
Tosyalı Holding olarak,
15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan 

hain darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Milli iradeyi hiçe sayan bu alçak girişimin bertaraf edilmesini 
sağlayan, cesaretle demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan başta 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, 

Hükümetimizin Tüm Üyelerine, Siyasi Partilerimize, 
Hain Girişime Karşı Direnen 

Emniyet Teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
Vatansever Mensuplarına ve Aziz Türk Milleti’ne 

Minnetlerimizi Sunuyoruz. 

Devletimiz ve demokrasimiz için hiç çekinmeden bu uğurda şehit olan 
vatan evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına 

başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Fuat TOSYALI 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı



6 SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

8 SÖZÜN BİTTİĞİ YER: YENİKAPI 

22 TOSYALI HOLDİNG CEZAYİR  
MEGA PROJEDE GERİ SAYIM

24  TUBE DUSSELDORF 2016’DA  
  TOSYALI HOLDİNG FARKI

26  TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ’NDE
  FUAT TOSYALI DÖNEMİ

28 GELİN BİRLİK OLALIM

30 KOSGEB BAŞKANI RECEP BİÇER: TOSYALI  
 HOLDİNG ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER

32   TOSÇELİK FEN LİSESİ’NDE  
BİR GURUR GECESİ DAHA YAŞANDI

34   RAMAZAN AYINDA TOSYALI HOLDİNG 
  BAYİ VE PERSONEL İFTAR YEMEKLERİ

46   MÜSİAD HATAY ŞUBESİ 
BEREKET, ORTAĞI ÇOĞALDIKÇA ARTAR

49   OSMANİYE OSB İFTAR YEMEĞİ

52   İFTAR YEMEKLERİ TOSYALI HOLDİNG 
SPONSORLUĞU İLE BAŞLADI

İ Ç İ N D E K İ L E R



İmtiyaz Sahibi
Tosyalı Holding Adına 

Mustafa TOSYALI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
M. Çetin MUTLUAY

Yönetim Yeri
Tosyalı Holding

Sarıseki Organize Sanayi Bölgesi
İskenderun - HATAY
 Tel:  326 656 2890
 Fax: 326 656 1200

www.tosyaliholding.com.tr
info@tosyaliholding.com.tr

  @tosyali_holding

            
Yapım Ajansı

Tahran Cad. No:9/7
Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 312 447 4825
ajansala@gmail.com

Baskı
Koza Yayın Dağıtım AŞ

Cevat Dündar Cad. No:139
Ostim / ANKARA
Tel: 312 385 9191

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın

Yayın Periyodu
Üç ayda bir yayınlanır

Basım Tarihi
22.08.2016

Tosyalı Holding Haber dergisi 
basın ahlak kurallarına uymayı 

taahhüt eder. Dergide yayımlanan 
yazılar ve fotoğrafların tamamı ya 

da bir kısmı Tosyalı Holding’den izin 
alınmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.

ajansâlâ
kurumsal yayıncılık | pazarlama iletişimi

54   TOSYALI AİLESİ SOFRASINI ŞEHİT VE GAZİ
  AİLELERİYLE PAYLAŞTI 

58   FUAT TOSYALI: HEP İLERİYE BAKARIM
 

62   FATİH TOSYALI: DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ

64   ŞERİF TOSYALI: BİZ BEDENİMİZ VE RUHUMUZLA   
  İŞİMİZE SARILIYORUZ

66   TOSYALI HOLDİNG SPORDA DA SAHAYA ÇIKIYOR

68  FUAT TOSYALI: DESTEK OLURSA, SEKTÖR GELİŞİR

72  FUAT TOSYALI: GÖNLÜ ZENGİNLER LİSTESİNDE   
  REKABETE VARIM

80   TOSÇELİK GRANÜL SANAYİ TESİSLERİ

İ Ç İ N D E K İ L E R



aj
an

sâ
lâ

31
2 

44
7 

48
25

Yapısal çelikte
Türkiye’nin gururu
Türkiye’nin geleceği



Fuat TOSYALI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlarımız, Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız,
TOSYALI HABER dergimizin elinizde bulunan 10. sa-
yısı yine ticari ilkelerimizin, sektörde global boyutta 
önemli bir üretici aktör olma yolunda aldığımız yolun, 
sağlıklı büyümenin, üstün standartlarda sürdürülebilir 
üretime ulaşmanın, çalışmanın bir göstergesi olarak 
hazırlandı. Işık tutmasını, bilgi vermesini, emsal teşkil 
etmesini temenni ederim.

Kriz senaryolarına takılmadan işimize bakarız
Her fırsatta “İlk günün heyecanıyla çalışmaktan, üret-
mekten vazgeçmek yok, durmak yok!” dedik ve bütün 
kadrolarımızla dünya standartlarını gözeterek yüksek 
kalitede sürdürülebilir üretim için çalıştık. Ürettiklerimizin 
getirilerini yeni yatırımlarımızda kullandık. Kazandığımız 
her bir kuruşu işimiz için, sektör için, ülkemiz için kullan-
dık; istihdam yarattık, vergi yükümlülüklerimizi sonuna 
kadar yerine getirdik, sosyal sorumluk projelerimizle 
ilk sıralara tırmandık. Maddi ve manevi kazanımlarımızı 
yeni yatırımlarımızın temeli, duası kabul ettik.

