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Toros’lu üründe, hizmette ve sektör trendlerinde yenilikçidir.

2020 YILI DEĞERLENDİRMELERİMİZ
VE BEKLENTİLERİMİZ
Toros Tarım olarak 2020 yılını geride bıraktığımız bugünlerde; yılın değerlendirmelerinden,
yeni yıl beklentilerine, inovasyon faaliyetlerimizden, 2020 yılı içerisinde Toros Tarım’da
gerçekleşen ilk’ler, başarılar ve ödüller ile dolu geçen bir yılı sizler için İnovasyon Bülteni
Özel Sayısı’nda ele aldık…

Emin Yıldız

2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi bizler içinde Covid-19 pandemisi
sebebiyle çok zorlu bir yıl olmuştur ve halen bu zorluklar devam
etmektedir. Her gün değişen ve karmaşıklaşan bu süreçleri, aldığımız
tedbirler sayesinde hiçbir ekip arkadaşımızın zarar görmeden
atlatması için en üst seviyede çaba gösterilmiştir. Diğer taraftan da
tüm ekip olarak işlerimizin sağlığı için yeni normallere hızla adapte
olmaya çalıştık. Tüm yıl boyunca iş birliği içinde gösterilen gayretli
çalışmalarımız sonucunda da iş hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz
başarılı bir yılı kapatıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma
ayrı ayrı teşekkür ederim. 2021 Yeni yılın öncelikle tüm insanlık için
salgın hastalıklardan uzak, sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir yıl olmasını
temenni ediyorum. Yeni yılın işimizde ve özel hayatımızda sağlıklı,
mutlu, her alandaki hedeflerimiz açısından başarılı bir yıl olmasını
temenni ederim. Herkesin aileleri ile birlikte yeni yılını kutlarım.
2020 yılı pandemi sebebi ile, bizlere aklımıza dahi gelmeyen
değişiklikleri yaşayarak bazı değerlerin ne kadar önemli olduğunun
farkına varmamıza sebep olmuştur.
Bu nedenle 2020 “Çok
şey öğrendiğimiz bir yıl” olarak geride bıraktığımız bir yıl oldu.
İnsanoğlunun bu krizi de fırsata çevirerek adaptasyonunu sağladığını/
sürdürdüğünü düşünüyorum.

Nermin Aka

2021 yılı yine yeni öğretilerle geçecek bir yıl olacaktır. Sürdürebilirlik
kavramının önemini her alanda işimizde / özel hayatımızda /
ilişkilerimizde uygulamaya alacağımız, bizlerin gelişimine bu
alanlarda katkıda bulunacak bir yıl olmasını bekliyor ve diliyorum.
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2020 YILI DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE
BEKLENTİLERİMİZ

Burak Akman
2020 salgın sebebiyle hiçbirimizin alışık olmadığı
kadar tedirgin ve karamsar bir ruh hali içerisinde
geçti.
2021’de sağlıklı kalabilmek ve normalleşme umut
ediyorum. Bunları sağladığımız vakit geri kalan
tüm beklentiler olumlu olarak geçekleşecektir
düşüncesindeyim.

Didem Tümük
2020 yılı tüm Dünya için beklenmedik olayların
yaşadığı unutulmaz bir yıl olarak geçti. Global
olarak beklenmedik birçok olayla karşılaştık
ki en önemlisi tüm hayatımızı etkileyen
pandemiydi. Pandemi ile birlikte değişimin,
hızlı adaptasyonun önemi her alanda kendini
gösterdi. Hepimiz için birçok alanda öğretici bir
yıl oldu.
2021’den öncelikle sağlık bekliyorum, umarım
herkesin umutlarını karşılayabildiği barış dolu
bir yıl olur.

