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Kuruluflumuzdan bu yana sürdürülebilirlik ve iyi bir kurumsal vatandafl
olma bilinciyle çal›flmalar›m›z› flekillendirmeye gayret gösteriyoruz. fiirket
olarak, etki alan›m›zdaki paydafllar›m›zla karfl›l›kl› fayda ilkesine dayal›
olumlu ve yap›c› bir diyalog kurmay› önemsiyoruz. Bunun bir uzant›s›
olarak da faaliyetlerimizde paydafllar›m›z›n beklentilerini gözetmeye
çal›fl›yoruz.
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Bu rapor, Anadolu Efes Birac›l›k ve Malt Sanayii Anonim fiirketi'nin 1 Ocak 2008 - 31 Mart 2009 tarihleri
aras›ndaki 15 ayl›k dönemdeki sürdürülebilirlik performans›n›n kapsaml› bir portresini paydafllar›na
sunmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Yay›nlanan bu ilk sürdürülebilirlik raporuyla ilgili paydafllar›m›za, çal›flma
ilkelerimiz ve sürdürülebilirlik performans›m›z hakk›nda eksiksiz bir portreyle, gelecek vizyonumuz hakk›ndaki
projeksiyonlar›m›z› sunmay› amaçl›yoruz.

Raporlama ‹lkelerimizi Uluslararas› Standartlarda Oluflturduk
Kurumsal sürdürülebilirli¤in en temel ilkelerinden fleffafl›k ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› için;
uluslararas› standartlara uygun, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklar›n tan›mlan›p bu konudaki
çal›flmalar›n paylafl›ld›¤›, paydafl beklentilerini karfl›layan bir raporlama çal›flmas›n›n gerekli oldu¤unun
bilincindeyiz. Bu amaçla 2009 y›l›nda bafllatt›¤›m›z çal›flmalar›n sonucu olarak, yay›nlad›¤›m›z bu ilk
Sürdürülebilirlik Raporu'nda Global Reporting Inititative’in (GRI) 2003 y›l›nda yay›nlad›¤› G3 ilkelerine
uygun bir rapor yapmay› tercih ettik. Bu tercihimizde, GRI ilkelerinin dünya çap›nda en yayg›n kullan›m
alan›na sahip, itibarl› bir raporlama rehberi olmas›n›n yan›nda, çal›flmalar›m›zda elde etti¤imiz performans›
en net biçimde görme ve karfl›laflt›rma imkân› sunmas›n›n da büyük etkisi olmufltur. Bu yüzden
Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmas›n› etkin bir hesap verebilirlik uygulamas› olmas›n›n yan› s›ra bir
performans gelifltirme arac› olarak da de¤erlendiriyoruz.

Rapor ‹çeri¤imizi Kurumsal Önceliklerimiz Belirler
Bu ilk raporlama çal›flmam›zda, GRI ilkelerinin belirledi¤i C raporlama seviyesini temel ald›k. Bu
sayede rapor içeri¤imizi oluflturan konular›n; sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlar›nda optimum
bir denge oluflturmas›n› sa¤lad›k.

Rapor içindeki bafll›klar›n oluflturulmas›nda GRI raporlama rehberinin üzerinde önemle durdu¤u
önceliklilik ilkesini temel ald›k. Bu sebeple raporlama çal›flmam›za bafllarken; flirketimizin kurumsal
bütünlü¤ünün tüm birimleriyle temsil edildi¤i bir çal›flma grubu oluflturduk. Bu çal›flma grubu, flirketimizin
mevcut durumda karfl›laflt›¤› ve gelecekte karfl›laflabilece¤i, sektörel özelliklerden do¤an ve paydafllar›m›z›n
beklentilerini yans›tan konular› hassasiyetle ele ald›. Bu çal›flmalar sonucunda, flirketimizin sürdürülebilir
geliflimi ve paydafl beklentilerinin karfl›lanmas› için üzerinde durmam›z gereken “öncelikli konular”
belirlendi. Performans›m›z›n temel dayana¤›n› oluflturan bu konular, Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmam›z›n
da temel içeri¤ini oluflturmaktad›r.



Rapor Hakk›nda
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Bu anlay›flla oluflturdu¤umuz Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmam›z›n  içeri¤ini
öncelikli konular›m›z›n oluflturdu¤u üç  bölümde birlefltirdik:

• Yönetim, çal›flanlar›m›z, tedarikçilerimiz ve ürünlerimiz konu bafll›klar›n›n ayr›nt›l›
flekilde aç›kland›¤› “‹flimizin Sürdürülebilirli¤i” ana bafll›¤›,

• Anadolu Efes’in sürdürülebilir çevre anlay›fl›n›n ilgili bafll›klarla detayland›r›ld›¤›
“Çevreye Duyarl›l›k” ana bafll›¤›,

• Son olarak y›llard›r aral›ks›z devam eden yerel ekonomiye olan katk›m›z ve toplumsal
yat›r›mlar›m›z›n ortaya kondu¤u “Toplumla ‹liflkilerimiz” ana bafll›¤› bu üç bölümü
oluflturmaktad›r.

Kurumsal ölçekte ilk kez bir Sürdürülebilirlik Raporu faaliyeti gerçeklefltirdi¤imizden
ötürü, bu raporda mevcut performans›m›z›n ve gelecek hedeflerimizin paydafllar›m›zla
paylafl›lmas›n›n yan›nda, önümüzdeki dönemlerde yay›nlayaca¤›m›z raporlardaki performans
aç›klamalar›na da temel oluflturmas›n› hedefliyoruz. Bu sebeple, rapor içeri¤ini olufltururken
öncelikli konular›m›z hakk›ndaki performans bildirimlerini detaylar›yla ele alman›n yan›nda,
paydafllar›m›za sürdürülebilirlik performans›m›zla ilgili bütüncül bir çerçeve sunmak
ad›na di¤er temel sürdürülebilirlik göstergelerine de yer verdik.
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Raporlama Kapsam›m›z
fiirketimizi, Adriyatik’ten Pasifik Okyanusu’na uzanan bölgedeki toplam 5 ülkede
bira üretimi yapan ve 60’tan fazla ülkede ürünlerinin tüketiciyle bulufltu¤u dev
bir bira grubu olarak tan›ml›yoruz. Ortaya koydu¤umuz sistemin yüksek ve
sürdürülebilir de¤er yaratt›¤›na inan›yoruz. Hedefimiz, bu özelli¤imizi faaliyette
bulundu¤umuz co¤rafyada, daha da etkin biçimde gelifltirmektir.

Uluslararas› bir sistem yaratmak, üretim ve pazarlama operasyonlar›nda
baflar›l› modeller oluflturman›n yan›nda, etkinli¤i yüksek, tüm faaliyet
bölgelerinde ayn› mükemmellikte iflleyen yönetim araçlar› da gerektirir.
Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmas›na da bu perspektiften bak›yoruz. Tüm
operasyonlar›m›z› içeren, her co¤rafi birimde ayn› mükemmellik ve kapsamda
performans bildirimlerinin yap›ld›¤›, gelecekte elde edece¤imiz yeni faaliyet
birimlerinde de hemen devreye al›nabilecek bir raporlama sistemati¤ini ortaya
koymay› amaçl›yoruz.

Bu ilk raporlama uygulamam›zda, oluflturmaya çal›flt›¤›m›z sistemati¤in
temellerini atmay› hedefledik. Bunun için çal›flmam›z›, flirketimizin faaliyet
alanlar› için genifl kapsaml› bir örnek oluflturacak, paydafllar›m›za flirketimiz
ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz konusunda nitelikli bir bilgilendirmenin
sunuldu¤u, di¤er taraftan flirket geneline yönelik olarak gelifltirilecek raporlama
sistemati¤inin de test edildi¤i bir kapsamda hayata geçirmeyi uygun bulduk.
Bu amaçlar do¤rultusunda, flirket bütünlü¤ünü yans›tabilmek ad›na, Anadolu
Efes’in geneline yönelik aç›klamalar da yap›lm›fl olmas›na ra¤men, bu ilk
Sürdürülebilirlik Raporumuzun kapsam›n›, “Anadolu Efes Birac›l›k ve Malt
Sanayii Anonim fiirketi Türkiye Bira Operasyonlar›” oluflturmaktad›r. Türkiye
bira operasyonlar›n›n bütününü yans›tmas› aç›s›ndan, rapor dahilinde aç›klanan
tüm faaliyet, bunlara yönelik performans ve hedef bildirimlerinde, Anadolu
Efes Birac›l›k ve Malt Sanayii A.fi.’ye ait verilerin yan›nda, hisselerinin tamam›
Anadolu Efes’e ait ba¤l› flirketlerimizden, Efes Pazarlama ve Da¤›t›m Ticaret
A.fi. ve Tarbes Tar›m Ürünleri ve Besicilik Sanayii ve Ticaret A.fi.’ye ait veriler
de kullan›lmaktad›r. Aksi yönde bir uyar› bulunmad›kça, rapor dahilindeki
performans bildirimleri de¤erlendirilirken bu kapsam›n dikkate al›nmas›
gerekmektedir.

Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu’nun,
paydafllar›m›z taraf›ndan ulafl›labilirli¤ini ve
kullan›m kolayl›¤›n› sa¤lamak amac›yla bas›l›
kopyas› www.efespilsen.com.tr internet adresimiz
üzerinden pdf format›nda tüm paydafllar›m›z›n
görüfllerine sunulmufltur. Rapor hakk›nda daha
detayl› bilgi taleplerinizi, görüfl ve fikirlerinizi
iletmek üzere rapor künyesinde bulunan iletiflim
bilgilerini kullanarak ilgili personele ulaflabilirsiniz.





Genel Müdür Mektubu2
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   ‘Dünyan›n en güçlü, ba¤›ms›z, bölgesel bira
flirketi olmak’ vizyonu ›fl›¤›nda, içecek sektöründeki
gücümüzü ve etkinli¤imizi art›rmak ve toplumun
yaflam seviyesinin yükseltilmesine katk›da
bulunmak misyonumuza yönelik çal›flmalar›m›z›,
kurumsal de¤erlerimiz olarak tan›mlad›¤›m›z
‘dayan›flma, giriflimcilik, ça¤dafll›k ve
mükemmellik’ ilkelerinden ödün vermeden
sürdürüyoruz.

Faaliyetlerine 1969 y›l›nda Türkiye’de açt›¤› iki bira fabrikas›yla bafllayan
Efes Bira Grubu, bugün 5 ülkeye yay›lm›fl 14 bira fabrikas›, 6 malt fabrikas›
ve 1 flerbetçiotu üretim tesisiyle uluslararas› bir güç konumuna ulaflm›flt›r.
Faaliyetlerimiz genifl bir co¤rafyada 500 milyona yak›n bir tüketici kitlesine
ulaflmaktad›r. Anadolu Grubu’nun baflar› öyküsündeki en önemli destek
noktalar›ndan ve en büyük unsurlardan birisi olmak, iflimizin önem ve
hassasiyetini art›ran bir özelliktir.

Genel Müdür Mektubu
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Adriyatik’ten Pasifik Okyanusu’na uzanan bölgedeki toplam 5
ülkede üretim yapan ve ürünleri 60’tan fazla ülkede tüketiciyle
buluflan dev bir bira grubuyuz. Kuruluflumuzdan bu yana
sürdürülebilirlik prensibi ve iyi bir kurumsal vatandafl olma
bilinciyle çal›flmalar›m›z› flekillendirmeye gayret gösteriyoruz.
fiirket olarak, paydafllar›m›zla karfl›l›kl› fayda ilkesine dayal›,
tutarl› ve sürekli bir diyalog kurmay› önemsiyoruz. Bunun bir
uzant›s› olarak da faaliyetlerimizde paydafllar›m›z›n
beklentilerini gözetmeye çal›fl›yoruz.

12



ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT SANAY‹‹ A.fi. TÜRK‹YE B‹RA OPERASYONLARI   •   SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU

fieffafl›k ve hesap verebilirlik, paydafllar›m›za yönelik temel sorumluluklar›m›zdan
olman›n yan›nda bizim için önemli bir yönetim de¤eridir. Bu iki ilkenin, kurumsal
sürdürülebilirli¤imizi oluflturan tutum ve faaliyetlerimizin birlefltirici unsuru oldu¤una
inan›yoruz. Bu alanda ortaya ç›kan yönetsel araç ve uygulamalar› yak›ndan takip
ediyor ve h›zla kurumsal yap›m›za entegre etmeye çal›fl›yoruz. Bu sebeple, dünyada
ve Türkiye’de öncü flirketler aras›nda uygulama alan› bulan, ileri bir fleffafl›k ve
hesap verebilirlik arac› olan Sürdürülebilirlik Raporu çal›flmas›n› hayata geçirmeye
karar verdik.

Bu çal›flma sonucunda, flirketimizin sürdürülebilir geliflimi ve paydafl beklentilerinin
karfl›lanmas› için üzerinde durmam›z gereken “öncelikli konular” belirlendi.
Performans›m›z›n temel dayana¤›n› oluflturan bu konular, Sürdürülebilirlik Raporu
çal›flmam›z›n da temel içeri¤ini oluflturuyor.

Bu anlay›flla oluflturdu¤umuz Sürdürülebilirlik Raporumuzun içeri¤ini öncelikli
konular›m›z›n ele al›nd›¤› üç bölümde birlefltirdik:

• Bira iflimiz, yönetim anlay›fl›m›z, çal›flanlar›m›z, tedarikçilerimiz ve ürünlerimiz
konu bafll›klar›n›n ayr›nt›l› flekilde aç›kland›¤› “‹flimizin Sürdürülebilirli¤i” ana bafll›¤›,

• Anadolu Efes’in sürdürülebilir çevre anlay›fl›n›n ilgili bafll›klarla detayland›r›ld›¤›
“Çevreye Duyarl›l›k” ana bafll›¤›,

• Son olarak y›llard›r aral›ks›z devam eden yerel ekonomiye olan katk›m›z›n ve
toplumsal yat›r›mlar›m›z›n ortaya kondu¤u “Toplumla ‹liflkilerimiz” ana bafll›¤› bu
üç temel bölümü oluflturmaktad›r.

1 Ocak 2008 - 31 Mart 2009 tarihleri aras›ndaki 15 ayl›k dönemi kapsayan,
paydafllar›m›za çal›flma ilkelerimiz ve sürdürülebilirlik performans›m›z hakk›nda
eksiksiz bir portre ile gelecek vizyonumuz hakk›ndaki projeksiyonlar›m›z› göstermeyi
amaçlad›¤›m›z Sürdürülebilirlik Raporu’nu dikkatinize sunuyoruz.

Sayg›lar›mla,

Tu¤rul A¤›rbafl
Efes Türkiye Genel Müdürü
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ANADOLU EFES

16 Anadolu Efes Birac›l›k ve Malt Sanayii A.fi., ifltirakleri
ve ba¤l› ortakl›klar›yla Türkiye, Rusya, Ba¤›ms›z Devletler

Toplulu¤u (BDT), Güneydo¤u Avrupa ve Ortado¤u ülkelerinin
oluflturdu¤u bir co¤rafyada bira, malt ve alkolsüz içecek üretimi ile
pazarlamas›n› yapan bir flirketler sistemidir. Anadolu Efes, Türkiye’nin
en büyük holdinglerinden biri olan Anadolu Endüstri Holding A.fi.’nin
içecek sektöründeki faaliyetlerini yürütmektedir.

Bira faaliyetlerine 1969 y›l›nda, Türkiye’de açt›¤› iki bira fabrikas›yla
bafllayan Anadolu Efes, yurtiçi bira pazar›n›n lideri konumunda olman›n
yan› s›ra, yurtd›fl› bira operasyonlar›n› gerçeklefltiren Hollanda’da
kurulu Efes Breweries International N.V.’nin ço¤unluk hissedar›,
Türkiye ile yurtd›fl› pazarlarda Coca-Cola operasyonlar›n› sürdüren
Coca-Cola ‹çecek A.fi.’nin (CC‹) en büyük orta¤› konumunda olan bir
holding flirketi hüviyetine de sahiptir.

40. y›l›nda 14 ülkeye yay›lm›fl 16 bira fabrikas›, 6 malt
fabrikas›, 1 flerbetçiotu üretim tesisi ve 20 meflrubat
flifleleme tesisiyle uluslararas› bir güç konumuna ulaflm›fl
olan Anadolu Efes’in faaliyetleri genifl bir co¤rafyada 500
milyona yak›n bir tüketici kitlesine ulaflmaktad›r.
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17Anadolu Grubu’nun baflar› öyküsündeki en önemli destek noktalar›ndan
ve en büyük unsurlardan biri olan Anadolu Efes, faaliyetlerini Bira Grubu
ve Meflrubat Grubu olmak üzere iki çat› alt›nda sürdürmektedir.

Türkiye’nin en önemli ve en büyük holdinglerinden biri olan Anadolu
Grubu’nun temelleri, 1950’li y›llar›n bafl›nda Özilhan ve Yaz›c› ailelerinin
yo¤un emeklerini ve genifl vizyonlar›n› bir araya getirmeleriyle at›lm›flt›r.

Temel faaliyet alanlar›; içecek, otomotiv, finans, g›da, k›rtasiye ve ofis
malzemeleri sektörleri olan Anadolu Grubu, son y›llarda biliflim, elektronik,
enerji, g›da ve sa¤l›k sektörlerine yapt›¤› yat›r›mlarla faaliyet yelpazesini
geniflletmifl bulunuyor.

Günlük hayat›m›zda, hemen her gün bir ya da birkaç› ile karfl›laflt›¤›m›z
ünlü markalar› üreten ve pazarlayan Anadolu Grubu, küreselleflme süreci
içinde d›fla aç›lma, çokuluslu flirketlerle iflbirli¤i yapma ve ortakl›k kurma
yolundaki stratejisini baflar›yla sürdürmektedir.

Anadolu Grubu’nun, Adriyatik’ten Pasifik’e 14 ülkede 43 üretim tesisi ve
70 flirketinde 18 bin 54 çal›flan› bulunmaktad›r.

21. yüzy›lda varl›¤›n› sürekli k›lacak vizyon olarak; “Anadolu’yu
dünyaya, dünyay› Anadolu’ya ba¤layan y›ld›z” olmay›
benimseyen Anadolu Grubu, son y›llardaki tüm giriflimlerini
ve yap›lanmas›n› bu vizyon do¤rultusunda gerçeklefltiriyor.



2009’da 40. y›l›n› kutlayan Anadolu Efes, bira operasyonlar›n› yürüttü¤ü ülkeler aras›nda
Türkiye, Moldova ve Gürcistan’da lider, Kazakistan’da ikinci ve Rusya’da dördüncü konumdad›r.
Ayr›ca S›rbistan’›n en büyük üçüncü bira operasyonunda % 28 paya sahiptir. Anadolu Efes,
sat›fl hacmi bak›m›ndan Avrupa’n›n en büyük beflinci bira flirketidir.

Anadolu Efes, 20 y›l önce Türkiye bira pazar›nda % 63 pazar pay›na sahip iken söz konusu
dönemde y›ll›k ortalama % 8 oran›nda büyüyerek, 2008 sonu itibar›yla aç›k ara birinci oldu¤u
pazarda % 86 oran›nda bir paya sahip olmufltur. 2008 y›l›nda Gürcistan’›n lider bira flirketi
Lomisi Ltd.’yi sat›n alan Anadolu Efes, bugün bira operasyonlar›n›n faaliyet alan›n› 5 ülkeye
yay›lm›fl toplam 14 bira fabrikas›, 6 malt fabrikas›, 1 flerbetçiotu üretim tesisiyle geniflletmifltir.
Ayr›ca S›rbistan’da Heineken International B.V. ile gerçeklefltirdi¤i stratejik ortakl›k ile bu
pazarda faaliyet gösteren üçüncü büyük bira flirketinin % 28 orta¤› konumundad›r. fiirket,
toplam bira üretim kapasitesini 2008 sonu itibar›yla y›ll›k yaklafl›k 37,2 milyon
hektolitreye (S›rbistan dahil), toplam malt kapasitesini ise yaklafl›k 254.000 tona ç›karm›flt›r.

Anadolu Efes’in bira operasyonlar›n›n odakland›¤› co¤rafya olan Türkiye, Rusya, BDT ve
Güneydo¤u Avrupa’y› kapsayan bölgede de¤er yarat›c› sat›n al›mlar› gerçeklefltirmek, flirketin
stratejik öncelikleri aras›nda yer almaktad›r.

Anadolu Efes’in Güçlü Yanlar›
• Avrupa’n›n en büyük beflinci bira üreticisi.

• ‹stikrarl›, güçlü ve sa¤l›kl› bir performansa sahip olan Türkiye bira operasyonlar›ndan

elde edilen sürdürülebilir nakit ak›fl›.

• H›zla büyüyen uluslararas› bira faaliyetleri.

• H›zla büyüyen Türkiye ve uluslararas› meflrubat faaliyetleri.

• Türkiye bira pazar›nda aç›k arayla sahip oldu¤u liderlik konumu.

• Dünyan›n en büyük üçüncü bira pazar› olan Rusya pazar›ndaki güçlü ve büyüyen konumu.

• Deneyimli, yetkin, bira  faaliyetlerinde derin bir bilgi birikimine sahip yönetici kadrosu.

• Efes markas›n›n güçlü tan›n›rl›¤›, marka ba¤l›l›¤›, seçkin bayi ve distribütör a¤›.

Anadolu Efes Hakk›nda

ANADOLU EFES
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Anadolu Efes’in ana markas› olan Efes, 2008 sonu itibar›yla 60’a
yak›n ülkeye ihraç edilmekte ve be¤eniyle tüketilmektedir.
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Vizyon ve Misyon
Anadolu Efes’in bira faaliyetlerindeki vizyonu, dünyan›n en
güçlü ba¤›ms›z bölgesel bira üreticisi olmakt›r.

Anadolu Efes, içecek sektöründeki gücünü ve etkinli¤ini
art›rmak ve toplumun yaflam seviyesinin yükseltilmesine
katk›da bulunmay› temel misyon olarak kabul etmifltir.

Efes Pilsen’le 40 Y›l1

• Çevko kurucu üyeli¤i
• Efes Pilsen Blues

Festival’in bafllamas›
• ‹lk light bira
• ‹lk dark bira
• ‹lk faaliyet raporu
• 30. y›l

1990’lar

1980’ler
• Alkolsüz bira üretiminin

bafllamas›
• Kalite Kontrol Çemberleri

ve Gelifltirme Gruplar›’n›n
oluflturulmas›

• 20. y›l

• ‹lk toplusözleflme
• Malt tesislerinin kurulmaya

bafllamas›
• Efes Pilsen Spor Kulübü’nün

kuruluflu
• Efes Pilsen markas›n›n

uluslararas› tescili
• 10. y›l

1970’ler

Efes Pilsen
markas› do¤du.

1969

• Anadolu Efes’in kuruluflu
• Farkl› markalar›n

lisansl› üretimi
• Efes f›ç› flifle üretimi
• Tüm lokasyonlarda ISO

9001, HACCP, ISO 14001
ve OHSAS 18001
belgelerinin al›nmas›

2000’ler 2009

Stratejik Önceliklerimiz;
• Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârl› büyüme sa¤lamak,

• De¤er yarat›c› sat›n al›mlarla faaliyet bölgesini geniflletmek,

• Pazar büyümelerinin üzerinde sat›fl hacmi büyümesi elde etmektir.

1 Anadolu Efes ve Efes Pilsen markas›n›n tarihsel geliflimi hakk›nda daha detayl› bilgiye
www.anadoluefes.com ve www.efespilsen.com.tr adreslerinden ve faaliyet raporumuzdan ulaflabilirsiniz.



Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›

Anadolu Efes Hakk›nda
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Anadolu Efes’in kay›tl› sermaye tavan› 900.000.000 TL, ç›kar›lm›fl sermayesi 450.000.000
TL’dir. Yaz›c›lar Holding ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem gören halka
aç›k bir flirkettir (YAZIC.IS). 2008 y›l› itibar›yla ‹MKB’de ifllem gören flirketler aras›nda en
büyüklerden biri olan Anadolu Efes (AEFES.IS), serbest dolafl›mdaki hisselerinde yabanc›
kurumsal yat›r›mc› oran› yüksek olan flirketlerden biridir. ‹fllem görmeye bafllad›¤› 2000
y›l›ndan bu yana ‹MKB ortalamas›n›n üzerinde yabanc› kurumsal yat›r›mc› oran›na sahip olan
(Aral›k 2008 itibar›yla % 71) Anadolu Efes, Level-1 düzeyindeki Amerikan Depo Sertifikas›
(ADR) program› sayesinde (AEBZY/ Cusip No: 032523102) yurtd›fl›nda yerleflik kurumsal
yat›r›mc›lar›n yan› s›ra OTC piyasas›nda bireysel yat›r›mc›lar›n da belirli düzeylerde ifllem
gerçeklefltirmesine olanak sa¤lamaktad›r.

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibar›yla fiirket’in Hissedarlar› ve Sahip Olduklar›
Hisse Oranlar›:

31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Tutar (000 TL) % Tutar (000 TL) %

Yaz›c›lar Holding A.fi. 139.082 30,91 139.082 30,91

Özilhan S›nai Yat›r›m A.fi. 78.910 17,54 78.746 17,50

Anadolu Endüstri Holding A.fi. 35.292 7,84 35.292 7,84

Halka Aç›k ve Di¤er 196.716 43,71 196.880 43,75

450.000 100,00 450.000 100,00
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Özet Finansal Tablolar2

2007/12 2008/12

Sat›fl Hacmi (Milyon hektolitre) 7,6 8,5

Sat›fl Gelirleri 967,0 1.182,1

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr 651,4 794,0

Faaliyet Kâr› 304,9 410,8

Finansman Geliri / (Gideri) 40,7 (0,4)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr› 345,6 410,4

Vergiler (66,9) (79,7)

Dönem Kâr› 278,7 330,7

FAVÖK 401,8 511,8

NOT: FAVÖK, Faaliyet Kâr› ve bu tan›m içerisindeki amortisman ve di¤er nakit ç›k›fl› gerektirmeyen
gelir/giderlerin ç›kar›lmas›/eklenmesi sonucu oluflmaktad›r.

Türkiye Bira Operasyonlar› 2007-2008 Özet Dönem Bilanço Kalemleri (Milyon TL)

2007/12 2008/12

Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yat›r›mlar 159,8 224,4
Ticari Alacaklar 161,5 184,9
Stoklar 90,3 123,2
Di¤er Varl›klar 28,0 28,8
Dönen Varl›klar 439,6 561,3

Finansal Yat›r›mlar 1.248,8 1.226,2
Maddi Duran Varl›klar 301,5 328,0
Di¤er Varl›klar 19,0 18,1
Duran Varl›klar 1.569,3 1.572,4

Toplam Varl›klar 2.009,0 2.133,7

Ticari Borçlar 45,3 57,1
Di¤er Yükümlülükler 116,6 124,4
Finansal Borçlar 109,0 75,9
K›sa Vadeli Yükümlülükler 270,9 257,4

Finansal Borçlar 58,2 -
Di¤er Yükümlülükler 119,5 136,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler 177,7 136,9

Özkaynaklar 1.560,3 1.739,4

Toplam Kaynaklar 2.009,0 2.133,7
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Türkiye Bira Operasyonlar› 2007-2008 Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)

NOT: Anadolu Efes’in Türkiye’deki bira ve malt faaliyetleri d›fl›nda kalan ifltirakleri daha iyi bir k›yaslama
sa¤layabilmek amac›yla maliyet de¤er üzerinden gösterilmifltir.

2 Finansal gerçekleflmeler konusunda en güncel ve detayl› bilgiye internet sitemizdeki
Hissedarlar ve Yat›r›mc› ‹liflkileri bölümünden ulaflabilirsiniz. http://tr.anadoluefes.com/



Anadolu Efes Hakk›nda
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Organizasyon Yap›s› 3

Anadolu Efes
Yönetim Kurulu

Efes Bira
Grubu Baflkan›

Alejandro
Jimenez

Pazarlama ve
Sat›fl Direktörü

Berke
Kardefl

Mali ‹fller ve
Yat›r›mc› ‹liflkileri

Direktörü
Can Çaka

Tedarik Zinciri
Direktörü

Altu¤
Aksoy

Pazar
Gelifltirme
Direktörü

Cem Güner

‹nsan
Kaynaklar›
Direktörü

Saltuk Ertop

Pazarlama
Direktörü

Dilek
Baflar›r

Sat›fl
Direktörü

Ertan
Cücelo¤lu

Mali ‹fller
Direktörü

Volkan
Harmandar

‹nsan Kaynaklar›
Direktörü

Adnan
Aktan

Lojistik
Direktörü

Yusuf Melih
Balc›

Efes Türkiye
Genel Müdürü
Tu¤rul A¤›rbafl

3 01.01.2010 tarihli organizasyon flemas›d›r.

Teknik
Direktörü

Gani
Küçükkömürcü
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‹flimizin Sürdürülebilirli¤i4
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‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
YÖNET‹fi‹M

Anadolu Efes’te yönetiflim, flirketimizin stratejik
yönetimi ve yönlendirilmesi ile görevli ve sorumlu
üst yönetimin, görev ve sorumluluklar›n› yerine
getirirken flirketimiz üzerinde etkisi olan ya da
faaliyetlerimizden etkilenen paydafllar›m›z› da
gözetmesi anlam›na gelir. Üst yönetimin;
faaliyetlerimizin paydafllar›m›z›n ç›karlar› ve amaçlar›
dahilinde yap›l›p yap›lmad›¤›n›, haz›rlanan
stratejilerin bu misyon ile örtüflüp örtüflmedi¤ini,
uygulamalar›n do¤ru yönde yap›l›p yap›lmad›¤›n›
izlemesi ve kontrol etmesi, kurumsal yönetiflimin
konusudur. Tüm faaliyetlerimizin oldu¤u gibi yönetiflim
faaliyetlerimizin de temelinde, yasa ve yönetmeliklere
mutlak uyumumuz yatar.
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Kurumsal yönetim ilkelerimiz, flirketimizin üst kademe yönetim organlar›n›n faaliyet ve
kararlar›n›n uymalar› gereken esaslar›n› kapsamaktad›r. Uluslararas› düzeyde kabul gören
bu ilkeler; flirket üst yönetiminin ald›klar› karar ve tüm faaliyetlerinde adillik, fleffafl›k,
sorumluluk ve hesap verebilirliktir.

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹M‹Z
Adillik (Eflitlik) ‹lkesi: fiirketimiz tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine ve paydafllar›na eflit
davran›r.

fieffafl›k (Aç›kl›k) ‹lkesi: fiirketimizin tüm kararlar›nda adil oldu¤unun saptanabilmesi için
tüm karar ve faaliyetlerinin fleffaf olmas›, al›nan tüm karar ve faaliyetlerinin zaman›nda, do¤ru
ve eksiksiz biçimde kamuoyuna duyurulmas›, flirketimizle iliflki içinde olan herkesin bu bilgilerin
tümüne kolayca eriflebilmesi gerekir.

Hesap Verebilirlik ‹lkesi: Hesap verebilirlik ilkesi, flirketimizin Yönetim Kurulu’nun, sadece pay
sahiplerine de¤il, flirketimizle iliflkisi olan tüm taraflara da hesap verebilirli¤i anlam›na gelmektedir.

Sorumluluk ‹lkesi: Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ald›klar› kararlardan ve
faaliyetlerinden sorumlu olduklar›n›n bilincinde olarak, tüm etkinliklerde mevzuata, esas
sözleflmeye ve iflletme içi düzenlemelere uygun davran›rlar. Bu sebeple kurum içinde görev ve
sorumluluk da¤›l›m› net ve aç›k olarak belirlenmifl olup herkesçe bilinir. Sorumluluk ilkesinin
titizlikle uygulanabilmesinin bir koflulu da kat›l›mc›l›kt›r.
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KURUMSAL YÖNET‹M

‹ngiliz düflünce kuruluflu AccountAbility ve csrnetwork
ile ülke ortaklar›n›n gerçeklefltirdi¤i flirketlerin etik ve
sosyal hesap verebilirli¤ini de¤erlendiren uluslararas›
Accountability Rating araflt›rmas› Türkiye’de ilk kez 2007
y›l›nda gerçeklefltirildi. 2004 y›l›ndan beri Fortune 100
Global, 2006 y›l›ndan beri de Rusya, Güney Amerika,
Macaristan ve Yunanistan’da gerçeklefltirilen araflt›rmada
ciro aç›s›ndan en büyük flirketlerin sosyal, ekonomik ve
çevresel sorumluluklar›n› yerine getirme ve bu
uygulamalar›n› fleffaf bir biçimde paydafllar›na aç›klama
performanslar›na göre de¤erlendiriliyor. Türkiye’nin en
büyük 50 flirketinin de¤erlendirildi¤i bu araflt›rmada
Anadolu Efes, 2008 y›l›nda ilk 15 flirket aras›nda yer
alarak beflincilik ödülüne lay›k görülmüfltür.
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ANADOLU EFES’TE STRATEJ‹ BEL‹RLEME
Tüm ifl stratejilerimizi belirlerken ve her yeni ülkeye giriflte paydafl
görüflmeleri yapar›z. Bunu yaparken iki amac›m›z var:

1. Sorumluluklar›m›z›n fark›nda olmak.
2. Stratejilerimizi belirlerken; paydafllar›m›z›n kimliklerini, beklentilerini,

mevzuat›, çevreyi dikkate almak.

