litre 
temiz suya erişime imkân veriyor, her gün 20 bin kişiye temiz su sunuyor. Kurulduğu 
günden bugüne 900 bin kişinin temiz suya erişimini sağlayan Paani, geçtiğimiz beş yıl 
içerisinde 28 fabrika kurdu ve 4 yeni fabrika kurmayı amaçlıyor.

     Coca-Cola İçecek Güvenli Su İnisiyatifi: Paani   



Anadolu Grubu
Sürdürülebilirlik Raporu

2019
86

Biyoçeşitlilik

Günümüzün önemli çevre sorunlarından biyolojik çeşitlilik kaybı, ağırlıklı olarak insan faaliyetlerinden 
kaynaklanıyor. Bu sorun, ekosistemlerin bozulmasına ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının 
artmasına neden oluyor. 

Biyoçeşitliliğin korunması, Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir yere 
sahip. Biyoçeşitlilik yaklaşımımız ise Grup genelinde faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin 
değerlendirilmesi, raporlanması, denetlenmesi ve izlenmesi üzerine kurulu. Birleşmiş Milletler 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gerekliliklerine uygun şekilde hareket ediyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz başta bira, meşrubat, perakende ve tarım sektörlerinin devamlılığı ile 
biyoçeşitliliğin korunmasının birbiriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Anadolu Grubu’nda doğal 
kaynakları etkin kullanarak biyoçeşitliliği koruyor ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Sivil 
toplum kuruluşları ile çalışarak yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik aksiyonlar geliştiriyoruz. Bu 
kapsamda AG Anadolu Grubu Holding olarak Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile gerçekleştirdiğimiz 
iş birliği kapsamında, Anadolu Etap’ın Konya Karapınar Çiftliği etrafında Türkiye biyolojik 
zenginliğinin bir göstergesi olan Anadolu yer sincabı türünün korunması ve devamlılığını 
sürdürmesine katkıda bulunmak üzere bir biyoçeşitlilik projesi yürütüyoruz. Uluslararası Doğa 
Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde tehlikeye yakın kategoride sınıflandırılan, biyoçeşitlilik 
ve ekolojik dengenin sağlanması açısından oldukça önemli bir tür olan Anadolu yer sincabının 
popülasyonu dünya genelinde azalıyor. Bu türün habitatının tarım arazisine çevrilmesi ve bilinçsiz 
şehirleşmenin, iklim değişikliğinin öngörülen olumsuz etkilerini artıracağı belirtiliyor. Anadolu yer 
sincabı koruma projesiyle; biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, 
verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetiminin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz.

Grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilişkili biyoçeşitlilik projeleri yürütüyor. Anadolu 
Etap, Sürdürülebilir Tarım İlkeleri ile biyoçeşitliliği koruyan tarım uygulamalarını iş modeline 
entegre ederken aynı zamanda tarlalarının çevresindeki biyoçeşitliliği korumak için çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Migros, onarıcı tarım uygulamaları ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çoklu 
paydaş girişimlerinde yer alarak biyolojik çeşitliliği yeniden canlandırmayı ve tarımsal değer zincirini 
dönüştürmeyi hedefliyor. 
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Migros, 2019 yılında biyoçeşitlilik için iş dünyasının 
farklı aktörlerini bir araya getiren One Planet Business 
for Biodiversity (OP2B) koalisyonuna üye 21 şirketten 
biri oldu. Birleşmiş Milletler İklim Haftası’nda lansmanı 
yapılan OP2B koalisyonunda yok olmak üzere olan 
biyolojik çeşitliliği yeniden canlandırmak ve korumak için 
kendi değer zincirlerinde dönüşüm yapmayı hedefleyen 
tarım odaklı şirketler bulunuyor. Koalisyonda onarıcı 
tarım uygulamalarının çoğaltılması, değerli tohumlarla 
ürün çeşitliliğinin artırılması ve ormansızlaşma ile 
mücadele olmak üzere üç ana konuda çalışmalar 
yapılıyor. Migros, İyi Tarım Uygulamaları ile Onarıcı 
Tarım; Anadolu Lezzetleri, Ata Tohum ve Anadolu 
Çiftliği belgesel çalışması ile ürün çeşitliliğinin artırılması 
konularına destek veriyor.

     Migros OP2B Üyesi    

Anadolu Etap, oluşturduğu Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ne uygun olarak, faaliyet 
alanlarında biyoçeşitliliğin korunması, zenginleştirilmesi ve yaşam alanlarının geliştirilmesi 
için çalışmalar yapıyor. Urfa, Adana ve Çanakkale çiftliklerinde kurulu deneme 
parsellerinde 60’tan fazla deneme çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerin, bölgenin iklim ve 
toprağına adaptasyonunun sağlanması için çalışmalar yürütüyor. Çeşitliliğe sahip ürünler 
yetiştirerek tüketicilere daha farklı ve kaliteli tatlar sunarken aynı zamanda bölgenin 
biyoçeşitliliğine de katkı sağlıyor.