Alpaslan Yakar
2020 yılında başlayan pandemi ile birlikte
şirketimiz önceden gerekli tüm tedbirleri
hızlıca almıştır. Önceliğe Çalışan sağlığını alarak
uygulanan önlemler, sık sık gözden geçirilerek
üretim devamlılığı sağlanmıştır. Çalışanlarımız
aileleri ile birlikte bu zorlu süreçten geçerken
gönülden destekte bulunmuş, 2020 yılı
içerinde Mersin işletmesi olarak hedeflerimize
ulaşmamızda katkıda bulunmuşlardır. 2020
yılında hep birlikte yaşadığımız zorlu günlerin,
başta insan olarak kıymet bilmeyi, birbirimizi
sevmeyi, çevreye saygı ve önemi anımsattığı
kanısındayım.
2021 yılı ve sonrasında bilimsel çalışmalara daha
da önem verilerek insanların birlikte sağlıklı bir
şekilde yaşayacakları günler gelecektir. Bizlerde
evimizde, iş yerimizde sevgiyi ve mutluluğu hep
birlikte daha çok paylaşacak günleri özlemle
bekliyoruz.

Sinan Erol
2020 yılı tüm dünya için belirsizliğin hüküm
sürdüğü,
en
önemli
değerlerimizden
sarsıldığımız bilim kurgu filmine konu olacak bir
yıl oldu. Buna rağmen insan oğlunun hızlı uyum
yeteneği ile katkı sağladığımız, ikinci planda
tuttuğumuz değerleri canlandırdığımız bir yıl
geçirdik.
2021 yılı için öncelikle tüm ülke ve dünya için
sağlık bekliyorum. Umuyorum ki gelecek günler,
geçenlerden daha sağlıklı, mutlu ve başarı dolu
olsun.
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2020 YILI DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE
BEKLENTİLERİMİZ

Fevzi Çeliközü
2020 yılı ya da Pandemi yılı sağlık konusunun
insan hayatı için ne derece önem taşıdığını
bir kere daha gözler önüne sermiştir. Tüm
olumsuzluklara rağmen; maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyarak iş sürekliliğini
sağlayabileceğimizi ve en önemlisi online
toplantı, uzaktan çalışma ile de işlerimizi
yapabileceğimizi bizlere öğretmiş oldu. 2020,
ailemizin, sevdiklerimizin ve arkadaşlarımızın
hayatımızdaki yerlerini daha iyi kavramamızı,
konfor alanlarımızın neler olduğunu ve sahip
olduklarımızın kıymetini bilmenin ne kadar
önemli olduğunu idrak etme yılımız olmuştur.
Bana kattıkları için 2020 yılına kocaman
teşekkürler.
Sağlıklı ve huzurlu yaşayacağımız yeni güzel
günlerin başlangıcı olması, iş huzurumuzun
en üst seviyede ve kazancımızın bol ve bereket
dolu olduğu bir yıl olsun dileğiyle hoş geldin
2021 diyorum.

Uğur Canatanoğlu
2020 yılı, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde
etkileyen Covid-19 salgının olduğu bir ortamda,
sosyal ilişkilerin minimumda tutulduğu endişe
ve korku dolu bir yıl olarak geçti. Bu şartlara
rağmen iş ortamında gerekli gayret ile kayda
değer bir sorun yaşanmamıştır.
2021 için ilk çeyrekte salgının etkisinin kalkacağı,
huzurlu, sağlıklı, başarılı bir yıl beklentisi
içindeyim.

Ali Hikmet Tatarhan
2020 yılında Covid-19 salgını ile hayat
neredeyse durdu. Çin’de başlayan salgın tüm
dünyayı etkisi altına alarak, küresel sosyal ve
ekonomik bozulmaya, etkinliklerin toplu olarak
iptal edilmesine, dünya çapında kilitlenmelere
ve büyük ekonomik durgunluğun yaşanmasına
neden oldu. Doğa felaketleri, depremler, virüs,
yangınlar ve savaşlar derken 2020 yılı insanlığa
hiç beklemediği zorluklar yaşattı.
Bütün bunların yanı sıra salgını önlemek
amacıyla yaptırımların uygulanması ile dijital
devrimin gerçekleşmesine de tanıklık ettik. 2021
yılının sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl
olmasını diliyorum. Umarım yeni yılda her şey
gönlümüzce olur.
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YENİ YILDAN
BEKLENTİLERİMİZ