Her co¤rafya için kilit paydafllar›m›z› belirleriz. Dünyada tüm bira ve içecek
flirketlerinin sürdürülebilirlik performanslar› ve sürekli yapt›¤›m›z çevresel
etki analizlerini gözetiriz. Yönetim Kurulu’na yap›lan sunumlarda sosyal ve
çevresel etki analizlerine yer veririz. Sat›n al›nan flirketlerin kurumsal
sorumluluk bütçelerini aynen koruruz.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
YÖNET‹fi‹M



29

Yönetiflim ilkemizin temelinde paydafllar›m›z› dinleyip anlama, istek ve önerilerini dikkate
alma iste¤imiz vard›r. Anadolu Efes’te bizler, faaliyetlerimizi do¤rudan veya dolayl› olarak
etkileyen ya da faaliyetlerimizden etkilenen tüm kifli, kurum ve kurulufllar› paydafllar›m›z
olarak kabul ediyoruz. Tüm paydafllar›m›zla dürüst, çift yönlü ve sürekli iletiflim kurmak
en temel hedefimizdir. Paydafl kat›l›m› uygulamalar›m›z›n temelinde; do¤ru bilgiyi ilk elden
duyurmak, kendimizi en do¤ru flekilde ifade etmek ve paydafllar›m›z›n kendilerini ifade
etmelerine olanak tan›mak yatar.
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Finansal Analistler
Sivil Toplum Kurulufllar›
Politikac› ve Bürokratlar
Medya Mensuplar›
Akademisyenler
Sanatç› ve Yazarlar

Kurumsal ‹tibar Araflt›rmas›,
Ortak Projeler,
Web Sitesi,
Bilgilendirme Toplant›lar›,
Bültenler,
Duyurular,
Ziyaretler

Kurumsal imaj› ve itibar› güçlendirmek:

- Toplumu ve sosyal paydafllar› bilinçlendirmek.

- Topluma ve sosyal paydafllara katk›da
bulunmak.

Paydafl Grubu ‹letiflim Yöntemi Diyalog Hedefi

Efes Tüketicileri
Rakip Marka Tüketicileri
Bira ‹çmeyenler

Tüketici davran›fl›n› anlamak.
Trendleri anlamak.
‹htiyaç ve beklentileri tespit etmek.
Potansiyel tüketicileri belirlemek.
Mevcut ve potansiyel tüketicinin gözündeki
kurum ve marka alg›s›n› belirlemek.

Tüketici Memnuniyet Anketleri,
Yeni Marka ve Ürün Gelifltirme Araflt›rmalar›,
Pazar Araflt›rmalar› (Alg› Araflt›rmalar›),
Kurumsal ‹tibar Araflt›rmas›,
Efes ‹letiflim Hatt›

Tüketicilerimiz

Tedarikçilerimiz
Bayiler/Distribütörlerimiz
Aç›k Sat›fl Noktalar›
Büyük Marketler
Küçük Marketler, Bakkallar
Çal›flanlar›m›z
Çiftçiler
Sendikalar

‹fl süreçlerini iyilefltirecek faktörleri
belirlemek.
Etkili insan yönetimi stratejilerini belirlemek.
Kurumsal iletiflimi güçlendirmek.
‹htiyaç ve beklentileri tespit etmek.

Bayi Memnuniyet Anketleri,
Kurumsal ‹tibar Araflt›rmas›,
‹ç ‹letiflim Yay›nlar›,
Çal›flan Öneri Takip Sistemi,
Efes Kalite Çemberleri,
‹nsan Kaynaklar› ‹stek ve ‹yilefltirme Hatt›,
Çal›flan Memnuniyeti Anketi,
‹ç Müflteri Tatmin Anketi

‹fl Ortaklar›m›z

Kanaat Önderleri

Çal›flan Gönüllülü¤ü Uygulamalar›,
Toplumsal Yat›r›m Projeleri

Kurumsal itibar› güçlendirmek.
Bas›n iletiflimini sa¤lamak.
Fikir liderleri ve kanaat önderleri gözündeki
kurum ve marka alg›s›n› tespit etmek.
Trendleri anlamak.

Yerel Halk

40 y›ld›r iflimizi ‘iyi bir ifl’ olarak sürdürebilmemizin temelinde
paydafllar›m›zla kurdu¤umuz etkin iletiflim vard›r.

PAYDAfi KATILIMI
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‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
YÖNET‹fi‹M

R‹SK YÖNET‹M‹

fiirketimiz bünyesinde risk yönetim ve iç kontrol mekanizmalar› oluflturulmufl olup ana esaslar,
y›ll›k faaliyet raporu ve internet sitesi vas›tas› ile kamuoyuna duyurulur. fiirket risk yönetiminin
temeli, flirketimizin karfl› karfl›ya oldu¤u veya karfl›laflmas› muhtemel bütün risklerin
tan›mlanmas›na, tan›mlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamalar›n gelifltirilmesine
ve bu uygulamalar›n takibine dayan›r.

fiirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri; temelde mali riskler, operasyonel riskler, do¤al
riskler olarak s›n›fland›r›l›r: Mali riskler; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye-borçluluk iliflkisi,
kur riski ve flirketin mali durumunu do¤rudan etkileyebilecek di¤er risk faktörleridir. Operasyonel
riskler; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullan›lmas› ve bu yönde gerekli yat›r›mlar›n tespit
edilerek uygulanmas› çerçevesinde rekabet avantaj›n› etkileyebilecek risk faktörleridir. Do¤al
riskler; yang›n, deprem gibi flirket performans›n› olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerini kapsar.
Kullan›lan SAP sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçümleme ve iflleme olana¤›
sa¤layarak karar süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik araçt›r. Bu kullan›m ile faaliyet
sonuçlar› anl›k bazda takip edilerek befleri hatalar ortadan kald›r›l›rken, iç kontrol sisteminin
etkinli¤i de art›r›lmaktad›r. Ayr›ca üst düzey teknoloji kullan›lan iç iletiflim sistemi de karfl›lafl›lan
sorunlara k›sa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olana¤› tan›maktad›r.
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Anadolu Efes olarak bizler, flirketlerin etik ilkeler üzerine infla edildi¤ine inan›r›z. Etik anlay›fl›m›z›n
temelini yönetim hissesine sahip Anadolu Grubu’nun kurum kültürü anlay›fl› oluflturur. Anadolu
Grubu sadece faaliyette bulundu¤u ülkelerin insanlar›na de¤il, tüm insanlara en iyi hizmeti, en iyi
ürünü vermek ve sahip oldu¤u sayg›nl›¤› gelecek kuflaklara aktarmak amac›ndad›r. Bu yolda ilerlerken
benimsenen temel de¤erler; fleffafl›k, güvene dayal› çal›flmak, vefal› olmak, etkin iletiflim, do¤aya
ve çevreye sayg›l› olmakt›r. Anadolu Grubu’nun etik de¤erlerini oluflturan “Çal›flma ‹lkeleri”ni, internet
sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruyoruz. Anadolu Grubu ailesinin tüm üyelerinin, Yönetim Kurulu
baflkan›ndan ifle bugün bafllayan en yeni çal›flan›na kadar, “Çal›flma ‹lkelerimiz”e yürekten
ba¤lanmalar›n› ve bu do¤rultuda çal›flmalar›n› istiyor ve bekliyoruz.

Çal›flma ilkeleri ve Anadolu Grubu politikalar›na uygun davranmak ve di¤er çal›flma arkadafllar›m›z›n
da bu flekilde davranmas›n› sa¤lamak, hepimizin bireysel sorumlulu¤udur. Çal›flma ilkelerine uygun
olmayan davran›fllar meydana geldi¤inde veya bu konuda soru iflaretleri oldu¤unda flirketimizin
yönetimi gerekli ad›mlar› atacakt›r. Yöneticilerimiz bu etik kurallar›n sadece bafll›klar›na de¤il ruhuna
uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve flirketlerinin tüm faaliyetlerinde yasalara ve Anadolu
Grubu çal›flma ilkelerine uygun bir ifl kültürünü oluflturmaya gayret edeceklerini kabul ve beyan
ederler. fiirketin yay›mlad›¤›/yay›mlayaca¤› di¤er politikalar, davran›fl kurallar› ve rehberler tamamlay›c›
nitelik tafl›maktad›r. Etik kurallar›n ve bunlara ba¤l› uygulamalar›n tüm çal›flanlar›m›z taraf›ndan
anlafl›labilmesi için flirketimiz taraf›ndan çeflitli bilgilendirmeler yap›lmaktad›r. Örne¤in, sahada
görev yapan çal›flanlar›m›za, karfl›laflmalar› olas› sorunlarda yard›mc› olmas› amac›yla hukuk
direktörlü¤ünce haz›rlanm›fl bir el kitab› mevcuttur.

Mevcut yönetim sistemimiz içerisine adapte edilmifl olan ISO 9000 (Kalite Yönetim Sistemi Standard›),
ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi Standard›), OHSAS 18001 (‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Standard›),
Teknik Emniyet ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar›) sistemleri ile operasyonel
iflleyifl daha etkin hale getirilmifltir. Kurulan bu sistemler her sene gerçeklefltirilen iç ve d›fl
denetimler ile sürekli canl› halde tutulur.

Mali ifller fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleflen sonuçlar bütçe ile karfl›laflt›r›l›r ve
sapmalar›n nedenleri araflt›r›l›r. Müflteri risklerinin takibine yönelik “Teminat - Risk Yönetimi Sistemi”
devreye al›nm›flt›r. Bu suretle, müflterilerimizin mal al›m limitleri belirlenmifl ve limit afl›m› söz
konusu oldu¤unda sistemlerimiz mal ç›k›fl›na izin vermeyen yap›ya kavuflmufltur.

fiirket iç kontrol sisteminde yaz›l› olarak yetki ve sorumluluklar›n tan›m› yap›lm›flt›r. Bu çerçevede;
direktörlüklerin kendi çal›flma alanlar›na iliflkin konularda görevlerinin hangi kurallar çerçevesinde
yerine getirilece¤i ve sorumluluklar›n kimlere ait oldu¤u aç›kça belirlenmifltir. ‹ç kontrol sisteminde,
faaliyet amaçlar› ve prensipleri aç›kça belirlenmifltir. fiirketin mevcut ve potansiyel riskleri tan›mlanm›fl
olup sürekli izlenmekte ve yöneticilere düzenli raporlama yap›lmaktad›r. Yetki çizelgesi çerçevesinde
onaylanacak konular elektronik ortamlarda aç›klamalar›yla birlikte yöneticilere sunulmakta, limitler
dahilinde birden fazla yönetici taraf›ndan görülerek irdelenmekte ve onaylanmaktad›r. Y›ll›k bütçe
ve ifl planlar›nda yer alan yat›r›m harcamalar› do¤rultusunda tesislerimizde en ileri teknikler
kullan›lmas›na olanak sa¤lanmakta ve dünya birac›l›k sektöründeki ça¤dafl teknoloji kullan›lmaktad›r.
Gerçekleflebilecek do¤al riskler karfl›s›nda tüm tesislerimiz riski minimize etmek do¤rultusunda
sigortalanmakta, herhangi bir ola¤anüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kayb›na
u¤ramamas› için yedekleme sistemlerine yönelik yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Ayn› zamanda çevresel
faktörler ve ola¤anüstü ifllemler de an›nda izlenerek nedenleri araflt›r›lmakta, riski minimize edici
tedbirler sürekli olarak al›nmaktad›r. fiirketimiz, Anadolu Grubu genelinde uygulanan iç kontrol
denetimlerine tabidir.

‹fi ET‹⁄‹M‹Z
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Anadolu Efes ailesinin yap›tafl›n› oluflturan çal›flanlar›m›za tan›d›¤›m›z haklar, iliflkimizin
temelini oluflturur ve kurumsal taahhüdümüz alt›ndad›r. Tüm bu haklar›n temelinde evrensel
insan haklar›na olan sars›lmaz ba¤l›l›¤›m›z vard›r.

2008 y›l›nda insan haklar› alan›nda çok önemli bir baflar›ya imza att›k ve Business & Human
Rights Resource Centre’›n yay›nlad›¤› “‹nsan Haklar› Politikas› Olan fiirketler” listesine
girdik. Ba¤›ms›z, kâr amac› gütmeyen ve Uluslararas› Af Örgütü ile çeflitli akademik
kurulufllarla iflbirli¤i içinde çal›flan Business & Human Rights Resource Centre, internet
sitesinde insan haklar› konusunda resmi bir flirket politikas› oluflturma ad›m›n› atan flirketleri
belirtmekte ve bu flirketlerin bahsedilen politikalar›n› yay›nlamaktad›r. Dünyada giderek
artan say›da flirket, sosyal sorumluluk giriflimleri çerçevesinde, insan haklar› politikas›
oluflturmakta ve operasyonlar›nda insan haklar›na uygun davranaca¤›n› beyan etmektedir.
Anadolu Efes, bu alanda da genifl vizyonunu ve öncü kimli¤ini ön plana ç›karm›fl ve öngörüyle
davranarak farkl›l›¤›n› ortaya koymufltur.

fiirketimiz, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kas›m 1989 tarihinde kabul etti¤i Çocuk
Haklar›na iliflkin Anlaflma’n›n 32. maddesi uyar›nca çocuk iflgücü istihdam etmez. Birleflmifl
Milletler ‹nsan Haklar› Deklarasyonu’nun 2. maddesi çerçevesinde çal›flanlar›na cinsiyet, ›rk
ve din ayr›m› yapmaks›z›n istisnas›z eflit haklar tan›r. Anadolu Efes, faaliyette bulundu¤u
ülkelerdeki yerel kanunlar ve düzenlemelere ayk›r›l›k göstermedi¤i ölçüde, Birleflmifl Milletler
‹nsan Haklar› Deklarasyonu’nun 23.(4) maddesiyle ve Birleflmifl Milletler’in 9 Temmuz 1948’de
kabul etti¤i Bireylerin Birlik Kurma ve Organize Olmalar›na ‹liflkin Anlaflma’n›n 2., 3. ve 4.
maddeleri uyar›nca, bireylerin sendikalara üye olma haklar›n› gözetir. Kurumumuzda hiçbir
koflul alt›nda zorla iflçi çal›flt›r›lmaz.

Tüm süreç ve dokümanlar›m›zda evrensel insan haklar› de¤erlerini baz al›r›z. Bu konuda,
en temel referans olan kanun ve yönetmeliklere tam uyum esast›r. Çal›flanlar›m›za karfl›
sorumluluklar›m›z kapsam›nda çal›flanlar›m›z›n kanun ve yönetmelikler ile sahip olduklar›
haklar›na sayg›l› olmak ve bu haklar› korumak, kurumumuzun en öncelikli görev ve
yükümlülüklerindendir.

‹NSAN HAKLARI ANLAYIfiIMIZ

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI

Çal›flanlar›m›za tan›d›¤›m›z haklar› insan kaynaklar› politikam›z kapsam›nda yönetiriz.
Grubumuza dahil olan tüm flirketlerin ‹nsan Kaynaklar› Stratejisi, vizyon ve misyonumuz
do¤rultusunda haz›rlanarak stratejik ifl planlar›m›za destek vermek amac›yla uygulanmakta
olup, temel politikalar alt›nda yürütülür. ‹nsan kaynaklar› stratejimiz ve ana konular›m›z
internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulur.

Türkiye’de ve dünyada pek az flirketin ‹nsan Kaynaklar› yönetiminin sahip oldu¤u, sadece
insan kaynaklar› sistemlerine özel olarak verilen ISO 9001:2000 kalite belgesini, ba¤l›
bulundu¤umuz Anadolu Endüstri Holding ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ile birlikte ald›k. 2002
y›l›ndan beri ISO belgeli kalite yönetim sistemimizi baflar› ile yürütüyoruz.
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Merkezi Strateji - Yerel Politikalar:  ‹nsan kaynaklar› stratejilerimizi merkezden, “Küresel Düflünüp,
Yerel Davranmak” prensiplerine dayal› olarak yürütürüz. Di¤er yandan operasyon gösterdi¤imiz
ülkelerdeki sosyal, ekonomik ve yasal durumu da göz önüne alarak, kültürel farkl›l›klara önem veririz.

Do¤ru ‹fl ‹çin Do¤ru ‹nsan: Hedefimiz, ifl tan›mlar› ve de¤erlendirmeleri sonucunda ortaya ç›kard›¤›m›z
de¤erler do¤rultusunda, tutarl› bir eleman al›m› politikas› izlemektir. Bu sebeple, iflin gerektirdi¤i
görevleri en iyi flekilde yerine getirecek e¤itim ve tecrübeye sahip insan kayna¤›n› olufltururuz.

Dinamik Yap›m›z› Korumak: ‹nsan Kaynaklar› sistemimizi de¤iflen ve geliflen pazar koflullar›na uyum
sa¤layacak flekilde revize ederiz. Çal›flanlar›m›z›n tecrübe ve yeteneklerini gerekli e¤itimleri sa¤lamak
suretiyle gelifltiririz. Bu sayede dinamik yap›m›z› korumay› baflar›r›z.

Rekabet Avantaj›m›z: Güçlü insan iliflkilerine, yeterli becerilere ve çevreye duyarl› bak›fl aç›s›na sahip
sonuç odakl› çal›flan insan kayna¤›m›z ile rekabet avantaj› yarat›r›z.

Sürekli Bilgi Ak›fl›:  Çal›flanlar›m›za, en yeni teknolojik imkânlar› kullanarak sürekli ve do¤ru bilgi ak›fl›
sa¤lar›z.

Kariyer Planlamas›: Performans yönetim sisteminin sistematik çal›flmas› sonucu gelecekte üst düzey
yönetici olmas› planlanan personel ile ilgili bilgileri bir havuzda toplar›z.

E¤itimler: ‹fl hayat›n›n de¤iflmez ihtiyac› oldu¤una inand›¤›m›z e¤itim faaliyetlerimizi çal›flanlar›m›z›n
ihtiyaçlar› ve yetenekleri do¤rultusunda en son teknolojiyi kullanarak planlar›z.

Performans Sistemi: Çal›flanlar›m›z›n performans›n› ve geliflimini, sürekli takip edilen kritik performans
kriterleri, aç›k görüflmeler ve karfl›l›kl› mutabakat çerçevesinde yapar›z.

‹nsan kaynaklar› misyonumuz; flirketimizin vizyon, misyon
ve stratejilerine paralel olarak insan kayna¤›n›n geliflim ve
büyümesine katk›da bulunmak ve bu amaçlar do¤rultusunda
insan kaynaklar› stratejileri gelifltirerek bütün operasyonlarda
‹nsan kaynaklar› sistemlerinin uygulanmas›n› koordine
etmektir.

‹nsan kaynaklar› stratejimiz; flirket hedeflerine odakl›, tak›m
halinde bilgi ile çal›flan, sürekli geliflen, mutlu, motivasyonu
yüksek ve e¤itimli bir insan gücü oluflturmakt›r.

EFES B‹RA GRUBU TÜRK‹YE BÖLGE BAfiKANLI⁄I 31.03.2009 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA PERSONEL TABLOSU

Çal›flan Türü Çal›flan Alt Grubu Merkez Adana Ankara ‹zmir ‹stanbul Lüleburgaz Afyonkarahisar Çumra Tarbes Genel Toplam
(Kartal) (Ankara& (‹zmir, Güney (‹stanbul&

Karadeniz) Ege&Akdeniz) D.Marmara)

Normal Kapsam D›fl› Sürekli 132 118 142 186 248 80 22 24 8 960

Kapsam D›fl› Geçici 6 10 8 12 3 39

Kapsam ‹çi Sürekli 4 121 157 170 162 88 32 24 7 765

Kapsam ‹çi Geçici 10 11 2 1 24

Normal Toplam 136 255 309 375 424 172 54 48 15 1.788

Emekli Kapsam D›fl› Sürekli 1 1 2

Kapsam ‹çi Sürekli 1 1

Emekli Toplam 2 1 3

Genel Toplam 136 255 309 377 424 173 54 48 15 1.791

‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KAMIZ
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ÇALIfiAN GEL‹fi‹M‹ HAKKI

Kariyer Planlamas›
Çal›flanlar›m›z› yar›nlara haz›rlamak, potansiyellerinin en üst seviyesine ç›kmalar›na katk›da
bulunmak ad›na Kariyer Planlama Sistemimizi kullan›r›z. Bu sistem ile Efes’in rekabet
avantaj›n›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, öncelikli hedefimizdir. Uygulamalar›m›z aras›nda
yer alan De¤erlendirme Merkezi sürecinde üst düzey yöneticilik pozisyonlar›na aday olabilecek
nitelikteki çal›flanlar›m›z›n birçok farkl› uygulama yard›m›yla güçlü ve gelifltirilmesi gereken
yönlerini tespit eder; bu tespitler do¤rultusunda adaylar için kapsaml› bir geliflim plan›
haz›rlar›z.

fiirket/Topluluk ‹çinde Rotasyon
Sahip oldu¤umuz rekabet avantaj›n› sürdürebilmenin insana yat›r›m ile mümkün olabilece¤i
bilinciyle, çal›flanlar›m›z›n mesleki anlamda farkl› pozisyonlarda tecrübe kazanmas›n›
sa¤lamak amac›yla onlar› rotasyona tabi tutuyoruz. Rotasyon politikam›z›n amac›,
çal›flanlar›m›z›n üst yönetimde görev ald›klar›nda, bilgi ve tecrübeleriyle organizasyonumuzun
tamam›na hâkim olmalar›n› sa¤lamakt›r.

40 y›ll›k çok baflar›l› bir geçmifle sahip, 5 ülkeye
yay›lm›fl büyük bir organizasyon olan Anadolu
Efes’in bugünlere gelmesinin ard›ndaki en
önemli itici güç yetiflmifl insan kayna¤›m›zd›r.
Çal›flanlar›m›z› yar›nlara haz›rlamak amac› ile
her aflamada ve her düzeyde, geliflimlerine
büyük önem verir, verilen bu önemi oluflturulan
sistemler ile fleffaf bir flekilde sunar ve
“‹NSANA YATIRIM” yapar›z. Çünkü Anadolu
Efes gelece¤in üst düzey yöneticilerini,
çal›flanlar› aras›ndan ç›karmay› kendine prensip
edinmifl bir organizasyondur. ‹nsana yat›r›m
anlay›fl›m›z çerçevesinde çal›flan geliflimini üç
ana bafll›k alt›nda de¤erlendiriyoruz; kariyer
planlama, e¤itimler ve çal›flan gönüllülü¤ü.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI
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Performans Yönetimi
Performans Yönetim Sistemi’nde, flirket performans›n›
takip etmek için kullan›lan sistemlerden biri olan Kritik
Performans Göstergeleri’ni kullan›r›z. Bu sistemde,
flirketin sadece faaliyet performans›na odaklanmakla
kal›nmay›p kârl›l›¤›na da eflit derecede önem verilir. Birim
seviyesinde ise süreç, departman›n uzmanl›k alan› ile
ilgili performans›n› ölçme amac›yla tespit edilmifl kritik
performans göstergeleri üzerinden takip edilir. Böylelikle
gerek flirket, gerekse fonksiyon seviyesinde flirketin nihai
performans›na en fazla katk›s› olan göstergeleri izleriz.

Söz konusu kriterler çerçevesinde çal›flanlar›m›z için
y›ll›k olarak belirledi¤imiz performans hedefleri ile
yönetim politikalar›m›z›n niteliksel ölçümlemenin
ötesinde, göstergelere ba¤l› olarak nicel bazda da
de¤erlendirilmesine olanak sa¤lar›z. Vizyon, misyon ve
stratej i lerimiz çerçevesinde çal›flanlar›m›z›n
performans›n› takip eder, geliflim alanlar› tespit eder,
bu alanlarda çal›flanlar›m›z›n daha üst bir seviyeye
ç›kmalar›n› sa¤lar›z. Çal›flan seviyesinde Performans
Yönetim Sistemi, çal›flanlar›m›z›n sadece geçmiflte
göstermifl olduklar› performans› temel alan bir anlay›flla
de¤il, geçmifli kendine referans edinen ancak tüm
taraflarca paylafl›lan hedefe ulaflmak yolunda arzu edilen
aksiyonlar›n tespit edilmesiyle yürütülen bir süreçtir.
Sistem, devaml› geliflimi kendine prensip edinen bir
anlay›flla dizayn edilmifltir. Sistem gere¤i performans
de¤erlendirme görüflmeleri, senede bir kere yap›lmakla
beraber, asl›nda ast›n amiri ile olan aç›k iletiflimi
sayesinde de¤erlendirme ve hedeflerde revizyon süreci
senenin tamam›na yay›lmaktad›r.
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E¤itimler
E¤itimlerin amac›, çal›flanlar›m›z›n performans geliflimlerine paralel olarak organizasyonun
verimlili¤ini art›rmakt›r. Bu da ancak çal›flanlar›m›z›n bilgi, beceri ve özgüvenlerini art›rmak
yoluyla mümkündür. E¤itim bir yat›r›md›r ve de¤iflim içindir.

E¤itimlerin; kurumumuzun vizyon, misyon, strateji ve hedeflerine ulaflmaya hizmet etmesi,
kurum kültürü de¤erlerimize paralel olmas› ve çal›flanlar›m›z›n kariyer planlar›na uygun ve
paylafl›labilir nitelikte olmas› ve çal›flanlar›m›z›n motivasyonuna katk›da bulunuyor olmas›
önem verdi¤imiz kriterleridir.

fiirketimizde Gerçeklefltirilen E¤itim Türleri

1. Genel E¤itimler; kiflisel geliflim ve yönetim becerilerine yönelik e¤itimlerdir.

2. Oryantasyon E¤itimi; Anadolu Efes ailesine yeni kat›lan çal›flanlar›m›za parças› olduklar›
grubun kültürünü tan›tmak, flirkete ve ifle uyumlar›n› sa¤lamak, ifllerini yaparken gerekli
olacak temel bilgileri vermek amac› ile e-learning platformumuz olan Efes Akademi
üzerinden verilir. Aram›za yeni kat›lan çal›flanlar›m›za oryantasyon e¤itiminin yan› s›ra
kalite standartlar›m›z ve kanuni yönetmelikler ile ilgili gereklilikler hakk›nda çal›flanlar›m›z›
bilgilendirmek amac› ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi, Acil Durum ve Kriz Yönetimi
e¤itimleri veririz. Çal›flanlar›m›z›n ifle ilk girifllerinde onlara, tüm Anadolu Grubu
çal›flanlar›nca uyulmas› gereken temel ilkelerin belirtildi¤i Anadolu Grubu Temel Çal›flma
Politikalar› kitapç›¤›n› veririz. Çal›flan haklar› ile ilgili herhangi bir kanun veya mevzuat
de¤iflikli¤i olmas› durumunda ise çal›flanlar›m›za bilgilendirme amaçl› e¤itimler vererek
onlar›n de¤iflikliklerden haberdar olmalar›n› sa¤lar›z.

3. Mesleki E¤itimler; iflbafl› e¤itimi, teknik e¤itimler ve yurtd›fl› e¤itimleridir.

‹flbafl› E¤itimi; ifle yeni bafllayan veya yeni bir göreve atanan personelin yöneticisi veya
o pozisyonun gereklilikleri konusunda daha deneyimli personel taraf›ndan
gerçeklefltirilen a¤›rl›kl› olarak tecrübe aktar›m›na dayal› e¤itimlerdir.

Teknik E¤itimler; personelin görevinin gerektirdi¤i mesleki yetkinlikleri kazand›rmaya
ve gelifltirmeye yönelik e¤itimlerdir.

Yurtd›fl› E¤itimler; yurtd›fl›nda bulunan üniversiteler, birac›l›k enstitüleri ve di¤er
e¤itim kurulufllar›ndan al›nan k›sa veya uzun dönemli e¤itimlerdir.

Standartlar ve Yasal Mevzuattan Kaynaklanan E¤itimler; kalite standartlar›,
yönetmelikler ve gereklilikleri hakk›nda personeli bilgilendirmek amac›yla ifle giriflte
ve periyodik olarak verilen e¤itimlerdir.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI
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E¤itimlerimizden Baz›lar› Afla¤›daki Gibidir:

• ISO 9000: 2000 Kalite E¤itimi
• OHSAS 18001 Kalite E¤itimi
• Yüksekte Çal›flma Kalite E¤itimi
• Hijyen Riskleri ve Kontrolü Kalite E¤itimi
• Bas›nçl› Kaplarla Çal›flma Kalite E¤itimi
• S›n›rl› Alanda Çal›flma Kalite E¤itimi
• ‹SG’yi Do¤ru Anlamak Kalite E¤itimi
• Ergonomi ve Ofis Çal›flmalar› Tehlikeleri Kalite E¤itimi
• Acil Durum ve Kriz Yönetimi Kalite E¤itimi
• ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Kalite E¤itimi
• Oryantasyon E¤itimi
• ‹fl Eti¤i E¤itimi

2008 y›l›nda beyaz yakada kifli bafl›na düflen e¤itim 38 saat olarak gerçekleflirken,
mavi yakada kifli bafl›na düflen e¤itim 18 saat olarak gerçekleflmifltir.
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Çal›flan Gönüllülü¤ü
Anadolu Efes, faaliyette bulundu¤u bölgenin ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda kalk›nmas›na
katk›da bulunmak ad›na kurum kültürü de¤erleriyle uyumlu her türlü faaliyetin içerisinde yer almay›
kendine prensip edinmifltir. Bu çerçevede Özel Sektör Gönüllüleri Derne¤i ile gerçeklefltirdi¤imiz
faaliyetler kapsam›nda çal›flanlar›m›z; yerleflkelerimiz yak›n›nda yer alan ilkokullara destek vermek,
buradaki ö¤rencileri kitap okumak konusunda teflvik etmek ve gelecekleri için do¤ru örnek olacak
kiflilerle ayn› ortamda olmalar›n› sa¤lamak ad›na Kitap Okuma Projesi yürüttüler. Sahip oldu¤umuz
nitelikli insan gücünü toplumun yarar›na kullan›r›z.
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Ücretlendirme
Anadolu Efes Ücretlendirme Sistemi’nin amac›; nitelikli iflgücünün teminini ve flirket
bünyesinde kalmalar›n› sa¤layan, çal›flanlar›n motivasyonlar›n› ve performanslar›n› art›rarak,
flirketin mevcut durumda bulundu¤u ve bulunaca¤› pazarlarda sürdürülebilir rekabet avantaj›
sa¤lamas›na yard›mc› olan sistemler bütününün oluflturulmas›d›r. Bu misyon do¤rultusunda,
Anadolu Efes’in tüm operasyonlar›nda ücretlendirme stratejimiz;

• ‹fl büyüklü¤üne ve çal›flan performans›na odakl› ücretlendirme yapmak,

• Sektör uygulamalar›n› izleyerek ücretlendirme
uygulamalar›n› rekabetçi seviyede tutmak ve
iyilefltirmek,

• Ücretlendirme sistemlerini adil bir flekilde
tüm çal›flanlara uygulamak,

• Maliyet etkin ücretlendirme
uygulamalar›n› hayata geçirerek
flirket verimlili¤inin artmas›na
yard›mc› olmakt›r.

SOSYAL HAKLAR

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI
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Yan ‹mkân ve Haklar
Ücret ve ikramiyenin yan› s›ra evlenme, do¤um, ölüm, çocuk paras›, e¤itim yard›m›, g›da
yard›m› ve kapsaml› bir sosyal yard›m paketimiz mevcuttur. fiirketimiz çal›flanlar›na servis
ve yemek imkân› da sa¤lar. Pozisyon ve görev gere¤i çal›flanlar›m›za araç ve mobil iletiflim
araçlar› tahsis ederiz. Hayat sigortas› ve çal›flanlar›m›z›n efllerini de kapsayan özel sa¤l›k
sigortas› imkân› da söz konusudur. fiirketimiz bünyesinde verilen yan haklara ilave olarak,
May›s 2007’den itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamas›na bafllad›k. BES
kapsam›na kat›lmak isteyen çal›flanlar ayl›k brüt ücretlerinin en az % 2’si oran›nda prim
ödemeleri halinde, flirket de çal›flan› ad›na % 2 oranda katk›da bulunur. Böylelikle çal›flan›n
bireysel emeklilik sigortas› için ödedi¤i asgari prim tutar› Anadolu Efes’in kat›l›m› ile birlikte
2 kat›na ç›kmaktad›r.

Sosyal imkânlar dahilinde personelin motivasyonunu en üst seviyeye ç›kartacak aktivitelere
yer veririz. Bunlara ek olarak tüm fabrikalar›m›z, spor imkân› aç›s›ndan farkl›l›k gösteriyor
olmakla beraber, fabrikalar›m›zdaki tenis kortlar›, basketbol, futbol, voleybol sahalar› ve
masatenisi salonlar› ile çal›flanlar›m›z›n spor yapabilmelerine olanak sa¤lar›z. Kurumumuzda
part-time çal›flan olmamas›na karfl›n, sosyal imkânlar aç›s›ndan çal›flanlar›m›z aras›nda
hiçbir flekilde ayr›m yapmay›z. Bunlar›n d›fl›nda çal›flanlar›m›za yönelik maddi ya da e¤itim
olarak katk› sa¤lamay› hedefleyen ve tüm çal›flanlar›m›zca bilinen prosedürlerimiz de
mevcuttur.