Dam otu olmadık!
Yağmur yağdığında çıkan esintide yitip giden dam otu 
olmadık. Deneyimlerimize vizyonumuzu katarak sek-
törde hep ilkleri yaptık. Özel sektörün ilk yassı çeliğini 
ürettik. Bugün yine özel sektörün madene dayalı çelik 
üretimini yapıyoruz. Bunlar ve daha birçoğu cesaret is-
teyen girişimlerdi. Krizlere değil eksik olanı, üretilmeyini 
nasıl üretiriz, yenilenebilir teknolojiyi, yüksek kalitede 
üretimi nasıl standartlaştırırız, dünya pazarlarına na-
sıl gideriz, rekabet gücümüzü nasıl artırırız... Bunlara 
baktık. En kötü senoryaları hesap ettik ve bütün ölçü-
lebilir riskleri aldık. Tabloda nereye bakacağını bilmek 
ve tabloyu doğru okumak sanayici için çok önemli. 
Bugün de 2020 yılında ve devamında dünya pazarla-
rına sunacağımız ürünlerin pazar araştırmasını yapıyor, 
Japon ortaklarımızla daha üretilmemiş ürünlerimiz için 
kontrat yapıyoruz.

Cezayir’deki yatırımımız için geri sayım başladı. 2013 
yılında 500 milyon dolarlık yatırımla başladığımız ilk 
demir çelik üretimimizi 2017 yılı sonunda tamamla-
mayı planladığımız mega projemizle yeni ürünleri de 
katarak 4 milyon tona ulaştıracağız. 3 tesisimizde 3 
binin üzerinde doğrudan istihdam 15 bin cıvarında da 
dolaylı istihdam yaratacağız.

Hayati derecede önem verdiğimiz pazar araştırma-
larımızı profesyonel boyutta kesintisiz sürdürüyoruz. 
Nerede ihtiyaç varsa orada olacağız. Bunun için bire 
bir kontaklarımızın yanı sıra profesyonel fuar organi-
zasyonlarını, özel davetleri değerlendiriyoruz. 

Ramazan ayı bir ve diri olmamıza katkı sağladı;
Mübarek Ramazan ayının İslam alemine, ülkemize, 
bulunduğumuz coğrafyaya ve tüm insanlığa büyük 
ihtiyaç duyulan barışı, kardeşliği getirmesini temenni 
ederek, bunun için adımlar atmaya gayret ettik.

Bölgemizde müftülüklerden, belediyelerden sivil top-
lum kuruluşlarına, İstanbul’dan Adana’ya Ramazan 
etkinliklerine, bir araya gelinmesine, tanış olmaya, 
kardeş olmaya özen göstererek katıldık, destek verdik, 
düzenledik. Şehitlerimizin aileleriyle, gazilerimizle, ga-
zilerimizin aileleriyle bir araya gelerek ödenemeyecek 
borcumuzu eksiltmeye çalıştık. Her bir organizasyonda 
paylaşmanın, sosyal sorumluluğun, el uzatmanın öne-
mini, yolunu anlattık. Ticari hayatın gerekliliklerinden, 
dürüstlükten, doğruluktan, çalışmakta, üretmekten 
söz ettik, örnekler verdik. İyiye, güzele, çalışmaya, 
üretmeye davet ettik. Vesile olalım istedik. 

Bu organizasyonlara katılarak yanımızda olan, önemli 
konuşmalarıyla ışık tutan konuklarımıza bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Ülkemiz Cumhuriyet Tarihinin 
En Alçak Kalkışmasını Atlattı

15 Temmuz’da güzel ülkemizin birliğini ve bera-
berliğini, milli iradeyi hiçe sayan alçak bir kalkışma 
yaşadık. Bu hain girişimin, başta Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı 
duruşu, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın, hü-
kümet üyelerimizin ve siyasi partilerimizin tam uyum 
içinde olması, hain girişime karşı direnen emniyet 
teşkilatımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli 
mensuplarının ve elbette aziz milletimizin karşı çı-
kışı ile önlenmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Ülke güvenliği ve huzurunun yanı sıra ekonomi için 
de doğru adımlar atılmakta ve önlemler alınmakta-
dır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aldığı 
önlemler memnuniyet vericidir. Bu hain saldırı eko-
nominin tüm aktörlerini çalışma anlamında çok daha 
hırslandırmıştır. Birlik olma ve çalışmalara tam hız 
devam etme zamanı. Faaliyetlerimiz ve yatırımlarımız 
kesintisiz bir şekilde devam etmekte olup, yeni ya-
tırımlarımızı ülkemiz ekonomisine kazandırmak için 
eskisinden çok daha fazla çalışıyoruz. Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrıca Türkiye Çelik 
Üreticileri Derneği olarak azimle ve hızla ülkemizin 
geleceğine yatırım yapmaya ve ekonomiye değer 
katmaya devam edeceğimizi açıkça ifade ederim.
Allah yardımcımız olsun!



SÖZ KONUSU VATANSA



GERİSİ TEFERRUATTIR





“İhanet Çökertildi, Milletimize Teşekkürler”

Milli irade karşıtı birçok girişime maruz kalmış ve direnmiş bir sivil toplum kuruluşu 

olan MÜSİAD olarak, bugün de cesur milletimizin ve milli iradeyi arkasına alan se-

çilmiş meşru hükümetin yanındadır. 15 Temmuz gecesi, karanlık güçlerin el uzattığı 

iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran, tankların üzerine çıkan kahraman 

milletimiz yalnızca darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda “Türki-

ye’de darbe” deyimine de en büyük darbeyi vurmuş, darbeye cüret edenlere nasıl darbe 

yapılacağını bütün dünyaya en güzel şekilde göstermiştir.

