Sürdürülebilirlik Raporu
2018-2019
Özet

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Meyveler
‘‘Anadolu’dan Aldığımız Değeri Dünyayla Buluşturuyoruz’’

Anadolu Etap

%65 ihracat hacmi
60’tan fazla ülke
ABD’den Avrupa’ya ve Uzak Doğu'ya
Uzanan Geniş Pazar Ağı

Meyve Uzmanlığı
•
•
•
•

2 Ar-Ge Merkezi
Deneme Çiftlikleri
9 Farklı Meyvede 150 farklı çeşit
Taze Meyve, Konsantre ve Püre Ürünleri

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri
•
•
•
•

Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı
Ekonomik, Çevresel, Sosyal Katma Değer
Biyoçeşitliliği Koruma
Birleşmiş Millet Küresel İlkeler Sözleşmesi

Akıllı Tarım Uygulamaları
Modern Üretim Teknolojileri

İstihdama ve Yerel
Kalkınmaya Katkı
4.000’den fazla
• Çalışan
• Köyden meyve tedariki

Kalite ve Gıda Güvenliği
•
•
•
•

Global Kalite Standartları
Sürdürülebilir Hammadde Tedariki
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
İzlenebilirlik

Toplumsal Yatırımlar
•
•

MİÇO
AgroAkademi

Çiftlikten Sofraya Anadolu Etap Kalitesi
YÜKSEK KALİTE
Yenilikçi tarım uygulamalarımızla yetiştirdiğimiz
meyvelerimizden ürettiğimiz meyve sularımız her
zaman yüksek kaliteye sahip.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEYVE YETİŞTİRİCİSİ
VE MEYVE SUYU ÜRETİCİSİ

Anadolu Etap

Çiftliklerimizde sürdürülebilir tarımla yetiştirdiğimiz
meyvelerimizin bir kısmı paketleme tesisimize,
bir kısmı da meyve suyu konsantresi olmak üzere
fabrikalarımıza doğru yola çıkıyor.

SÜREÇ KONTROLÜ
Hasattan üretime, yüklemeden sevkiyata
kadar tüm aşamaları bilgi sistemleri ile
izliyor, takip ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İnsana ve çevreye duyarlı sürdürebilir
üretimimizle hem meyvelerimizin
hem de doğanın saflığını koruyoruz.

UZMANLIK VE BİLGİ BİRİKİMİ
Mühendislerimiz dünyadaki en iyi
uygulamaları ve modern teknikleri
uzmanlıklarıyla birleştiriyor.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

8 Çiftlik

30.000
dekar arazi

5.000.000
meyve ağacı

3 meyve suyu
fabrikası

1 paketleme
tesisi

350.000 ton/yıl
Türkiye'nin en büyük meyve
yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi

Anadolu Etap fabrikalarında ve paketleme tesisinde
işlenen meyve miktarı 350.000 tonu geçti

Ekonomik Sürdürülebilirlik

ANADOLU ETAP’TA KULLANILAN DİJİTAL VE AKILLI TARIM UYGULAMALARI

Erken uyarı sistemleritarımsal meteorolojik
istasyon teknolojileri

Dijital feromon tuzak
teknolojileri

Tanımlanan arazi
üzerinde çalışan
toprak hazırlama
makineleri,

Akıllı hasat olgunluğu
tespiti yapan klorofil
tayin cihazları

Akıllı sulama ve
gübreleme sistemleri
IOT tabanlı ısı, nem,
sıcaklık ölçer ekipmanları

Topraktan sofraya
takip sistemleri
Otomatize tabanlı meyve seleksiyon/
sınıflandırma makinaları

Biyoteknik
mücadele
yöntemleri

Sensörlerle
donatılmış tarım
makinaları

Sera
kurulumları

Uzaktan kontrollü
sulama sistemleri

Otomatik donsavar
Pervane sistemleri

ERP yazılım
sistemleri

Çevresel Sürdürülebilirlik

%100’ü geri dönüştürülebilir organik atık

%78 Organik Atık Oranı
ANADOLU ETAP’TA ATIK ORANLARI:

Geri Dönüşüm

Meyve suyu fabrikalarımızda

Anadolu Etap’ta Geri
Dönüştürülen atıklar (cam,
plastik, kağıt, vb)

114.000 m3 su tasarrufu
•
•

1 ton kağıt, 17 ağacı kesilmekten
kurtarır. Anadolu Etap geri
dönüştürdüğü atıklarla 2018 ve 2019
yıllarında 219 ağaç kurtarmıştır.