‹fl Hayat› Özel Hayat Dengesi
Çal›flanlar›m›z›n ifl hayat›nda mutlu ve verimli çal›flmas›n›n temelinde huzurlu olmalar› yatar.
Anadolu Efes olarak bizler maddi de¤erler kadar manevi de¤erlere de önem verir, vefal›
olmay› kurum kültürümüzün temeli sayar›z. Gereken her durumda birbirimizin yan›nda
olmay›, birbirimizi desteklemeyi kurumsal anlay›fl›m›z›n önemli bir parças› olarak görürüz.
Çal›flanlar›m›z›n ifl d›fl›nda da mutlu olabilmeleri bizim için çok de¤erlidir. Bu amaçla; evlilik
izni, do¤um izni, fazla mesai ücreti gibi standart uygulamalar ile çal›flanlar›m›z›n özel hayatlar›
ile ifl hayatlar›n› dengeleyebilmeleri için elimizden gelen çabay› sergileriz. Çal›flanlar›m›z›n
özel seyahatlerinde Anadolu Grubu’na ait Efes Tur flirketinden avantajl› flekilde faydalanmalar›n›
sa¤lar›z. Pozisyonu ve görevi gere¤i özel sa¤l›k sigortas›ndan faydalanan çal›flanlar›m›za,
flirketimizden emekli olduklar›nda talep etmeleri halinde, mevcut çal›flanlar›m›z›n tabi
olduklar› teminat flartlar›na ba¤l› kalarak sa¤l›k sigortalar›na devam etme imkân› sa¤lar›z.
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Çal›flanlar›m›z aras›nda her düzeyde aç›k, çift yönlü, anlafl›l›r bir iletiflim sa¤lamak temel
hedefimizdir. Günümüzde en de¤erli kaynak olan bilginin sa¤l›kl› karar almada en önemli
ö¤e oldu¤unu biliyor ve bilgimizi paylaflacak sistemler kuruyoruz. Çal›flanlar›m›z›n yönetime
maksimum kat›l›m› esast›r ve kurum olarak bunu sa¤lamak ad›na her türlü imkân› kullanmaya
çal›fl›r›z.

Örne¤in, bir çal›flan›m›z taraf›ndan tasarlanan elektronik flifle sayac› ile dolum hatlar›nda
gözle kontrol edilerek ay›klanan yabanc› ve doluma uygun olmayan fliflelerin otomatik olarak
say›lmas› ve fire miktarlar›n›n do¤ru olarak tespit edilmesi sa¤land›. Bu önerinin hayata
geçirilmesi ile flirketimiz önemli bir tasarruf imkân›n› yakalam›flt›r. Bir baflka çal›flan›m›z›n
önerisi ile fl›ra üretimlerinde koyu malt yerine s›v› karamel kullan›larak önemli bir katma
de¤er imkân›n›n varl›¤›n› ortaya koyduk. Bir baflka çal›flan›m›z›n; Efes Akademi e-learning
platformu vas›tas›yla mesleki konularda çal›flanlar›m›za yöneltilecek sorular ile hem
çal›flanlar›m›z›n keyifli zaman geçirmelerini, hem de yetkinliklerini gelifltirmelerini sa¤layacak
yar›flma format›nda bir kanal oluflturma önerisi, elimizdeki araçlar› daha da etkili kullanmak
konusunda bize ilham vermifltir.

Buna ek olarak, çal›flanlar›m›z›n kendi çal›flma alanlar›ndaki iflleri ile ilgili problemleri
gönüllü olarak ele al›p çözdükleri Efes Kalite Çemberleri projesi ile flirket içinde çal›flanlar
için daha iyi iletiflim, yarat›c›l›k ve yenilikçilik ortam› sa¤lanmas›n›, çal›flanlar›n
motivasyonunun art›r›lmas›n› ve çal›flanlar›n kiflisel geliflimlerinin sa¤lanmas›n› amaçlar›z.
Efes Kalite Çemberleri süreci dahilinde tüm lokasyonlar›m›zda gerçeklefltirilen festivalleri
ise kurum kültürü de¤erlerimizden biri olan dayan›flma ruhunun alt›n› bir kez daha çizebilmek
için önemli bir f›rsat olarak de¤erlendiririz.

Çal›flanlar›n yönetime kat›l›mlar›na yönelik dizayn edilmifl muhtelif kanallar›n yan› s›ra ‹nsan
Kaynaklar› taraf›ndan çal›flanlar›m›za sunulan ve çal›flanlar›m›z›n hizmetler hakk›nda istek
ve iyilefltirme taleplerini iletebildi¤i ‹nsan Kaynaklar› ‹stek ve ‹yilefltirme Hatt› bulunur.
Çal›flanlar›m›z bu hatt› etkin ve özgür biçimde kullan›rlar.

‹LET‹fi‹M HAKKI

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI

Çal›flanlar›m›z›n ifl yaflamlar›nda proaktif davranmalar›n›,
kendi sorumluluk alanlar›nda sorunlar›n› inisiyatif
kullanarak çözmelerini arzuluyoruz. Bu ba¤lamda,
gelifltirmifl oldu¤umuz Öneri Takip Sistemi dahilinde
kurgulanan ‹fl Gelifltirme Önerileri ve Proje Takip
Uygulamas› veritaban› arac›l›¤› ile çal›flanlar›m›z›n
kurumumuza katma de¤er kazand›racak önerilerini
yönetim ile paylaflabilmesini sa¤lar›z.
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Anadolu Efes olarak çal›flanlar›m›z›n yönetime kat›l›m›n› daha üst bir seviyeye tafl›mak ad›na
birçok farkl› enstrümandan faydalan›yoruz. 1996 y›l›nda ‹stanbul Bira Fabrikas›’nda ilk kez
uygulanan Çal›flan Memnuniyeti Anketi’ni, 2002 y›l›ndan bu yana tüm çal›flanlar›m›z› kapsayacak
flekilde uyguluyoruz. Her y›l düzenli olarak yap›lan ve sonuçlar› izlenen bu anketin de katk›s›yla
zaman içinde flirketimiz ve çal›flanlar›m›z önemli kazan›mlar elde etti.

‹lki 2005 y›l›nda tamamlanan Kurumsal ‹tibar Araflt›rmas›’n›n ikincisini halihaz›rda bir
ba¤›ms›z araflt›rma flirketi ile birlikte tüm sosyal paydafllar›m›z›n kat›l›m›yla yürütüyoruz.

2002 y›l›ndan itibaren her y›l düzenli olarak uygulamakta oldu¤umuz ‹ç Müflteri Tatmin Anketi
ile bünyemizdeki tüm departmanlar aras›ndaki gerekli iletiflim ve koordinasyon ortam›n›
sa¤lamay› ve departmanlar›n birbirlerine verdikleri hizmetler konusunda tatmin düzeyini
ölçerek iyilefltirmeyi hedefliyoruz.

Anadolu Efes olarak çal›flanlar›m›za yönelik gelenekselleflmifl organizasyonlar›m›z ile çok
genifl bir alanda faaliyet gösteren çal›flanlar›m›za, her birinin yaratt›¤›m›z de¤ere katk›da
bulunan çok önemli bir renk oldu¤u mesaj›n› verir ve çal›flanlar›m›z aras›ndaki sinerjinin
daha üst seviyelere ç›kmas›n› sa¤lar›z. Özellikle bu tarz organizasyonlar›n de¤iflik yönetim
kademelerinde görev yapan çal›flanlar›n birbirlerini farkl› yönleri ile tan›malar› ve iletiflimlerini
gelifltirebilmeleri ad›na çok önemli bir f›rsat oldu¤unu düflünüyoruz.

Geçmifl dönemde gerçeklefltirdi¤imiz genifl kapsaml› kurumsal iletiflim araflt›rmas› sonucu
flirket içi yatay ve dikey iletiflimin seviyesini ve kültürünü ölçtük ve kulland›¤›m›z iletiflim
araçlar›n› bu çerçevede yeniden yap›land›rd›k.

Biravo ad›n› verdi¤imiz, 3 ayda bir yay›mlanan ve tüm operasyon merkezlerimizde paydafllar›m›z
ile buluflan dergimizde, flirketimizden önemli haberleri duyurarak dergimizi önemli bir iç
iletiflim arac› olarak kullan›r›z.

Ayr›ca, flirketimiz çal›flanlar›n›n kesintisiz iletiflimlerini sa¤lamaya yönelik ileri teknoloji
ürünü iç iletiflim araçlar› kullan›r›z.

Minimum ‹hbar Süresi
Operasyonel de¤ifliklik nedeniyle çal›flan›m›z›n baflka bir göreve atanmas› halinde ‹fl Kanunu’nda
belirtilen esaslar›n yan› s›ra Anadolu Efes’in Atama Prosedürü’ne uygun olarak ifllem yap›l›r.
Operasyonel de¤ifliklik nedeniyle iflverenin, çal›flan›n sözleflmesini feshetmesi halinde ‹fl
Kanunu ve Toplu ‹fl Sözleflmesi hükümlerine göre ifllem yap›l›r. Toplu ‹fl Sözleflmesi’ndeki
baz› hükümlerle ‹fl Kanunu’nun ötesinde iflçi lehine düzenlemeler bulunmaktad›r.
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Toplumsal ve ekonomik geliflmenin, ifl bar›fl›n›n sa¤land›¤› sa¤l›kl› bir ifl ortam›nda
gerçekleflebilece¤ine inan›yoruz. ‹fl bar›fl›n› sürekli k›lmak için çaba harc›yor, iflçi ve iflveren
iliflkilerinde örnek bir flirket olmak için çal›fl›yoruz. Bu hedefle Anadolu Efes, sendikalar›
paydafllar› olarak görür; gerek sendika temsilcili¤ini gerek toplu sözleflme görüflmelerini,
çal›flma bar›fl› ortam›n›n sürdürülebilirli¤ine katk›da bulunacak yöntemlerin tespit edilmesi
ve gelifltirilmesi için bir f›rsat olarak de¤erlendirir. Bu ba¤lamda, kanun ve yönetmeliklere
ayk›r›l›k göstermedi¤i ölçüde, Anadolu Efes, Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Deklarasyonu’nun
23.(4) maddesiyle Birleflmifl Milletler’in 9 Temmuz 1948’de kabul etti¤i Bireylerin Birlik
Kurma ve Organize Olmalar›na ‹liflkin Anlaflma’n›n 2., 3. ve 4. maddeleri uyar›nca bireylerin
sendikalara üye olma haklar›n› gözetir.

Bu kapsamda, mavi yakal› çal›flanlar için Toplu ‹fl Sözleflmemizde de belirtildi¤i üzere, “‹flyeri
Sendika Temsilcisi” bulunur. Temsilcilerin görev ve sorumluluklar›; ifl bar›fl›n› sa¤lamak,
iflçi ve iflveren aras›ndaki dengeyi korumak ve gözetmektir. Bu amaçla afla¤›da belirtilen
görevleri yerine getirirler:

a) ‹flyerinde, iflçi ve iflveren aras›ndaki iflbirli¤ini ve çal›flma bar›fl›n› sa¤lamak.

b) ‹flçiler taraf›ndan yap›lan talep ve flikâyetleri inceleyerek makul olmayan talep ve flikâyetlerde
iflçiyi ikna etmek, iflverene kendi takdirine göre makul buldu¤u talep ve flikâyetleri
yans›tmak. (Bu flikâyetlerde kullan›lan takdir hakk› sebebiyle temsilci cezaland›r›lamaz.)

c) ‹flçi ve iflveren aras›nda ç›kacak uyuflmazl›klar›n dostça çözülmesine çal›flmak.

d) Bu sözleflme hükümlerinin uygulanmas› ile ilgili konularda ç›kabilecek pürüzlerin çözüm
yollar›n› bulmak ve gerekirse iflçilere dan›flt›ktan sonra meseleyi iflverene getirmek.

e) Kanuna ayk›r› teflebbüs ve davran›fllar› kendi yetkisi dahilinde önlemeye çal›flmak; bu gibi
teflebbüs ve davran›fllarda yer almamak.

f ) Sendikal› iflçilerin sendika ile iliflkilerini düzenlemek.

g) Sözleflme uygulamas›n›n aksaks›z yürütülmesine çal›flmak.

h) ‹flyerinde halledemedi¤i konular› yaz›l› olarak ba¤l› bulundu¤u flubesine ulaflt›rmak.

i ) Mevzuat›n kendisine verdi¤i di¤er yükümlülükleri yerine getirmek.

Çal›flanlar›m›z›n sendikaya üye olmalar› kurumumuz taraf›ndan da teflvik edilen bir süreç
olup iki senede bir tekrar de¤erlendirilen toplu sözleflme kapsam›nda tan›mlanan ücret
d›fl›ndaki tüm haklar, sadece sendika üyesi çal›flanlar›m›za de¤il tüm çal›flanlar›m›za
tan›n›r. Toplam çal›flanlar›m›z›n yaklafl›k % 44’ünü oluflturan mavi yakal› çal›flanlar›m›z›n
sendikalaflma oran› yaklafl›k % 95’tir. 31.03.2009 itibar›yla Anadolu Efes bünyesinde
sendikal› çal›flan say›s› 748 kiflidir.

ÖRGÜTLENME HAKKI

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI



43

ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT SANAY‹‹ A.fi. TÜRK‹YE B‹RA OPERASYONLARI   •   SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU

FIRSAT Efi‹TL‹⁄‹ HAKKI

Grubumuzun Çal›flma ‹lkeleri aras›nda da yerini alan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan
flirketin çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›ndan birisi de çal›flanlar›m›z ile her türlü iliflkimizi
yürütürken ›rk, yafl, milliyet, cinsiyet, fiziksel engel ve inanç fark› gözetilmemesidir.
Çal›flanlar›m›z›n farkl›l›klar›ndan ve kültürel çeflitliliklerinden gurur duyar ve ortak bir amaç
çevresinde toplan›rken bu çeflitlili¤i geliflim için bir araç olarak görürüz.

Çal›flanlar›m›z›n ifle al›mlar›ndan bafllayarak e¤itim, ücret, kariyer ve sa¤lanan maddi
olanaklar dahil tüm insan kaynaklar› uygulamalar›nda çal›flanlar›m›za f›rsat eflitli¤i sa¤lar›z.
Çal›flanlar›m›zdan dönem içinde özellikle ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikâyet
gelmemifltir.

Eflit ifle eflit ücret prensibini kendine kural edinmifl bir kurum olarak; dil, ›rk, cinsiyet, siyasal
düflünce, felsefi inanç, din ve mezhep veya benzeri sebeplerle ne ücret ne de bir baflka insan
kaynaklar› uygulamas›nda herhangi  bir ayr›mc›l›k söz konusu de¤ildir.

‹fle Al›m
‹fle al›m sürecini, adaylar›m›z›n kanun ve yönetmeliklerle sahip olduklar› haklara sayg›l›
olmay› ve korumay› görev bilen bir anlay›flla yürütürüz. Bu anlay›fl›n yans›mas› olarak ise
adaylarla iliflkimizi yürütürken hiçbir flekilde ›rk, renk, yafl, milliyet, cinsiyet ve inanç fark›
gözetmeyiz. Çokuluslu bir firma olman›n ve Türkiye özelinde çok genifl alanda faaliyet
gösteriyor olmam›z›n en önemli kazan›mlar›ndan biri, farkl› sosyokültürel ortamlardan gelen
kiflilerle çal›flma imkân›na sahip olmam›zd›r.

Adaylar›, gerek Anadolu Grubu flirketleri için belirlemifl olan genel yetkinlikler, gerekse
pozisyona özgü yetkinlikler baz al›narak objektif bir de¤erlendirme sürecine tabi tutar›z.
Süreçte esas olan, kiflinin beklenen yetkinlikleri gelifltirmesini mümkün k›lacak potansiyele
sahip olup olmad›¤›n›n ve Dayan›flma, Giriflimcilik, Mükemmeliyetçilik ve Ça¤dafll›k olan
kurum kültürü de¤erlerimizi ne düzeyde paylaflt›¤›n›n tespitidir.

‹fle al›m süreci, www.anadolukariyerim.com internet sitesi üzerinden takip edilir. Anadolu
Grubu flirketleri için kurumsal olarak ifle al›m sürecine yönelik dizayn edilmifl olan
www.anadolukariyerim.com internet sitesi sayesinde adaylar›n, grup flirketlerinin tamam›na
ulaflabilmeleri sa¤lan›r. Di¤er tan›nm›fl baflvuru yönetim sitelerini de nitelikli iflgücüne ulaflmak
için kullan›r›z. Ayr›ca, gerekli durumlarda adaylara ulaflmak amac›yla gazete ilan›n› da tercih ederiz.

EFES B‹RA GRUBU TÜRK‹YE BÖLGE BAfiKANLI⁄I 31.03.2009 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA ÖZÜRLÜ-ESK‹ HÜKÜMLÜ-TERÖR MA⁄DURU PERSONEL TABLOSU

Çal›flan Türü Kapsam Merkez Adana Ankara ‹zmir ‹stanbul Lüleburgaz Afyonkarahisar Çumra Tarbes Genel Toplam
(Kartal)

Normal Kapsam D›fl› Sürekli 1 3 1 5 10

Kapsam ‹çi Sürekli 3 13 11 18 19 9 3 76

Normal Toplam 4 16 12 18 24 9 3 0 0 86

Emekli Kapsam D›fl› Sürekli 1 1

Kapsam ‹çi Sürekli 1 1

Emekli Toplam 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Genel Toplam 4 16 12 19 24 10 3 0 0 88
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Cinsiyete Göre Üst Yönetimdeki Personel Da¤›l›m›

% 39
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18-25
26-35
36-45
46 +

Yafl Aral›klar›na Göre Personel Da¤›l›m›

% 77

% 23

Kad›n
Erkek

Cinsiyete Göre Beyaz Yakal› Personel Da¤›l›m›

Ö¤renim Durumuna Göre Personel Da¤›l›m›

Doktora, Yüksek Lisans, Lisans
Ön Lisans ve Alt›

% 45
% 55

% 87

% 13

Kad›n
Erkek

Cinsiyete Göre Personel Da¤›l›m›

Ortalama K›dem

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

9,88

8,52

9,37

Erkek Kad›n Ortalama K›dem

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI

BÖLGE DETAYINDA DEV‹R ORANI (2008)

Adana % 3,98

Afyonkarahisar % 3,51

Ankara % 6,15

Çumra % 7,55

‹stanbul % 7,29

‹zmir % 4,32

Lüleburgaz % 1,78

Merkez (Kartal) % 4,79

Tarbes % 6,25

TBB % 5,19

2008 y›l› için Anadolu
Efes iflgücü devir

oran› % 5,19 olarak
gerçekleflmifltir.
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Tüm faaliyet süreçlerinin ifl güvenli¤i aç›s›ndan yaratabilece¤i tehlikelerin ve çevresel etkilerin
azalt›lmas› ya da kontrol alt›nda tutulmas› için gerekli planlaman›n uygulamaya konmas›,
Anadolu Efes’in ifl yapma biçiminin bir parças›d›r. Anadolu Efes’in mevcut tesislerinde,
mümkün olan noktalarda üretim süreçlerinin ifl güvenli¤i risklerini ve çevresel etkilerini
azaltacak yat›r›mlar gerçeklefltiririz. Yeni al›nan makinelerde mutlaka ifl güvenli¤ini ve
çevresel etkileri göz önünde tutar ve en az tehlikeyi/etkiyi yaratacak teknolojiler tercih ederiz.
Kullan›lacak temizlik kimyasal›, su kimyasal› gibi kimyasal malzemelerin seçimini yaparken
ifl güvenli¤i ve çevre aç›s›ndan tehlike yaratmayanlar› özenle seçeriz.

Anadolu Efes, sistematik olarak sürdürdü¤ü ifl güvenli¤i ve çevreyle ilgili faaliyetlerini daha
etkin hale getirebilmek için OHSAS 18001 ‹fl Güvenli¤i Sistemi’ni ve ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi’ni kurmufltur. 2004 y›l› Nisan ay›nda tamamlanan belgelendirme süreciyle befl bira,
iki malt, bir flerbetçiotu fabrikas› ile flirketin merkez ofisi için ISO 14001 ve OHSAS 18001
belgelerini ald›k. Sistemlerin kurulmas› sürecinde, tüm faaliyetler için ifl güvenli¤i risk
de¤erlendirmeleri ve çevre etki de¤erlendirmeleri yapt›k. Yurtiçinde edinilen bilgi birikimini
ve deneyimini (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 ve bira kalite standartlar›) yurtd›fl› faaliyetlerde
de paylaflarak karfl›l›kl› geliflim sa¤l›yoruz. Çal›flanlar›m›za güvenli bir çal›flma ortam›
sa¤lamak için son y›llarda önemli faaliyetler gerçeklefltirdik. OHSAS 18001 standard› referans
al›narak haz›rlanan ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Prosedürü’nde tan›mlanan birçok önemli uygulamay›
hayata geçirdik. Buna göre;

• Ekipman, faaliyet ve kullan›lan kimyasallara yönelik son derece kapsaml› risk
de¤erlendirmeleri yap›ld›; bu de¤erlendirme sonuçlar›na göre iyilefltirilmesi gereken
alanlar belirlendi. Basit düzenlemelerle gerçeklefltirilebilecek faaliyetler hemen hayata
geçirilirken yat›r›m gerektiren ifllemler Aksiyon Planlar›’na aktar›ld›.

• “Teknik Emniyet” kavram›n› hayata geçirdik. Bas›nçl› kaplar gibi patlama tehlikesi olan
ekipman ya da güvenlik koflullar› yetersiz oldu¤unda çal›flanlar›n yaralanmas›na neden
olabilecek kald›rma ekipmanlar›n› düzenli olarak kontrol ettiriyoruz. Yetersizlik ya da sorun
tespit edilen ekipmanlar› iyilefltiriyor veya yeniliyoruz.

• Acil durumlar›n önlenmesine yönelik sistemler kurduk (koruyucu sistemler, alarm sistemleri vb.).

• Tüm faaliyetlerde uyulmas› gereken ifl güvenli¤i kurallar›n› tan›mlayan bir Emniyetli Çal›flma
K›lavuzu haz›rlad›k. Gerekli noktalarda talimatlar içine ifl güvenli¤iyle ilgili noktalar da
ekledik.

‹fl güvenli¤i aç›s›ndan at›lan bir baflka önemli ad›m, çal›flma ortamlar›nda gürültü, termal
konfor ve imisyon (iç ortam hava kalitesi) ölçümlerinin yapt›r›lmas›d›r. Bu ölçüm sonuçlar›na
göre gerekli görülen yerlerde tesislerde önemli yat›r›m ve iyilefltirmeler yapt›k, koruyucu
malzeme kullan›mlar›n› düzenledik. En uygun kalitede koruyucu malzemeleri bulmak için
araflt›rmalar yapt›k, koruyucu malzeme seçiminde çal›flanlar›n kat›l›m›n› sa¤lad›k ve
uluslararas› standartlara uygun, sertifikal›, ergonomik ürünler tercih ettik. Tüm çal›flanlar›m›za,
koruyucu malzeme kullan›m›n›n önemi üzerine e¤itimler verdik.

‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ HAKKI
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Bölgeler Baz›nda 2008 Y›l›nda
Meydana Gelen ‹fl Kazas› Oran›
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Anadolu Efes olarak e¤itimi, ifl güvenli¤iyle ilgili çal›flmalar›n en önemli unsurlar›ndan biri
olarak kabul ediyoruz. Bu do¤rultuda tüm çal›flanlar›m›za, stajyerlerimize ve tafleronlar›m›za
hem genel ifl güvenli¤i kurallar›, hem de yapt›klar› ifllerle ilgili risklere karfl› almalar› gereken
özel önlemler konusunda kapsaml› e¤itimler veriyoruz. Bu tarz e¤itimler kapsam›nda
de¤erlendirdi¤imiz standartlar ve mevzuat gere¤i al›nan e¤itimler, 2008 y›l›nda 21.225,5
adam/saat olarak gerçekleflti.

Acil durumlar›, tesislerin yerleflimini ve gerçeklefltirilen faaliyetleri göz önüne alarak; yang›n,
deprem, sabotaj, hava sald›r›s›, kimyasal dökülme ve kaçaklar, tehlikeli ve zehirleyici gaz
kaça¤›, patlama, at›k suyun deflarj›, ifl kazas› ve radyoaktif kazalar olarak belirledik. Bu tür
acil durumlara önceden haz›rl›kl› olabilmek amac›yla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Standard› ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Standard› çerçevesinde
Acil Durum Yönetim Sistemi’ni kurduk. Acil durumlar›n oluflmas› halinde yap›lacak ifllemler
için sorumluluk, yetki ve ifl ak›fllar› tan›mlad›k. Acil Durum Plan› gere¤i acil ayd›nlatma ve
kaç›fl iflaretleri, toplanma alanlar›, görsel dokümanlar, acil durum merkezi gibi ihtiyaçlar
karfl›land›. Acil durumlar›n oluflmas›n› önlemeye yönelik yang›n alg›lama, gaz kaça¤› uyar›
sistemleri, kimyasal taflk›n havuzlar› gibi koruyucu sistemler kurduk. Alt› ayda bir önceden
haz›rlanm›fl senaryolar kullan›larak gerçeklefltirilen acil durum tatbikatlar›yla hem sistemin
canl›l›¤›n› sa¤l›yor, hem de Anadolu Efes çal›flanlar›n› ifl güvenli¤i konusunda e¤itiyoruz.

Raporlama döneminde herhangi bir çal›flma alan›nda, ifl seyahati s›ras›nda, sosyal alanlarda
ya da di¤er alanlarda, çal›flanlara ve yak›nlar›na karfl› yaflanan bir güvenlik sorunu oluflmad›.
Raporlama döneminde güvenlik nedeniyle yaralanma ve ölümlü vaka yaflanmad›.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
ÇALIfiAN HAKLARI
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Sorumlu tüketim, üzerinde titizlikle durdu¤umuz ve ilgili konudaki
düzenlemelere tam uyum gösterdi¤imiz bir konudur. Sorumlu tüketim
ve konu ile ilgili iletiflim süreçlerinde üzerimize düflen tüm
sorumluluklar› eksiksiz olarak yerine getirmenin öneminin bilincindeyiz.
Anadolu Efes’te, pazarlama iletiflimi sürecinde mevzuata uyum ve
rekabet politikas› konular›nda Tütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme
Kurulu (TAPDK) taraf›ndan oluflturulan düzenlemelere tam uyum
mevcuttur. Ürünlerimizin pazarlama iletiflimini yasaklanmayan
alanlarda ve mecralarda yaparak TAPDK taraf›ndan düzenlenen reklam
mevzuat›na uyum sa¤l›yoruz.
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‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA
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Portföyümüzdeki tüm ürünlerimiz için haz›rlad›¤›m›z reklamlar›m›zda;
• Hedef kitle olarak gençler ve çocuklar› seçmeyiz; gençler, çocuklar ile genç veya çocuk

olmad›¤› halde böyle bir imaj veren veya verdirilen kimseleri reklamlar›m›zda kullanmay›z.
Reklamlar›m›z› çocuklar› hedef alan mecralarda yay›nlamay›z.

• Ürünlerimizin araç kullan›m› ile iliflkilendirilmesine dair içerik kullanmay›z.

• Ürünlerimizin tedavi edici özelliklere sahip oldu¤u, uyar›c›, rahatlat›c›, güçlendirici, üstünlük
sa¤lay›c› etkilerinin bulundu¤una dair içerik kullanmay›z.

• Ürünlerimizin kiflisel sorunlar› çözebilece¤i veya t›bbi koruyucu etkiye sahip olabilece¤i
temalar›n› ifllemeyiz.

• ‹çki içmemeyi bir zafiyet olarak göstermeyiz.

• Ürünlerimizin alkol derecesini tüketiciyi yan›ltmayacak flekilde ve do¤ru olarak gösterir;
ürün kalitesi ile etkisini içerdi¤i alkol oran› ile iliflkilendirecek yönde mesaj vermeyiz.

• ‹çki içmenin statü sembolü oldu¤u mesaj›n› vermeyiz.

• Alkol tüketmemenin zihinsel ve sosyal bak›mdan bir eksiklik oldu¤unu gösteren reklamlara
yer vermeyiz.

• Ürünlerimizin tüketiminin sportif baflar›lar› art›rd›¤›n› vurgulamay›z.

• Cinselli¤in istismar› ve pornografi içeren ifade ya da görüntülere yer vermeyiz.

• Do¤ru, aç›k ve anlafl›labilir bir dil kullan›r, çeflitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin
aldat›c› nitelikteki anlam ya da anlamlar›n› kullanmay›z.

Bütün bu anlay›fl›n sonucu olarak kullan›lan ya da kullan›lacak reklamlar›n, ürün iletiflimi
süreçlerinde yasalara ve düzenlemelere karfl› gelmekten oluflabilecek uyum sorunlar›n›, hukuki
yorumlar› önceden yaparak gideririz. Hiçbir ürünümüzün iletifliminde yasal zorunluluklara
uygunsuzluk durumu söz konusu de¤ildir. Bu ba¤lamda ürünlerin planlamas›nda, iletifliminde
ve içeri¤inde “18 yafl alt›na reklam yapmama” konusuna özellikle hassasiyet gösteririz.

‹çinde bulundu¤umuz co¤rafyan›n de¤erleri bizim için de çok önemlidir. Bu de¤erlere uygun
olarak hareket etmek sorumlu pazarlama uygulamalar›m›z›n da önemli bir parças›n›
oluflturmaktad›r. Bu anlay›flla ramazan ay› ve dini bayramlar süresince medya görünürlü¤ümüz
bulunmamaktad›r. Rekabet politikas›nda “bira pazar›n›n büyümesine odakl›l›k” anlay›fl›
tafl›d›¤›m›zdan, yap›lan uygulamalarda rakiplerimizin de yeni markalar gelifltirmesine yönelik
politikalar›n› destekleriz.

Yukar›daki konu bafll›klar›na ek olarak, düzenlemelerde ve yasalarda oluflabilecek aç›klar›
kesinlikle kullanmay›z. Böylelikle sorumlu tüketim süreci ve iflleyifli bozulmam›fl olur.
Raporlama dönemi kapsam›nda konu ile ilgili Anadolu Efes’e mevzuata ayk›r›l›k konusunda
aç›lm›fl bir dava bulunmamaktad›r.

Tüketicilerin bilinçli alkol kullan›m›n› sa¤lamaya yard›mc› olmak için haz›rlanan bütün
afifllerde ve reklamlarda sorumlu tüketimi özendiren ve alkollü araç kullan›m›na dikkat
çeken “bilinçli tüketiniz” uyar›s›na ve asfalt görseline yer veririz.

Ürünlerin etiketlendirilmesinde tüketicinin bilgilendirilmesi konusuna da çok önem veririz.
Etiketlendirmede g›da kodeksine uygun olarak tüketicilerin bilgilendirilmesi söz konusudur.
Bununla birlikte etiketlerde “Efes ‹letiflim Hatt›  444 33 37” ile ilgili bilgi de mevcuttur. Bu
hat sayesinde tüketiciler, önerilerini ve flikâyetlerini iletirken ürün hakk›nda bilgi de
alabilmektedirler. Anadolu Efes bünyesinde tüketicilerden gelen taleplerin ilgili Efes yetkilisine
yönlendirilmesi amac›yla özel bir veritaban› sistemi kurulmufltur. Bu sistem sayesinde
sa¤lanan geribildirimler ve sistemden gelen veriler ile oluflturulan periyodik raporlamalar
yoluyla Anadolu Efes ve tüketiciler aras›nda do¤rudan iletiflim sa¤lanmaktad›r.

Sorumlu Reklamlar
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B‹RA HAKKINDA

Bira, en genel tan›m›yla, çimlendirilmifl arpa (malt) ununun sudaki
maserasyonuyla elde edilen fl›ran›n flerbetçiotu ile tatland›r›ld›ktan sonra
fermantasyona u¤rat›lmas›yla yap›lan, besleyici ve serinletici bir içecektir.
Bu tan›mdan da anlafl›laca¤› üzere günümüzde bira üretiminde kullan›lan
hammaddeler; arpa, flerbetçiotu ve sudur. Kullan›lan üretim yöntemleri
ve içeri¤i göz önünde bulundurulursa biran›n do¤ala yak›n bir içecek
oldu¤unu söylemek mümkündür.