Bu bakımdan 15 Temmuz, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine geçecek, 

Milli İrade Bayramı’dır.  Bu süreçte, öncelikle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan ve Sayın Başbakanımız ile hükümetimizin kararlığı halkımıza cesaret ver-

miştir. Yine, darbeye kalkışanlara bir ağızdan karşı çıkan parti liderleri ile STK’la-

rımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna teşekkür 

ediyoruz. Demokrasimize sahip çıkan necip milletimize, güvenlik güçlerimize, darbe 

girişimine destek vermeyen ordu mensuplarımıza tek tek teşekkür ediyoruz.

Milli iradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Al-

lah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Askerle milleti karşı karşıya getirmek 

üzere bu ihanet tezgahını tasarlayan hainlerin tek tek temizlenmesini ve en ağır ve 

caydırıcı cezaları almasını bekliyoruz.

İş alemi olarak, milletin iradesine sahip çıkmasının, orta ve uzun vadede siyasetten 

ekonomiye, adaletten yargıya kadar birçok alanda olumlu sonuçlarını yaşayacağımı-

za inanıyoruz.

Gün birlik günüdür. Bu darbe teşebbüsü ve terör saldırıları inşallah atlatılmıştır. 

Yine de milletimizin, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için tedbir ve teyakkuz 

halinde kalması önemlidir.  Allah yar ve yardımcımız olsun, bu millete bir daha ka-

ranlık geceler göstermesin. M. Fatih Tosyalı

MÜSİAD HATAY Şubesi Başkanı



Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin 

Hatay ziyareti

‘CEZALAR HUKUK 
ÇERÇEVESİNDE 

VERİLECEK.’

Bakan Tüfenkci, Hatay ziyaretinde ‘Artık 
yaraları sarma zamanı’ dedi ve ekledi;
 
YARINLAR DAHA İYİ OLACAK
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci 65’inci Hükümet olarak dostların 
sayısını artırmak istediklerini belirterek, 
“İnşallah önümüzdeki dönem içerisin-
de komşumuz Suriye’deki gelişmeler ile 
paralel olarak bu gerginliğin uzun süre 
gitmeyeceğini biliyoruz.” dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Hatay’da katıldı-
ğı bir toplantıda sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileriyle buluştu. Antakya Ottoman 
Otel’de Hatay Valisi Ercan Topaca, AK 
Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, 
Fevzi Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili 
Serkan Topal, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, protokol, iş 
adamları ve STK’ların da katıldığı toplan-
tıda konuşan Tüfenkci, darbe girişiminin 
karşısında milletin müthiş bir direniş gös-
terdiğini söyledi. 

Milletin silah kullanmadan darbe teşebbü-
sünü bastırdığını ifade eden Tüfenkci, şöy-
le konuştu: “15 Temmuz gecesi millet ola-
rak karşılaştığımız en büyük ihanetlerden 
birisiydi. FETÖ Terör Örgütü’nün yapmış 
olduğu bu ihanet sırasında milletin tem-
silcilerinin toplandığı TBMM başta olmak 
üzere, terörle mücadele eden bütün un-
surlar o gece tek tek vuruldu. Özel birlikler, 
Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak 
üzere Genelkurmay, Emniyet, MİT bunların 
tamamı esasında PKK terör örgütü ile üst 
düzeyde mücadele eden kurumlarımızın 
başında geliyor. Bu terör örgütünün bunu 
yaparak hangi terör örgütünün imdadına 
yetiştiğinin takdirini de size bırakıyoruz” 
diye konuştu.

CEZALAR HUKUK 
ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK
Darbe girişiminin ardından OHAL’in ilan 
edildiğini hatırlatan Tüfenkci, “Burada 
milletimizin bizden bu yapı ile mücadele 
etmemizi, hesabını sormamız gerektiğini 

ifade ettiğini söyledik. Tabii biz bunu 
yaparken asla ve asla hukukun dışına 
çıkmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
demokratik bir hukuk devleti olduğunu, 
anayasal müeyyide bulunduğunu 

yapılan her suçun da cezasının hukuk 
çerçevesinde verileceğinin altını bir kez 
daha çizmek istiyorum.” diye konuştu.

Konuşmasında sınır ticareti ve komşu 
ülkelerle ilişkilere de değinen Bakan Bü-
lent Tüfenkci, şöyle devam etti: “Sınır 
ticaret merkezleri oluşturmak istiyoruz. 
Bu sınır ticaret merkezleri öncekilerden 
daha farklı biraz daha özel sektörün yö-
nettiği ve planlamasıyla, programıyla, 
kentin esnafının da, kentin tüccarının da 
faydalanabileceği, kentin merkezi ile iliş-
kili sınır ticaret merkezleri oluşturmak 
istiyoruz. Şunu açık gönüllülükle söyle-
yebiliriz arkadaşlar, biz 65’inci Hükümet 
olarak Başbakanımızın da ifade ettiği 
gibi biz dostlarımızın sayısını arttırmak, 
düşmanlarımızın sayısını azaltmak is-
tiyoruz. Bununla ilgili attığımız adımları 
yakinen izliyorsunuz, biliyorsunuz. İn-
şallah önümüzdeki dönemler içerisinde 
komşumuz olan Suriye’deki gelişmeler 
ile paralel olarak bizlerinde bu noktada 
bu gerginliğin uzun süre gitmeyeceğini 
biliyoruz. Onun için kentimizin hazırlığını 
ve bu noktadaki çalışmalarımızı bunu da 
belirterek yapmış oluyoruz.”