İşlediğimiz meyve miktarı %14
oranında artmasına rağmen toplam
su kullanım oranımızı %17 oranında,
1 ton meyve işlemedeki su kullanım
oranımızı %45 oranında azalttık.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çiftliklerimizde

Diktiğimiz binlerce leylandi ve pavlonya ağacı ile meyve
ağaçlarımızı doğal yöntemlerle rüzgârdan koruyoruz.
Çınar ağaçlarını ve Truva meşelerini koruma altına alarak
doğanın mirasına sahip çıkıyoruz.
100’den fazla kuş yuvası ve 4.000’den fazla arı kovanı ile doğal
ekosistemi sürdürüyoruz.
Nesli tükenme tehlikesinde olan ‘’doğal ağaçlandırıcı’’ rolündeki
Anadolu yer sincabını koruyarak biyoçeşitliliği koruyoruz.
Feromon tuzakları kullanarak bitkilere zararlı organizma ve
hastalıklarla doğal yöntemlerle mücadele ederek kimyasal
kullanımını azaltıyoruz.
Malç örtüsü kullanarak meyve ağaçlarının ve meyvelerin
topraktan ve güneş ışığından en verimli şekilde faydalanması
sağlıyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik 2018-2019

Eğitimde Fırsat Eşitliği

2019 yılı itibarıyla

876 MİÇO’muzun
eğitimine destek olduk
Her yıl çiftliklerimizde ağırladığımız mevsimlik göçer
işçilerimizin çocuklarının eğitimine MİÇO ( Misafir İşçi
Çocukları) programımızla 2015 yılından bu yana destek
oluyoruz.
Aileleri ile birlikte göç etmek zorunda kalan çocukların
eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için Milli Eğitim
İl Müdürlükleri ve Halk Eğitim Müdürlükleriyle birlikte
çalışarak çiftliklerimizde konaklayan MİÇO’ların okul
döneminde en yakındaki bölge okuluna kaydını yaptırıyor;
taşımalı sistemle okula ulaşımlarını sağlıyoruz.Okullar
kapandıktan sonra ise çiftliklerimizde
açtığımız okullarda, Halk Eğitim Müdürlükleri’nin atadığı
öğretmenler ile resim, el sanatları, müzik, beden eğitimi
ve Türkçe gibi farklı branşlarda eğitimler veriyoruz.
Ayrıca MİÇO’lar için düzenli olarak sağlık taraması
yapıyor; ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen gibi konularda da
eğitimler veriyoruz.

2020 yılında çiftliklerimizde açtığımız okullarda
üst düzey Covid-19 önlemlerimizle MİÇO
programımıza devam ederek 361 MİÇO’muzun
eğitimine katkıda bulunduk.

Sürdürülebilir Tarım & Kadın İstihdamına Katkı

%75’i kadın çiftçilerden
oluşan 875 çiftçiye
eğitim verdik
Ekosistemimizin sürdürülebilirliğini
sağlamak ve meyve yetiştiriciliğinde hem
ülkemize hem de dünyaya yeni ve gelişmiş
standartlar sunabilmek için plantasyonlarımızın
bulunduğu bölgelerin ekonomik ve sosyal
gelişimine AgroAkademi eğitimlerimizle
katkıda bulunuyoruz.
2012 yılında kurduğumuz AgroAkademi eğitim
merkezimizle tarımda iş gücüne katılımı yüksek
olan kadın çiftçilerin eğitimine öncelik vererek
kadın iş gücünün niteliğini artırmayı ve
ekonomiye katılımını
destekliyoruz.

’’Toplumun sağlıklı beslenme ve gıda ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz’’

Özel Bölüm: Covid-19 Önlemleri 2020

Türkiye’de ‘’TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’’ni almaya hak kazanan ilk meyve üreticisi
Anadolu Etap’ın Covid-19 ile mücadele kapsamında çiftlik, tesis ve fabrikalarında yürüttüğü çalışmalar, TSE tarafından ‘Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin
yetiştirilmesi, toplanması, taşınması, depolanması ve paketlenmesi faaliyetleri’ kapsamında değerlendirilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı
‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları yerine getiren Anadolu Etap, ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan Türkiye’deki
ilk meyve üreticisi olmuştur.

Anadolu Etap’ta Covid-19 Önlemleri
Hijyen Tedbirleri
•
•
•
•

Güvenlik
Temizlik
Yemekhaneler
Servis araçları

Çalışan Sağlığı
•
•
•
•
•
•
•

Göçer işçi transferleri
Evden çalışma, İdari İzinler
Sahada dönüşümlü çalışma
Eğitim ve bilgilendirmeler
Ek sağlık personeli
Temaslı ve izolasyon uygulamaları
Ziyaretçi sınırlaması

Acil Durum Eylem Planları
•

Acil Durum Komitesi

Fabrikalarımızda ve paketleme tesisimizde aldığımız Covid-19
önlemlerimize göz atmak için tıklayın