Biran›n ilk olarak kimler taraf›ndan, nerede ve hangi tarihte üretildi¤i
kesin olarak bilinmemektedir. Ç›k›fl noktas›n›n Sümerler, Babiller ve Eski
M›s›r oldu¤u düflünülmektedir. Biran›n Avrupa’ya geçmesiyle ilgili iki
görüfl ön plana ç›kmaktad›r. Genel e¤ilim, biran›n Mezopotamya, M›s›r
ve Kuzey Afrika yoluyla ‹spanya ve Avrupa ülkelerine geçti¤i yönündedir.
Bir di¤er görüfle göre, Afrika ve ‹spanya’dan Yunanistan’a ve Roma’ya
geçen bira, Almanya’ya ulaflm›flt›r.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA
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Bira tarihi aç›s›ndan 1516 y›l› önem tafl›maktad›r. 1516’da, Almanya’da ç›kar›lan Biran›n Safl›¤›
Yasas›’yla biran›n su, arpa malt›, bu¤day malt›, flerbetçiotundan yap›ld›¤› belirtilmifl ve biran›n
standard› kabul görmüfltür. 1602 y›l›nda Dr. Alexanders Nowell t›palanm›fl cam fliflelerde
saklanan biran›n daha fazla dayanaca¤›n› kan›tlam›flt›r.

Bira yap›mc›l›¤›nda en önemli dönüm noktas› 18. ve özellikle 19. yüzy›lda gerçekleflir. Buhar
makinesinin icad›ndan sonra, 1796’da Londra’daki Whitebread Birac›l›k, y›ll›k 200 bin f›ç› bira
üreterek bir ilke imza atm›flt›r. 19. yüzy›lda sa¤lanan yapay so¤uklukla birlikte, eskiden sadece
serin mevsimlerde üretilen bira art›k sürekli olarak bulunabilir hale gelmifltir. Üretim ve da¤›t›m
teknolojileri h›zla geliflir, demiryolu ulafl›m› ve so¤utuculu vagonlar sayesinde bira her yere
ulaflt›r›l›r ve tüketim de ayn› h›zla artar.

Pastörizasyon tekni¤ini bulan Louis Pasteur’ün yazd›¤› “Bira Hakk›nda Bir ‹nceleme” adl› kitap,
bira yap›m›yla ilgili bilimsel etütlerin ve sa¤l›kl› üretimin de bafllang›c›d›r. Danimarkal› Hansen’in
tek maya hücresini izole etmesinden sonra ise fermantasyon yöntemlerinde ve dolay›s›yla
biran›n tad›nda iyilefltirme sa¤lan›r.

Bu geliflmelerin etkisiyle, bira tiplerinde de farkl›laflmalar meydana gelmifltir. 19. yüzy›la kadar
“Ale” tipi biralar yayg›nken, 1830’larda Münih’te alt fermantasyona dayal› “Lager” yöntemiyle
bira üretimine bafllan›r. ‹lk lager biralar öncekiler gibi koyu ve k›z›l›ms› renkli iken, 1842’de
Bohemya’n›n Pilzen Kasabas›’nda ilk kez alt›n renkli lager üretilir. O döneme kadar seramik,
metal, ahflap kaplarda içildi¤inden rengi fark edilmeyen bira, art›k cam bardaklarda sunulabildi¤i
için bu yeni rengiyle öyle popüler olur ki, günümüzde de Pilsener bira, daha çok bu berrak ve
sar› rengiyle bilinmektedir.

Görüldü¤ü üzere günümüzde içilen bira bugünkü halini alana kadar birçok aflama geçirmifltir.
‹nsanl›k tarihini etkileyen pek çok büyük bulufl ve olay›n biran›n da tarihini de¤ifltirdi¤ini söylemek
pek de yanl›fl olmayacakt›r.
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‹yi bira, iyi malttan; iyi malt ise iyi arpadan yap›l›r.
Birada arpa malt› kullan›lmas›n›n nedenleri;
arpan›n kolay korunmas›, sert kabu¤u sayesinde
haflarata dayan›kl› olmas›, di¤er ç›plak tah›l
tanelerine oranla daha zor küflenmesi, biral›k
arpan›n çekirdek k›sm›n›n di¤er tah›llardan daha
yumuflak olmas› ve malt yap›m›nda daha yüksek
verim sa¤lamas›d›r. Arpan›n kimyasal bilefliminden
dolay› da daha iyi bir flekerlendirme söz konusudur.
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Tarladan toplanan arpa, bir dizi makine yard›m›yla temizlenir, taneleri irilik
derecesine göre ayr›l›r ve yüksek silolarda havaland›r›larak, zaman› geldi¤inde
suya yat›r›l›p çimlendirilir. Belirli bir çimlenme oran›na geldi¤inde suyu çekilerek
f›r›nlan›r. Bu esnada çimlerinden ar›nd›r›lan arpa, malt haline dönüflür.

Elde edilen malt, ö¤ütülüp su ile kar›flt›r›larak belirli bir s›cakl›kta bekletilir.
Bu iflleme mayfleleme denir ve böylece bir ara ürün olan fl›ra elde edilir.

Kat›-s›v› kar›fl›m› halinde bulunan fl›ra, süzme kazan› içinde filtrelenerek
küspesinden ar›nd›r›ld›ktan sonra, kaynatma ifllemine geçilir. Kaynatma,
bira yap›m›n›n dönüm noktas›d›r ve fl›raya karakteristik olarak ac›l›k
ve aromatik tat özelli¤ini veren flerbetçiotu ilavesi bu aflamada yap›l›r.

fierbetçiotu bitkisini birac›l›kta önemli k›lan, içerdi¤i lupulin
maddesidir. Lupulin, reçine ve ya¤lardan oluflur; ac›l›k ve koruyucu
özelli¤ini reçinelerden, aromay› ise gerekli ya¤lardan almaktad›r.
Bir-iki saat kaynat›ld›ktan sonra fl›ra so¤umaya al›n›r. Efes Pilsen
üretiminde fl›ran›n havayla temas›n› kesen “kapal› so¤utucular”
kullan›lmaktad›r. fi›ra, istenen so¤uklu¤a ulaflt›¤› zaman maya
ile kar›flt›r›larak fermantasyon ifllemine bafllan›r. Alt ve üst
fermantasyon denen iki tür fermantasyon vard›r. Efes Pilsen
biras›nda alt fermantasyon uygulan›r ve bunu
gerçeklefltirmek için topak maya kullan›l›r. Topak mayalar,
fermantasyon sonuna do¤ru, çabuk ve iyi dibe
oturmaktad›r. Fermantasyonu tamamlanan genç bira,
0-2ºC so¤ukluktaki özel tanklarda dinlendirilir.
Fermantasyon ve dinlendirme aflamalar› 18-21 gün
içinde tamamlanm›fl olmaktad›r.

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA
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Alt ve üst fermantasyon uygulamalar› sonucunda farkl› bira türleri ortaya ç›kmaktad›r. Bu farkl›
bira türleri ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi www.efespilsen.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Sonraki aflama, filtrasyon ifllemidir ve istenen berrakl›¤a kavuflmas› için bira en az bir kez filtre
edilir. Filtre edilmifl bira dolum tanklar›na al›narak, flifle, kutu ve f›ç›lara özel dolum sistemleriyle
doldurulur. Geri dönüflümlü flifleler, fabrikaya geldikten sonra flifle y›kama hatlar›na al›n›r.
fiifle y›kama hatt›na giren flifleler ters çevrilerek s›cak kostik ve s›cak suyla y›kan›r. En son
olarak so¤uk suyla y›kanarak temizleme ifllemi tamamlan›r.

Y›kama makinesinden ç›kan flifleler, kontrol sisteminden geçerek kirli veya hasarl› olup
olmad›klar› otomatik olarak kontrol edilir. Kirli flifleler yeniden y›kamaya gönderilirken, hasarl›
flifleler imha edilir. Kontrolleri gerçekleflen fliflelerin içerisindeki hava vakumlanarak,
karbondioksit karfl› bas›nc› alt›nda bira doldurulur.

Dolu flifleler, biyolojik raf ömürlerini uzatmak için pastörizasyon iflleminden geçirilir. Pastörizasyon
tüneli içerisinde üzerlerine s›cak su püskürtmesi yoluyla 63 ile 65ºC’ye kadar ›s›t›lan flifleler,
pastörize olduktan sonra yeniden kademe kademe so¤utulur.

Pastörizasyon iflleminden sonra fliflelerin etiketleme ifllemi gerçekleflir. Etiketleme sonras›
flifleler kasalan›r paketlenir ve mamul depoya al›n›r. Buradan da siparifllere göre tüketiciye
ulaflmas› için kamyonlarla bayilere sevk edilir.
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Kuruluflumuzdan bu yana tüm uygulamalar›m›zda “tüketici bazl› olma” anlay›fl›n› benimsiyoruz.
Araflt›rmaya verdi¤imiz büyük önem sayesinde ürünlerimiz ile ilgili beklentileri belirler ve
müflterilerimize beklentilerine karfl›l›k verecek flekilde ulafl›r›z. Bu anlay›flla aksiyon almak
sürdürülebilirlik anlay›fl›m›z›n temelini oluflturmaktad›r.

Tüketicinin nabz›n› tutarak oluflturdu¤umuz ürünlerimiz; araflt›rma, de¤erlendirme ve karar
aflamalar›n› geçtikten sonra müflterilerimize ulaflmaktad›r. Y›llard›r süregelen bu anlay›flla
Anadolu Efes:

• Bira pazar›nda yeni markalar›n gelifltirilmesini teflvik eder.

• Yerel markalarla bira kültürünü oluflturmaya çal›fl›r.

• Kendi pazar›n›n de¤il, bira pazar›n›n büyümesine odakl› hareket eder.

• Lisansl› olarak üretti¤i markalar›n sorumluluk uygulamalar›n› destekler.

ÜRÜNLER‹M‹Z

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA

54 Türkiye’de alkollü içecekler için radyo ve televizyon
reklamlar›n›n son 25 senedir mümkün olmamas›na
ra¤men “Efes Pilsen” % 100 marka bilinilirli¤iyle
Türkiye’de lider konuma ve Türkiye perakende ticaretinde
yiyecek ve içecek kategorisinde tüketici harcamas›
bak›m›ndan en yüksek paya sahiptir.
(Nielsen Aral›k 2008)
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Anadolu Efes; “Efes” flemsiyesi alt›nda toplanan Efes Pilsen, Efes Light, Efes Dark, Efes Dark
Brown ve Efes Xtra markalar›n›n yan› s›ra Türkiye’nin ilk bu¤day biras› olan Gusta ve siyah
bu¤day biras› Gusta Dark, agav ve limon aromal› Mariachi ve Mariachi Black ile Marmara Gold
ve Marmara K›rrm›z› markalar›n›n yer ald›¤› ürün portföyüne sahiptir. Anadolu Efes ayr›ca
Türkiye’deki bu portföyü lisansl› olarak üretti¤i Miller Genuine Draft (MGD), Beck’s ve Foster’s
gibi markalar ile geniflletmeye devam etmifltir.

Bu farkl› markalarla yakalad›¤›m›z rekabet üstünlü¤ümüzün tüketicilerimizin bira seçimlerinde
önemli bir unsur oldu¤unun bilincindeyiz. Bu anlay›flla ana bira segmentlerini içeren marka
portföyünü “premium”, “ekonomi” ve “popüler” segmentlerde de¤erlendirir ve bu flekilde
faaliyet gösteririz.

Yeni lezzetli biralar›m›z› olufltururken, tüketicilerimizin damak zevklerine hitap edebilmek
bizim için çok önemlidir. Bu anlay›flla mükemmel tada ulaflmak için çok say›da iç ve d›fl
paydafl›m›za dan›fl›r, önemli bir araflt›rma gelifltirme süreci sonucunda farkl› tatlardaki yeni
biralar›m›z› olufltururuz.

Ürünlerimizle ilgili ayr›nt›l› bilgiye ve mikrositelerine ulaflmak için www.efespilsen.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Efes, tüketicilerinin ihtiyaçlar›na tam anlam›yla cevap verebilmek
için Türkiye’de 2008 y›l›nda iki yeni ürün pazara sunmufltur. fiubat 2008’de
pazara sunulan ve yüksek alkollü bir bira olan “Efes Dark Brown”, birayla
kahvenin lezzetini bir araya getirmifltir. “Efes Dark Brown”, Türkiye’nin
ilk kahve aromal› biras›d›r. Nisan 2008’de tüketicilerin be¤enisine sunulan
“Mariachi Black” ise oldukça popüler olan agav ve limon aromal› “Mariachi”
markas›n›n yüksek alkollü versiyonudur. “Mariachi” markas›, henüz bir
yafl›ndayken, dünyan›n en eski ve en bilinen Uluslararas› Kalite Enstitüsü
Monde Selection’›n 2008 Kalite Ödüllerinde “Aromatize Bira” kategorisinde
alt›n madalya ile ödüllendirilmifltir. 2008 y›l›nda pazara sunulan Türkiye’nin
ilk bu¤day biras› Gusta, siyah bu¤day biras› Gusta Dark’› 2009 y›l›nda
tüketicilerle buluflturmufltur.

55
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Müdürlük Bayi Distribütörlük Toplam

‹stanbul 12 12

Do¤u Marmara 14 4 18

Trakya 20 20

Ege 19 5 24

Orta Anadolu 19 4 23

Güney Marmara 24 2 26

Güney 36 1 37

Karadeniz 32 32

Akdeniz 18 18

Güney Ege 20 20

TOPLAM 202 28 230

Bayilerimiz ve distribütörlerimiz ürünlerimizin ulafl›labilir ve iflimizin sürdürülebilir olmas›
aç›s›ndan çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden de bayilerimizle ve distribütörlerimizle
olan iletiflimimiz iflimizin vazgeçilmez bir parças›d›r.

Bayi ve distribütörlük fleflerimiz, tüm gün hem birbirleri ile hem de ilgili bayiler ile ba¤lant›
halindedir.

Süregelen ifl iliflkimizin verimli bir
flekilde devaml›l›¤›n› sa¤lamak için
hem ba¤›ms›z flirketlerce, hem de
flirket içinde “bayi memnuniyeti
anketleri” uygulamas› yap›lmaktad›r.
Düzenli bir flekilde yap›lan çal›flman›n
sonucunda elde edilen veriler, sonraki
dönemlerde ilgili süreçlerin daha
verimli biçimde sürdürülebilmesi için
Anadolu Efes’e önemli bir bilgi kayna¤›
oluflturmaktad›r.

SATIfi VE DA⁄ITIM

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA
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Anadolu Efes bünyesinde lojistik uygulamalar›, depolar aras› sevk›yat ve bayi-distribütör
sevk›yatlar› olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Tafleron firmalarla birlikte operasyonlar›m›z›
yürütmenin temel nedeni, iflin profesyonellerle birlikte yap›lmas›n›n tercih edilmesidir. Bunun
getirisi olarak Anadolu Efes:

• Emisyon takibini daha verimli flekilde gerçeklefltirir.

• Çevre standartlar›na uyumu daha genifl bir alana yayar.

• Sürdürülebilir bir operasyon gerçeklefltirir.

Sadece bira nakliyesi olarak y›ll›k ortalama 100 bin araçl›k tafl›ma gerçeklefltirilmektedir.
Yurtiçi tafl›mac›l›¤›m›z›n tümü karayolu ile gerçeklefltirilmekte ve halihaz›rda  bu operasyonlar
için 6 farkl› (befl tanesi bira nakliyesi için, bir tanesi ise arpa ve malt nakliyesi için olmak üzere)
nakliye flirketi ile çal›fl›lmaktad›r. ‹hracat yapt›¤›m›z Avrupa ve Afrika ülkelerine gidecek
mallar›m›z genelde denizyolu ile gitmektedir.

Tüm bu say›lan faaliyetlerde güdülen temel amaç nakliye optimizasyonunu sa¤lamakt›r. Bu
optimizasyon, araçlar›n tur adedini düflürmek olarak da nitelendirilebilir. Ürünün, hem depolar
aras› sevk›yat›nda hem de bayi-distribütör sevk›yatlar›nda dolafl›m›n› azaltmak temel amaçt›r.
Bununla birlikte emisyonun azalmas›, zamandan tasarruf ve yak›t tasarrufu gibi sonuçlar da
ortaya ç›kmaktad›r.

Bayi ve distribütör yap›lanmalar›nda ise bayi fleflerinin alt›nda sat›fl noktalar›n› yöneten çal›flanlar,
distribütör fleflerinin alt›nda ise sat›fl temsilcileri bulunmaktad›r. Bu yap›lanma sayesinde,
sat›fl noktalar› ile olan iletiflimin düzenli bir flekilde sürdürüldü¤ünü ve buna ek olarak ihtiyaçlar›n
daha kolay bir flekilde belirlendi¤ini rahatça söylemek mümkündür. Sat›fl flefleri periyodik
aral›klarla mevcut bayilere ziyaretler yapmakta; ürün güvenilirli¤ini sa¤lama, güvenli saklama
koflullar› vb. konularda bilgilendirme yapmaktad›rlar. Bu uygulamay› destekler nitelikte bayi,
ekip ve elemanlar›na verilen sat›fl e¤itimleri de bayileri yetkilefltirme ve sat›fllar›n› art›rma
ad›na Anadolu Efes’in çok önem verdi¤i baflka bir uygulama olarak ön plana ç›kmaktad›r.

Her y›l düzenlenen toplant›larda bayilerimiz ve distribütörlerimizle tamamlanan y›l ile ilgili
de¤erlendirmeler yapar, ileriye dönük projeksiyonlar› paylafl›r ve ilgili süreçlerin daha verimli
hale getirilebilmesi için fikir al›flveriflinde bulunuruz. Bu toplant›lar sayesinde, gelecek dönem
ile ilgili daha gerçekçi ve verimli hedefler ortaya koyarak iflimizin sürdürülebilirli¤ine birlikte
katk›da bulunmufl oluruz.

LOJ‹ST‹K
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58 Operasyonlar›m›z› gerçeklefltirirken en çok önem verdi¤imiz hususlardan biri de
ifl güvenli¤idir. ‹fl güvenli¤ini en yüksek düzeyde tutmak amac›yla fabrikalar›m›zda
kullan›lan forklift araçlar›nda ‹pragaz firmas›n›n özel olarak üretti¤i TS 13317 ve
EN 1442 standartlar›na uygun 12 kg ve 24 kg’l›k forklift tüpleri kullan›lmaktad›r.
Forklift tüpleri, Tafl›nabilir Bas›nçl› Kaplar Yönetmeli¤i’ne  (99/36/AT) göre üretilen
ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde geçerli olan Pi markas›yla iflaretli, yüksek mukavemetli
özel çelikten üretilmifllerdir. Tüplerin sahip oldu¤u özel donan›m sayesinde kullan›c›
ve ortam güvenli¤inin en üst seviyede olmas›na dikkat edilmektedir. Bunun yan›
s›ra kullan›lan forklift tüplerinin gaz tüketimini azaltan çelik boru sistemi sayesinde
enerji tüketiminin asgaride tutulmas› sa¤lanmakta, kullan›lan temiz enerji ile de
çevresel etkilerin minimum seviyede kalmas›na önem verilmektedir. 2007 y›l›ndan
beri kullan›lan bu forklift tüpleri ile yak›t tüketimi 2,62 kg/saatten 2,44 kg/saate
düflürülerek yaklafl›k % 7 oran›nda tasarruf sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca yak›t sisteminden
kaynaklanan forklift ar›zalar›nda yaklafl›k % 50 oran›nda azalma kaydedilmifltir.

Depolar aras› ve bayi-distribütör sevk›yatlar›nda ise sevk›yat say›s›n›n azalt›larak maliyetin düflürülmesi
ve çevreye olan etkinin azalt›lmas› temel hedeflerdir. Bu anlay›flla yap›lan operasyonlarda araç bafl›na
daha fazla tafl›ma yapabilen, tafl›nan ürün hacminde litre bafl› yak›t kullan›m› daha düflük araçlar tercih
edilmektedir. Bununla birlikte tafleron firmalar›n sürücülerine az yak›t kullan›m› konusu ile ilgili
e¤itimler verilmektedir.

Sat›fl noktalar›nda ürünlerin bekletildi¤i so¤utucular sat›fl sürecimizde önemli bir yeri teflkil etmektedir.
So¤utucular›m›z›n enerji verimlili¤ine olan katk›lar› taraf›m›zca üzerinde hassasiyetle durulan bir
konudur. Sat›n al›nan ve kullan›lan so¤utucular›n enerji verimlili¤ine katk›da bulunmas› konusu haricinde
dikkat etti¤imiz di¤er unsurlar flu flekildedir:

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i
SORUMLU PAZARLAMA

Bu anlay›fl›n bir ürünü olan “binek araçlarda yak›t tüketimini
azaltma” projesi, Anadolu Efes bünyesinde farkl›

departmanlardan çal›flanlar›n bir araya gelerek
proje oluflturduklar› ve uygulamaya

geçirdikleri “Kalite Çemberi” uygulamas›
sonucunda ortaya ç›km›fl bir projedir.

Bütün bu uygulamalar hem
Anadolu Efes’in emisyonlar›n›
düflürerek çevreye ne kadar
duyarl› oldu¤unu, hem de
maliyetlerini azaltarak daha
sürdürülebilir bir ifl anlay›fl›

ile hareket etti¤inin göstergesi
niteli¤indedir.

Depo içinde kullan›lan araçlar›n a¤›rl›k ve
rota optimizasyonlar›yla birlikte emisyon, zaman ve yak›t bafll›klar›ndaki iyileflmelerinin sürdürülebilir
olmas› için yap›lan çal›flmalar sürekli devam etmektedir.
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So¤utucular-Ses Ölçümü: Sat›n al›nan
so¤utucular için izin verilen azami ses de¤eri
<= 65 Db(A) olarak belirlenmifltir. So¤utucu
kabini, mutlaka belirlenmifl iklim s›n›f›nda test
edilmektedir.

So¤utucular-Kablolama: Yang›n riskini ortadan
kald›rmak için sat›n al›nan so¤utucular›n
kablolama flartlar›nda Avrupa ülkeleri için EN
60335-2-24 uygunlu¤u aranmaktad›r. Avrupa
d›fl›ndaki ülkeler için ise bulundu¤u ülkenin
standartlar›na uyumu gözetilmektedir.

So¤utucular-Yal›t›m: Sat›n al›nan so¤utucular›n
yal›t›m özelliklerinde poliüretan kal›nl›¤›n›n
minimum 40 mm, yo¤unlu¤unun ise 35 kg/m3

olmas› ve zararl› gazlar içermemesi flartlar›
aranmaktad›r.

So¤utucu-Uyar›  ve Öneri Etiketleri: Sat›n al›nan
so¤utucular›n üzerinde uyar›c› etiketlerin,
içerdi¤i yan›c› gazlar› aç›k ve net bir flekilde
belirtmesi gerekmektedir. Bu uyar›c› etiketlerin
ürünün paketinde de olmas› flart› aranmakta,
tüm iflaretlerin Avrupa standartlar›na uygunlu¤u
istenmektedir.

Tedarik zincirimizin yönetimi, tüketicilerimize en kaliteli ürünü sunabilmek için
Anadolu Efes kalitesini ortaya koymal›d›r. Bu anlay›flla tedarikçilerimizle
sürdürülebilir bir güven iliflkisi kurar ve ilgili süreci birlikte yönetiriz. Sat›n
alma operasyonlar› ile ilgili olarak, toplamda çal›fl›lan tedarikçi say›s› 1.400
civar›nda olup, halihaz›rda bunlar›n 700 tanesi ile aktif olarak çal›flmaktay›z. Bu
tedarikçilerin yaklafl›k 60-80 tanesi ise ithal al›m yap›lan tedarikçi say›s›d›r. Bu
say›lar ayr›ca Anadolu Efes’in yerel ekonomiye yapt›¤› katk›n›n bir göstergesidir.

fiirketimizde, ISO 9001 uygulamalar› dahilinde tedarikçi de¤erlendirme sistemi mevcuttur. Bu
de¤erlendirme sonucunda yüksek puan alan tedarikçilerle çal›fl›lmas› uygulamas› Anadolu Efes
bünyesinde aktif bir flekilde devam etmektedir. De¤erlendirmede ele al›nan ana kriterler iflimizin
sürdürülebilirli¤inde büyük önemi olan fiyat, kalite ve teslimatt›r.

Bu uygulamay› destekleyen ve de devaml›l›¤›n› sa¤layan baflka bir uygulama da tedarikçilerin ziyaret
edilerek çevre, güvenlik, fleffafl›k gibi konularda haz›rlanm›fl kontrol kriterlerine uyumlar›n›n
denetlenmesidir. Bu denetlemelerde;

• Tedarikçilerin uygulad›¤› kalite yönetim sistemleri (ISO 9001 vb.), çevre yönetim sistemi
(ISO 14001 vb.)

• ‹fl güvenli¤i sistemi (OHSAS 18001 vb.), ürün güvenli¤i sistemi (HACCP vb.)

• Kalite politikas› ve kaynak yönetimi uygulamalar›

• Ürün gereklilikleri

• Müflteri ile iletiflim

• Üretim planlamas›

• Ürün ve süreçlerle ilgili ölçme, analiz ve iyilefltirme çal›flmalar› ile ilgili bilgiler denetlenerek
tedarikçilerle ilgili ayr›nt›l› bilgi sa¤lanm›fl olunur.

Bu kriterlere ek olarak tedarikçilerimizden çocuk iflçi çal›flt›rmamak, zorla iflçi çal›flt›rmamak, iflçi
sa¤l›¤› ve güvenli¤inin sa¤lanmas›, ayr›mc›l›k yap›lmamas›, kanunlara uygun çal›flma koflullar›n›n
sa¤lanmas›, çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyetlerde bulunmas› konular›nda uyum
göstermelerini bekleriz.
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Anadolu Efes, çevrenin korunmas›n› ve
iyilefltirilmesini yasal zorunluluklar›n ötesinde,
faaliyetlerinin ayr›lmaz bir parças› olarak kabul
etmifltir. Amac›m›z ürün ve faaliyetlerimizin
kalitesini art›r›rken çevre üzerinde olumsuz etki
oluflturmamakt›r. Anadolu Efes’in bu amaç
do¤rultusunda ilkeleri flunlard›r:
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62 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

• Tüm faaliyetlerimizde kirlili¤in önlenmesine odaklanmak.

• Do¤al kaynak, hammadde ve enerji kullan›m›n› azaltmak.

• Tüm at›klar› kontrol alt›nda tutarak at›klar›n çevreye olan etkilerini azaltmak.

• Çevre sistemini sürekli gelifltirmek.

• Tedarikçilerden bafllay›p müflterilere kadar uzanan zincir içinde birlikte çal›flt›¤› herkesle
iflbirli¤i yaparak çal›flanlar›n›n ve toplumun çevre bilincini art›rmaya katk›da bulunmak.

• Çevre ilkelerine kamuoyunun kolayl›kla ulaflabilmesini sa¤lamak.

Anadolu Efes, kalite, çevre, sa¤l›k ve güvenlik konular›nda sorumluluklar›n›n fark›ndad›r ve
“kalite, çevrenin korunmas›, sa¤l›k ve güvenlik” politikas›n› çal›flmalar›nda temel prensip olarak
alm›flt›r. Anadolu Efes bünyesinde bulunan 5 bira fabrikas›, 2 malt fabrikas› ve 1 flerbetçiotu
tesisinde 2004 y›l›nda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulmufl ve sistemler entegre edilmifltir.

Uluslararas› kabul görmüfl ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsam›nda çevre ile ilgili tüm
yasal gerekliliklere uyulmakta ve bunlar kontrol edilmekte, Anadolu Efes’in tüm çevresel etkenleri
takip edilmekte ve çevre iyilefltirme projeleri uygulanmaktad›r.

Çevreye Duyarl›l›k
ÇEVRE ‹LKELER‹
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Birac›l›k, g›da sektörünün geneline oranla enerjinin daha yo¤un tüketildi¤i bir operasyondur. Enerji
verimlili¤ini art›rmak ve operasyonlar sonucu ç›kan emisyonlar› azaltmak için Anadolu Efes bünyesinde
“Enerji Konseyleri” kurulmufltur. Enerji Konseyi fabrikalarda; enerji kullan›m› fazla olan noktalar› bulmak
ve düzeltmek için denetimler yapmak, makine durufl prosedürlerini haz›rlayarak uygulanmas›n› denetlemek,
enerji tüketimini düzenli olarak takip etmek, enerji tüketimini azaltmak için yeni ve özgün projeler uygulamak,
gelifltirmek ve tüm bu faaliyetleri periyodik olarak raporlamakla görevli bir yap›dad›r.

Anadolu Efes’in 8 fabrikas›nda 2004-08 y›llar› aras›nda  “Enerji Konseyleri”nin yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla
önemli yat›r›m ve iyilefltirme projeleri hayata geçirilmifltir. Bu y›llarda 83 projede toplam 7.160.591 USD
yat›r›m yap›lm›fl ve bu yat›r›mlar karfl›l›¤›nda 10.368.885 USD enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Bu y›llarda buhar kazanlar›na toplam 801.076 USD, so¤utma tesislerine ise 1.332.683 USD yat›r›m
yap›lm›flt›r. Ayr›ca do¤algaz/LNG dönüflüm projelerine toplam 3.285.250 USD yat›r›m yap›larak, tüm
fabrikalarda çevre dostu olan do¤algaz/LNG’ye geçilmifltir.

Elektrik Enerjisi Kullan›m›n› Azaltma Çal›flmalar›m›zdan Baz›lar›:

• ‹flletmelerdeki merkezi Endüstriyel So¤utma Tesisleri
son teknoloji kompresör ve kondenserler ile
yenilenerek yüksek oranlarda elektrik tüketiminde
tasarruf sa¤lanm›flt›r.

• Elektroflow enerji tasarruf sistemi yat›r›mlar› sayesinde
iflletmelerde hem temiz enerji elde edilmesi sa¤lanm›fl,
hem de tasarruf oluflturulmufltur.

• Frekans çevirici cihazlar›n kullan›m› yayg›nlaflt›r›larak
pompa ve fanlar›n motorlar›, frekans çevirici ile
çal›flt›r›lmaya bafllanm›fl ve tasarruf oluflturulmufltur.

• Bütün iflletmelerimizde hava kompresörlerinde frekans
çeviricili kompresör tipine dönüfl yap›lm›fl ve önemli
oranlarda tasarruf sa¤lanm›flt›r.

• So¤utma tesislerindeki eski evaporatif kondenserler,
frekans çeviricili verimli tip kondenserler ile yenilenmifltir.

• Su haz›rlama ve tasfiye sistemlerinde bulunan
pompalar›n yeni teknoloji, elektri¤i az tüketen pompalar
ile yenilenmesi çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

• ‹flletmelerdeki hidrofor sistemlerinin tamam› verimli
tip daha az enerji tüketen alternatif sistemler ile
de¤ifltirilmifltir.

• ‹flletmelerin tamam›nda enerji izleme Scada sistemleri
kurulmufl ve tüketimler sürekli olarak takip alt›na al›nm›flt›r.

• ‹flletmelerimizin tamam›nda hava kompresörlerinin
emifl havas› so¤uk ortamlardan elde edilerek
kompresör verimleri art›r›lm›flt›r.

ENERJ‹ YÖNET‹M‹

ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹
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Ülkemizde yenilenebilir enerji
kaynaklar› göz önüne al›nd›¤›nda
günefl enerjisi ön plana
ç›kmaktad›r. Bu nedenle
A n a d o l u  E f e s  b i r a
fabrikalar›nda günefl enerjisi
kullanarak elektrik ve buhar
üretimi konusunda fizibilite
çal›flmalar› yap›lmakta,
önümüzdeki dönemlerde günefl
enerjisi kullanarak yenilenebilir
enerji kullan›m oran›n›n art›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Enerji kullan›m de¤erleri ayl›k olarak takip edilerek de¤erlendirilmekte olup 2004-08 y›llar›
aras›nda yap›lan yat›r›m ve iyilefltirmeler sonucunda, birim/ürün bafl›na eflde¤er enerji kullan›m›nda
önemli tasarruf sa¤lanm›flt›r. Bira fabrikalar›n›n 2004 ve 2008 y›llar› eflde¤er enerji de¤erleri
incelendi¤inde birim/ürün bafl›na eflde¤er enerji tüketiminin % 20, malt fabrikalar›nda ise % 6
azald›¤› görülmektedir. Yap›lan yat›r›mlar›n etkinli¤i bu rakamlarda oldukça aç›k bir flekilde
ortaya konmaktad›r.

‹stanbul Lüleburgaz ‹zmir Ankara Adana Konya Afyonkarahisar

2008-Yak›t (GJ) 174.909 90.519 269.077 229.858 163.110 267.294 155.244

2008-Elektrik (GJ) 59.094 22.516 88.818 75.826 52.772 42.908 18.829

2009 Ocak-fiubat-Mart Yak›t (GJ) 47.600 23.334 63.119 68.007 37.164 81.158 44.733

2009 Ocak-fiubat-Mart Elektrik (GJ) 12.495 5.542 18.187 18.051 11.467 11.675 4.153

2008 Y›l› Toplam Enerji Kullan›m› (GJ) 234.003 113.035 357.895 305.684 215.882 310.203 174.073

2009 Ocak-fiubat-Mart
Toplam Enerji Kullan›m› (GJ) 60.095 28.876 81.306 86.058 48.631 92.833 48.886

Anadolu Efes Fabrikalar› Enerji Kullan›m› Verileri Enerji Konseyi’nden Al›nm›flt›r.