Bakan Tüfenkci, FETÖ ile mücadele 
ederken asla hukukun dışına çıkmaya-
caklarını vurgulayarak, “Türkiye Cum-
huriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti 
olduğunun, anayasal müeyyide bulun-
duğunu, yapılan her suçun da cezasının 
hukuk çerçevesinde verileceğinin altını 
bir kez daha çizmek istiyorum” dedi. 
Daha sonra Hatay Valliği’ne geçen Ba-
kan Tüfenkci, “Yarınlar daha iyi olacak” 
diyerek, Reyhanlı ilçesine gitti ve Cil-
vegözü sınırı kapısında incelemelerde 
bulundu.



Hatay Valisi Ercan Topaca, 
İskenderun’da demokrasi 

nöbeti tutan vatandaşlarımıza 
hitap etti: 

‘DEVLETİMİZİN 
EMRİNDEYİZ.’

Hatay Valisi Ercan Topaca, İskenderun’da milli irade ve demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarla bir araya geldi. 

DEVLETİMİZİN EMRİNDEYİZ
İlk geceden itibaren darbe teşebbüsünün hemen ardından Hatay’ın il ve ilçelerinden sokaklara dökülen halkın arasında yer 
alan Vali Topaca, “Tüm Türkiye, Hatay, İskenderun hiç tereddüt etmeden milli iradenin, hakkın, hukukun ardında durdu. 

Bizde buraya hem devletin temsilcisi olarak 
hem de milletin hizmetinde bir fert olarak, 
unvanlarımızı bir kenara bırakarak çıktık. Biz 
milletimizin yanındayız, devletimizin emrin-
deyiz. Cumhurbaşkanımızın da yanındayız. 
Allah bizimledir. Geceniz mübarek olsun. 
Nöbetiniz kutlu olsun. Darbe girişimi esna-
sında bu vatan için şehit olan tüm vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” 
diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Muhammet Ön-
türk ise yaptığı konuşmada,” Hatay ve İs-
kenderun halkına teşekkür ediyorum. Biz 
milletvekili olarak sizlerin verdiği vekâleti 
yapmaya çalışıyoruz. Darbecilere kesinlikle 
müsaade etmemek için ve bu milleti esaret 
altına sokmamak için kanımızın son damla-
sına kadar arkadaşlarımızla birlikte mücade-
le etmeye kararlıydık. Cumhurbaşkanımızın 
ikinci bir emrine kadar meydanlardan ayrıl-
mıyoruz. Demokrasiden dönüş yok.” dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okun-
du dualar edildi. Programa Hatay İl jandar-
ma Komutanı Turgay Aras, Hatay İl Emniyet 
Müdürü Ali Doğan Yalçındağ, Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başbakan Yardımcısı 
Veysi Kaynak 

Osmaniye’den seslendi:
“ADALETTEN 

VAZGEÇMEYECEĞİZ, 
MERHAMETLİ DE 
OLMAYACAĞIZ.”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Osmaniye’deki ‘Milli İrade 
ve Demokrasi Mitingi’nde halka seslendi: “Adaletten vazgeç-
meyeceğiz, merhametli de olmayacağız.” 

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Osmaniye’de katıldığı ‘Milli 
İrade ve Demokrasi Mitingi’nde, kalabalık grubun ‘İdam isteriz!’ 
sloganına cevap olarak, “Evet! Milletin canına, varlığına, istikla-
line ve istikbaline kastetmiş o teröristlerin hakkı idamdır.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cevdetiye Beldesi’nde bu-
lunan ve Türkmen kökenli Suriyeli ailelerin kaldığı konaklama 
tesisindeki incelemesinin ardından, Valilik, Ak Parti İl Başkanlığı 
ve Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti. Ardından Cumhuriyet 

Meydanı’ndaki ‘Milli irade ve Demokrasi Mitingi’ne katılan Kay-
nak, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından sunulan 
mini konseri dinledi. Kalabalık grup konsere ellerindeki Türk 
bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Gecede kürsüye çıkan Veysi Kaynak, 15 Temmuz gecesi Fet-
hullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin milletin 
iman gücü ve bayrak sevgisi sayesinde püskürtüldüğünü söyledi. 
‘İdam isteriz’ diyerek bağıran kalabalığa cevaben bir konuşma 
yapan Kaynak, “Bu alçakça cinayetleri işleyenler, bu silahlı terör 
örgütü, diyeceksiniz ki bu Fetöcülerin silahları mı vardı, tepemiz-
de uçurulan o uçaklar silah değil mi, milletimizin üzerine sürülen 
tanklar, toplar silah değil mi, dünyada bundan daha ağır silah 
hangisi var? O silahlı teröristlerin, milletin canına, varlığına, istik-
laline ve istikbaline kastetmiş o teröristlerin evet hakkı idamdır. 
Çünkü biz biliyoruz ki, zalime merhamet mazluma zulümdür. Biz 
asla zulmedenlerden olmayacağız, asla adaletten vazgeçmeye-
ceğiz ama biz asla merhametli de olmayacağız.” diye konuştu.

Kaynak’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve siyasi parti 
temsilcileri platforma çıkarak birlik, beraberlik mesajı verdiler. 
Yoğun kalabalığın oluşturdğu mitinge Osmaniye Valisi Kerem 
Al, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Dur-
muşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, çok sayıda bürokrat 
ve siyasetçi katıldı. Başbakan Yardımcısı Kaynak daha sonra 
Ankara’ya gitmek üzere Osmaniye’den ayrıldı.



İSKENDERUN’DA 
DEMOKRASİ 

ŞEHİTLERİMİZ 
İÇİN 

YASİN-İ ŞERİF 
OKUNDU

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan yurttaşlarımız için İskenderun Anıt Alanı’nda  10 bin Yasin-i Şerif okundu. 