Balıkesir ve Çanakkale çiftliklerindeki meyve ağaçları ise 
etrafına başka ağaç türleri dikilerek doğal yöntemlerle 
rüzgârdan korunuyor. Ayrıca bu çiftliklerde bulunan 
çınar ağaçları ve Truva meşeleri koruma altına alınarak 
doğanın mirasına sahip çıkılıyor. Çiftliklerde 100 
adet kuş yuvası, 4.000 kovan arı ile doğal ekosistem 
sürdürülüyor. Feromon tuzakları kullanılarak zararlılarla 
doğal yöntemlerle mücadele ediliyor.

     Anadolu Etap Biyoçeşitlilik Çalışmaları  
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Ekler

Kurumsal Üyelikler

 Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

 İş Dünyası Plastik Girişimi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) - Türkiye Perakendecilik Meclisi

 Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)

 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

 Kurumsal İlişkiler Enstitüsü

 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)

 Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

 Türkiye Kalite Derneği (KALDER)

 Gıda Perakendecileri Derneği (GDP)

 Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF)

 Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTODER)

 Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)

 Profesyonel İş Kadınları Derneği (PWN)
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Performans Göstergeleri

Toplam

Beyaz yakalı

Mavi yakalı

Toplu iş sözleşmesi kapsamındakiler

15.964

5.817

10.147

8.266

18.949

6.620

12.329

9.400

18.644

6.416

12.228

10.847

 

37.636

12.749

24.887

15.712

41.364

14.235

27.129

17.468

39.289

13.830

25.459

20.136

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Cinsiyete ve Kategoriye 
Göre Çalışan Sayısı 

30 yaş altı

30-50 yaş arası 

50 yaş üstü

8.374

7.216

374

9.709

8.717

523

8.845

9.271

528

17.061

19.230

1.345

17.721

22.052

1.591

15.554

22.111

1.624

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Yaşa Göre Çalışanlar

Toplam

Beyaz yakalı

Mavi yakalı

49.569

15.173

34.396

56.414

17.033

39.382

53.966

16.741

37.225

4.031

139

3.892

3.899

196

3.702

3.967

674

3.293

Tam 
zamanlı

Tam 
zamanlı

Tam 
zamanlı

2017 2018 2019

Çalışma Süresine ve 
Kategoriye Göre Çalışan Sayıları

Yarı 
zamanlı

Yarı 
zamanlı

Yarı 
zamanlı

GRI 102-41 
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Toplam

30 yaş altı

30-50 yaş arası 

50 yaş üstü

1.453

1.042

376

35

1.411

1.063

335

13

1.631

1.141

455

35

5.203

3.588

1.479

136

4.946

3.628

1.216

102

5.828

4.069

1.622

137

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Cinsiyete ve Yaşa Göre 
Çalışan Devri*

0-5 yıl süreyle

5-10 yıl süreyle

10 yıl ve üzeri süreyle

9.857

3.267

2.851

11.710

3.611

3.628

10.663

3.921

4.060

22.034

8.261

7.330

23.523

8.564

9.277

20.479

8.870

9.940

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Yıllara Göre Çalışan Sayıları

Toplam

30 yaş altı 

30-50 yaş arası 

50 yaş üstü

2.523

722

1.715

86

3.002

900

1.981

121

3.035

858

2.058

119

6.039

1.514

4.248

277

6.841

1.644

4.900

297

6.785

1.505

4.962

318

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Cinsiyete ve Yaşa Göre Yönetici 
Sayısı

Toplam

30 yaş altı

30-50 yaş arası 

50 yaş üstü

1.518

1.230

271

17

1.553

1.257

285

11

1.508

1.165

330

13

5.371

4.257

1.066

48

4.857

3.949

867

41

5.963

4.524

1.379

60

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Cinsiyete ve Yaşa Göre İşe 
Alınanlar*

*Migros dahil değildir.