EfiDE⁄ER ENERJ‹ KULLANIMI

Çevreye Duyarl›l›k
ENERJ‹ YÖNET‹M‹
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Anadolu Efes, faaliyetlerinin iklim de¤iflikli¤ine etkisini takip etmenin gereklili¤ine inanmaktad›r.
Bu nedenle yak›t ve elektrik tüketiminde verimlili¤e, üretim teknolojilerini iyilefltirmeye ve daha
az CO2 sal›n›m›na neden olan teknoloji seçimine odaklanmaktad›r.

Buhar ve s›cak su kazanlar›nda yak›t olarak fuel oil kullan›m›ndan do¤algaz veya LNG’ye geçilmesi
için 2004 ve 2008 y›llar› aras›nda 3.285.250 USD tutar›nda yat›r›m yap›ld›. Bu dönüflüm projeleri
sonucunda Anadolu Efes’in emisyon de¤erleri önemli ölçüde azalma kaydetti. Ayr›ca di¤er enerji
tasarruf projeleri sonucunda birim/ürün bafl›na eflde¤er enerji tüketimi ve buna ba¤l› olarak CO2
sal›n›m› da azald›.

Tüm bu faaliyetlerin sonucunda 2004-08 aras›nda bira fabrikalar›nda CO2 sal›n›m›n›n % 23,2
azalarak 12,98 kg CO2/hlsb’den 9,97 kg CO2/hlsb’ye düfltü¤ü, malt fabrikalar›nda ise % 9’luk
iyileflme ile CO2 sal›n›m›n›n 0,32 kg CO2/ton malttan 0,29 kg CO2/ton malta geriledi¤i görülmektedir.

2008 Y›l› 2009 Ocak-fiubat-Mart

Bira Malt AEFES Bira Malt AEFES
Fabrikalar› Fabrikalar› Toplam Fabrikalar› Fabrikalar› Toplam

D‹REKT SERA GAZI EM‹SYONU (Ton) * 40.176 15.380 55.556 10.102 5.337 15.439

END‹REKT SERA GAZI EM‹SYONU  (Ton) ** 39.875 8.233 48.108 8.767 2.111 10.877

TOPLAM SERA GAZI EM‹SYONU  (Ton) 80.051 23.613 103.665 18.869 7.448 26.317

ANADOLU EFES SERA GAZI EM‹SYONU

*   Fabrika içinde kullan›lan toplam yak›t tüketimi kaynakl› sera gaz› emisyonu.
** Fabrika içinde kullan›lan toplam elektrik tüketimi kaynakl› sera gaz› emisyonu.

HEDEF 2009
Bira fabrikalar›n›n birim/ürün bafl›na eflde¤er
enerji tüketiminin % 2 azalt›lmas›n› hedefliyoruz.

Tüm bu iyilefltirme çal›flmalar› sonucunda, 2004-08 y›llar› aras›nda bira ve malt fabrikalar›nda
yaklafl›k 155 milyon kw/s’lik enerji tasarrufu yap›lm›fl olup bu tasarruf, 4 kiflilik yaklafl›k 52.000
ailenin bir y›ll›k elektrik enerjisi tüketimine denk gelmektedir.

KARBON AYAK ‹Z‹ (SERA GAZLARI)
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Bira üretiminin temel hammaddelerinden biri olan su, biran›n % 90-95’ini oluflturmaktad›r.
Anadolu Efes “Su Yönetimi” konusundaki sorumlulu¤unun bilincindedir. Bu nedenle, faaliyetler
s›ras›nda su ve su kaynaklar›n›n sorumlu yönetimini sa¤lamak için çaba sarf etmektedir.
Anadolu Efes;

• Tüm üretim proseslerinde (bira üretim, dolum vs.) ayr› ayr› su kullan›m›n›n takip edilmesi,

• Birim/ürün bafl›na su tüketiminin üst yönetime raporlanmas›, önemli bir de¤ifliklik varsa
muhtemel nedenlerinin sorgulanmas›,

• Su kullan›m›n›n iyilefltirilmesi ve azalt›lmas› için projeler yap›lmas›
konular›na önem vermektedir. 2004-08 y›llar›nda yap›lan izleme ve iyilefltirme projeleri ile sonunda
su kullan›m›nda önemli bir iyileflme sa¤lanm›flt›r. Bu dönemde bira üretimindeki art›fla ra¤men,
Anadolu Efes’in 5 bira fabrikas›nda birim/ürün bafl›na su kullan›m› % 15,7 azalm›flt›r. Birim/ürün
bafl›na su kullan›m› 2004 y›l›nda 5,3 hl/hlsb iken, 2008 y›l›nda 4,5 hl/hlsb’ye düflmüfltür.

Birac›l›k sektörü ile ilgili Bat› Avrupa ülkeleri kaynaklar›na bak›ld›¤›nda, bira üretiminde su
kullan›m oran› 4-10 hl/hlsb olarak verilmektedir (The Brewers of Europe, 2002). Avrupa
ülkelerindeki bira üreticilerinin tüketimleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Anadolu Efes’in kuruldu¤undan
bu yana üretiminde kullanm›fl oldu¤u ileri teknoloji sayesinde su tasarrufunda baflar›l› bir
sonuç elde etti¤i görülmektedir.

Malt fabrikalar›nda ise 2004-08 y›llar› aras›nda yap›lm›fl olan iyilefltirmelerle su kullan›m›
% 13 azalt›lm›flt›r.

Su Kullan›m›n› Azaltma Çal›flmalar›m›zdan Baz›lar›:

Fabrikalarda su kullan›m›nda yap›lan iyilefltirmeler sonucunda 2004-08 y›llar›nda yaklafl›k
1.800.000 m3 su tasarrufu sa¤lanm›fl, 2004-08 y›llar›nda yap›lan bu tasarruf ile yaklafl›k
olarak 4 kiflilik 10.500 ailenin bir y›ll›k su tüketim miktar›na eflit tasarruf elde edilmifltir.

• So¤utma tesislerindeki eski ve verimsiz kondenserlerin yenilenmesi ile daha az su tüketimi
sonucu ›s› transferi ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi sa¤lanm›flt›r.

• Dolum makinelerindeki vakum pompalar›ndan ç›kan tahliye sular›n›n gerikazan›m› sa¤lanm›flt›r.
• Flafl buhar tank› yat›r›mlar› sayesinde atmosfere at›lan flafl buhar›n gerikazan›m› sa¤lanm›flt›r.
• Yumuflak salmastral› pompalar›n mekanik tip salmastraya dönüflümü sayesinde su tasarrufu

sa¤lanm›flt›r.
• Pompalar›n mekanik salmastra so¤utma sular›n›n gerikazan›m› sa¤lanm›flt›r.
• Karbondioksit gerikazan›m tesisinde kullan›lan so¤utma suyu kapal› çevrim haline getirilerek

tasarruf sa¤lanm›flt›r.
• Kojenerasyon sisteminden ç›kan s›cak sular›n iflletmede birçok yerde kullan›m› sa¤lanm›flt›r.
• fiifleleme ve kutulama tesislerindeki rinzer makinelerinden ç›kan sular›n gerikazan›m›

sa¤lanarak bu sular›n pastör makinelerinde kullan›m› gerçeklefltirilmifltir.
• So¤utma kulelerinde iletkenlik kontrollü otomatik blöf sistemine geçilerek su tasarrufu

sa¤lanm›flt›r.
• Bahçe sulama tesisatlar›nda damla sulama sistemine k›smen geçilmifl olup, bu sayede

bahçe sulama su tüketimlerinde tasarruf sa¤lanm›flt›r.

Çevreye Duyarl›l›k
SU YÖNET‹M‹
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ANADOLU EFES SU TÜKET‹M M‹KTARLARI

B‹RA VE MALT FABR‹KALARI

KULLANILAN SU KAYNA⁄I (Kuyu suyu, fiehir flebekesi vs.) Kuyu Suyu fiebeke Suyu Toplam

2008 Y›l› Su Kullan›m Miktar› (m3) 4.595.267 249.414 4.844.681

2009 Ocak-fiubat-Mart  Su Kullan›m Miktar› (m3) 1.066.576 56.801 1.123.377

Anadolu Efes’in tüm fabrikalar›nda son teknoloji ar›tma tesisleri mevcut olup, sistem ve aerobik
ar›t›m ünitelerinden oluflmaktad›r. Ar›tma tesisi sistemlerini seçerken tüm bira fabrikalar›m›z
için ilk yat›r›m bedeli yüksek; ancak ar›t›m teknolojisi bak›m›ndan daha avantajl› ve verimli
olan anaerobik reaktörlerini tercih ettik. Bu reaktörlerin avantajlar›; düflük maliyetli ar›tma,
düflük ve ihmal edilebilir çamur miktarlar›, biyogaz›n de¤erlendirilmesi ile ›s›tma ve enerji
ihtiyac›n›n karfl›lanabilmesi, anaerobik çamurun besinsiz (at›k su) kalmas› durumunda bile
aktivitesinin azalmamas› ve yer ihtiyac›n›n az olmas› fleklinde s›ralanabilir.

HEDEF 2009
Bira fabrikalar›n›n birim/ürün bafl›na su
kullan›m›n›n % 1 azalt›lmas›n› hedefliyoruz.

Ar›tma tesislerinde kulland›¤›m›z anaerobik reaktörler ile Türkiye’de ilklerden
birini gerçeklefltirdik. Bu sayede sadece aerobik ar›t›m olmas› durumunda
oluflabilecek ar›tma çamuru miktar›n› 3,5-4 kat azaltt›k. Buna ilave olarak
havaland›rma için birim at›k su bafl›na 2-2,5 TL, yani havaland›rma için harcanacak
enerjiden 3,5-4 kat tasarruf sa¤lam›fl olduk.

Kurulum aflamas›nda daha verimli ve çevreci teknolojilerin seçilmesinin yan›nda tesislere her
y›l iyilefltirme yat›r›mlar› yap›lmaktad›r. 2004-08 y›llar› aras›nda bira ve malt fabrikalar› ar›tma
tesislerine toplam 4.102.192 USD yat›r›m yap›lm›flt›r. 2008 y›l›nda Ankara Bira Fabrikas› Ar›tma
Tesisi’ne 1,2 milyon USD yat›r›m yap›larak, tesisin kapasitesi art›r›lm›flt›r. ‹lave üçüncü anaerobik
reaktör ve ikinci havaland›rma havuzu ve bunlara ba¤l› tesis ve ekipmanlar May›s 2008’de
tan›mlanm›fl ve iflletmeye al›nm›flt›r.

Ayr›ca at›k suda kirlili¤in kayna¤›nda önlenmesi ilkesi çerçevesinde mayan›n gerikazan›m›
çal›flmalar›, bira gerikazan›m›, kieselguhr’un kayna¤›nda ayr›l›p de¤erlendirilmesi gibi konularda
da ön çal›flmalar yap›lmaya bafllanm›flt›r. Bu çal›flmalar sonucunda at›k suda birim kirlilik
yükleri ve buna ba¤l› olarak ar›t›m maliyetlerinin de azalmas› hedeflenmektedir.

ATIK SU
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ARITMA

METODU

Anaerobik Ar›t›m

(EGSB Reaktör) +

Aerobik Ar›t›m

Anaerobik Ar›t›m

(EGSB Reaktör) +

Aerobik Ar›t›m

Anaerobik Ar›t›m

(EGSB Reaktör) +

Aerobik Ar›t›m

Anaerobik Ar›t›m

(UASB Reaktör) +

Aerobik Ar›t›m

Anaerobik Ar›t›m

(UASB Reaktör) +

Aerobik Ar›t›m

Aerobik Ar›t›m

Aerobik Ar›t›m

ALICI

ORTAM

(Belediye Tesisleri)

‹SK‹ Kanal›

So¤ucak

(Evrensekiz)

Deresi

(Belediye Tesisleri)

‹ZSU Kanal›

Ova Çay›

(Belediye Tesisleri)

 ASK‹ Kanal›

DS‹ Drenaj

Kanal›

Akarçay

(Belediye Tesisleri)

2008 Y›l›

484.620

239.541

803.667

671.701

664.512

547.035

342.262

2009 Y›l›

(Ocak-fiubat-Mart)

82.660

56.345

190.778

155.345

149.451

153.259

72.325

Tahliye Edilen At›k Su Miktar› (m3)

‹STANBUL

LÜLEBURGAZ

‹ZM‹R

ANKARA

ADANA

KONYA

AFYONKARAH‹SAR

ANADOLU EFES FABR‹KALARI ATIK SU ARITMA TES‹SLER‹ ALICI ORTAMLARI VE ARITILAN ATIK SU
M‹KTARI

Çevreye Duyarl›l›k
SU YÖNET‹M‹
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Anadolu Efes, ambalaj malzemesinin çevresel
etkilerinin, cam ambalaj›n tekrar kullan›m› ve
ambalaj at›klar›n›n gerikazan›m›n›n öneminin
bilincinde olan çevreci bir firmad›r. Anadolu Efes,
ürünlerinde tekrar kullan›labilen veya geri
kazan›labilen ambalaj malzemeleri olan f›ç›,
cam flifle ve metal kutular kullanmaktad›r.
Ürünlerde en fazla cam flifle kullan›lmakta olup,
toplam cam ambalaj içinde depozitolu cam flifle
oran› yaklafl›k % 78’dir. Depozitolu cam flifle,
çevreci bir ambalaj malzemesidir. Anadolu Efes
müflterileri, boflalan fliflelerini sat›fl noktalar›na
iade ederek depozitolar›n› al›rlar ve bira
fabrikalar›nda depozitolu flifleler özenle temizlenip y›kanarak tekrar kullan›ma sunulur.

Piyasadan toplanan tekrar kullan›ml› (depozitolu) fliflelerden ekonomik ömrünü tamamlam›fl
olanlar bira fabrikalar› dolum istasyonlar›nda özel dedektörler vas›tas›yla ayr›l›r. Bu flifleler
k›r›ld›ktan sonra lisansl› geridönüflüm firmalar›na verilir ve cam›n geridönüflümü sa¤lan›r.

HEDEF 2009
Anadolu Efes olarak çevreci ambalaj malzemeleri kullan›m›n›n
yan› s›ra ambalajlar›nda kaliteden ödün vermeden daha az malzeme
kullan›lmas› konusunda da projeler gelifltiriyoruz. 2008 y›l›nda
yap›lan proje ile % 17 daha hafif Efes tek yön fliflelerini tasarlad›k.
2009 y›l›nda piyasaya sürülen yeni fliflelerle cam ambalajda önemli
ölçüde tasarruf ederek çevreye katk› sa¤lamay› planl›yoruz.

Bir bira fliflesinin yaklafl›k 8-10 kez kullan›labildi¤i, cam›n kalitesinden ve
miktar›ndan önemli bir k›sm›n› kaybetmeden % 100 geridönüflebilir oldu¤u
bilinmektedir. Geri dönen her bir ton cam için yaklafl›k 100 litre petrol
tüketiminden tasarruf edilmektedir. K›r›k camlar›n eritilmesi ve yeniden
de¤erlendirilmesi, as›l süreçten % 32 daha az enerji kullan›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Yani, bir tek cam flifle geridönüfltürüldü¤ünde, 100 vatl›k bir
ampulü dört saat yakabilecek enerji tasarruf edilerek, bu flekilde cam›n üretimi
s›ras›nda oluflan hava kirlili¤i % 20 oran›nda, su kirlili¤i ise % 50 oran›nda azalt›l›r.

2004-08 y›llar›nda 34.858 ton piyasadan toplad›¤›m›z ve tekrar kullan›lmayan
depozitolu flifleler ve ÇEVKO Vakf› arac›l›¤› ile piyasadan toplat›lan tek
yön flifleler ile toplam 82.899 ton cam fliflenin geridönüflümünü sa¤lad›k.
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AMBALAJDA GER‹ DÖNÜfiÜM



Üretim sürecinde fabrikalardan ç›kan cam d›fl›ndaki di¤er tüm ambalaj at›klar› da cam at›klar›
gibi kayna¤›nda toplanarak Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisans alm›fl firmalar arac›l›¤› ile
ekonomiye gerikazan›m› sa¤lanmaktad›r. Bu flekilde, Anadolu Efes fabrikalar›ndan ç›kan
ambalaj at›k miktarlar› sürekli takip edilmekte ve at›k miktarlar› kay›t alt›na al›nmaktad›r.

Anadolu Efes, fabrikalar›ndan do¤rudan ve ÇEVKO arac›l›¤›yla piyasadan toplanan kâ¤›t
at›klar›n›n geridönüflümü ile yaklafl›k 168.000 adet a¤aç kurtar›lm›fl olup, 40.600.000 kw/s
enerji tasarrufu ve 262.000 m3 su tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Cam fliflelerin gerikazan›m› ile de
8.250.000 lt petrole eflde¤er tasarruf sa¤lanm›flt›r.

Anadolu Efes, ÇEVKO Vakf› kurucu üyeleri aras›nda yer almaktad›r. ÇEVKO Vakf›, Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl, Türkiye’nin tek yetkilendirilmifl kurulufludur. Piyasaya
sürülen Anadolu Efes ürün ambalajlar›n›n yönetmelikte belirlenen oranlarda geri toplanmas›
ve gerikazan›m›/dönüflümü ÇEVKO Vakf› arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r.
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ÇEVKO arac›l›¤›yla 2004-08 y›llar› aras›nda Anadolu Efes ürünlerinin
tüketiminden oluflan 4.490 ton kâ¤›t-karton, 48.041 ton cam, 1.126 ton plastik,
10.043 ton metal at›k piyasadan geri toplanm›fl ve bu at›klar›n gerikazan›m ve
dönüflümleri yap›larak at›klar›n Türk ekonomisine kazand›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.
Ayn› zamanda ÇEVKO arac›l›¤› ile e¤itim, bilinçlendirme, belediyelerin
desteklenmesi gibi konularda yap›lan çal›flmalara da katk› sa¤lad›k.
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Çevreye Duyarl›l›k
AMBALAJDA GER‹ DÖNÜfiÜM
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2008 YILI TEHL‹KES‹Z ATIK M‹KTARLARI VE BERTARAF METODU

TOPLAM M‹KTAR BERTARAF METODU TOPLAM Oran (%)

(kg) (Bertaraf Metoduna Göre)

HURDA KÂ⁄IT & KARTON 1.290.711 Geri Dönüflüm 13.107.706 62,0

HURDA NAYLON & PLAST‹K 839.706 Geri Dönüflüm

HURDA CAM 8.346.005 Geri Dönüflüm

HURDA TAHTA 2.631.284 Geri Dönüflüm

ARITMA ÇAMURU 8.017.641 Düzenli Depolama 8.017.641 38,0
(Deponi Alan)

TOPLAM 21.125.347  21.125.347

Anadolu Efes; at›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas›, geri kullan›m, geridönüflüm ve gerikazan›m
konular›na son derece önem vermektedir. At›klar›n azalt›m› ilkesinden yola ç›karak malt
tesisleri, hammaddeye daha kolay ulafl›m›n sa¤lanmas› için Konya ve Afyonkarahisar illerinde;
ürünlerin müflteriye daha kolay ulaflt›r›lmas› için bira fabrikalar› ise farkl› bölgelere hizmet
verecek flekilde 5 farkl› lokasyonda kurulmufltur.

Malt ve bira üretim süreci boyunca ç›kan yan ürünler ve at›klar›n di¤er endüstrilerde hammadde
olarak kullan›labilmesi ve ekonomiye kazand›r›lmas› mümkündür. Anadolu Efes, bu potansiyelin
fark›ndad›r ve konuyla ilgili geridönüflüm ve gerikazan›m alternatifleri üzerinde çal›flmalar›n›
sürdürmektedir. Üretim sürecinde oluflan tüm yan ürünler ve at›klar ayr› ayr› toplanmakta ve
bu ürünlerin envanterleri tutulmaktad›r.

Malt üretiminde arpan›n ifllenmesi s›ras›nda ç›kan saman ayr› toplanmakta ve di¤er at›klar
(çim, kavuz, zay›f arpa) üretim süresince toplanarak pelet haline getirilmektedir. Daha sonra
tüm bu yan ürünler hayvan yemi olarak de¤erlendirilmektedir. 2004-08 y›llar›nda toplam 43.326
ton pelet üretimi gerçeklefltirilmifl, toplam 11.044 ton saman kullan›lmak üzere ekonomiye
geri kazand›r›lm›flt›r.

Üretim esnas›nda oluflan en önemli at›klardan bir di¤eri de kullan›lmayan bira mayas›d›r. At›k
maya, ar›tma tesislerine verilerek bertaraf edilmektedir. Ancak maya, a¤›rl›kl› olarak protein
ve karbonhidrat içermesi ve yüksek vitamin içeri¤ine sahip olmas› nedeniyle de¤erli bir yem
ve ilaç sektörü girdisidir. At›k mayan›n de¤erli bir yan ürün olarak, gerikazan›m›  ve ekonomiye
kazand›r›lmas› gereklili¤i ile ilgili çal›flmalar Anadolu Efes sayesinde bafllam›flt›r. Bu pazar›n
oluflturulmas› ve at›k mayan›n geri kazan›labilmesi için literatür ve Avrupa ülkeleri uygulama
örnekleri referans olarak al›narak, 2004 y›l›nda üniversiteler ile çal›flmalara bafllanm›flt›r.
Mayan›n susuzlaflt›r›lmas› ve kurutulmas› için ilk pilot tesis, 2005 y›l›nda Ankara Bira Fabrikas›’nda,
2006 y›l›nda ise ‹zmir Bira Fabrikas›’nda kurulmufltur. Sistem sürekli gelifltirilmekte ve
çal›flmalara halen devam edilmektedir. Yan ürün olarak üretilen mayan›n hayvan yemi olarak
kullan›m pazar› her geçen gün geliflmektedir.

ATIK YÖNET‹M‹
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2005-08 y›llar› aras›nda yaklafl›k 2.700 ton maya ekonomiye kazand›r›lm›fl olup, gerikazan›m
miktarlar›, yap›lan yat›r›mlar ve iyilefltirmelerle y›ldan y›la artmaktad›r.

Fabrika içinden ç›kan variller, bidonlar, aküler, bitkisel at›k ya¤ gibi di¤er at›klar lisansl›
firmalara gönderilmekte ve geridönüflümü sa¤lanmaktad›r. T›bbi at›klar, ya¤lar, piller, forklift
lastikleri ve di¤er at›klar ise kayna¤›nda ayr› ayr› toplanmakta ve ilgili mevzuatlar uyar›nca
bertaraf edilmektedir.

2008 y›l› sonunda ‹zmir Bira Fabrikas›’nda ar›tma çamurlar› için çamur kurutma tesisi yat›r›m›
yap›lm›flt›r. 500.000 USD yat›r›mla gerçeklefltirilen tesis, ar›tma tesisi ç›k›fl›nda nem oran›
% 65 olan ar›tma çamurlar›n›n kurutularak nem oran›n›n % 10’a düflürülmesini sa¤lamaktad›r.
Bu tesis ile at›k çamur miktar› hem hacmen azalmakta, hem de çamurun stabilizasyonu
sa¤lanmaktad›r. Bu yat›r›mla ar›tma çamurunun gübre olarak de¤erlendirilmesi mümkün
olacak ve gerekli yasal izinler al›nd›ktan sonra tar›m için oldukça elveriflli olan ar›tma çamuru
belediye çöplüklerinde gereksiz hacim kaybettirmeyecek ve de¤erlendirilebilecektir.

BERTARAF METODU Miktar (kg) Oran (%)

Depolama 1.429 2,9

Gerikazan›m 41.178 83,6

Geridönüflüm 6.636 13,5

TOPLAM ATIK 49.243 100

2008 YILI TEHL‹KEL‹ ATIK M‹KTARLARI VE BERTARAF METODU

Ar›tma tesisleri, kurulma aflamas›nda kokuya neden olan gazlar›n toplanarak yine ar›tma
tesisinde bertaraf edilmesini sa¤layan ünitelerle tasarlanm›flt›r. Ayr›ca koku yaratacak
ünitelerin üstleri kapat›lm›fl ve al›nan bu önlemlerle koku emisyonu minimize edilmifltir.

Ar›tma tesislerinde bulunan bu sistemlere ilave olarak, 2008 y›l›nda Ankara ve ‹stanbul Bira
Fabrikalar›’na ar›tma tesisi koku giderim sistemi kurulmufltur. Havaland›rma havuzu ve
çamur yo¤unlaflt›rma havuzlar›nda H2S ve at›k suyun içindeki di¤er koku üreten bilefliklerden
kaynaklanan kötü kokuyu gidermek amac›yla Ankara Bira Fabrikas›’nda toplam 38 nozul,
‹stanbul Bira Fabrikas›’nda ise 68 nozuldan oluflan spreyleme sistemi kullan›lmaktad›r. Bu
spreyleme sistemi ile koku baflka bir koku ile bast›r›lmamaktad›r. Spreylenen kimyasal, H2S
ve di¤er koku meydana getiren maddelerle reaksiyona girmekte, koku oluflturan maddelerin
kimyasal olarak yap›s›n› de¤ifltirmekte ve kokunun yok olmas›n› sa¤lamaktad›r.

Ayr›ca, kaynatma bacalar›ndan ç›kan malt kokusunun giderimi amac›yla ayn› sistemden
Ankara Bira Fabrikas›’ndaki 5 adet kaynatma bacas›na toplam 15 adet nozul ve ‹stanbul Bira
Fabrikas›’ndaki 4 adet kaynatma bacas›na 12 adet nozuldan oluflan spreyleme sistemi
kurulmufltur.

Çevreye Duyarl›l›k
ATIK YÖNET‹M‹

KOKU YÖNET‹M‹
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak sanayide
enerji verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yapan
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 17-18 Aral›k
2007 tarihinde Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yar›flmas›’n›n
sekizincisi Ankara’da düzenlenmifl; Türkiye genelinde toplam 22 firman›n
kat›ld›¤› bu yar›flmaya Anadolu Efes Lüleburgaz Bira Fabrikas› iki kategoride
kat›lm›flt›r. Baflvuru dosyalar›n›n kabulü sonras› ülkemizin sayg›n kurum
ve üniversite temsilcilerinden oluflan yedi kiflilik jüri karfl›s›nda projeler baflar›l›
bir flekilde sunulmufl ve Lüleburgaz Bira Fabrikas› iki kategoride de ödüle lay›k
görülmüfltür.

Türkiye’de bir ilke imza at›lan özgün bir çal›flma olan buhar kazanlar›nda Ekonomizer ve Reküperatör
kullan›m› ile verimlili¤in art›r›lmas› projesi ile Proje Kategorisi’nde “Jüri Özel Ödülü” kazan›lm›flt›r.
Lüleburgaz Bira Fabrikas› 2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda uygulanan 10’u aflk›n proje ile son üç y›ll›k
dönemde enerji tüketimlerini en fazla düflüren tesis olmay› baflararak “En Verimli Endüstriyel Tesis”
kategorisinde birincilik ödülüne lay›k görülerek “2007 Y›l› Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi”
seçilmifltir.

Lüleburgaz Bira Fabrikas›’nda uygulanan bu önemli tasarruf projeleri sayesinde do¤al kaynak
tüketimleri azalt›larak CO2 emisyonu y›ll›k 1.936 ton azalt›lm›flt›r. 800 otomobilin 1 y›ll›k emisyonuna
eflde¤er olan bu tasarruf sayesinde 5.600 a¤aca eflde¤er çevresel etki yarat›lm›flt›r. Bunun yan›nda,
ayn› süreçte gerçeklefltirilen so¤utma sular› gerikazan›m projeleri sayesinde 225 evin 1 y›ll›k su
tüketimine denk gelen su tasarrufu gerçekleflmifltir.

Anadolu Efes Afyonkarahisar Malt Fabrikas›, 2005-06 y›llar›nda Afyonkarahisar Valili¤i ‹l Çevre ve
Orman Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan izleme ve denetleme çal›flmalar›nda tespit edilen çevreye
duyarl› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür belgesine lay›k görülmüfl ve ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
taraf›ndan bir belge ile ödüllendirilmifltir.

ÖDÜLLER‹M‹Z





6 Toplumla ‹liflkilerimiz
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2008 y›l›nda pazar pay›m›z› % 86’ya yükselttik. Çal›flmalar›m›z›n sonucunda elde etti¤imiz
baflar›n›n bir göstergesi olmas›ndan dolay› bunu önemsiyoruz. Ancak bizim için pazar
pay›m›zdan çok, pazar› büyütmek daha önemli bir hedeftir. Bunu sa¤lamak için öncelikle
yerel ekonomik geliflime destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, istedi¤imiz pazar büyüklü¤üne
ulaflmam›z için daha güçlü bir ekonomik yap› gereklidir. Bu güçlü yap›y› sa¤laman›n, ekonomik
hayatta faaliyet gösteren her aktörün oldu¤u gibi bizim de sorumlulu¤umuz oldu¤unun
bilincindeyiz. Bu sebeple rapor; içerik planlama safhas›nda yerel ekonomiye katk›n›n çal›flanlar
taraf›ndan flirketin en öncelikli konular›ndan biri olarak de¤erlendirilmifl olmas›, bu alandaki
sorumluluklar›m›z›n Anadolu Efes çal›flanlar› taraf›ndan benimsenmifl olmas› ve
çal›flmalar›m›z›n gelifltirilmesine yönelik motivasyonumuzu göstermesi aç›s›ndan memnuniyet
vericidir.

Yerel ekonomiye katk› sa¤lamay› temel bir sorumluluk olarak kabul etti¤imizden dolay›
çal›flmalar›m›z›n ço¤unlu¤unda bu konuya yönelik do¤rudan ya da dolayl› fayda sa¤layan bir
bileflen bulunmaktad›r. Bunlar›n bir k›sm›n› faaliyetlerimiz sonucu ortaya ç›kan pozitif etkiler
olufltururken, di¤er büyük bir k›sm›n› ise do¤rudan bu amaçla hayata geçirdi¤imiz proje
çal›flmalar› oluflturur. Anadolu Efes’in oluflturdu¤u ekonomik yaflam alan›nda geliflme
sa¤lamak temel hedefimizdir. Bu sayede yarat›lan yerel ekonomik büyümenin Anadolu Efes’in
geliflimini de do¤rudan destekler nitelik kazanmas›n› sa¤lam›fl oluruz.

Gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalarda günlük ya da tek seferlik etkilerden ziyade kal›c› bir de¤iflimin
sa¤lanmas›n› hedefliyoruz. Bunun sa¤lanmas› için de tüketime yönelik talebin, bu talebin
oluflaca¤› ortam›n ve bunlara cevap verecek üretimin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yap›yoruz.
Bu amaca ulaflmam›z için hem üretim ve hizmet, hem de tüketim aya¤›nda mevcut aktörlerin
etkinliklerinin art›r›lmas›, yenilerinin de oyuna dahil edilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu
sebeple, çal›flmalar›m›zda özellikle istihdam art›r›c›, pazar›m›z›n yap›sal ya da hacimsel
geliflimini do¤rudan ya da dolayl› olarak destekleyen bir niteli¤in varl›¤›na öncelik veriyoruz.
Genel bak›fl olarak, “bir kifliye bal›k vermekten çok bal›k tutmay› ö¤retmenin” faydas›na
inan›yoruz. Ancak kimi durumlarda oluflturmak istedi¤imiz yap›ya ilk hareketi kazand›rabilmek
için “bal›k” verdi¤imiz de oluyor, “bal›k tutulacak gölü” s›f›rdan yaratt›¤›m›z da.

Toplumla ‹liflkilerimiz
YEREL EKONOM‹YE KATKI

Ekonomi, çok say›da ve farkl› türde aktörün rol ald›¤› dinamik bir ortamd›r. Hangi kapsamda
olursa olsun her aktörün rolü önemli ve bir di¤erini tamamlay›c› niteliktedir. Ekonomik ortam
altyap›s›yla, teknik kapasitesiyle, finansal kabiliyeti ve bilgi birikimiyle ne kadar olgun ve geliflmifl
olursa, bu ortam›n vazgeçilmez aktörleri olan flirketler de o denli etkin, kârl› ve güçlü olur.
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Yerel ekonomiye katk›m›z›n temellerini, faaliyetlerimiz sonucunda oluflan vergi, ihracat geliri,
do¤rudan ya da dolayl› istihdam ve uluslararas› marka çal›flmalar›n›n yan› s›ra özellikle
tar›m, birac›l›k ve turizm sektörünün geliflimine yönelik oluflturdu¤umuz uygulama programlar›
ile düzenlemifl oldu¤umuz spor ve kültür-sanat organizasyonlar› sayesinde ortaya ç›kan
ekonomik canl›l›k ve büyüme oluflturmaktad›r. Bu alanlardaki faaliyetlerimizi uzun y›llard›r
art›rarak devam ettirdik. ‹leriki dönemlerde de mevcut çal›flmalar›m›za yenilerini ekleyece¤iz.
Çünkü biliyoruz ki ülkemizin her köflesinde, her bir insan›n de¤erini yüceltmek için daha
yapacak çok iflimiz var.

