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Anadolu Grubu çalışanları BiFikir ile 
3 yılda 500 milyon TL değer yarattı 

 
Anadolu Grubu’nun inovasyon programı BiFikir’in, 2017 yılı projelerinin en iyileri seçildi. 
Anadolu Grubu çalışanları, bu yılki çalışmaları ile birlikte son 3 yılda toplam 500 milyon TL 
değer yaratan projeleri geliştirdiler. 
 
Anadolu Grubu çalışanlarının fikirlerini paylaştıkları inovasyon programı BiFikir, üçüncü yılının 
sonunda hayata geçirilen projelerle 500 milyon TL değerinde fayda yarattı. Grup çalışanlarının 
fikirlerinin projelendirildiği ve yenilikçi birçok ürün ve hizmetin geliştirildiği programın ilk yılı 
finalinde Adel, ikinci yılında ise Anadolu Motor birinci olmuştu. Bu sene ilk kez, “Mucitler” ve 
“Kaşifler” olarak iki kategorideki projelerin yarıştığı final gününde, Anadolu Grubu 
şirketlerinden Anadolu Etap “Mucitler” kategorisinde, Anadolu Efes Türkiye ise “Kaşifler” 
kategorisindeki projeleriyle birinci oldular.  
 
Anadolu Grubu’nun Kaşifleri, hayat kalitesini artıracak, tüm paydaşların memnuniyeti ve 
bağlılığını yükseltecek ve şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirecek projeler üzerinde 
çalışırken, Mucitleri de teknolojiyi kullanarak, ürün ve hizmet kalitesini, iş verimini arttıracak, 
maliyeti azaltacak projeler ürettiler. 
 
BiFikir programında finale kalan projelerin sunumlarının gerçekleştirildiği etkinlikte, yaratılan 
500 milyon TL değerin kendilerini memnun ettiğini belirten Anadolu Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özilhan konuşmasında, “Parlak fikirlerinizle Anadolu Grubu, nesiller boyu 
sürecek bir başarı hikayesini yazıyor ve gelecekte de yazmaya devam edecek. Sizlerin işinize, 
şirketinize ve Grubunuza olan bağlılığınız ve fikirlerinizle sağladığınız katkı, bizleri son derece 
mutlu ediyor.” dedi. Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da, 2017 yılı projelerinin en 
iyilerini belirlemekte zorlandıklarının altını çizerek, bu yılki proje sayısının fazlalığından 
duyduğu mutluluğu dile getirdi ve nitelikli projelerle Anadolu Grubu çalışanlarının yarattığı 
değerin, son derece kıymetli olduğunu belirtti. 
 
Anadolu Grubu, önümüzdeki yıl BiFikir programını yurt genelindeki üniversitelerden gelecek 
fikirlere de açarak, Anadolu Grubu çalışanlarının dışında geliştirilen fikirleri de Grup çatısı 
altında hayata geçirmeyi hedefliyor. 
 
Rakamlarla BiFikir 
 

 2014-2017 yılında, 12.500’ün üzerinde fikir üretildi. 

 2014-2017 yılında hızlı uygulamaya alınan fikir sayısı: 2.300.  

 2014-2017 yılında 1.292 proje geliştirildi.  

 3 yılda toplam 500 milyon TL fayda üretildi. 
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BiFikir Hakkında 
 
BiFikir, Anadolu Grubu çalışanlarının fikirlerini özgürce paylaşabildikleri bir inovasyon programıdır. 
 
Bi-fikir’le Anadolu Grubu çalışanları fikirlerini paylaşarak, bunları hızlı uygulamalar ve projelere dönüştürüyor. 
Çalışanların, Grubun kurum kültürü ve firma yeteneği olan yenilikçilik ve yaratıcılığı etkin şekilde kullanılmasını 
sağlıyor. 
 
Anadolu Grubu çalışanları, Ürün ve Hizmet, Motivasyon ve İletişim, Verimlilik, Maliyet Azaltma, İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Sosyal Sorumluluk, Paydaş Memnuniyeti (Tedarikçi, Bayi, Toplum), Sürdürülebilirlik ve E-dönüşüm ve 
Teknoloji alanlarında fikirlerini verebiliyor ve bunlardan başarılı bulunanlar Hızlı Uygulama veya Projelerle hayata 
geçiriliyor. 
 
 

Anadolu Grubu Hakkında 

 

Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı 
Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 61 
üretim tesisi ve 50 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Grubun 2016 yılı cirosu 25,6 milyar TL olarak 
gerçekleşirken, 2016 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince Devlete intikali sağlanan vergiler toplamı, 2016 
merkezi yönetim bütçe gelirleri gerçekleşmelerinin %1,4’ünü oluşturdu. 
 
Anadolu Grubu, yurt dışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın 
en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye 
için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. 
 
Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul 
ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile de faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor. 
 
Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu 
Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor. 
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