*Migros dahil değildir.
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Doğum/ebeveynlik izninden 
yararlanan çalışan sayısı

Doğum/ebeveynlik izninden sonra işe 
dönen çalışan sayısı

1.138

1.114

1.300

1.158

1.345

1.214

1.166

1.166

 

1.403

1.394

1.489

1.482

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Doğum/ebeveynlik İzninden 
Yararlanan Çalışanlar

254 310 400735 925 1.038

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Cinsiyete göre engelli 
çalışan sayısı

11.499 14.602 15.15019.080 27.397 27.504

Kadın Kadın KadınErkek Erkek Erkek

2017 2018 2019

Düzenli performans değerlendir-
mesine tabi tutulan çalışan sayısı

Toplam eğitim saati

Çalışan başına eğitim saati

Taşeronlara verilen toplam eğitim saati

Toplam eğitim saati

Çalışan başına eğitim saati

Taşeronlara verilen toplam eğitim saati

2.210.958

41,2

22.772

491.761

9,2

43.258,5

2.744.174

45,5

31.803

573.966

9,5

34.770,5

3.122.628

53,9

67.267

420.392

7,3

58.691,5

Yıllara Göre Eğitim Saatleri

Yıllara Göre İSG Eğitim Saatleri

2017

2017

2018

2018

2019

2019
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Toplam sera gazı salımı (Ton CO2)

Kapsam 1 (doğrudan) salımlar

Kapsam 2 (dolaylı) salımlar

Kapsam 3 salımları

Enerji yoğunluğu (MWh/TL)

Sera gazı yoğunluğu (Ton CO2e/TL)

1.620.235

495.451,42

507.511,22

617.272,21

0,056

0,043

1.777.416

576.764,71

585.918,50

614.732,47

0,059

0,038

1.869.754

625.120,28

614.677,28

629.956,33

0,056

0,036

2017 2018 2019

Sera Gazı Salımları6

* Kaza Sıklık Oranı= Toplam yaralanmalı kaza x 1.000.000 / Toplam çalışılan saat

* Kaza Sıklık Oranı= Toplam yaralanmalı kaza x 1.000.000 / Toplam çalışılan saat

** Mesleki Hastalık Oranı= Toplam mesleki hastalık vaka sayısı x 1.000.000 / Toplam çalışılan saat

6 Sera gazı salımları GHG protokolüne göre hesaplanmıştır. Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential, GWP) katsayıları Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.

Çevresel Performans Göstergeleri

Kaza Sıklık Oranı*

Meslek Hastalığı Oranı**

Ölümlü Kaza Sayısı

Kaza Sıklık Oranı*

Meslek Hastalığı Oranı**

Ölümlü Kaza Sayısı

10,75

0

0

11,93

0

1

10,84

0,20

0

17,20

0

1

13,24

0,14

1

13,61

0

2

Çalışanların İSG Performansı

Taşeronların İSG Performansı

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2017 2018 2019

** Mesleki Hastalık Oranı= Toplam mesleki hastalık vaka sayısı x 1.000.000 / Toplam çalışılan saat
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NOx 

SOx 

Uçucu organik bileşikler (VOC) 

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP) 

Parçacıklı madde (PM)

Şebeke suyu

Yeraltı suyu

Yağmur suyu

Diğer

Geri kazanılan su miktarı

Atık su miktarı

1.338.250,16

554.964,36

315.749,24

19.092

213.393,4

6.736.574

5.030.977

520

9.470.467

1.203.144,7

12.009.180

1.010.133,28

376.227,4

3.011.743,24

33.524

64.507

8.326.071

8.623.102

600

10.130.926

1.380.407,3

15.491.349

721.236,44

229.007,15

2.063.327,64

37.236

41.095

7.842.787

8.581.155

630

10.130.929

1.266.063,9

13.423.385

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

Hava Salımları (kg)

Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

Su Tüketimleri (m3)

Yeniden Kullanılan ve Atık 
su miktarı (m3)

Toplam tehlikeli atık

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

Enerji amaçlı geri kazanılan

Tekrar kullanılan

Elektronik atıklar

Diğer

240.609,62

70.415

190.631,74

318,1

3.806,31

1.478,75

349.406,17

249.753

339.559,43

538,8

1.308,14

7.817,72

390.088,82

44.416

385.545,82

22,2

3.316,1

960,69
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2017 2018 2019Tehlikesiz Atık Miktarı (ton)

Toplam tehlikesiz atık

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

Geri dönüştürülen

Enerji amaçlı geri kazanılan

Tekrar kullanılan

Kompostlanan

Gıda atığı

Diğer

2.848.710

181.477,8

2.549.233,4

1.030,1

22.310,7

4.748

25.533

58.078

2.582.513,3

179.188,9

2.298.177,8

1.703,7

8.701,2

5.281

24.420

63.686,6

2.097.775,3

149.189,4

1.846.105,2

1.108,6

1.672,8

5.200

29.360

52.764,7
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GRI İçerik Endeksi

GRI Standardı Bildirimler

Strateji

Etik ve Dürüstlük

Paydaş Analizi

Yönetişim

Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak Verilmeyen Bilginin 
Açıklaması

GRI 101: Temel Esaslar 2016

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-19

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3, 6-8

98

7

2019 Faaliyet Raporu, s.6

https://www.anadolugrubu.com.tr/upload/CmsPage/PageContentFile/AGHOL_219TR_b53b1d.pdf

2019 Faaliyet Raporu, s.2

https://www.anadolugrubu.com.tr/upload/CmsPage/PageContentFile/AGHOL_219TR_b53b1d.pdf

6, 7, 34

89-91

44

6-15

25-28

88

88

17, 18

17, 18

4, 5

25-27

22

89

22

22

21

34

3

19-21

3

3

3

Bu rapor, Anadolu Grubu'nun ilk sürdürülebilirlik raporudur.