Tar›m ürünleri, Türkiye ekonomisinin en önemli üretim kalemlerinden birini oluflturmakta,
istihdamdaki nüfusun yar›ya yak›n bir kesimi tar›m sektöründen gelir elde etmektedir.
Tar›msal faaliyetlerde sa¤lanacak iyilefltirmeler ile yerel ekonominin gelifliminde önemli
mesafeler kaydedilebilir. Özellikle ürün ve süreçlerde daha verimli yöntemlerin gelifltirilmesine
yönelik Ar-Ge ve bu tekniklerin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layacak bilgilendirme
çal›flmalar›na olan ihtiyaç gözlemlenmektedir. Bira üretiminde ana hammaddemizi, tar›msal
ürünler olan arpa ve flerbetçiotu oluflturmaktad›r. Bu yüzden yerel ekonomik geliflime katk›
sa¤lamaya yönelik çal›flmalar›m›z›n büyük k›sm›n› da tar›m alan›nda destekler oluflturmaktad›r.
Bu çal›flmalar›n kökeninde, ana hammadde tedari¤imizi güvence alt›na alma amac›n›n da
ötesinde yerel tedarik sayesinde Türk tar›m›n›n ve dolay›s›yla ekonomimizin büyümesine
katk› sa¤lama bilinci yatmaktad›r. Zira salt ticari bak›mdan düflünüldü¤ünde d›flal›m yoluyla
maltl›k arpa ve flerbetçiotu tedari¤i finansal bak›mdan k›sa vadede daha avantajl›d›r. Oysa
bizim tar›m ürünlerini desteklemekteki amac›m›z, ihtiyac›m›z olan tüm maltl›k arpa ve
flerbetçiotunu, kendi gelifltirdi¤imiz çeflitlerden, d›fla ba¤›ml› olmadan, sözleflmeli üretim
yoluyla ülkemizden temin etmek; maltl›k arpa ve flerbetçiotu üretimini art›rarak ihraç edilen
ürünler haline getirmektir.
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TÜRK TARIMINA DESTEK
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*Pazaryeri OtGül Koop’tan sat›n al›nan miktar.

Arpa-fierbetçiotu Tedari¤i (ton) 2008 2009
(Ocak-fiubat-Mart)

Yerli Arpa 126.263 0

‹thal Arpa 56.285 10.625

Toplam Arpa Al›m› 182.548 10.625

Yerli Yafl fierbetçiotu Al›m› 1.007 0

Yerli Pelet fierbetçiotu Üretimi 265 0

Yerli Pelet fierbetçiotu Al›m›* 66 92

‹thal Pelet fierbetçiotu Al›m› 220 75

Toplam Pelet fierbetçiotu 551 167

Toplumla ‹liflkilerimiz
YEREL EKONOM‹YE KATKI

Bu sebeple, çal›flmalar›m›z›n en büyük bölümünü, arpa ve flerbetçiotu çeflitleri gelifltirmeye
ve bu çeflitlerin çevresel etkileri azalt›lm›fl, verim ve kalitesi yüksek sürdürülebilir yöntemlerle
yetifltirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile bu çal›flmalar›n sonucunda oluflan teknik bilginin
çiftçilerle paylafl›lmas›na yönelik bilgilendirme faaliyetleri oluflturur. Bunlar›n yan›nda mevcut
üreticilerin, gelifltirdi¤imiz tohum, fide ve üretim tekniklerini kullanarak modern üretime
geçmelerini ve yeni üreticilerin sektöre kat›lmas›n› malzeme ve finansal destek yoluyla teflvik
ediyoruz.

Bu tür destek çal›flmalar› çok yo¤un operasyonel ve finansal kaynak gerektiren büyük projeler
olup, konusunun uzman› profesyonellerce yönetilmesi gerekmektedir. Konunun gerek bizim,
gerekse Türk tar›m› için önemini çok önceden fark ederek gerekli organizasyonel ve finansal
yap›y› oluflturduk. 1982 y›l›nda kurdu¤umuz Tar›msal Ürün Gelifltirme Departman› çeflit ve
üretim yöntemi gelifltirme konusunda Ar-Ge ve saha uygulama destek çal›flmalar›n›
yürütmektedir. fierbetçiotu üretimi konusundaki Ar-Ge ve uygulama çal›flmalar›m›z da
Anadolu Efes bünyesinde faaliyet gösteren Tarbes taraf›ndan yürütülmektedir. Bu yap›lanma
sayesinde ortaya ç›kan Ar-Ge projelerinden çok olumlu sonuçlar elde ettik.

Tar›msal Ürün Gelifltirme Departman› 1987 y›l›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’ndan
Özel Sektör Araflt›rma Kuruluflu onay›n› alm›fl ve çal›flmalar›n›
resmi statüye tafl›m›flt›r. Ar-Ge çal›flmalar›m›z sonucunda
ülkemiz flartlar›nda en verimli biçimde üretilmeye uygun,
yüksek kalitede 13 maltl›k arpa ve 7 flerbetçiotu
çeflidi gelifltirilerek tescil ettirilmifltir.
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Malt, biraya lezzetini ve rengini verdi¤inden kullan›lan malt kalitesi, ürün kalitesini do¤rudan
etkiler. Her arpadan malt üretilemez. Özellikle kaliteli malt üretimi için gerekli arpan›n baz›
özellikler tafl›mas› gerekir. Türkiye’nin y›ll›k maltl›k arpa ihtiyac› yaklafl›k 200 bin ton olmas›na
ra¤men üretilen 7,3 milyon ton (TÜ‹K Bitkisel Üretim 2. Tahmini) arpan›n sadece 150 bin
tonu malt üretiminde kullan›labilmekte, geri kalan k›s›m ithalatla karfl›lanmaktad›r. Maltl›k
arpa arz›ndaki s›k›nt›, ihtiyac›n›n tamam›n› yurtiçinden karfl›lamay› hedefleyen bir flirket
olarak Anadolu Efes’i etkilemektedir. Bu s›k›nt›n›n giderilmesi için Tar›msal Ürün Gelifltirme
Departman›’n›n kurulufluyla 1982 y›l›ndan itibaren Ar-Ge çal›flmalar›na bafllad›k.

Yurtd›fl›nda üretilen kaliteli maltl›k arpalar yazl›k çeflitlerdir. Ülkemizin önemli bir bölümünde
iklim ve toprak flartlar› ile sulama olanaklar›n›n yetersizli¤i yüzünden yazl›k çeflitlerin üretimi
adeta imkâns›zd›r. Yazl›k çeflitler iklimin uygun oldu¤u sahil kufla¤›nda ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nin bat› kesiminde yetifltirilebilmektedir. Gelifltirmifl oldu¤umuz bu tip çeflitleri
Ad›yaman ve Adana illeri ve çevresinde sözleflmeli üretim ile yetifltirmekteyiz.

Türkiye’nin iklim, toprak ve sulama flartlar›na uygun, yüksek maltl›k kalitede, verimli çeflitlerin
gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünerek bu konudaki araflt›rmalar›m›za bafllad›k. Türkiye’nin
de¤iflik bölgelerinden 2.000’e yak›n tek baflak toplayarak deneme çal›flmalar› yapt›k. Ortaya
ç›kan uygun örnekler üzerinde, yurtd›fl›nda kullan›lan maltl›k çeflitlerle melezleme çal›flmalar›
yapt›k. Bu çal›flmalar sonucunda, 27 sene içinde toplam 30 yeni maltl›k arpa çeflidinin tescili
için Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na baflvurduk. Bu baflvurular›m›zdan 13’ü tescille sonuçlanm›fl,
üçünün tescil süreci ise devam etmektedir.

MALTLIK ARPA ÜRET‹M‹NE DESTEK
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Maltl›k arpa üretimine deste¤imizi çeflit gelifltirmeye yönelik
Ar-Ge çal›flmalar›yla s›n›rlamad›k. Gördük ki, gelifltirdi¤imiz
çeflitlerde tohumlu¤u öncelikle bizim üretmemiz, kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmam›z ve üretimi en verimli koflullarda
sa¤lamam›z da gereklidir. Öncelikle, gelifltirdi¤imiz çeflitlerin
tohumluk üretimi için Çatalca, Eskiflehir, Konya, Ankara ve
Ad›yaman’› “tohumluk üretim bölgeleri” olarak seçtik. Bu
bölgelerde tohumluk üretimine destek veriyoruz. Tohumluk
üretimi konusunda, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’n›n ilgili
birimleriyle de ortak çal›flmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda,
Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Tarla Bitkileri
Merkez Araflt›rma Enstitüsü ile kamu-özel sektör ortak
çal›flmalar›na örnek teflkil edecek, Maltl›k Arpa Ar-Ge ve
Sertifikal› Tohumluk Üretim Projeleri devam etmektedir.
Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü (T‹GEM) ile ortaklafla
yürütülen proje çerçevesinde Alt›nova, Gözlü, Konuklar ve
Sultansuyu tar›m iflletmelerinde iki y›l süreyle tohumluk
üretimi yapt›k.

Tescil Edilen Maltl›k Arpa Çeflitleri

Y›l Çeflit

1992 Efes 3

1998 Anadolu 98

Efes 98

1999 Angora

2001 Çumra 2001

Çatalhöyük 2001

2003 Baflgül

2005 At›l›r

F›rat

Meriç

2006 Erciyes

2007 Y›ld›z

Durusu

Toplumla ‹liflkilerimiz
YEREL EKONOM‹YE KATKI

Maltl›k arpa üretimi, çiftçilerimiz için finansal maliyet ve risk içeriyordu. Bu sebeple,
üreticilerimizin finansal planda da desteklenmesi gerekliydi. Bunun için çiftçilere yönelik
“sözleflmeli üretim” plan›n› bafllatt›k. Bu plan çerçevesinde çal›flt›¤›m›z çiftçilere, finansal
bir bedel talep etmeden, ürün karfl›l›¤›nda tohumluk da¤›t›yoruz. Yapt›¤›m›z sözleflmelerle,
kalite speklerimiz do¤rultusunda çiftçilerimizden ürün al›m› yap›yoruz. Halen 1.500 çiftçimiz
sözleflme usulüyle çal›flmakta ve tohumluklar› ürün karfl›l›¤› da¤›t›lmaktad›r.

Maltl›k arpa üretimine destek verirken, temel amac›m›z olan “Türk tar›m›n› destekleyerek
yerel ekonomiyi gelifltirmenin” bizim için tek baflar› göstergesi, say›sal anlamda bir büyümeyi
sa¤lamak de¤ildir. Biz, niteliksel bir geliflimin sa¤lanmas›n› da gerekli görüyoruz. Bunun
da üretimden do¤an çevresel etkinin azalt›l›p verimlili¤in art›r›lmas›yla sa¤lanaca¤›n›
düflünerek süreç gelifltirme çal›flmalar› yap›yoruz. Bu konularda da önemli iyileflmeler
sa¤lad›k. Çiftçilerimizi daha verimli ve sa¤l›kl› üretim tekniklerine yönlendirmek ad›na
bilinçlendirme çal›flmalar› yap›yoruz. Bu çal›flmalarda özellikle sulama, gübreleme ve
ilaçlama konular›na odaklan›yoruz. Öncelikle gelifltirdi¤imiz türlerin ekimi sayesinde maltl›k
arpa üretiminde % 10-15 oran›nda daha fazla verim elde ediyoruz.

Bitkisel üretimde önemli bir problem de gübreleme ve ilaçlama konusundaki yanl›fl
uygulamalard›r. Gübre ve zirai ilaçlar tür ve miktar bak›m›ndan do¤ru kullan›ld›¤› zaman
fayda sa¤lamaktad›r. Bilinçsizce kullan›ld›¤›nda ürün kalitesini düflürdü¤ü gibi özellikle
çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan da sorun oluflturabilir. Örne¤in azotlu gübre kullan›m›,
yeralt› sular›na kar›flarak içme suyu kaynaklar›ndaki nitrat yükünü art›r›c› etki yapabilir.
Oysa maltl›k arpan›n protein oran›n›n düflük seviyede tutulmas› önemli bir beklentidir. Bunun
için de azotlu gübrenin çok daha az miktarlarda kullan›lmas› gerekir. Bu konuda yapt›¤›m›z
bilgilendirme çal›flmalar›yla üreticilerimizin azotlu gübre kullan›m›n› çok düflük seviyelere
indirdik. Bu sayede bir yandan istenilen nitelikte maltl›k arpa elde ederken, di¤er yandan
da nitrat›n su kaynaklar›na yapaca¤› olumsuz etkiyi de önlemifl olduk. Zirai ilaç kullan›m›n›n
düflürülmesi konusunda da önemli mesafeler kat ettik. Üreticimiz ürünlerinin çeflitli bitkisel



Çok y›ll›k bir bitki olan flerbetçiotu, malt ve su ile birlikte biran›n vazgeçilmez hammaddelerinden
biridir. fierbetçiotu, biraya ac›l›k, koruyucu özellikler ve aroma kazand›rmaktad›r. Ülkemizde
üretilen flerbetçiotunun tamam› bira sektöründe kullan›lmaktad›r. Anadolu Efes, yerli flerbetçiotu
ihtiyac›n› Tarbes arac›l›¤›yla sa¤lamaktad›r. Tarbes her y›l sözleflmeli üreticilerinden alarak
iflledi¤i yafl flerbetçiotlar›n›n yan› s›ra Pazaryeri ve Köyleri fierbetçiotu Ekicileri Kooperatifi’nden
sat›n ald›¤› pelet flerbetçiotlar› ile bira fabrikalar›m›z›n yerli flerbetçiotu ihtiyac›n› karfl›lamaya
çal›flmaktad›r. Anadolu Efes, flerbetçiotu ihtiyac›n›n tamam›n› yurtiçinden karfl›lamay›
hedeflemektedir. Buna yönelik olarak 1982 y›l›ndan beri sürdürülmekte olan Ar-Ge
çal›flmalar› ile flerbetçiotu verim ve kalitesinde önemli geliflmeler kaydedilmifltir.
Gelifltirilen yeni çeflitler sayesinde alfa asit oran› % 10 civar›nda artarak flirketimiz
aç›s›ndan avantaj sa¤lam›flt›r. Gerek Tarbes taraf›ndan gelifltirilmifl olan çeflitlerin
özelli¤i, gerekse üreticilerin tesis tiplerinin ve uygulamalar›n›n Tarbes teknik
elemanlar›nca gelifltirilmesi sayesinde birim alandan elde edilen verim % 25-30
civar›nda artarak bölge çiftçisinin gelirini art›rm›flt›r. Tarbes flerbetçiotu çeflit gelifltirme
çal›flmalar› sonucunda, 27 sene içinde toplam 8 yeni flerbetçiotu çeflidinin tescili
için Tar›m Bakanl›¤›’na baflvurulmufl, bunlardan 7’si tescille sonuçlanm›flt›r.

Ortalama Birim Kaynak Tüketimi
Arpa Çeflidi Elektrik (kw/s) Yak›t LNG (sm3) Su (m3)

At›l›r 101 57,07 4,68

F›rat 117 54,42 5,26

Tokak 133 69,71 8,81

27 y›ld›r maltl›k arpa üreticisine aktif destek sa¤l›yoruz. Bu çal›flmalar›m›z›n sonucunda sektöre
30 milyon dolarl›k ifl hacmi yarat›yor, çiftçisinden iflletme çal›flan›na binlerce kifliye istihdam
olana¤› sa¤l›yor, on binlerce kiflinin geçimine katk›da bulunuyoruz.

hastal›k ve zararl›lardan etkilenmemesi için ilaçlama yapmaktad›r. Ancak bu ilaçlaman›n miktar›n›
düflürmek de mümkündür. Biz bu amaçla, gelifltirdi¤imiz çeflitlerin hastal›klara karfl› direncini
art›racak ›slah çal›flmalar› yapt›k. Bu çal›flmalar sonucunda, üretimde zirai ilaç kullan›m›na olan
ihtiyaç azalm›flt›r.

Ürün gelifltirme çal›flmalar›m›z sonucunda özellikle malt üretiminde do¤al kaynak kullan›m›n›n
azalt›lmas› konusunda olumlu sonuçlar al›yoruz. Yeni arpa çeflitlerimizin malt üretimindeki su
ve enerji tüketimi etkilerini takip ediyoruz. Gelifltirdi¤imiz At›l›r ve F›rat çeflitleri, ülkemizde üretimi
en yayg›n arpa çeflidi olan Tokak’tan, d›fl ortam ve iflletme flartlar›na da ba¤l› olarak malt üretim
sürecindeki elektrik tüketimi aç›s›ndan % 12-24, yak›t tüketimi aç›s›ndan yaklafl›k % 18-22, su
tüketimi aç›s›ndan yaklafl›k % 40-47 oranlar›nda daha verimlidir.

fiERBETÇ‹OTU ÜRET‹M‹NE DESTEK
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Anadolu Efes, flerbetçiotu ihtiyac›n›n tamam›n›n yerli
üretimden karfl›lanmas› amac›yla yap›lan Ar-Ge
çal›flmalar›yla verim ve kaliteyi yükseltmenin yan›nda
Tarbes sözleflmeli üretimlerinin art›r›lmas› çal›flmalar›na
da devam etmektedir. Tarbes sözleflmeli üretim alanlar›
son on y›lda % 80, yafl flerbetçiotu al›mlar› ise % 130
artm›flt›r. Tarbes, sözleflmeli üretimleri sayesinde 500
çiftçi ailesinin geçim kayna¤› olarak, al›m garantisiyle
tar›msal faaliyet yapmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yeni
çeflitlerle verimlerini art›rarak, teknik elemanlar›nca
verilen destek sayesinde girdilerinin kontrol edilmesini
sa¤layarak gelirlerinin artmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Üreticilerimize finansal bir bedel talep etmeden yeni çeflitlerin pençelerini (flerbetçiotu
üretimi için gerekli kök parças›) da¤›t›yor, yapt›¤›m›z sözleflmeyle üreticiye al›m garantisi
de veriyoruz. Bu sayede çiftçi üretim sonucundaki gelirini çok önceden bilip garanti alt›na
al›yor, böylelikle de üzerlerindeki finansal riskler de belirgin oranda düflmüfl oluyor. fierbetçiotu
üreticisinin üretim kabiliyetini art›rmak ad›na garantili al›m sözleflmelerinin d›fl›nda kredi
ve çeflitli finansal destek imkânlar› sunuyoruz.

Toplumla ‹liflkilerimiz
YEREL EKONOM‹YE KATKI

Tescil Edilen fierbetçiotu Çeflitleri

Y›l Çeflit

1992 Efes Aroma

1997 Ege

Erciyes

Güney

1999 Tarbes 99

Anadolu 99

2001 Pazaryeri 2001

Türkiye, nüfusunu önemli ölçüde gençlerin oluflturdu¤u bir ülkedir. Dolay›s›yla, ekonomik
kalk›nman›n önündeki en önemli sorunlardan biri, bu dinamik nüfusa istihdam olanaklar›
sa¤lamakt›r. ‹stihdamdaki iflgücüne dahil edilen her birey, ülke refah›n›n art›r›lmas›na yönelik
bir ad›md›r. Geleneksel Türk aile yap›s›n› da düflünürsek, yarat›lan her ifl
imkân› ile asl›nda birden fazla kiflinin geçimine katk› sa¤lanmaktad›r.

Verimlili¤in korundu¤u durumda, istihdam›n artmas› her kuruluflun arzu etti¤i bir durumdur.
Çünkü istihdam art›fl›, faaliyetlerdeki baflar›n›n ve büyümenin göstergesidir. 40 y›ll›k Anadolu
Efes gelene¤inin bir yans›mas› olarak, ülke genelinde istihdam›n art›r›lmas›na katk›da bulunmay›
önemli bir hedef olarak alg›lar, planl› bir istihdam art›fl›n› sürdürülebilir bir büyümenin do¤al
sonucu olarak görürüz. Bunun yan›nda iflveren rolümüzü, flirket bünyesinde istihdam etti¤imiz
çal›flanlar›m›z›n ötesinde bir çerçevede de¤erlendiririz.

Anadolu Efes bünyesinde do¤rudan istihdam yoluyla 1.791 kifliye ifl olana¤› sunmaktay›z. Ancak
bu rakam, faaliyetlerimiz dolay›s›yla ortaya ç›kan istihdam›n tamam›n› yans›tmamaktad›r. Anadolu
Efes’in üretti¤i biran›n her fliflesi, arpa ve flerbetçiotu üretiminden, lojisti¤e, bayi ve sat›fl
noktalar›ndan turizm ve kültür-sanat alanlar›na kadar birçok iflkolunda, binlerce kiflinin istihdam
edilip geçimlerinin sa¤lanmas›na katk›da bulunmaktad›r.

Örne¤in 2.050’si sözleflmeli al›m usulüyle toplam 3.000 çiftçi ailesi, Anadolu Efes’e maltl›k
arpa ve flerbetçiotu üreterek geçimini kazanmaktad›r. Tar›msal ürün al›mlar›m›z›n zirai üretim
ve iflleme süreçleri yaklafl›k 10.000 kifliye ifl imkân› sa¤lamaktad›r.

B‹NLERCE K‹fi‹YE ‹ST‹HDAM

82



83

ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT SANAY‹‹ A.fi. TÜRK‹YE B‹RA OPERASYONLARI   •   SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU

Operasyonlar›m›z›n gerçekleflti¤i bölgelerde yerel halk›n refah düzeyinin art›fl›na katk›da
bulunmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu sebeple, ilgili ifl pozisyonunun gerektirdi¤i niteliklere
uygun aday bulundu¤u takdirde operasyon bölgesindeki yerel insan kayna¤›n›n
de¤erlendirilmesine öncelik veririz.

Kuruluflumuzun ilk y›llar›ndan beri kültür, sanat ve spor alanlar›na yap›lan desteklerimizi
aral›ks›z sürdürüyoruz. Bu kapsamda yerli sinema yap›mlar›na, ödenekli veya ödeneksiz
tiyatrolara, festival ve etkinliklere destek veriyoruz. Müzik alan›nda ise var olan proje ve
etkinliklere verdi¤imiz desteklerin yan› s›ra her y›l “Efes Pilsen Blues Festival” ve “Efes Pilsen
One Love Festival”, “Miller Freshtival” müzik festivallerini, “Rock’n Dark Rock Müzik Yar›flmas›”
ve “Miller Music Factory” müzik yar›flmalar›n› düzenliyoruz.

Üretim ve tüketim bölgeleri aras›nda ürünün dolafl›m
hatt›n› k›saltmak bir yandan verimlili¤i art›r›rken di¤er
yandan da çevresel etkileri düflürür. Bu amaçla,
tüketim bölgelerine yak›n farkl› co¤rafi bölgelerde
üretim yapmaya yönelik çal›flmalar›m›z devam
etmektedir. Bu çal›flmalar hayata geçirildi¤inde yerel
istihdama olan katk›m›z belirgin oranda artacakt›r.
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Kültür-sanat alanlar›n›n d›fl›nda önemli bir toplumsal yat›r›m alan›m›z da spordur. Baflta
basketbol ve futbol olmak üzere birçok branfla destek veriyoruz. Bu alandaki en büyük yat›r›m›m›z
1976 y›l›nda kurulan ve “fiampiyonlar fiampiyonu” unvan›n› kazanan Efes Pilsen Spor Kulübü’dür.
Bunun yan›nda 2002 y›l›ndan bu yana Türk Milli Futbol Tak›mlar›n›n, ondan fazla futbol
kulübünün, 2005 y›l›ndan bu yana ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsoruyuz.
Ayr›ca 2002 y›l›ndan bu yana futbol sezonu devre aras› haz›rl›k döneminde Antalya’da, dünyan›n
gözde futbol kulüplerinin kat›l›m›yla “Efes Pilsen Cup” futbol turnuvas›n› düzenliyoruz. 2001
y›l›ndan bu yana da Türkiye Basketbol Federasyonu’yla birlikte, Türk A Milli Basketbol Tak›m›
ve dünyan›n önde gelen ulusal basketbol tak›mlar›n›n kat›l›m›yla, dünyan›n önde gelen
uluslararas› basketbol turnuvalar›ndan biri olan “Efes Pilsen World Cup”› düzenliyoruz. Kültür,
sanat ve spor alan›ndaki çal›flmalar›m›z hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye “Toplumsal Yat›r›mlar”
bölümünden ulaflabilirsiniz.

Spor ve kültür-sanat alanlar›na verdi¤imiz destekte önceli¤imiz, toplumumuzun sosyal ve
kültürel geliflimine katk›da bulunmakt›r. Ancak bu alanlardaki faaliyetlerin ekonomik boyutunu
da göz ard› etmemek gerekir. Özellikle sinema ve tiyatro alanlar›ndaki çal›flmalar, ülkemizde
henüz istenen sektörel olgunlu¤a eriflmedi¤inden, sponsorluklarla hayata geçirilebilmektedir.
Bu destekler sayesinde sanatç›lar, projelerini gerçeklefltirme imkân› bulmakta, her bir çal›flmada
önemli ölçüde istihdam yarat›lmaktad›r. Müzik alan›na verdi¤imiz desteklerin oluflturdu¤u
benzer etkilerle birlikte, her y›l düzenledi¤imiz festivallerin önemli ölçüde ticareti art›r›c› etkisi
bulunmaktad›r. Örne¤in “Efes Pilsen Blues Festival” 20 flehirde düzenlenmektedir. Festival
kapsam›nda ziyaret edilen her flehrin kültür-sanat yaflam›n›n gelifltirilmesinin yan›nda, malzeme
ve personel ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›yla yerel ekonomiye katk› sa¤lanmaktad›r. Bunun yan›nda
organizasyon boyunca flehirler, bölgelerinde bir cazibe merkezi haline geldi¤inden, bu flehirlere
yak›n bölgelerden ziyaretçiler gelmektedir. Bunun da yerel ekonominin canlanmas›na önemli
bir katk›s› olmaktad›r.

Kültür-sanat etkinliklerinin yan›nda spor alan›nda verdi¤imiz destek de önemli ölçüde ekonomik
de¤er yaratmaktad›r. Örne¤in 2000 y›l›ndan bu yana düzenledi¤imiz “Efes Pilsen Cup” sayesinde,
yaz turizmi ile ün kazanan Antalya’n›n, profesyonel futbol kulüplerinin devre aras› çal›flmalar›
için çok uygun bir yer oldu¤u gösterilmifl ve kulüplerin kamplar›nda buray› tercih etmeleri
teflvik edilmifltir.

Bu etkinliklerle birlikte dünyan›n dört bir yan›ndan binlerce futbol kulübü, yaklafl›k 20.000 kez
Antalya’y› ziyaret etmifltir. K›fl aylar›n›n turizm aç›s›ndan nispeten daha sönük geçti¤i
düflünüldü¤ünde, bu çal›flma flehrin ekonomik faaliyetlerinin çeflitlendirilerek y›l içine yay›lmas›
ad›na önemli bir etki yapm›flt›r.

Do¤rudan ekonomik etkinin d›fl›nda, destek verdi¤imiz spor kulüpleri, kültür-sanat projeleri
ve çeflitli etkinlikler sayesinde ülke tan›t›m›na da katk› sa¤lanmaktad›r. Efes Pilsen Basketbol
Tak›m›’n›n Koraç Kupas›’n› kazanmas›, düzenledi¤imiz futbol ve basketbol turnuvalar›n›n
dünya çap›nda sporsever kitle taraf›ndan takip edilmesi, destekledi¤imiz sinema yap›mlar›n›n
yurtiçi ve yurtd›fl› festivallerde gösterilip ödüller kazanmas›, “Türkiye” markas›n›n dünyaya
tan›t›m› aç›s›ndan büyük de¤er tafl›maktad›r.
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TÜRK‹YE MARKASININ TANITIMINA DESTEK

Avrupa’n›n en büyük beflinci, dünyan›n en büyük
on dördüncü bira üreticisiyiz. Ürünlerimiz
Adriyatik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar 60’tan
fazla ülkede tüketiciyle buluflmaktad›r.
Markalar›m›z›n, dünya çap›nda bir tüketici
kitlesine hitap etmesi için tan›t›m çal›flmalar›m›z›
aral›ks›z sürdürüyoruz.

Yurtd›fl› marka yat›r›mlar›n›n kolektif bilinçle
yürütülmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu sebeple,
çal›flmalar›m›zda kendi markalar›m›z›n ötesinde
“Türkiye” markas›n›n tan›t›m› için çaba harc›yoruz.
Çünkü yurtd›fl› piyasalarda tüketiciyle buluflan
her Türk markas›n›n bir di¤erinin sat›fl›n›
sa¤layaca¤›n›, dolay›s›yla Türkiye ekonomisinin
geneline katk›da bulunaca¤›n› düflünüyoruz.

Bu hedefte kolektif bilinç ve hareketin baflar›
getirece¤ine olan inanc›m›zdan ötürü, 2003 y›l›nda

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, T‹M ve ‹hracatç› Birlikleri’nin inisiyatifiyle bafllat›lan “Turquality”
Projesi’nde 2007 y›l›ndan beri yer al›yor, yurtd›fl› marka tan›t›m çal›flmalar›m›z› devletimizin
de deste¤iyle bu çerçevede yürütüyoruz.

TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantaj›n› elinde bulundurdu¤u ve markalaflma potansiyeli
olan ürün gruplar›na sahip firmalar›n, üretimlerinden pazarlamalar›na, sat›fllar›ndan sat›fl
sonras› hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayacak flekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaflma
ve geliflimlerini sa¤layarak, uluslararas› pazarlarda kendi markalar›yla küresel bir oyuncu
olabilmeleri amac›yla oluflturulmufl dünyan›n ilk ve tek devlet destekli markalaflma program›d›r.

2003 y›l›nda, gerekli yasal düzenlemenin yap›lmas› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›,
T‹M ve ‹hracatç› Birlikleri’nin de kat›l›m›yla oluflturulan Çal›flma Grubu’nun
gerekli teknik planlamas›yla bafllat›lan projenin, 2004 y›l›nda tekstil sektörü
hedeflenerek pilot uygulamalar› gerçeklefltirildi. Elde edilen sonuçlar›n baflar›s›
ile 2006 y›l›ndan bu yana proje, tüm sektörlere yönelik olarak sürdürülmektedir.
Daha detayl› bilgiye www.turquality.com adresinden ulaflabilirsiniz.
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Türkiye’de birac›l›k sektörünün potansiyel büyüklü¤üne ulaflmas› için mesafe kat etmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Sektörün lider flirketi olarak, bu büyümenin sa¤lanmas› için çeflitli
projeler gelifltirdik. Sektörde ürünlerin tüketicisiyle buluflmas›na engel olacak arz sorunu
yaflanmamaktad›r. Özellikle Anadolu Efes ürünlerinin sat›n al›nabilirli¤i ve ulafl›labilirli¤i
konusunda lojistik ve fiyatland›rma riskleri en düflük düzeydedir. Dolay›s›yla pazar gelifltirme
çal›flmalar›m›z›, Türkiye’de bira kültürünün gelifltirilmesi, biran›n tüketiciyle bulufltu¤u mevcut
noktalarda daha kaliteli hizmetin sa¤lanmas› ve bu noktalar›n art›r›lmas› konular›na odaklad›k.

SEKTÖRÜN GEL‹fiMES‹NE DESTEK

Efes Beer Cafe
2000  y›l›ndan beri devam ettirdi¤imiz “Birahane ‹yilefltirme Projesi”ni bir ad›m daha ileri götürerek
farkl› konseptlerde bira içilen alanlar yaratmaya devam ettik. Farkl› sosyoekonomik segmentlere
ulaflabilmek için farkl› konseptler tasarlad›k. Düflük sosyoekonomik segment için “Efes Klasik”,
orta ve ortan›n biraz üzeri segment için “Efes Mavi”, “Efes Nostalji” ve yüksek sosyoekonomik
segment ve özellikle üniversite ö¤rencileri için “Efes Beer Cafe” konseptlerini gelifltirdik. “Efes
Beer Cafe Klasik” ile bira sevenleri “pub” kültürü ile tan›flt›r›rken “Efes Beer Cafe Modern” ad›
verilen yeni konsept ile gençlerin “cafe” keyfine farkl› bir alternatif sunuyoruz. “Efes Beer Cafe
Klasik” konseptinden bugüne kadar 13, “Efes Beer Cafe Modern” konseptinden 2 tane aç›ld›. Efes
bugün toplamda 775 proje noktas›na sahiptir.

Dekorasyon çal›flmalar› projelerin ilk aya¤›n› oluflturmaktad›r. Bunun d›fl›nda uygulad›¤›m›z iki
de e¤itim etab› mevcuttur. ‹flletmelerin yönetici ve çal›flanlar›na yönelik haz›rlanan bu e¤itim
paketlerinden ilki bira sunumunu konu almaktad›r. Bu e¤itim paketinin içeri¤inde biran›n tüketiciye
sunumunun teknik ve görsel aç›dan ideal yöntemi ve malzemeleri hakk›nda bilgilendirme yer
almaktad›r. E¤itim program›n›n ikinci etab›nda ise bira ile yenen yemekler hakk›nda ö¤retici bilgi
verilmektedir. Bu e¤itim sayesinde, iflletmeciler bira ile birlikte satabilecekleri ürünler hakk›nda
bilgi sahibi olup ürün çeflitlendirmesi imkân› bulmaktad›rlar.