KALKIŞMA DEMOKRASİMİZ ADINA UTANÇ VERİCİDİR
Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen İskenderun Belediye başkanı Seyfi Dingil, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
aile yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. Türk silahlı kuvvetleri içine sızmış FETÖ terör örgütü 

güdümü altında hareket eden dar bir 
kadronun milli iradeye karşı gösterdiği 
bu kalkışma demokrasimiz adına utanç 
vericidir.” dedi.

KİRLİ OYUN BOZULDU
Milletin kirli oyunu bozduğunu ifade eden 
Başkan Seyfi Dingil, ”15 Temmuz gecesi 
gafillerin kalkışması aziz milletimizin güçlü 
iradesi sayesinde püskürtülmüş, milletimi-
zin ortak kararı ve dirayeti duruşuyla, oy-
nanmak istenen bu kirli oyun bozulmuştur. 

Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, mecli-
simiz görevinin başındadır. Ülkemizin bu 
badireyi de sulh ve selametle atlatacağına 
ve aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün 
de milli iradeye sahip çıkacağına inanıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

Ardından söz alan İSTE Rektörü Prof.Dr. 
Türkay Dereli ise darbe girişimine tepkisini 
gösterdi.

Yapılan konuşmaların ardından İskende-
run İlçe Müftüsü Mehmet Taştan ve din 
görevlileriyle birlikte şehitlerimiz için Yasin-i 
Şerif okunarak dualar edildi.



BELEN’DE MİLLİ İRADE, MİLLİ GÜÇ 
MEYDANLARDAYDI

Belen halkı, hain Fethullahçı terör örgütüne karşı, tek yürek 
oldu. Belen’de meydanları darbenin ilk gününden itibaren 
dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli irade-
ye sahip çıktı. 

Belen Belediyesi’nin öncülüğünde başlayan demokrasi mi-
tinglerinde konuşan Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, 
FETÖ’nün Türkiye’deki darbeyi planlayacak kadar aklı ol-
madığını ifade ederek, “Onun aklı bu tür projeleri yapmaya 
yetmez. O sadece burnunu silip ağıt yapar. Başka bir bildiği 
de yok!” dedi.

FETÖ’nün gerçek yüzünü rahmetli Erbakan’ın gördüğüne 
işaret eden Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Erba-
kan’ın ‘Gülen okullarında siyonist yetiştiriyor.’ dediğini anım-
sattı ve Milli İrade ve Demokrasi Mitingi’nin son gecesinde 
Belenlilere hitabının devamında şöyle konuştu:

“Bu FETÖ denen hain teröristi, bir Müslümanlık kisvesi altına 
soktular. Müslümanlıkla alakası yok! Kesinlikle inanmıyorum 
inanan varsa da hata ediyor. Ama bu milleti, yıllarca aldattı-
lar.” dedi.  

15 Temmuz’un Cumhuriyet tarihinin en kötü ve en tehlike-
li günü olduğunu belirten Başkan Vurucu, “15 Temmuz’da 
düşmanlar içimizdeydi. Tugay Komutanı giydiği şerefli TSK 
üniformasının içinde şerefsiz bir komutanın Hatay’daki plan-
larını kendi deşifresi ve itirafıyla öğrendik.” ifadelerini kullandı.

Belen özelinde ve ülke genelinde birlik ve beraberlikten yana 
olduğunu ortaya koyduğu bu birlikteliği koruması gerektiği-
ne işaret eden Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Be-
len’in tarihi bir ilçe olduğunu dile getirerek “Burası tarihi bir 
ilçedir. Bize yakışan birlik ve beraberliğimizin korunmasıdır.  
Burada ben meydan verdirmeyeceğim. Kimse de vermeye 
kalkmasın. Kim fitne ve fesada meydan veriyorsa onları da 
buradan lanetliyorum. Allaha havale ediyorum. Toplumumu-
za fitne ve fesadı eken varsa, ekmeye teşebbüs eden varsa 
onları da kınıyorum. 

Bu gün ülkemize yapılan bu teşebbüslerin altında ülkemize 
yapılan hizmetlerden başka hiçbir şey yok. Bu ülke şaha kalk-
mıştır. Bu ülkemizin başında o başkomutan olduğu müddetçe, 
o uzun adam olduğu müddetçe Allah ona uzun ömür versin, 
Allah onu bu millete hizmete daim kılsın.” diye konuştu.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız ve Başkomutan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli tutumu, ve onun emriyle so-
kaklara inen halkın gücüyle engellendiğini kaydeden Belen 
Belediye Başkanı Adnan Vurucu,  “Şükürler olsun ki, bizim 
başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi korkusuz, vatanını ve 
milletini seven bir lider var. Allah onu başımızdan eksik et-
mesin. Yeter ki, biz birlik ve beraberliğimizi sağlayalım.  Ara-
mıza fitne ve fesadı sokmayalım.  Bugün FETÖ siyonizmin, 
Amerika’nın ve Yahudi’nin dostu değil onun ta kendisidir. 
Türkiye’nin içindeki, memleketin içindeki darbeciler de onun 
işbirlikçileridir.” dedi.



Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nden 
DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZE MEVLİT

ERZİN YEDİDEN YETMİŞE SOKAKTAYDI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OOSB) Yönetim Ku-
rulu, Cuma namazını müteakip 15 Temmuz gecesi milli ira-
deye yapılan hain darbe girişiminde hayatını kaybeden aziz 
şehitlerimiz için mevlit okuttu. 