3

3

3

95, 96

Denetim alınmamıştır.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
https://www.anadolugrubu.com.tr/Upload/Docs/ag_anadolu_grubu_
holding_is_etigi_ilkeleri_ve_uygunsuzluk_bildirim_yonetmeligi.pdf

GRI 102: Genel Bildirimler 2016

Rapor Profili

Kurumsal Profil

29

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

GRI Öncelikli Konular Hizmeti (Materiality Disclosures Service) için GRI Servisleri, GRI içerik 
indeksinin açıkça gösterilmesini ve 102-40 ile 102-49 arasındaki gösterge referanslarının raporun 
ana içeriğindeki ilgili bölümlerle uyumluluğunu gözden geçirmiştir. Bu hizmet raporun Türkçe 
versiyonu için verilmiştir.

https://www.anadolugrubu.com.tr/Upload/Docs/ag_anadolu_grubu_holding_is_etigi_ilkeleri_ve_uygunsuzluk_bildirim_yonetmeligi.pdf
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GRI Standardı Bildirimler Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak Verilmeyen Bilginin 
Açıklaması

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

103-1

103-2

103-3

302-3

302-4

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-3

305-4

305-7

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2

304-3

303-1

303-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

77

77

92

92

84

84

84

86

86

86

77

77

77

80, 81

80, 81

80, 81

84, 93

93, 94

92

92

92

92

93

86

84, 85

84, 93

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 302: Enerji 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 306: Atık sular ve 
Atıklar 2016

GRI 305: Emisyonlar 2016

GRI 303: Su 2016

GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016

Su

Biyoçeşitlilik

Emisyonlar

Atık Sular ve Atıklar

Enerji

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri

103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

201-3

33, 34

33, 34

33, 34

34

27

2019 Faaliyet Raporu s.173, 201

https://www.anadolugrubu.com.tr/upload/CmsPage/PageContentFile/AGHOL_219TR_b53b1d.pdf

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI  201: Ekonomik 
Performans 2016

Ekonomik Performans
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GRI Standardı Bildirimler Sayfa Numarası/ Doğrudan Kaynak Verilmeyen Bilginin 
Açıklaması

GRI 400: Sosyal Standart Serileri

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

405-1

401-1

401-2

401-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

49

49

58, 59

58, 59

58, 59

53, 54

53, 54

53, 54

50, 51

50, 51

50, 51

40

40

40

35-39

35-39

35-39

50, 51, 89

53, 54, 91

53, 54

91

58, 59

92

90

52

50, 91

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 405: Çeşitlilik ve 
Fırsat Eşitliği 2016

GRI 403: İş Sağlığı ve
Güvenliği 2016

GRI 404: Eğitim ve 
Öğretim 2016

GRI 401: İstihdam 2016

 İstihdam 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim ve Öğretim

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 

Dijital Dönüşüm

Ar-Ge ve İnovasyon

Özel Bildirimlerde Karşılığı Olmayan Öncelikli Konular
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Anadolu Grubu İletişim

Ticaret Unvanı: AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Vergi Dairesi ve Numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı / 945 004 5331                           

Merkez Adresi: Anadolu Grubu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No.58, Buyaka E Blok

Ümraniye 34771 İstanbul / Türkiye

Merkez Telefon: 0 (216) 578 85 00                 

Borsa İstanbul İşlem Kodu: AGHOL

İnternet Sitesi Adresi: www.anadolugrubu.com.tr

Kaan Ünver

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü

kaan.unver@anadolugrubu.com.tr

Çiğdem Keskin

Kurumsal İletişim Müdürü

cigdem.keskin@anadolugrubu.com.tr

kurumsaliliskilerveiletisim@anadolugrubu.com.tr

Rapor içerik danışmanı:

 

Raporun tasarımı:

Hüsniye Yılmaz
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www.facebook.com/AnadoluGrubu
www.twitter.com/AnadoluGrubu
www.instagram.com/AnadoluGrubu
www.linkedin.com/company/anadolu-group
https://www.anadolugrubu.com.tr/