Birahane ‹yilefltirme Projesi
Ülkemizde bira kültürü istedi¤imiz noktaya henüz ulaflm›fl de¤il. Bu durumu de¤ifltirmek
için öncelikle, birahanelerden bafllayarak ürünlerimizin tüketicisiyle bulufltu¤u noktalar›,
her kesimden tüketicinin bir arada ve modern bir ortamda güzel sohbetleri paylaflt›¤›
mekânlara dönüfltürmemiz gerekti¤ini düflündük. Bu amaçla gelifltirdi¤imiz Birahane
‹yilefltirme Projesi’nin temel misyonu hem bira tüketicisinin, hem de birahane
iflletmecilerinin memnuniyetini sa¤lamakt›r. Bira kültürünü gelifltirmek amac›yla 2000
y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ümüz Birahane ‹yilefltirme Projesi kapsam›nda tüm Türkiye
genelinde 350’den fazla birahaneyi modern, temiz, keyifli ve fl›k mekânlara dönüfltürdük.
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Türkiye genelinde 2007’den bu yana aç›k nokta olarak tabir etti¤imiz biran›n yerinde tüketildi¤i
ortamlar›n say›s› (birahane, pub, cafe, bar, restoran) % 3 gerilerken, proje noktalar›m›z›n say›s›nda
 % 16’l›k bir art›fl olmufltur. Proje noktalar›m›z, 2007’den 2008’e % 21 ile en yüksek sat›fl geliflimi
gösteren  kanal›m›zd›r. Proje noktalar›nda standart birahanelere k›yasla nokta bafl›na % 20 daha
fazla tüketim gerçekleflmektedir. Toplam nokta say›s› baz›nda sadece % 3’lük bir paya sahip
olan proje noktalar›m›z›n toplam sat›fllar›m›z içindeki pay› % 8’dir. Yani tüm Türkiye genelinde,
2.700 adet birahane sat›fllar›m›z›n % 25’ini yaparken, sadece 775 adet proje noktas› sat›fllar›m›z›n
% 8’ini gerçeklefltirmektedir. Bu noktadan hareketle proje noktalar› bira pazar›n›n büyümesine
ve bira kültürünün yayg›nlaflmas›na en büyük katk›y› yapmaktad›r.

Efes Kulüp Profesyonel
Bira kültürünün geliflimi için yapt›¤›m›z çal›flmalardan biri de Efes Kulüp Profesyonel
Projesi’dir. Kaliteli bir servis, kaliteli ürünün yan›nda düzgün bir altyap› ve iflletme gerektirir.
Ancak servisin temelini personel oluflturur. Tüketici ile aram›zda önemli bir köprü olarak
gördü¤ümüz barmen ve servis elemanlar›n›n hayat›na de¤er katmak amac›yla kurdu¤umuz
Efes Kulüp Profesyonel ile sektörde birlikte çal›flt›¤›m›z kiflilerin yan›nda durarak hem onlar›n
hayatlar›na renk katmay›, hem de mesleki anlamda özenilecek bir profesyonel topluluk
oluflturmay› hedefliyoruz.

Efes Kulüp Profesyonel, aktif görevde bulunan barmen ve servis elemanlar›n›n kat›l›m›yla
oluflan bir kulüptür. Kulüpte yer almak isteyen profesyoneller bu kulübe ücretsiz olarak üye
olabilirler. Binlerce üyesi bulunan Kulüp, sektörün ön saflar›nda eme¤i geçen bu profesyoneller
için nefes alabilecekleri ve yaln›z olmad›klar›n› hissedebilecekleri bir pencere açmaktad›r.

Efes Kulüp Profesyonel’in faaliyetlerinden ilki, profesyonellerin mesleki bilgi ve becerilerini
art›r›c› e¤itimler düzenlemektir. Bu e¤itimlerde öncelikle, tarihi ve üretim süreçleriyle birac›l›k,
türlerine göre biran›n ve birlikte servis edilecek yemeklerin sunumu konular› ele al›n›r. Ancak
servis personelinin geliflimi için sadece e¤itim yeterli de¤ildir. Sunum yapan personelin ayn›
zamanda sosyal yönü kuvvetli, befleri iliflkilerde baflar›l› olmas› da gereklidir. Bu nedenle, Efes
Kulüp Profesyonel’in hizmet sektöründe önemli bir ihtiyaç olan mesleki e¤itim aç›¤›n›n
kapat›lmas›na yönelik ifllevinin ötesinde, profesyonellerin sosyal geliflimini de sa¤layacak bir
platform oluflturmas›n› hedefledik. Efes Kulüp Profesyonel sayesinde üyelerimiz çeflitli
aktivitelerle sosyalleflme imkân› bulmaktad›r. Bu buluflmalar, bir taraftan profesyonellerin
birbirlerini daha yak›ndan tan›malar›n› sa¤larken, di¤er yandan mesleki deneyimlerin
paylafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r. E¤itim ve iletiflim çal›flmalar› için alternatif mecra oluflturmas›
ad›na öncelikle kulübe ait bir internet sitesi kurduk. Bu mecra sayesinde üyelerimiz e¤itim
paketlerimize ulaflabilmekte ve düzenledi¤imiz etkinlikler hakk›nda bilgi alabilmektedir. Site
içeri¤inde, üyelerin ziyaret s›kl›klar›n› art›rmak ad›na, ürün bilgilendirme vb. yard›mc› bilgilerin
yan›nda, ziyaretçilerinin bira hakk›nda bilgilerini pekifltirici çeflitli oyunlar da bulunmaktad›r.
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Efes Kulüp Profesyonel üyelerinin yaflam kalitesini art›rmaya yönelik
olarak y›l içinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikler aras›nda
üyelerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen seyahatler, spor aktiviteleri,
konserler bulunmaktad›r. Bunun yan›nda, k›sa mesaj servisleri
üzerinden gerçeklefltirdi¤imiz oyun ve yar›flma uygulamalar›nda
baflar›l› olan üyelere çeflitli hediyeler verilmektedir. Efes Kulüp
Profesyonel sayesinde üyelerin hayatlar›nda fark›ndal›k yaratabiliyor,
s›k›nt›l› zamanlar›nda ve mutlu günlerinde onlar›n yan›nda oldu¤umuzu
hissettiriyoruz.

OTC (Kapal› Nokta Zinciri)
Perakende sektörünü canland›rmak ve sat›fl kanallar› baz›nda konsept alg›lamas›na katma
de¤er yaratmak amac› ile zincir kurulmas› hedeflenmifltir ve geliflmeye aç›k bölgelerde pilot
çal›flmalar gelifltirilmifltir. Bu zincir, Off Trade Chain (OTC) olarak adland›r›lmaktad›r. Proje
kapsam›nda, Türkiye genelinde kifli bafl›na düflen GSMH aç›s›ndan büyümeye aday il ve ilçelerde
kuruyemifl ve büfe zinciri kurulmaktad›r. Perakende sektöründe müflteri memnuniyetine odakl›
hizmet veren bütün marka sahibi firmalar bu zincirlerde bulunabilirlik sa¤layabilirler. Zincirler,
ilgili bölgedeki bayi ve distribütörler taraf›ndan yönetilmektedir. 2009 y›l› sonu itibar›yla hedefimiz
220 noktad›r. Proje çal›flmalar›m›z aral›ks›z devam etmektedir.

Proje hakk›nda daha detayl› bilgiye www.efeskulup.com adresinden ulaflabilirsiniz.
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Alkollü içecek sektörü çeflitli
türde ve oranda vergiye tabidir.
Dolay›s›yla, operasyonumuz
sonucunda devletimiz her y›l
önemli miktarda vergi geliri elde
etmektedir. Ödedi¤imiz verginin
ülke ekonomisinin geliflimine
katk› sa¤lad›¤›n›n bilincindeyiz.
Bu raporlama döneminde
ödedi¤imiz toplam vergi 1.751,9
milyon TL’dir.

Toplam D›fl Ticaret 2008 2009
(Milyon Dolar) (1. Çeyrek)

‹hracat 44,04 8,28

‹thalat 34,09 9,42

Ödenen Toplam Vergi 2008 2009
(Milyon TL) (1. Çeyrek)

Kurumlar Vergisi 94,15 23,13

KDV 291,58 68,93

ÖTV 969,24 221,67

Stopaj ve Di¤er Vergiler 71,64 11,55

Toplam 1.426,6 325,3

Geliflen ekonomilerde d›fl ticaret hacmi büyük önem tafl›r. Bu hacmin büyümesi ekonominin
büyümesinde kilit rol oynar. Ancak geliflmekte olan bir ekonomide, büyümenin sürdürülebilirli¤i,
ancak ihracat hacminin ithalat›n üzerinde olmas›yla sa¤lanabilir. Bu sayede ödemeler dengesi,
pozitif pozisyona geçerek d›fl borç stokunu eritebilir. Elde edilen gelirler yat›r›m ve harcama
olarak yerel ekonomiye dahil olaca¤›ndan, ülke kaynaklar›n›n d›fl›nda ek bir kaynak sa¤lanm›fl
olur. Dolay›s›yla d›fl ticari faaliyetlerinde art› veren kurulufllar›n gerek yerel, gerekse genel
ekonomik kalk›nmaya olumlu etkisi ticaret hacimlerinin nominal de¤erinden fazlad›r. Bu
sebeple, say›sal de¤erlerden ba¤›ms›z olarak, d›fl ticari faaliyetlerinde art› veren flirketler, yerel
ekonominin büyümesine önemli katk›da bulunmufl olur.

Anadolu Efes olarak, d›fl sat›fl faaliyetlerinde de bulunmaktay›z.  Raporlama döneminde, toplam
bira ve malt ihracat›m›z yaklafl›k 52,3 milyon dolar civar›nda gerçekleflirken, ithalat›m›z yaklafl›k
43,5 milyon dolar dolay›nda gerçekleflmifltir. D›fl ticaret operasyonumuz sayesinde 8,8 milyon
dolar de¤erinde ek d›fl kaynak, ülke ekonomisine dahil edilmifltir.

DIfi T‹CARET VE VERG‹ GEL‹RLER‹N‹N ARTIfiINA KATKI



ANADOLU EFES B‹RACILIK VE MALT SANAY‹‹ A.fi. TÜRK‹YE B‹RA OPERASYONLARI   •   SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K RAPORU

90

Toplumla ‹liflkilerimiz
TOPLUMSAL YATIRIMLAR

Türkiye’nin en köklü kurulufllar›ndan biri olan Anadolu Grubu’nun önemli bir parças›y›z.
Kuruluflumuzdan bugüne, yaratt›¤›m›z markalar›n tan›n›rl›¤›, itibar› ve de¤eri hep en üst
seviyelerde olmufltur. Bunun nedenini, gerek ba¤l› oldu¤umuz Anadolu Grubu, gerekse
Anadolu Efes olarak kurumsal felsefemizin, ifl yap›fl biçimimizin, faaliyet ve ürünlerimizin
toplumumuz taraf›ndan kabulünde görüyoruz. Halk›m›z›n göstermifl oldu¤u takdir, toplumsal
sorumluluk alanlar›nda daha aktif çal›flmalar yapmam›z ad›na bizleri yüreklendiriyor. Bu
sebeple, bizi var eden toplumun ihtiyaç ve beklentilerine her zaman en üst düzeyde cevap
verebilmeyi hedefliyor, toplumsal sorumluluk bilincimizi devaml› canl› tutuyoruz.

Toplumun yaflam seviyesinin yükselmesine katk›da bulunmay› flirketimizin en önemli misyonu
olarak tan›ml›yoruz. Bu amaçla özellikle ekonomik kalk›nma konusunda çok önemli çal›flmalar
yap›yor olmakla birlikte bunlarla yetinmiyoruz. Bize göre ekonomik refah, yaflam kalitesinin
sadece bir k›sm›n› oluflturur. Oysa geliflmifl toplumlar›n yaflam kalitesi göstergeleri aras›nda,
sa¤l›k, e¤itim, kültür, sanat ve spor gibi sosyal refah alanlar› da büyük önem tafl›maktad›r.
Bu nedenle, kurumsal sorumluluk anlay›fl›m›z›n faaliyet çerçevesini, ekonomik kalk›nman›n
yan› s›ra toplumumuzun sosyal refah düzeyini art›ran çal›flmalara verdi¤imiz desteklerle
oluflturuyoruz. Bu faaliyetlerimizi, içinde bulundu¤umuz toplumun kalk›nmas›na yönelik
yat›r›mlar olarak de¤erlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki flirketler; sa¤l›kl›, e¤itimli, entelektüel
olgunlu¤a sahip, güçlü toplumlar›n oluflturdu¤u, geliflen bir ekonomik iklimde büyüyebilirler.
Kültürden, sanattan, spordan, sa¤l›k ve e¤itimden yoksun toplumlar, sosyal sürdürülebilirliklerini
sa¤lamalar› için gerekli kaynaklardan mahrum kalm›fllar demektir.
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Toplumsal yat›r›mlar›m›zda çeflitli uygulama biçimlerini kullan›yoruz. Bunlardan hangisinin
kullan›laca¤›n›, konunun türü ve uygulama ihtiyaçlar› belirlemektedir. Baz› konularda,
uygulama yapan kifli ve kurumlar›, hayata geçirdikleri faaliyet ve projelerinde ba¤›fl ve
sponsorluk yoluyla destekliyoruz. Baz› konularda da ülkemizde uygulay›c› ya da destekçi
bulmakta güçlük çekildi¤inden do¤rudan inisiyatif alarak finansal ve operasyonel yükleri
tamamen üstlenerek çeflitli proje ve etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Bu sayede bir taraftan
sosyal yaflama de¤er katan uygulamalar› hayata geçirirken, di¤er taraftan Anadolu Efes
markalar› ve toplumumuz aras›ndaki ba¤lar› kuvvetlendirdi¤imize inan›yoruz.

Sponsorluk, organizasyon ve ba¤›fl fleklinde her y›l önemli miktarda finansal kaynak aktar›yoruz.
Örne¤in, ana sözleflmemiz gere¤i vergi öncesi kâr›m›z›n en az % 2’si tutar›ndaki k›sm›n›
toplumsal sorumluluk gere¤i e¤itim, sa¤l›k ve sosyal alanlarda kullan›lmak üzere Anadolu
E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf›’na ba¤›fllamaktay›z. Gelecek dönemler için en önemli hedefimiz,
toplumsal yat›r›m konusunda rol model olacak çal›flmalar›m›z› art›rarak sürdürmek; bu
faaliyetlere çal›flanlar›m›z›n aktif kat›l›m›n› sa¤layarak, kat›l›mc› yönetim anlay›fl›m›z›n bu
alanda da saha uygulamalar›na yans›mas›n› sa¤lamakt›r.

30 y›l› aflk›n bir süredir bu felsefeyi tafl›yor, baflkalar›na örnek oluflturacak çal›flmalar› hayata
geçiriyoruz. Bu davran›fl tarz›n›, modern yönetim anlay›fl›m›z›n ayr›lmaz bir parças› olarak
kabul ediyoruz. 37 y›ld›r sporu, 22 y›ld›r müzik ve sinemay›, 18 y›ld›r tiyatroyu, 15 y›ld›r turizmi
aral›ks›z destekleyerek, Türkiye’de özellikle, kurumsal sponsorluk ve ba¤›fl yönetimi konusunda
fark›ndal›¤›n art›r›lmas›nda katk›m›z oldu¤una inan›yoruz.
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Türk Turizminin Gelece¤i ‹çin Görev Bafl›nday›z
Yap›lan araflt›rmalarda halk›m›z›n önemli bir ço¤unlu¤unun iflsizli¤i, ülkemizdeki en önemli
sorunlardan biri olarak de¤erlendirdi¤i görülmektedir. Biz çözümün her bölgede özgün ifl
imkânlar›n›n yarat›larak iflgücü potansiyelinin bu alanlarda istihdam edilmesinde oldu¤unu
düflünüyoruz.

Ekonomik anlamda azgeliflmifl bölgelerin kalk›nmas› ve istihdam olanaklar›n›n art›r›lmas›nda
en yüksek potansiyele sahip iflkolunun turizm oldu¤unu belirledik. Ülkemizin her bölgesinde
turizm aç›s›ndan önemli, kültürel, tarihi, sosyal ve do¤al zenginliklerinin varl›¤› aç›kt›r. Bu
zenginliklerin harekete geçirilmesiyle artacak turizm faaliyetlerinin, yerel ekonomik geliflimde
son derece önemli rol oynayaca¤›na inan›yoruz. Zira turizm sektörü, kendi gelifliminin yan› s›ra
ba¤lant›l› ifl alanlar›nda da büyümeyi sa¤lamaktad›r.

Dünya Turizm Örgütü (WTO) projeksiyonlar›na göre önümüzdeki 40 y›lda en h›zl› ve düzenli
büyüyecek sektör turizm sektörüdür. Türkiye 1980’li y›llarda yapt›¤› hamlelerle turizm alan›nda
istikrarl› bir büyüme sa¤lam›flt›r. Son y›llarda bu büyüme, h›z kazanmaktad›r. Ülkemize 2002
y›l›nda 12,8 milyon ziyaretçi gelmiflken, 2005 y›l›nda bu say› 21,2 milyona ulaflm›fl, günümüzde
ise 25 milyon düzeylerinde seyretmektedir.

TUR‹ZME DESTEK

Gelecek
Turizmde
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Türkiye’nin Turizm Portföyünü Gelifltirmek ‹çin Çal›fl›yoruz

Türk turizminin geliflimine destek çal›flmalar›m›z›n öncesinde, yurdumuza gelen yabanc›
turistlerin kat›l›m›yla Türkiye Turist Profili Araflt›rmas›’n› gerçeklefltirdik. Projelerimizi bu
araflt›rman›n sonucunda elde edilen veriler ›fl›¤›nda flekillendirdik.

Araflt›rma sonucunda gördük ki, tatillerini Türkiye’de
de¤erlendirmeyi tercih eden ziyaretçilerin büyük ço¤unlu¤u
deniz, kum ve günefl turizmi amac›yla ülkemizi ziyaret
etmektedir. Geçti¤imiz dönemlerde ülkemizin turizm
yat›r›mlar› da bu merkezde geliflmifl ve sahil turizmine
yönelik önemli bir altyap› oluflmufltur. Oysa son y›llarda
dünyada ekoturizm diye de adland›r›lan sürdürülebilir
turizm uygulamalar›na olan talep h›zla artmaktad›r. Çevre
ve kültür miraslar›n›n korunmas›n› destekleyen, do¤al
yaflam ve sporla iç içe turizm uygulamalar›n› içeren bu
modele yönelik olarak Türkiye’nin yüksek bir potansiyeli
bulunmaktad›r. Do¤al, tarihi ya da kültürel bir mirasa
ev sahipli¤i yapmayan bölgemiz neredeyse yok gibidir.
Bu potansiyel kullan›larak özellikle sosyoekonomik
kalk›nma bak›m›ndan geri kalm›fl bölgelerin gelifliminde
sürdürülebilir turizm modelinin çok faydal› bir araç
olaca¤›n› düflünüyoruz.

Bu sebeple Anadolu kültür miraslar›n›n gün yüzüne
ç›kar›larak gelecek nesillere aktar›lmas› için 1995
y›l›ndan beri Assos Behramkale’de, 1998’den beri ise

Çanakkale Gülp›nar’da gerçeklefltirilen arkeolojik kaz› ve restorasyon
çal›flmalar›na destek veriyoruz. Bu çal›flmalar›m›za 2007 y›l›nda yeni bir boyut kazand›rd›k.
Gelecek Turizmde ad›
alt›nda gerçeklefltirilen ve
çok boyutlu projelerden
oluflan program›m›zla,
Türkiye’de ekoturizm
u y g u l a m a l a r › n › n
yayg›nlaflt›r›lmas›na ve
toplam turizm gelirlerinde
bu uygulamalar›n oran›n›n
art›r›lmas›na destek
vermeye bafllad›k.
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Do¤u Anadolu Turizm Gelifltirme Projesi (DATUR)

Do¤u Anadolu’da do¤al güzelli¤i ve kültür miras› zenginli¤iyle öne ç›kan Çoruh
Vadisi’nin turizm potansiyelini gelifltirerek Türk turizmine ve bölge kalk›nmas›na
destek verme amac›yla DATUR Projesi’ni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP), ilgili yerel yönetimler ve
akademisyenlerin destek ve iflbirli¤iyle 2007 y›l›nda bafllatt›k. Projenin temel
hedefleri, sürdürülebilir bir turizm modeli oluflturarak sahil turizmine alternatif
gelifltirmek, Do¤u Anadolu’nun kalk›nmas›na destek vermek, yöre halk›n›n gelir
düzeyini art›rarak bölgede refah›n artmas›n› sa¤lamak, bölgenin do¤al ve tarihi
zenginliklerine dünya turizm sektörünün dikkatini çekmektir.

Proje uygulamalar›n› planlarken 3 stratejik konuyu gündemimize ald›k. Bunlardan
ilki, bölge halk›n›n yörelerindeki tarihi ve kültürel de¤erler ve turizm potansiyeli
hakk›nda fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas›na ve organizasyonel kapasitenin
gelifltirilmesine yönelik çal›flmalard›r. Projemizin ikinci stratejik aya¤›n› ise
turistlerin ilgisini bölgeye çekecek, bölgeye has ürün ve hizmetleri gelifltirme
çal›flmalar› oluflturmaktad›r. Son stratejik bileflenimiz ise bölgeye turist çekmek
amac›yla yerel ve uluslararas› pazarlama çal›flmalar›n›n yap›lmas›d›r.

DATUR Projesi’nin önümüzdeki dönemlerde kapsam› gelifltirilerek devam ettirilmesi,
di¤er bölgelerimiz için de benzer uygulamalar›n yap›lmas› plan›m›z dahilindedir.
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Gönüllü Turizm Elçileri Yarat›yoruz

Her vatandafl ülkemizin do¤al turizm elçisidir. Bizler ülkemizi her f›rsatta yabanc›lara anlat›r,
do¤al ve tarihi miras›m›zla, misafirperverli¤imizle övünürüz. Ancak bu yeterli de¤ildir. Ülkemizi
her y›l ziyaret eden 25 milyon civar›ndaki turistin de Türkiye’nin gönüllü turizm elçileri olmas›n›
sa¤lamal›y›z. Bunun için en baflta yapmam›z gereken fley konuklar›m›z›n ald›¤› hizmetin
kalitesinden memnun bir flekilde ülkemizden ayr›lmas›n› sa¤lamakt›r. Çünkü en etkili tan›t›m
kulaktan kula¤a paylafl›lan deneyim ve izlenimlerdir.

Türkiye Turist Profili araflt›rmam›z›n sonuçlar›na göre ülkemize gelen turistlerin % 54,3’ü ald›¤›
hizmetten çok memnun, % 36’s› k›smen memnundur. Misafirlerimizin % 9’u ise ald›¤› hizmetten
memnun de¤ildir. Memnuniyet oranlar›n› art›rmam›z için de verdi¤imiz hizmetin kalitesini
art›rmam›z gerekir. Bunun birinci flart› da hizmet veren çal›flanlar›n e¤itimli, kültürlü ve bilinçli
olmas›n› sa¤lamakt›r. Bu sebeple, ülkemizin temel sorunlar›ndan biri olan mesleki e¤itim
aç›¤›n›n turizm sektöründe kapat›lmas›na destek vermek amac›yla 2007 y›l›nda yeni bir proje
gelifltirdik.

Efes Pilsen Turizm E¤itimleri

Nitelikli eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ile turizm sektörünün gelifltirilmesi ve
istihdam sa¤lanmas› amac›yla Efes Pilsen Turizm E¤itimleri Projesi’ni, Bo¤aziçi
Üniversitesi Yaflamboyu E¤itim Merkezi’nin (BÜYEM) iflbirli¤iyle 2007 y›l›nda
uygulamaya koyduk.

Proje kapsam›nda öncelikle turizm e¤itimine ihtiyaç duyulan bölgeleri tespit
edip önceliklendirdik. BÜYEM’e ba¤l› akademisyenler taraf›ndan turizm alan›nda
yetifltirilecek iflgücü için uygun temel mesleki e¤itim ve beceriyi oluflturacak bir
e¤itim program› tasarland›. Sürdürülebilir turizm, bireyler aras› iletiflim, misafir
karfl›lama ve a¤›rlama, yiyecek-içecek organizasyonu, mutfak sunumu, hijyen
ve sanitasyon, pazarlama ve etkin sat›fl yöntemleri, müflteri memnuniyeti,
planlama ve lojistik hizmetleri bölümlerinden oluflan e¤itim program› ayn›
zamanda kat›l›mc›lara bulunduklar› bölgenin turistik de¤erleri hakk›nda da
detayl› bilgi vermeyi hedeflemektedir. E¤itim program›n› baflar›yla tamamlayan
kat›l›mc›lara, BÜYEM taraf›ndan baflta AB ülkeleri olmak üzere uluslararas›
geçerlili¤i bulunan Edexcel Turizm Sertifikas› verilmektedir. 2007 y›l›ndan
bugüne 2.000’den fazla kat›l›mc› sertifika almaya hak kazanm›flt›r.

2007 y›l›nda, Erzurum, Mardin, Ad›yaman, fianl›urfa (Halfeti) ve Antakya’da
bafllayan e¤itim maratonumuz, 2008 y›l›nda Erzincan (Kemaliye), Rize, Trabzon,
Gaziantep ve Mersin’de verilen e¤itimlerle devam etmifltir. 2009 y›l› e¤itim
lokasyonlar› ise Antalya, Adana, Tokat, Sivas, Kars ve fianl›urfa olarak planlanm›flt›r.
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Turizm Elçileri ‹flbafl›nda

2007 y›l›ndan itibaren, “Efes Pilsen Turizm E¤itimleri Projesi” ile turizm
sektörünün gelifltirilmesi ve sektöre nitelikli eleman kazand›r›lmas›na destek
veriyoruz. 2009 y›l›ndan itibaren bu çal›flmalar› destekleyecek “Turizm Elçileri
‹flbafl›nda” ad›nda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Projenin temel amaçlar›;

• “Turizm Elçileri Sertifika Program›”nda e¤itim alan kat›l›mc›lar›n yerel olarak
örgütlenmelerine destek vererek bölgesel sürdürülebilir turizm anlay›fl›n›
benimsemelerini sa¤lamak,

• Yerel halk›n ve yerel yönetimlerin turizm çal›flmalar›nda gözlemci s›fat›
tafl›malar›n› sa¤lamak,

• Sivil toplum kurulufllar› ve yerel halk geneline, sürdürülebilir turizm anlay›fl›n›
benimsetmektir.

2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda hayata geçirmeyi hedefledi¤imiz proje ile “Turizm
Elçileri Sertifika Program›”n› baflar›yla tamamlam›fl kat›l›mc›lar›n sürdürülebilir
turizm anlay›fl› etraf›nda yerel ölçekte örgütlenip dernekleflmelerine yard›mc›
olmay› hedefliyoruz.

Tüm turizm projelerimizle ilgili detayl› bilgiye www.gelecekturizmde.com adresinden
ulaflabilirsiniz.
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Sporu Destekliyoruz

Sa¤l›kl› nesillerin yetiflmesinde sporun önemini, yapt›¤›m›z çal›flmalarla
vurguluyoruz. 37 y›l› aflk›n süredir spor alan›na verdi¤imiz destek
ve yapt›¤›m›z yat›r›mlarla Türk sporunun geliflmesine ve dünya çap›nda
baflar›lar kazan›lmas›na öncülük etti¤imize inan›yoruz. Bu alandaki
faaliyetlerimizle, sporun bir yaflam tarz› olarak hayata geçerek genifl
kitlelere ulaflabilmesini hedefliyoruz.

SPOR

Efes Pilsen Spor Kulübü
1976’da, ülke sporunun geliflmesi amac›yla kurulan ve basketbolda flimdiye dek baflka hiçbir
Türk tak›m›n›n ulaflamad›¤› baflar›lara imza atan Efes Pilsen Spor Kulübü, 12 flampiyonluk
kupas›yla Türkiye Birinci Basketbol Ligi’nde bu baflar›ya en çok ulaflm›fl tak›md›r. Ayr›ca 8
Türkiye Kupas› ve 7 Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› sahibi olan tak›m›m›z, “fiampiyonlar fiampiyonu”
unvan›n› almaya hak kazand›. Koraç Kupas›’n› müzesine götüren ilk ve tek Türk tak›m› olan
Efes Pilsen, Türkiye’ye Avrupa flampiyonlu¤unu getiren ilk kulüp ve Euroleague’de Final
Four’a kat›lan ilk ve tek Türk tak›m› olma baflar›lar›na da ulaflt›.

Efes Pilsen Spor Kulübü, bugün Türkiye’de basketbol sporunun öncülerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Kazand›¤›m›z baflar›larla, yeni nesillerin basketbol sporuna ilgi duymas›na
ve genç sporcular›n yetiflmesine katk›da bulunuyoruz.

Efes Pilsen Spor Kulübü hakk›nda detayl› bilgiye www.efesbasket.org adresinden
ulaflabilirsiniz.
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“fiampiyonlar fiampiyonu” yar›n›n basketbolcular›n› yetifltiriyor
Türkiye’de basketbol sporunu küçük yafltan bafllayarak sevdirmek ve
gelece¤in y›ld›zlar›n› yetifltirmek, toplumsal geliflime katk› çerçevesinde
öncelikli hedeflerimizdendir. Gençlerin fiziksel ve zihinsel geliflimlerinde,
sosyalleflmelerinde sporun büyük bir katk›s› oldu¤una inan›yor, yar›n›n
sporcular›n› desteklemek için çeflitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu amaçla,
Efes Pilsen Spor Kulübü gelece¤in y›ld›zlar›n› basketbola kazand›rmak
üzere Türk basketbolunun geliflimi için bir sosyal sorumluluk projesi olarak
“Efes ile ‹lk Ad›m Basketbol Okullar›” projesini bafllatm›flt›r.

2004 y›l›nda Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile
ortaklafla bafllayan projemiz,  ücretsiz basketbol
e¤itimi sunarak uzman e¤itim kadrosuyla
çocuklara ve gençlere ulaflmay› amaçlamaktad›r.
Proje çal›flmalar›m›za, 2006 y›l›ndan bu yana,
basketbol okullar›ndaki baflar›l› gençlerin
kat›l›m›yla düzenlenen “Efes ile ‹lk Ad›m Yaz
Kamp›” da dahil edilmifltir. Amac›m›z bu kamplarda
hem baflar›l› gençlerin ödüllendirilmesini, hem de
yurt sath›na yay›lan okullardaki ö¤rencilerin Efes
Pilsen Spor Kulübü çat›s› alt›nda toplanarak
kaynaflmas›n› sa¤lamakt›r.

“Efes ile ‹lk Ad›m Basketbol Okullar›” projesi
kapsam›nda, 31 ilde ve 33 merkezde y›lda 3.000
sporcuya ulaflarak genç nesillere basketbolu
ö¤renme olana¤› sunuyor, onlara parlak bir
gelece¤in kap›lar›n› açt›¤›m›za inan›yoruz. Bu
projeyle Türkiye’de basketbol sporunu küçük
yafltan bafllayarak sevdirmek, Türk
basketbolunun lokomotifi olarak yar›n›n
sporcular›n› yetifltirmek, daha çok say›da
çocu¤un spor yapmas›na olanak sa¤lamak
amac›yla halka sporu sevdirmek, sa¤l›kl›,

topluma faydal› ve hedeflerini belirleyebilen nesiller yetifltirmek gibi ilkeleri hayata geçirme
hedefimizde büyük ölçüde baflar› elde etti¤imize inan›yoruz.

‹mkân buldu¤umuz her alanda sporun destekçisiyiz

Türk sporunun geliflimi ve dünya standartlar›na ulaflmas› ad›na en büyük yat›r›m› yapan
kurumlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. 2002 y›l›ndan bu yana aral›ks›z olarak organize
etti¤imiz “Efes Pilsen World Cup” turnuvas› k›sa sürede dünyan›n en itibarl› basketbol
turnuvalar›ndan biri konumuna eriflmenin ötesinde, sayg›nl›¤› yüksek bir markaya dönüflmüfltür.
Türkiye Basketbol Faderasyonu ile birlikte A Milli Basketbol Tak›m› ve dünyan›n önde gelen
milli basketbol tak›mlar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz “Efes Pilsen World Cup”, turnuvaya
kat›lan milli tak›m›m›z›n son durumunu görmesi ve flampiyonalar öncesi son provas›n› yapmas›
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Sportif faydalar›n›n yan›nda, bu turnuva sayesinde
basketbolseverler dünyaca ünlü y›ld›zlar› izleme flans›n› da bulmaktad›rlar.

Efes Pilsen World Cup ile ilgili detayl› bilgiye www.efesworldcup.com adresinden
ulaflabilirsiniz.