Özgür Şenol

Evren Tanyel

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında
düşlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle

2020 yılı, ne yazık ki yer küre genelinde yaşanılan
gerek ekonomik ve politik savaşlar, gerekse
Covid-19 virüsü kaynaklı sağlık sorunları ve
bağlı kayıpları sebebiyle, tüm dünya ülkeleri ve
insanları için, Hollywood filmlerinde izlediğimiz
endişe, korku, kaoslar ve kısıtlamalar içinde geçti.
Umarım ki 2021 yılı, başta ülkemiz olmak üzere
diğer tüm dünya ülkeleri ve insanlık için, bu kötü
tablonun iyiye döndüğü ve mutluluk, huzur,
barış ve sağlık dolu bir 365 günü beraberinde
getirir.

Yeşim Öztekin
Bir yılı daha geride bırakırken; hepimiz için ne
kadar zorlu bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum.
Hiç bu kadar aramıza mesafeler konmamıştı,
hiç bu kadar sevdiklerimizden ayrı kalmamıştık.
Ama ben yürekten inanıyorum ki: En kısa
zamanda yaşadığımız bu zorlu süreç son
bulacak ve eski güzel günlerimize en kısa
zamanda kavuşacağız…
2020 yılına güle güle derken; 2021 yılının sizlere
ve ailenize sağlık, huzur ve neşe getirmesini
bütün kalbimle diliyorum. Her zaman
sevdiklerinizle geçireceğiniz mucizelerle dolu
mutlu yıllar!! Hep sağlıkla, sevgiyle kalın.

Neslihan Serimer
2020 yılı bize yakınların ne kadar uzak
olabileceğini, pozitif kelimesinin negatif bir
anlam taşıdığı, sevdiklerimizi korumak adına
görüşmemiz gerektiğini öğreten bir yıl oldu.
Birçok felakete, doğa olayına, pandemiye şahitlik
ettik ve hepimiz çok yorulduk, manevi olarak en
az 3 yaş aldık :)
2021 için umutluyum, öncelikle sağlığımızın hep
yerinde olacağı şans dolu bir yıl diliyorum. Ve
her yıl söylediğim gibi; 2021 bizi hiç azaltmasın
hep artırsın.
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YENİ YILDAN
BEKLENTİLERİMİZ

Melih Kaya
Doğaya ve yaşama saygının ön plana çıktığı
sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl olması
dileklerimle, yeni yılınızı kutlarım

Ergün Kottaş
Yeni yılda Covid-19’un sona ermesi ve sağlıklı
bir yaşam dilerim.

Ali Uğur Zorlu
2021 yılından beklentilerim öncelikle pandemi
dönemini atlatıp güven ve barış içinde
dayanışma ruhu ile hayata dört elle sarılmaktır.

Erdem Yılmaz
Öncelikle sağlıklı bir yılın olması, özgürce ve
yaşanılabilir bir yıl olması dileğim.

Abdullah Taşur
Öncelikle sağlıklı bir yılın olması, özgürce ve
yaşanılabilir bir yıl olması dileğim.
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YENİ YILDAN
BEKLENTİLERİMİZ
TOROS TARIM AİLESİ’NİN
YENİ YILI KUTLU OLSUN.

Erdal Akan
Yeni yıldan öncelikle virüsten kurtulmayı daha
sonra insanların psikolojilerinin düzgün bir yıl
olmasını diliyorum.

Ercan Tombul
Kazasız, belasız, koronasız, herkesin eşit şartlarda
muamele gördüğü günlerdir beklentimiz.