Vatana karşı yapılan kalleş kalkışma karşısında tüm yurtta 
önce inançlarını ardından da bedenlerini siper eden şehit-
lerimiz için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e Osmaniye halkının 
neredeyse tamamı katıldı. 

Osmaniye Valisi Kerem Al, Toprakkale Kaymakamı Mehmet 
Maraşlı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tos-
yalı, Osmaniye OSB Bölge Müdürü Hasan Sezer, sanayiciler 
ve iş dünyasından yoğun katılımın olduğu Mevlid-i Şerif’te, 
şehitlerimizin ruhuna dualar edildi. 

Organize Sanayi Camisi’nde kılınan Cuma namazını mütea-
kip okunan mevlit ve duaların ardından dağıtılan lokum ikra-
mından sonra program sona erdi. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erzin’de halk bir an 
olsun sokakları boş bırakmadı. Darbe girişimiyle birlikte yedi-
den yetmişe Erzin halkı, ellerinde Türk bayraklarıyla hain FETÖ 
terör örgütünü lanetlemek ve karşı durmak için sokaklara indi. 
Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminde savaş uçakları 
ve helikopterlerden açılan ateş sonucu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi koridorlarında eşi ve kızıyla birlikte yaralanan AK Parti 
Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay’ın Erzin ilçe-
sinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. 
Cumhuriyet alanında düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın 
ardından, Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra vatandaşla-
ra seslenmek için platforma çıkan Milletvekili Hacı Bayram 

Türkoğlu’nu Kaymakam Hasan Yaman, AK Parti Erzin İlçe 
Başkanı Mithat Bozdağ, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şim-
şek ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan yalnız bırakmadı.

Türkoğlu konuşmasında, “Hainler emellerine ulaşamadı. Önce 
Allah’ın izniyle sonra da milletimizin büyük cesaretiyle FETÖ’cüler 
gereken dersi aldı. O gece TBMM Başkanı Mecliste toplanmamız 
için çağrı yaptı. Eşim ve kızım beni yalnız bırakmadı. Abdestimi-
zi aldık ve Meclisin yolunu tuttuk. Meclise girdiğimizde savaş 
uçaklarının ve helikopterlerin açtığı ateşte eşimin koluna şarapnel 
parçaları isabet etti. Kızım ve ben de yaralandık. Bizler yaralandık 
ama Allah’a şükürler olsun ülkemiz kurtuldu.” dedi.



DÖRTYOL MİLLİ İRADE İÇİN 
SOKAKLARDAYDI

İSKENDERUN HALKI SOKAKLARA 
DÖKÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dörtyol’da Kaymakamlık tarafından düzenlenen “Milli Birlik 
ve Kardeşlik Buluşması”nda Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimi protesto edildi. Darbe girişimi sırasın-
da şehit olanlar için mevlit okutuldu. Garnizon Komutanlı-
ğı, Dörtyol Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
STK’larca da desteklenen etkinlikte Nursan Merkez Camisin-
de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine kar-
şı mücadele ederken şehit olan asker, polis ve vatandaşlar 
için mevlit okunarak dualar edildi. 

Saat Meydanı’nın Türk bayraklarıyla donatıldığı gecede 
vatandaşlar, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için 
alana gelen görevli askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. 15 
Temmuz gecesi darbecilerce TBMM’ye düzenlenen saldırıda 
çeşitli yerlerinden yaralanan AK Parti Hatay Milletvekili H. 
Bayram Türkoğlu, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden 
sinevizyon eşliğinde canlı bağlantıyla hemşerilerine seslendi. 
Yapılan konuşmaların ardından Aşık Gül Ahmet Yiğit, 
kahramanlık türküleri seslendirdi.

İskenderun’da toplanan binlerce vatandaş darbe girişimine 
tepki göstermek için bir araya geldi. İskenderun anıt ala-
nında ve AK Parti İskenderun ilçe teşkilatı önünde toplanan 
binlerce vatandaş darbe girişimine tepki göstermek için bir 
araya geldi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK 
Parti İskenderun ilçe başkanı Ayhan Bodur, meclis üyeleri ve 
ilçe teşkilatının aralarında bulunduğu büyük kalabalık yapıl-
mak istenen darbe girişimini protesto ederek tepkilerini dile 
getirdi. 

Öte yandan binlerce kişide araçlarıyla konvoy yaparak ya-
şanan duruma tepkilerini gösterdi. Olumsuz bir durumun 
yaşanmadığı protestolarda İskenderunlu vatandaşlar akın 
akın kent meydanı önünde toplanmaya devam etti. İskende-
run Belediyesi sürekli anons yaparak vatandaşları kent mey-
danına davet ederken camilerden sela okundu. İskenderun 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil İskenderun halkının yapılmak 
istenen darbeye dur dediğini belirterek kazananın demokrasi 
olduğunu söyledi.