Toplumla ‹liflkilerimiz
TOPLUMSAL YATIRIMLAR
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Basketbolun yan› s›ra, uzun y›llard›r futbola verdi¤imiz destek ile de di¤er flirketlere örnek
olmaya devam ediyoruz. 2002 y›l›ndan beri Türk Milli Futbol Tak›mlar›m›z›n ana
sponsoruyuz. fiubat 2009 itibar›yla, sponsorluk anlaflmam›z› yenileyerek 4 y›ll›¤›na
uzatt›k. Türk Milli Futbol Tak›mlar›n›n yan› s›ra Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray
kulüplerinin resmi sponsoru olmakla birlikte 10’dan fazla Anadolu kulübüne de destek
veriyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu ile fiubat 2009 itibar›yla imzalanan sponsorluk anlaflmas›, Türk
Milli Futbol Tak›mlar›na destek veriyor olman›n d›fl›nda, bizim için bir önem daha tafl›maktad›r.
‹mzalad›¤›m›z bu sözleflmeyle salon futbolu olan Futsal Ligi’nin de 4 sezon boyunca destekçisi
olaca¤›z. Futsal›n Türkiye’de önemli bir potansiyeli oldu¤una inan›yoruz. Ülkemizde en çok ilgi
çeken spor futboldur; ancak futbolun nizami uygulamalar› büyük altyap› ve yat›r›m
gerektirmektedir. Oysa teknik aç›dan futsal›n gerektirdi¤i ortamlara ulaflmak daha kolayd›r.
Bu da daha çok kiflinin spor yapmaya imkân bulabilmesi demektir. Ayr›ca futsal, seyir aç›s›ndan
hareketli ve görsel aç›dan da çok keyiflidir. Futsal›n bu özelli¤iyle ülkemizde k›sa sürede sporcu
ve taraftar kitlesinin artaca¤›na inan›yoruz. Bunun sa¤lanmas› için üniversite gezileri düzenleyip
futsal› tan›t›yoruz.

Efes Pilsen Futsal Ligi ile ilgili detayl› bilgiye www.efespilsenfutsalligi.com adresinden
ulaflabilirsiniz.

2002 y›l›ndan bu yana yedi y›ld›r kesintisiz olarak Efes
Pilsen Cup futbol turnuvas›n› düzenliyoruz. Her y›l futbol
sezon aras› dönemde Antalya’da düzenlenen Efes Pilsen

Cup, bugün Avrupa’n›n çok büyük tak›mlar›n›n kat›ld›¤›
geleneksel bir futbol turnuvas› haline gelmifltir. Bu turnuva

sayesinde tak›mlar haz›rl›k dönemi çal›flmalar›ndaki baflar›lar›n›
test etme imkân› bulmaktad›rlar. Efes Pilsen Cup, tak›mlara kaliteli bir organizasyonla bu
imkân› sundu¤undan dünyan›n önde gelen kulüpleri bu turnuvaya ifltirak etmektedirler. Bu
sayede tak›mlar haz›rl›k dönemini de Antalya’da geçirmektedirler; bu da ülkemizde sporun
sevilmesine ve Antalya’n›n turizm gelirlerine önemli katk›da bulunmaktad›r.

Ülkemiz sporunun uluslararas› platformda, organizasyonel ve yönetsel aç›dan etkin bir biçimde
temsil edilmesi ve uluslararas› yar›flmalarda Türk sporcular›n daha büyük baflar›lar elde etmesi
için de çal›flmalar yap›yoruz. Bu amaçla gelifltirilen “Olimpik Hareket”i ve Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’ni 2005 y›l›ndan bu yana resmi sponsor olarak destekliyoruz. Bunun bir uzant›s›
olarak, 2008 y›l›nda düzenlenen Pekin Olimpiyat Oyunlar›’na kat›lan Türk Olimpiyat Tak›m›’na
da destek verdik.
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Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Öncü Rol Üstleniyoruz

Anadolu Efes olarak tüm markalar›m›zla birlikte hayat›n her alan›nda toplumumuzun, tüketicimizin
yan›nda oldu¤umuzu göstermek için çal›fl›yoruz. Çeflitli kültür sanat faaliyetlerine yapm›fl
oldu¤umuz ba¤›fl ve sponsorluklarla, yaflam›n tüm keyifli anlar›nda tüketicilerimizle bir arada
olabilmek bizim için çok önemlidir. Dünyadaki ve Türkiye’deki çeflitli sanat etkinli¤i örneklerini
topluma sunmak ve bu konuda öncü bir durufl sergilemeyi bir sorumluluk olarak de¤erlendiriyoruz.
Böylece, toplumun her katman›n› kucaklayan kültür sanat faaliyetleriyle ülkemize verdi¤imiz
ekonomik deste¤i toplumsal alana da yayd›¤›m›za inan›yoruz. Hedefimiz; öncüsü oldu¤umuz
sponsorluk kavram›yla müzik, sinema, tiyatro, arkeoloji gibi kültür ve sanat de¤erlerini genifl bir
yelpazede destekleyerek gençlerin geliflimine ve hayatlar›n› zenginlefltirmeye katk›da bulunmakt›r.

De¤iflik Türlerde Müzik Etkinlikleri Düzenliyoruz

Sanat eserlerinin ruhlar›m›z› besleyen meyveler oldu¤una inan›yoruz. Bu sebeple birçok sanat
dal›na katk› sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Ancak destekledi¤imiz sanat dallar› aras›nda, toplumumuzla
bizi en çok buluflturan alan›n müzik oldu¤una inan›yoruz. Özellikle düzenledi¤imiz etkinliklerle,
tüketici kitlemizle de ayn› ortamda buluflarak do¤rudan temas kurabiliyoruz. Bu sebeple,
müzi¤e verdi¤imiz deste¤i aral›ks›z sürdürüyoruz.

KÜLTÜR VE SANAT

MÜZ‹K

Efes Pilsen Blues Festival

20 y›ld›r Efes Pilsen Blues Festival’i aral›ks›z organize ediyoruz. Bugün Türkiye’de blues
denince akla ilk Efes Pilsen Blues Festival’in geliyor olmas›, her y›l binlerce kiflinin festivale
ifltirak etmesi, ne kadar do¤ru bir alana yat›r›m yapm›fl oldu¤umuzu gösteriyor. Y›llar boyu
artan bu ilgi bizi çal›flma plan›m›z› büyütüp gelifltirmeye motive etti. Türkiye’de blues kültürünü
tan›t›p sevdirmek hedefiyle yola ç›kt›¤›m›z Efes Pilsen Blues Festival, ilk y›llar›ndan itibaren
blues müzi¤inin efsane isimlerini dinleyicileriyle buluflturdu, buluflturmaya da devam edecek.

Önce ‹stanbul’la bafllad›¤›m›z festival,
her y›l biraz daha büyüyerek bugün
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Trabzon,
Konya, Eskiflehir, Antalya, Adana gibi
Türkiye’nin dört bir yan›ndaki 20 flehirde,
230 blues sanatç›s›n›, 23 ayr› konserle,
her y›l yaklafl›k 35.000 müzikseverle
buluflturmaktad›r. Bugüne dek 309
konserle, yaklafl›k 100 bin kilometre yol
kat ederek, 365 bin müziksever
misafirimizi a¤›rlad›¤›m›z festivalimiz,
en uzun soluklu ve en çok flehri gezen
festival olma özelli¤ini de elinde
bulundurmaktad›r.

Efes Pilsen Blues Festival hakk›nda daha detayl› bilgiye www.efesblues.com sitesinden
ulaflabilirsiniz.
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Efes Pilsen One Love Festival

Müzikal platformdaki bir di¤er projemiz ise yaz›n ilk büyük
festivali unvan›n› tafl›yan ve 2002 y›l›ndan beri aral›ks›z
sürdürdü¤ümüz “Efes Pilsen One Love Festival”dir.
Geliflmiflli¤in önemli göstergelerinden biri olan sosyal
hayat›n zenginlefltirilmesi ad›na düzenlenen festival, bizim
için tüketicimizle önemli bir buluflma imkân› yaratmaktad›r.
Bunun d›fl›nda bizim için festivalin en önemli getirilerinden
biri de ‹stanbul’un turistik tan›t›m›na katk›s›d›r. Turizm
flehirlerinin tarihi ve kültürel de¤erlerinin yan›nda, e¤lence
hayat› da turistleri çekmektedir. Dünyaca ünlü
müzisyenlerin kaliteli bir organizasyonla müzikseverlerle
bulufltu¤u Efes Pilsen One Love Festival’in bu konuda
önemli bir rol üstlendi¤ini düflünüyoruz.

Zaman içinde festivalin konseptinde de gelifltirme
çal›flmalar› yapt›k. ‹lk y›llarda konser etkinlikleri fleklinde
tasarlanan festival, bugün günün erken saatlerinden bafllayan ve gece boyunca süren birçok
aktivite ve konserlerle kat›l›mc›lara s›n›rs›z bir e¤lence ortam› sunmaktad›r. 2 gün süren
Efes Pilsen One Love Festival’e her y›l yaklafl›k 18.000 kifli kat›lmaktad›r.

Efes Pilsen One Love Festival hakk›nda detayl› bilgiye www.efespilsenonelove.com
adresinden ulaflabilirsiniz.

Rock’n Dark Müzik Yar›flmas›

Efes Dark markam›zla ülkemizde rock ve alternatif müzi¤in geliflmesini hedefliyoruz. Bu
amaçla, ilk kez 2006 y›l›nda düzenlenen ve çok büyük ilgiyle karfl›lanan Rock’n Dark Müzik
Yar›flmas› ile Türkiye’nin dört bir yan›ndaki genç yeteneklerin gün ›fl›¤›na ç›kmas›n› destekliyoruz.

Ocak-May›s aylar› aras›nda 9 ayr› bölgede düzenlenen ve sadece amatör müzisyenlerin
kat›labildi¤i yar›flmada baflar›l› olanlara çeflitli ödüller verilmektedir. Etkinliklere y›lda yaklafl›k
5.000 kifli izleyici olarak kat›lmaktad›r.

Rock’n Dark Müzik Yar›flmas› hakk›nda daha detayl› bilgiye www.rockndark.com
adresinden ulaflabilirsiniz.

Miller Music Factory

Miller; müzi¤in, e¤lencenin ve yeniliklerin markas› olarak birçok projeye imza atmaktad›r. Bunlar›n
en önemlilerinden biri de 2009 y›l›nda 6. kez düzenlenen olan “Miller Music Factory” müzik
yar›flmas›d›r. Türkiye’de müzikle u¤raflan amatörler için kariyer anlam›nda dönüm noktas› say›lan,
müzik dahilerini belirlemek, genç yetenekleri keflfetmek ve alternatif müzik kültürünü desteklemek
amac› ile gerçeklefltirilen Miller Music Factory yar›flmas›, yetene¤ine inanan; fakat bu alanda
kendilerini gösterebilecek platform bulamayan taze yetenekler için eflsiz bir f›rsat sunmaktad›r.

Miller Music Factory yar›flmas› hakk›nda daha detayl› bilgiye www.millermusicworld.com
adresinden ulaflabilirsiniz.



103

Miller Freshtival

Miller’›n ilk defa 2009 y›l›nda düzenledi¤i, Türkiye’nin en “taze” müzik festivali Miller Freshtival,
müzikseverleri müzik dünyas›n›n yeni ve gizli keflifleri ile buluflturan bir festival. Ad›n› yeni
duyurmaya bafllam›fl taptaze yerli ve yabanc› gruplar Miller Freshtival’da sahne almaktad›rlar.
Festival, müzi¤i ile oldu¤u kadar konsepti, mekân düzenlemeleri ve müzi¤e paralel olarak
sanat›n çeflitli dallar›na taze dokunufllar› ile de Türkiye’deki di¤er festivallerden ayr›flmaktad›r.

Miller Freshtival hakk›nda daha detayl› bilgiye www.millerfreshtival.com adresinden
ulaflabilirsiniz.
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S‹NEMA

Türk Sinemas›n›n Örnek Destekçisiyiz

Görkemli dönemlerinin ard›ndan, Türk sinemas› 1980’li y›llarda bir duraklama dönemine
girmiflti. Yap›mlar maliyetlerini dahi karfl›layamad›¤›ndan yap›mc›lar üretim yapamaz hale
gelmifllerdi. Türk sinemas›n›n içinde bulundu¤u bu durumun sanatsal ya da izleyici
potansiyelindeki daralmadan kaynaklanmad›¤›n› düflünüyorduk. Bize göre sorun, finansal
kaynaklar›n yetersizli¤inden ötürü prodüksiyon üretilememesi, k›t kaynaklarla gerçeklefltirilmeye
çal›fl›lan yap›tlar›n da teknik imkâns›zl›klardan ötürü izleyicinin ilgisini çekememesiydi.
Kuruluflumuzdan itibaren kültür ve sanat›n yan›nda tutum sergileyen bir flirket olarak bu
durumun de¤ifltirilmesi için inisiyatif almam›z gerekti¤ini düflündük ve var olma mücadelesi
verdi¤i bu y›llarda Türk sinema yap›mlar›na finansal kaynak sa¤lamaya karar verdik.

Bizim için Türk sinemas›na sponsorluk bir tan›t›m mecras› olmaktan öte, toplumsal bir mesele
ve di¤er flirketlere örnek olarak deste¤in art›r›lmas› çabas›yd›. Bu amaç do¤rultusunda 1988
y›l›nda, Reha Erdem’in ödüllü filmi “A Ay” ile bafllayan Efes Pilsen’in sinema sponsorlu¤u
serüveni Yusuf Kurçenli’nin “Çözülmeler”, ‹rfan Tözüm’ün “K›z Kulesi Afl›klar›” ve Efes Pilsen’in

Türk Sinema Vakf› ile birlikte yürüttü¤ü 10 film-10
yönetmen projesi “Yerçekimli Aflklar” ve “Aflk Üzerine
Söylenmemifl Her fiey” ile devam etti.  Geçti¤imiz 21
y›lda onlarca Türk filminin yap›m›n›n hayata geçirilmesine
destek verdik.

22 y›ld›r sponsorlu¤unu üstlenmifl oldu¤umuz Uluslararas›
‹stanbul Film Festivali’ne artarak devam eden desti¤imizin
yan› s›ra 1997 y›l›ndan bu yana festival kapsam›nda, ünlü
flair, yazar ve sinema elefltirmeni Onat Kutlar an›s›na “Efes
Pilsen Özel Ödülü” veriyoruz. Festivalin Ulusal Yar›flma
Bölümü’nde Uluslararas› Fipresci jürisi taraf›ndan seçilen
filmin yönetmenine bir sonraki filminin yap›m›nda kullanmak
üzere verdi¤imiz Efes Pilsen Özel Ödülü ile genç yönetmenlerin
üretimine katk›da bulunmay› amaçl›yoruz. Bugün, Efes Pilsen
sponsorlu¤u ile yurtiçi ve yurtd›fl›nda festivallerde 76 ayr›
ödül kazanmay› hak etmifl birçok yerli yap›m hem Anadolu
Efes, hem de Türk sinemas› için gurur kayna¤›d›r.

Türk sinemas›na verdi¤imiz destek konusunda detayl› bilgiye www.efeskeyfi.com adresinden
ulaflabilirsiniz.
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Efes Pilsen, Türk Tiyatrosunun “Yaflam Sponsoru”

Toplumun yaflam seviyesinin yükseltilmesine katk›da bulunmak misyonu do¤rultusunda,
tiyatroya verdi¤imiz destekle de de¤er yaratmaya devam ediyoruz. Türk tiyatrosunun ayakta
kalmas›na, oyunlar›n sergilenebilmesine ve duyurulabilmelerine destek vermek amac›yla
sponsorluk faaliyetlerimizi 1992 y›l›ndan bu yana aral›ks›z sürdürüyoruz. Türk tiyatrosunun
“yaflam sponsoru” olma anlay›fl›m›z çerçevesinde tüm sezon boyunca sahnelenen oyunlar›n
bas›n ilanlar›, afifl ve broflürleri ile gala gecelerinin organizasyonu konusunda birçok tiyatroya
destek veriyoruz.

Türk tiyatrosuna verdi¤imiz destek konusunda detayl› bilgiye www.efeskeyfi.com adresinden
ulaflabilirsiniz.

T‹YATRO

ARKEOLOJ‹
Anadolu Kültür Miras›n› Gün Yüzüne Ç›kar›yoruz

Kültür sanat alan›nda toplumsal geliflime katk›da bulundu¤umuza inand›¤›m›z bir baflka alan
ise arkeolojidir. Anadolu Efes olarak, Anadolu kültür miraslar›n›n gün yüzüne ç›kar›lmas› ve
gelecek nesillere ulaflmas› konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Türk kültür miras›n›
gelifltirmek, kal›c› bir hale getirerek gelecek nesillere aktarmak amac›yla 1995’ten beri Assos
Behramkale’de, 1998 y›l›ndan bu yana ise Çanakkale’nin Gülp›nar beldesinde sürdürülen kaz›
ve restorasyon çal›flmalar›na destek veriyoruz.

Yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan tarihi miras›m›z› kurtarma ve gün ›fl›¤›na ç›karma konusundaki
özverili çal›flmalar›m›z sonucunda TUREB Kültürel Sürdürülebilirlik Ödülü’ne lay›k görüldük.
“Turizmin Oscar›” olarak kabul edilen bu ödüle sahip olmak, kültürel de¤er yaratma konusundaki
öncü rolümüzü güçlendirdi ve bizim için gurur kayna¤› oldu.

Arkeolojik çal›flmalara verdi¤imiz destek konusunda detayl› bilgiye www.efeskeyfi.com
adresinden ulaflabilirsiniz.
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E¤itim ve Sa¤l›k Hizmetlerinin Geliflimine Katk› Sa¤l›yoruz

E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinde geliflimin sa¤lanmas› ülkemiz için öncelikli konulard›r. Yaflama
de¤er katan giriflimlerin desteklenmesi anlay›fl›m›z do¤rultusunda, bu alanlara yönelik toplumsal
yat›r›mlara da önem veriyoruz. Ancak bu alandaki yat›r›mlar›m›z› do¤rudan de¤il, 1979 y›l›nda
kurulan ve Anadolu Grubu’na ba¤l› tüm flirketlerin destekledi¤i, Anadolu E¤itim ve Sosyal
Yard›m Vakf› faaliyetlerine finansal destek vererek gerçeklefltiriyoruz.

Anadolu Vakf›’n›n çal›flmalar›na verdi¤imiz destek ile bugüne kadar e¤itim, sa¤l›k ve sosyal
alanlarda 43 kal›c› eserin ülkemize kazand›r›lmas›na katk› sa¤layabilmenin mutlulu¤unu
yafl›yoruz. Her y›l yaklafl›k 750 ö¤renciye karfl›l›ks›z burs imkân› sa¤l›yoruz. Bilgisayarl› e¤itime
destek projesi kapsam›nda, okullara bilgisayar al›nmas› kampanyas›na destek veriyoruz.

Anadolu E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf› kanal› ile bugüne kadar gelifltirilen en kapsaml› proje
olan Anadolu Sa¤l›k Köyü içerisinde yer alan Anadolu Sa¤l›k Merkezi, 2005 y›l› içerisinde genel
amaçl› bir hastane olarak Gebze’de faaliyete geçti. Anadolu Sa¤l›k Merkezi, Amerika Birleflik
Devletleri’nin geçti¤imiz 18 y›l üst üste en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile
stratejik iflbirli¤i içinde oluflturuldu. Sa¤l›k merkezinde; çocuk hastal›klar›, deri hastal›klar›,
genetik, kad›n hastal›klar›,  do¤um, kalp ve kanser hastal›klar› dahil tüm ihtisas dallar› bulunuyor.

Sa¤l›k alan›nda hizmet anlay›fl›n›n tan›m›n› de¤ifltirecek öncü bir giriflim olan Anadolu Sa¤l›k
Merkezi’nde elde edilen gelirin tamam›, projenin gelifltirilmesinde, e¤itim ve araflt›rma
harcamalar›n›n karfl›lanmas›nda kullan›l›yor. Ayr›ca, Anadolu Sa¤l›k Merkezi’nde tedavi gören
hastalar›n asgari %10’undan ücret al›nmayarak hizmetler bilabedel verilmektedir. Bunun
yan›nda halk› bilinçlendirmek amac›yla ücretsiz sa¤l›k taramalar›, hasta e¤itim programlar›,
ilkyard›m kurslar› ve koruyucu hekimlik ile ilgili seminer ve programlar da düzenleniyor.

E⁄‹T‹M VE SA⁄LIK
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Hayat› Doldur Gençlik Kulübü

Ülkemizin yar›nlar›n› oluflturacak insan kayna¤›n›n temelinde günümüz üniversite gençli¤i
bulunmaktad›r. Bu sebeple gençlerin hayat kalitesini art›racak, bireysel geliflimlerine katk›da
bulunacak çal›flmalar› hayata geçiriyoruz. Çal›flmalar›m›z›n etkin bir biçimde hayata geçirilmesi
için gençlerle daha yak›n iletiflim içinde olmam›z ve onlar›n dünyalar›n› daha iyi anlamam›z
gerekti¤ine inan›yoruz. Bu sebeple 2008 y›l›nda, üniversite gençli¤ine yönelik bir sosyal platform
olan Hayat› Doldur Gençlik Kulübü’nü kurduk. Bu çal›flma çerçevesinde Türkiye’nin 11 ilinde,
22 üniversiteye ba¤l› 23 kampüste örgütlenerek marka elçilikleri oluflturduk. Ayr›ca kulübe
özel bir internet sitesi bulunmaktad›r. Bu sitede Anadolu Efes markalar›n›n gerçeklefltirdi¤i
tüm etkinlikler gençlere tan›t›larak gençlerin kat›l›m› sa¤lanmaktad›r.

Hayat› Doldur Gençlik Kulübü, gençlerin sosyal yaflamlar›n› zenginlefltirmenin yan›nda bireysel
ve kariyer geliflimlerine de katk›da bulunmay› hedeflemektedir. Bu sebeple, kulüp çal›flmalar›
dahilinde gençlerin kiflisel ve kariyer geliflimine yönelik e¤itim faaliyetleri de bulunmaktad›r.
Örne¤in, 2009 y›l›ndan itibaren üniversite gençli¤inin yöneticilik yeteneklerinin gelifltirilmesine
yönelik “Mini MBA” e¤itimlerinin hayata geçirilmesi planlanmaktad›r. Çal›flman›n 2 günlük
e¤itimler fleklinde, 14 üniversitede gerçeklefltirilmesini planl›yoruz. 2009 y›l› sonuna kadar 5
üniversitede “Mini MBA” e¤itimlerinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Hayat› Doldur Gençlik Kulübü ve faaliyetleri hakk›nda daha detayl› bilgiye www.hayatidoldur.com
adresinden ulaflabilirsiniz.
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GRI Tablosu

GRI GÖSTERGELER‹

PROF‹L GÖSTERGELER‹

Strateji ve Analiz

1.1

Organizasyon Profili

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Raporlama Parametreleri

Raporun Profili

3.1

3.2

3.3

3.4

Raporun Kapsam› ve Ba¤lay›c›l›¤›

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11

GRI Göstergeleri Tablosu

3.12

Yönetiflim, Taahhütler, Paydafl Kat›l›m›

Yönetiflim

4.1

4.2

4.3

4.4

Paydafl Kat›l›m›

4.14

4.15

BULUNDU⁄U BÖLÜM

Genel Müdür Mektubu

Rapor Hakk›nda

Ürünlerimiz

Kurumsal Web Sitesi

Raporun Künyesi

Anadolu Efes Hakk›nda

Anadolu Efes Hakk›nda

Kurumsal Web Sitesi

Anadolu Efes Hakk›nda,
Kurumsal Web Sitesi

GRI Göstergeleri Tablosu

Kurumsal Yönetim, Ürünlerimiz,
Arkeoloji

Rapor Hakk›nda

GRI Göstergeleri Tablosu

Rapor Hakk›nda

Raporun Künyesi

Rapor Hakk›nda

Raporlama Kapsam›m›z

Raporlama Kapsam›m›z

GRI Göstergeleri Tablosu

GRI Göstergeleri Tablosu

GRI Göstergeleri Tablosu

GRI Göstergeleri Tablosu

Anadolu Efes Hakk›nda, 2008 Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine Uyum Raporu

2008 Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
Uyum Raporu

2008 Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
Uyum Raporu

2008 Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
Uyum Raporu

Paydafl Kat›l›m›

Paydafl Kat›l›m›

SAYFA
NUMARASI

12-13

7

54

112

16

20

21

110

27, 55, 106

7

110

7

112

7

9

9

110

110

110

110

22, 86-89

86-89

86-89

84

29

29

RAPORLAMA
DERECES‹

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

AÇIKLAMA

http://tr.anadoluefes.com/anadoluefes/detail_v2.aspx?SectionID=cKEuUJY2E
g8%2bKgPaFbRfrg%3d%3d&ContentId=rbHe8zKvDTG7TLSCVIJs5Q%3d%3d

http://tr.anadoluefes.com/anadoluefes/detail_v2.aspx?SectionID=WISf6dXFomp
SGwbE%2bg%2fV6g%3d%3d&ContentId=AvW7CcOUELQlQzfWvBQMfQ%3d%3d

http://tr.anadoluefes.com/anadoluefes/default.aspx?SectionID=AvW7CcOUEL
QlQzfWvBQMfQ%3d%3d&ContentId=HlpbpdBCyVHdVe0BzyCV2w%3d%3d
http://tr.anadoluefes.com/hissedarlar_yatirimci_iliskileri/anasayfa.aspx?Secti
onID=PMO1LxuU1hr6IoJQtL511g%3d%3d&ContentId=4oEu6KjEmU33gGZTi
L4GkQ%3d%3d

Raporlama döneminde flirket yap›s›nda belirgin bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

Anadolu Efes Türkiye 2008 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu fiirketin
yay›mlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporudur.

fiirket Sürdürülebilirlik Raporlar›n› y›ll›k olarak yay›nlayacakt›r.

Raporlama döneminde ba¤l› ortakl›klar›n performanslar› rapor ba¤lay›c›l›¤›n›n
d›fl›nda tutulmufltur.
Anadolu Efes Türkiye 2008 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu fiirketin
yay›mlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporudur.
Anadolu Efes Türkiye 2008 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu fiirketin
yay›mlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporudur.

http://www.anadoluefes.com/hissedarlar_yatirimci_iliskileri/anasayfa.aspx?S
ectionID=iFsr2NZV8%2fxo5GIFLT%2fFJQ%3d%3d&ContentId=hScJcYe8%2ff
ptvNFEYc1E4Q%3d%3d
http://www.anadoluefes.com/hissedarlar_yatirimci_iliskileri/anasayfa.aspx?S
ectionID=iFsr2NZV8%2fxo5GIFLT%2fFJQ%3d%3d&ContentId=hScJcYe8%2ff
ptvNFEYc1E4Q%3d%3d
http://www.anadoluefes.com/hissedarlar_yatirimci_iliskileri/anasayfa.aspx?S
ectionID=iFsr2NZV8%2fxo5GIFLT%2fFJQ%3d%3d&ContentId=hScJcYe8%2ff
ptvNFEYc1E4Q%3d%3d
http://www.anadoluefes.com/hissedarlar_yatirimci_iliskileri/anasayfa.aspx?S
ectionID=iFsr2NZV8%2fxo5GIFLT%2fFJQ%3d%3d&ContentId=hScJcYe8%2ff
ptvNFEYc1E4Q%3d%3d
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GRI GÖSTERGELER‹

PERFORMANS GÖSTERGELER‹
Ekonomik Performans Göstergeleri

EC1

EC2

EC3

EC4

EC6

EC7

EC8

EC9

Çevre Performans Göstergeleri

EN3

EN5

EN8

EN16

EN18

EN21

EN22

EN26

EN28

‹stihdam/Çal›flma Hayat› Performans Göstergeleri

LA1

LA2

LA4

LA5

LA7

LA8

LA10

LA12

LA13

LA14

‹nsan Haklar› Performans Göstergeleri

HR2

HR4

HR6

HR7

Toplum Performans Göstergeleri

SO2

SO3

SO4

SO5

SO8

Ürün Sorumlulu¤u Performans Göstergeleri

PR3

PR6

PR7

PR9

BULUNDU⁄U BÖLÜM

Anadolu Efes Hakk›nda, Anadolu Efes
2008 Faaliyet Raporu

Eflde¤er Enerji Kullan›m›, Maltl›k Arpa
Üretimine Destek

Anadolu Efes 2008 Faaliyet Raporu

Sermaye ve Ortakl›k Raporu

Yerel Ekonomiye Katk›

Binlerce Kifliye ‹stihdam

Yerel Ekonomiye Katk›, Toplumsal
Yat›r›mlar

Yerel Ekonomiye Katk›

Enerji Yönetimi

Eflde¤er Enerji Kullan›m›

Su Yönetimi

Karbon Ayak ‹zi

Karbon Ayak ‹zi

At›k Su

At›k Yönetimi

Çevreye Duyarl›l›k

‹flimizin Sürdürülebilirli¤i

Çal›flan Haklar›

Örgütlenme Hakk›

Minimum ‹hbar Süresi

Çal›flan Haklar›

Çal›flan Haklar›

E¤itimler

Kariyer Planlama

Çal›flan Haklar›

Sosyal Haklar

Lojistik

F›rsat Eflitli¤i Hakk›

‹nsan Haklar› Anlay›fl›m›z, Lojistik

‹nsan Haklar› Anlay›fl›m›z, Lojistik

Risk Yönetimi

E¤itimler

Risk Yönetimi

Sorumlu Pazarlama, Anadolu Efes
Çevre ‹lkeleri

Sorumlu Pazarlama

Sorumlu Reklamlar

SAYFA
NUMARASI

21, 114-118

64, 79

156

18

76-82

82-83

92-94, 95-96, 107

80, 82, 84, 87, 94

64

64-65

67

65

65

67

71-72

69-70

33

44

42

41

46

46

37

33-34

44

38

59

43

32, 59

32, 59

30-31

36-37

30-31

49, 62

48-49

49

AÇIKLAMA

http://tr.anadoluefes.com/images/download/pdf/AnadoluEfes2008
YonetimKuruluFaaliyetRaporu.pdf

http://tr.anadoluefes.com/images/download/pdf/AnadoluEfes2008
YonetimKuruluFaaliyetRaporu.pdf
Devletin flirkette hissesi bulunmamaktad›r.

Yerel tedarikten kastedilen yurtiçinden yap›lan al›mlard›r. Bu al›mlarda
herhangi bir yurtd›fl› ödemesi bulunmamaktad›r.

Raporlama döneminde çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmamas›
neticesinde al›nan ceza bulunmamaktad›r.

Sendikaya üye çal›flanlar›n tamam› toplu ifl sözleflmesi kapsam›ndad›r.

Müteahhit verileri 2008 y›l› raporlama kapsam›nda de¤ildir.

Ücretlendirmede cinsiyete dayal› ayr›m yap›lmad›¤›ndan bu oran 1'dir.

Raporlama döneminde ayr›mc›l›kla ilgili bir olay yaflanmam›flt›r.

Anadolu Efes herhangi bir siyasi partiye ba¤›fl yapmaz ya da yard›mda
bulunmaz, lobi faaliyetleri yürütmez.
Raporlama döneminde  yasa ve yönetmeliklere uyulmamas› neticesinde
al›nan ceza bulunmamaktad›r.

Tüm ürünler gerekli kalite ve güvenlik standard›n› karfl›lamaktad›r.

Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullan›m› ile ilgili yasa ve yönetmeliklere
uyulmamas› neticesinde al›nan ceza bulunmamaktad›r.

RAPORLAMA
DERECES‹
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Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor) Anadolu Efes Birac›l›k ve Malt Sanayii A.fi. (Anadolu Efes)
taraf›ndan GRI (Global Reporting Initiative, Küresel Raporlama ‹lkeleri) kapsam›nda haz›rlanm›flt›r.

Bu raporda yer alan ve eksiksiz olma vasf›n› tafl›mayan tüm bilgiler ve görüfller Anadolu Efes
taraf›ndan temin edilmifl ve bu raporun amac› için ba¤›ms›z olarak do¤rulanmam›flt›r.

Bu rapor sadece bilgilendirme amac›yla haz›rlanm›fl olup, herhangi bir yat›r›m karar› için temel
oluflturma amac› tafl›maz. Bu raporda yer alan bilgiler, Anadolu Efes hisselerinin sat›m›na ait
herhangi bir teklifi veya teklifin bir parças›n› veya bu tür bir sat›fl sürecine davet teflkil etmez
ve bu raporun yay›mlanmas› ile bu tür bir yasal iliflki kurulmufl say›lmaz.

Bu raporun haz›rlanma zaman› itibar›yla yer alan tüm bilgiler ve iliflkili belgelerin do¤ru
oldu¤una inan›lmakta olup, bilgiler iyi niyetli aç›klanm›fl ve güvenilir kaynaklara dayanmaktad›r.
Ancak Anadolu Efes bu bilgilere iliflkin olarak herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte
bulunmamaktad›r. Buna uygun olarak Anadolu Efes’in hiçbir flirketi veya onlar›n yönetim kurulu
üyeleri, dan›flmanlar› veya çal›flanlar› bu rapor kapsam›nda iletilen herhangi bir bilgi ya da
iletiflimden veya bu raporda yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde
bir kiflinin do¤rudan veya dolayl› olarak u¤rayaca¤› kay›p ve zarardan sorumlu de¤ildir.

Anadolu Efes Birac›l›k ve Malt Sanayii A.fi.
Merkez:
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 3
Kartal 34870 ‹stanbul - Türkiye
Tel. : +90 (216) 586 80 00 pbx
Faks : +90 (216) 389 58 63

Raporla ilgili geribildirimleriniz için:
Durul Candemir
Efes Türkiye Halkla ‹liflkiler Müdürü
Tel. : 444 33 37