İbrahim Bodur
Öncelikle ayrım olmadan bütün insanlık için
sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyorum.
Arkasından ülkemiz ve milletimiz için her
türlü dünya konjonktüründe bilgi, aydınlanma
başarıların olmasını diliyorum. Son olarak
etrafımızdaki tüm insanlar ile samimi sevgi, saygı
öncelikli olarak hayatımızı devam ettirmektir.
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TOROS TARIM’DA
İNOVASYON FAALİYETLERİMİZ
Toros Tarım’da inovasyon faaliyetleri 13 Eylül 2019 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda üniversitesanayi-sektör işbirliğine dayanan İNOSUİT İnovasyon Odaklı Mentörlük Programı ile birlikte ilk adım atılmıştır.
İNOSUİT Programı kapsamında faaliyetlerimize genel merkez birimleri, üretim tesisleri (Mersin, Ceyhan, Samsun) ve Torba
Fabrikası kapsayacak şekilde, European Innovation Management Academy tarafından inovasyonu bütünsel bir yaklaşımla ele
alan “IMP³rove Anketi” çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası ölçekte şirketler için önemli yeri olan bu çalışma
ile kıyas analizi raporu çıkartılarak inovasyon yol haritası açısından önemli geri bildirimler gerçekleştirilmiştir.
2019 yılında pilot olarak Mersin İşletme Tesisi’nde başlatılan inovasyon programı kapsamında Aralık ayı içerisinde beyaz ve mavi
yakalılar için “Çalışan İnovasyon Anketi” gerçekleştirilmesinin ardından inovasyon çalışmaları için bir yıllık faaliyet takvimi ve
çalışma planı oluşturularak çalışmalara hız verilmiştir. Farklı birimlerden oluşan inovasyon takım liderleri ile birlikte tesis içerisinde
inovasyon kültürünün oluşumu ve inovasyon bilincinin yayılımı için Torosuit, Toros-Ino, T-erminal, Sinerji, Özel “T”İM, Rüzgâr,
Sınırsız Düşünce, İnovasyon 4.0, İnovatif Çözüm, Ekserji-İş verimi gibi toplamda 161 kişi olmak üzere 10 farklı İnovasyon Takımı
oluşturulmuştur.						
		
13 Ocak 2020 tarihinde mentor Ceyda Aşkun Mısırlıoğlu tarafından inovasyon takım liderlerine bilgilendirme eğitimi
gerçekleştirilmiştir. İnovasyon takım liderlerinden oluşan ‘Beyin Takımı’ tarafından inovasyon bilgi kapasitesinin artışının sağlanması
için 10 Nisan 2020 tarihinde başlatılan inovasyon sunum faaliyetlerimiz belirlenen takvime göre iki haftalık periyotlarda takım
liderlerimizin inovasyon konuları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu sunum faaliyetleri ilk aşamada takım liderleri ile daha sonra ise
tesis çalışanları ile paylaşılmıştır.							
Mersin İşletme Tesisi içerisinde inovasyon konularında bilgi paylaşımları ünite ve atölyelerde yer alan panolar üzerinden periyodik
olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, yemekhanede yer alan TV üzerinden tanıtım sunumları da gerçekleştirilmiştir. 		
							
İnovasyon
kültürü yayılımı ve bilincinin arttırılması kapsamında 10 Temmuz 2020 tarihinde İNOVATİF İnovasyon Bülteni’nin 1.sayısı
yayınlanmıştır. Toros Tarım kurumsal web sitesi üzerinden paylaşıma açılması ile birlikte tarımsal inovatif bilgilerin yer aldığı
ulusal bülten özelliğine sahip olmuştur. Çalışan İnovasyon Anketi beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların katılımları ile 8-18 Eylül
2020 tarihleri arasında Mersin İşletme Tesisi’nde gerçekleştirilmiştir.								
					
		
09 Ekim 2020 tarihinde Beyin Takımı
& Destek Ekibi tarafından farklı çalışma grupları ile birlikte kurum içi inovasyon kültürü yayılımının arttırılması için inovasyon ortak
sunum etkinlikleri başlatılmıştır. 23 Aralık 2020 tarihinde Mersin İşletme Tesisi’nde başlatılan “İnovasyon Bilgi Günü Etkinlikleri
Webinarı” gerçekleştirilmiş olup, önemli düzeyde katılımlar sağlanmıştır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 25-26 Aralık tarihlerinde online olarak düzenlenen 8.Türkiye İnovasyon Haftası’na
online katılımlar sağlanmıştır.