PAYAS’TAN BİRLİK SESİ YÜKSELDİ
‘BİRLİKTE MİLYONLARIZ’

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasa-
yar, darbe girişiminin halkımızın büyük vatan sevgisiyle önlendi-
ğini söyledi. Karasayar, İskenderun Anıt Alanı’nda devam eden 
demokrasi nöbetindeki vatandaşlara seslenerek “Cumhurbaş-
kanımız, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın di-
rayetli liderliğinde devletine, millî iradeye, demokrasiye sahip 
çıkan aziz milletimize şükran duyuyor ve darbe girişiminde 
hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet 
yaralılarımıza acil şifalar diliyor, devleti ve milleti ile Türkiye’nin 

yarınlarına bugün daha çok inanıyoruz. Ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne, milli iradeye, milletimize ve demokrasiye karşı 
girişilen teşebbüsü lanetliyor, bu kalkışmaya karşı Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ın çağrılarına kulak vererek ülkesini bayrağını ve 
özgürlüğünü korumak için yollara dökülen milyonlarca vatan-
daşımızla aynı heyecanı yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. Konuş-
maların ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan ve 
tarafından fetih suresi okundu ve dualar edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15Temmuz’da demokrasi 
ve milli iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik yapılmak istenen 
darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı RecepTayyip 
Erdoğan’ın vatandaşlara darbe girişimine karşı çıkmak için 
sokaklara inin çağrısı üzerine milyonlar gibi Payaslılar da tek 
yürek olarak demokrasisine sahip çıktı. 

Payas’ta FETÖ darbe girişimine karşı “Birlikte Milyonlarız” 
mitingi düzenlendi. Mitinge 61. Dönem kabinesinde Başba-

kan Yardımcılığı görevinde bulunan Ak Parti Ankara Milletve-
kili Emrullah İşler de katıldı. Darbe girişiminin 14. Gününde 
Atatürk Parkı’nda “Birlikte Milyonlarız” mitingi mehtaran gös-
terileriyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu-
ğu miting şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edilme-
siyle devam etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç ve Payas Belediye Baş-
kanı Bekir Altan birer konuşma yaptı.

AK PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ORHAN KARASAYAR: 
“GÜN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR.”



Hatay Valisi Ercan Topaca 
Kırıkhan Milli Birlik ve 
Demokrasi Şöleni’nde 

halkla beraberdi

‘BU VATAN TÜRK 
MİLLETİNİNDİR.’

Hatay Valisi Ercan Topaca, FETÖ’nün 
darbe girişimine ilişkin Kırıkhan’da yaptı-
ğı konuşmada, “Bu tehlike inşallah geçti. 
Bundan sonra da darbeyle yapamadıkları-
nı aramıza fitne sokarak başarmak isteye-
ceklerdir. Fitneye, fesata izin vermeyelim.” 
dedi. Vali Topaca, Kırıkhan ilçesi Cumhu-
riyet Alanı’nda FETÖ’nün darbe girişimine 
tepki amacıyla düzenlenen ‘Milli Birlik ve 
Demokrasi Şöleni’nde yaptığı konuşmada 
ihanetin devletin, milletin gayretiyle püskür-
tüldüğünü belirterek bir daha bu tür hain 

girişimlerle karşılaşılmaması temennisin-
de bulundu. Vatana sahip olmak, mille-
tin birlikteliğini temin etmek için gerekirse 
savaşmaya hazır olduklarını vurgulayan 
Topaca, “Bizim milletimiz vatanını, mille-
tini, çocuklarını sever. Lütfen çocuklarını-
za sahip olun. FETÖ ilk önce çocukların 
beyinlerini yıkayarak kendi ülkesine karşı 
savaş açtırmaya kalktı. Biz şehit olmayı 
isteyen evlatlar yetiştirdiğimiz sürece bu 
vatan bizim olacaktır. Bu vatan Türk mil-
letinindir.” diye konuştu. 

AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk 
de Türkiye’nin görülmedik bir olayla kar-
şılaştığını söyleyerek, “Ülkenin üzerinde 
geçmişte de oyunlar oynandı. Ama biz bir, 
beraber, iri, diri olursak bizi kimse yıkamaz. 
Kuklacıların çakalı FETÖ ve onun örgütü 
bu milletin kılına dokunamayacak. Tanka 
kafa atan bir millet var. Kırıkhan’da da iki 

şehit verdik, mekanları cennet olsun. Tüm 
demokrasi şehitlerini rahmetle anıyor gazi-
lere şifa diliyorum.” diye konuştu. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hasan Kaya, CHP Hatay Milletvekili 
Birol Ertem, Kırıkhan Kaymakamı Hasan 
Gözen ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ay-
han Yavuz’un da birer konuşma yaptığı 
etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu 
ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından 
şehitler için dua edildi.

MÜSİAD HATAY ŞUBESİ DE 
DEMOKRASİ NÖBETİNDEYDİ

MÜSİAD Hatay Şubesi Yöneticileri ve 
üyeleri İskenderun’da milli irade ve 
demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarla 
birlikteydi. Milli iradeye ve vatana karşı 
gerçekleştirilmeye çalışılan kalkışmaya 

ilk andan itibaren tepki gösteren MÜ-
SİAD Hatay Şubesi Yönetimi ve üyeleri 
darbe teşebbüsünün hemen ardından 
meydanları dolduran halkın yanında yer 
alarak stant açtı. 

Kutlu nöbet alanında MÜSİAD Hatay Şu-
besi Başkanı M. Fatih Tosyalı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti İskenderun İlçe 
Teşkilatı Başkanı Ayhan Bodur’un da 
katılımıyla halka dondurma dağıttılar.



REYHANLI HALKI DARBECİLERE 
KARŞI TEK YÜREK OLDU

ARSUZLULAR DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

15 Temmuz akşamında FETÖ terör örgütünün vatana, millete, 
milli iradeye, özgürlüklere ve demokrasiye karşı gerçekleştirdiği 
darbe girişimi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Hatay’ın Rey-
hanlı ilçesinde de lanetlendi. 