Toros Tarım ve Mersin Teknopark (Technoscope) ile birlikte INOSUIT Tanışma Toplantısı (Mersin İşletme Tesisi, AR-GE Merkezi, 06 Kasım 2019)
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2020’DE TOROS TARIM’DA
NELER YAŞANDI?
Toros Tarım olarak 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan pandemi süreçlerini yaşamamıza rağmen, ilk’ler ve başarılar ile geçen bir
yılı daha geride bırakıyoruz. İlk’ler, başarılar, ödüller ile geçen bir yılın ardından…

AR-GE PROJE BAŞVURULARIMIZ SONUCUNDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDIK
TÜBİTAK 1501 kapsamında inovatif çalışmalarımız arasında olan “Smart Urea” ürünümüz ile beraber farklı akıllı
gübreleri de geliştirmeyi planladığımız yavaş salınımlı üre projemiz TÜBİTAK 1501 kapsamında desteklenmeye
hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora çağrısı kapsamında Mersin Üniversitesi ile birlikte
yürütmeyi planladığımız proje başvurumuzun desteklenmesi ile bu kapsamdaki üçüncü proje başvurumuz da
desteklenmeye hak kazanmıştır. Ayrıca TAGEM çağrıları kapsamında, Çukurova Üniversitesi ile birlikte yürütmeyi
planladığımız proje başvurusu da desteklenmeye hak kazanmıştır.

AR-GE 250 LİSTESİNDE İLK 10 ŞİRKET ARASINDA YER
ALDIK
Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Harcamaları En Yüksek Ar-Ge
250 Araştırması”na göre Toros Tarım Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründen
AR-GE En Fazla Harcama yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.

PROTECT & SUSTAIN EXCELLENCE SERTİFİKAMIZIN DEVAMLILIĞINI SAĞLADIK

IFA ‘Product Stewardship’ insiyatifine uyumu belgeleyen, İSG, Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet
uygulamalarımızı gerçekleştirirken tüm değer zincirindeki süreçlerimizi entegre bir bakış açısı ile yönettiğimizi
belgeleyen ‘Protect & Sustain Excellence’ sertifikamızın ara kontrol denetimleri başarı ile tamamlanarak
sertifikamızın devamlılığı Ekim 2021 tarihine kadar garanti altına alınmıştır.

ISO 500 LİSTESİNDE 52. SIRAYA YERLEŞTİK
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Toros Tarım 18 basamak birden yükselerek
52.sıraya yerleştik.
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TOROS İNOVASYON BÜLTENİMİZ
İLK SAYISINI YAYINLADIK
TOROS İNOVASYON BÜLTENİMİZ İLK SAYISINI YAYINLADIK

Toros Tarım’da kurum içi inovasyon kültürünün oluşumu ve inovasyon bilinci yayılımının sağlanması
için 10 Temmuz 2020 tarihinde “İnovatif Toros İnovasyon Bülteni” ilk sayısı yayınlandı. İnovatif içerikler,
inovasyon gelişmeleri, teknolojik içerikler, çalışanların inovasyona bakış açıları ile ilgili röportajlar ve kişisel
gelişim ile ilgili bilgiler Toros Tarım çalışanları ile paylaşılmaktadır.

TEKFEN, DÜNYA İKLİM VE SU GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDA “CDP GLOBAL
A LİSTESİ”NE GİRDİK
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini
değiştirmeyi hedefleyen ve dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin (Carbon
Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları’na dünya çapında 10 bine yakın
şirket raporlama yaptı. Tekfen Holding, her iki programdan da “A” seviyesinde derecelendirilen
dünyadaki 63 şirketten biri olurken, Türkiye’den tek şirket olduk.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KİMYASAL GÜBRE İHRACAT ŞAMPİYONU
OLDUK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin
(İKMİB) beşincisini düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni”, 7 Temmuz günü T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın
katılımıyla online olarak gerçekleştirilerek 28 kategoride ilk 5’e
giren 140 firma ödül almaya hak kazandı. Toros Tarım, 2017 ve
2018 yıllarının ardından 2019 yılında da kimyasal gübre ihracatı
şampiyonu oldu.

2020 YILINDA DA ENDÜSTRİ İYİ UYGULAMA ELÇİSİ ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜK

IFA’nın Product Stewardship insiyatiflerine aktif katılımı (Protect & Stewardship Champion) verdiği
destekler ve aldığı sonuçlar sayesinde Sustain Excellence statüsünün korunması, ‘Benchmark ve
Analiz Platformuna’ 2020 yılında da ‘Endüstri İyi Uygulama Elçisi’ olmaya hak kazanılmıştır.

İNOVATİF
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TOROS TARIM AR-GE MERKEZİ HORIZON 2020, FOSC-ERA-NET VE BELMONT
FORUM’A ULUSLARARASI PROJE BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİRDİK
Toros Tarım AR-GE Merkezi olarak yıl içerisinde Dünya’nın en yüksek bütçeli Ar-Ge ve
İnovasyon Programı “EU-Horizon 2020” çağrıları kapsamında 10 farklı ülkeden (Türkiye, İsveç,
Fransa, Slovakya, Slovenya, Danimarka, İtalya, Romanya, Avustralya ve Almanya) 11 kurumun
yer aldığı MICOFTECH proje önerisi gerçekleştirilmiştir. “FOSC-ERA-NET Cofund” çağrısı
kapsamında 7 farklı ülke ve 10 kurumdan (Türkiye, İrlanda, Belçika, Almanya, Cezair, Kenya ve
Mısır) “AGROCHANGE” projesi ve 6 farklı ülke ve 7 kurumdan (Türkiye, İngiltere, İsveç, Fas, Kenya
ve Güney Afrika) oluşan konsorsiyum ile “LANSFOOD” isimli 2 farklı proje başvurusu sonucunda,
her iki projemiz de 1.aşamayı başarıyla geçerek 2.aşama başvuruları gerçekleştirilmiştir. “Belmont
Forum” sürdürülebilirliğe giden yollar için transdisipliner araştırmalar çağrısı kapsamında 12 farklı
ülke (Türkiye, ABD, Brezilya, İtalya, Fransa, Kenya, Güney Afrika, Avusturya, Almanya, İngiltere ve
Fas) konsorsiyumundan “SAM” isimli proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMLERİ GEÇİŞ YAPTIK
Faaliyet gösterilen tüm alanlarda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, atık yönetimi, karbon emisyon
azaltımı, enerji verimliliği, müşteri memnuniyeti konularında uluslararası yönetim standartları entegre
olarak uygulanmış, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi geçişi de başarı ile tamamlanarak
“Entegre Yönetim Sistemleri Sertifikalarımızın” geçerliliği garanti altına alınmıştır.

BİRİNCİ DALGA 6-SİGMA YEŞİL KUŞAK SÜRECİNİ TAMAMLADIK

Toros Tarım, operasyonel mükemmellik yolculuğunun kilometre taşlarından olan 6-Sigma
sürecinde önemli bir adımı geride bıraktı. Farklı aşamalardan oluşan 6-Sigma’nın ilk dalgası için
“17 Yeşil Kuşak adayı yoğun bir eğitim ve koçluk” sürecinin ardından projelerini sunarak Toros’un
mükemmellik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMARINI AKADEMİ İLE PAYLAŞTIK
Türkiye’de bitki besleme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge Merkezi olarak yeni ürün geliştirme,
sürdürülebilir tarım ve atıkların değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalarını güncel bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdüren Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, çalışma çıktılarını akademik
etkinliklerde bilim dünyası ile paylaşmaya devam etti.

TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİ’NE LAYIK GÖRÜLDÜK

Çevreye saygılı üretimi sürdürülebilir bir geleceğin en önemli şartlarından biri sayan Toros
Tarım, Ceyhan işletmesi ve Otoyol Tesisleri’nde sıfır atık yönetim sistemi kurarak Adana Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ne layık görüldü.
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