Vatansever Reyhanlı halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte sokaklara inerek ellerindeki Türk 
bayraklarıyla vatana, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı. 
Çağrının yapıldığı andan itibaren inanç ve cesaretle sokakları 
dolduran ve bir an olsun boş bırakmayan halk, hain Fettullah-
çı terör örgütünü lanetledi. Dosta, düşmana vatanseverliğini, 
toprağına, bayrağına ve milli iradeye sahip çıktığını gösteren 
Reyhanlıların topyekün okuduğu İstiklal Marşı, birlik, beraberlik 
sloganları sokakları çınlattı.

Reyhanlı Belediyesi binası önünde Demokrasi ve Milli İrade 
kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen birlik, beraberlik ve 
kardeşlik buluşmasında Hatay Valisi Ercan Topaca, Hatay Mil-
letvekili Fevzi Şanverdi, Emniyet Teşkilatı yetkilileri ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nden yetkililer, çevre ilçelerin kaymakamları ve ilçe 

belediye başkanlar ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri 
yer alırken, yediden yetmişe demokrasiye sahip çıkan Reyhanlılar 
yoğun katılım gösterdi. Türk bayraklarıyla donanan meydanda 
Antakya Mehter Takımı’nın programı büyük ilgi gördü. 

Birlik, beraberlik ve kardeşlik buluşması’nda Hatay Valisi Ercan 
Topaca “15 Temmuz akşamı yaşamış olduğumuz o hain saldı-
rıdan dolayı hepimize geçmiş olsun. O hainler, o teröristler şunu 
bilsinler ki, bu vatanı  bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bizler  
vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için şehit olmaya hazırız. 
Bunu 15 Temmuz akşamı tankların önüne yatarak, silahların kar-
şısına geçerek gösterdik. Türk halkı,  hain teröristlere asla ve asla 
geçit vermedi, vermeyecek de... Buradan halkımızın demokrasi 
ve milli irade kutlamalarını tebrik ederken; şehitlerimize Allah’tan 
gani gani rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına 
ve yüce Türk halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu kalleş 
ve kahpe olayda demokrasimizi, milletimizi, devletimizi, bayra-
ğımızı, ülkemizi savunan gazilerimize de Allah’tan şifalar diliyor, 
darbecilere karşı tek bir yürek olan vatansever Türk halkına, 
Reyhanlılara şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 
yapılan darbe girişimine tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Arsuz’da da halkımız tek yürek 
olarak cevap verdi. 

Arsuz’da ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydanlara inen Arsuz halkı da darbeye 
karşı sabahın ilk ışıklarına kadar sokakları 
doldurarak her zaman devletinin yanında 
olduğunu gösterdi. 

Öte yandan Arsuz’da çiftçiler, Türk bay-
raklarıyla süsledikleri traktörlerle ‘Demok-
rasi konvoyu’ oluşturup darbe girişimini 
protesto etti. Çiftçiler, akşam saatlerinde 
traktörleriyle Vali Sami Oytun caddesinde 
toplandı. 

Türk bayrakları taşıyan çiftçiler adına 
konuşma yapan Özer Gökpınar, “Arsuz 
çiftçileri olarak demokrasimize ve ülke-
mize sahip çıkıyoruz. Çiftçiler olarak hiç-
bir siyasiyle alakamız yoktur. Biz çiftçiler 
olarak yollardayız. Hiç kimse bu bayrağı 
indiremeyecek. Tek temennimiz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğidir. 
Vatanımıza, Türk Milleti’ne asla kimsenin 
gücü yetmez.” diye konuştu. 

Arsuzlu çiftçiler Türk bayraklarıyla süsle-
dikleri traktörleriyle İskenderun-Arsuz Ka-
rayolu’na çıktı. 50 traktörle klakson çalarak 
yaklaşık 2 saat şehir turu atan çiftçilere 
vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.



HÂKİMİYET KAYITSIZ
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TOSYALI HOLDİNG CEZAYİR

MEGA PROJEDE GERİ SAYIM

DÜNYANIN 
EN MODERN TESİSİ

Türkiye’nin global demir 
çelik devi TOSYALI 
Holding, Cezayir’in 
“MEGA PROJESİ” 

için geri 
sayıma başladı.

P lanlandığı üzere 2017 yılında tamamlan-
dığında 4 milyon ton/yıl çeliğin üretileceği 
Cezayir’in Mega Projesinin 3’üncü etabı-

nın son ünitesi olan “Pelet Fabrikası”nın kontratı 
TOSYALI Holding ile teknoloji tedarikçisi Sinosteel 
arasında imzalandı. Türkiye’nin ve dünyanın global 
demir çelik devi olarak gerek devam eden üretimi 
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ve yatırımlarıyla gerekse sağlıklı büyümesiyle yoluna  ilk 
günkü enerjisiyle devam eden Tosyalı Holding, Cezayir’de-
ki önemli yatırımında yeni bir gelişmeye imza attı. TOSYALI 
Holding, yatırımı devam eden ve tamamı madene dayalı 
ham madde ile üretim yapacak “3’üncü Etap Demir Çelik 
Kompleksi” yatırımının son ünitesi olan “Pelet Fabrikası”nın 
kontratını teknoloji tedarikçisi Sinosteel ile imzaladı. 

YATIRIM 2 MİLYAR DOLARI AŞACAK
En yeni ve üstün teknoloji kullanılarak demir cevherini işle-
yip pelet üretecek olan fabrika toplam 24 ayda tamamlana-
cak. Halen devam eden 3’üncü etap yatırımı kapsamındaki 
bu son fabrika ile Tosyalı Algeria’nın inşaat çeliği üretmek 
üzere yaptığı yatırım tutarı 1 milyar 500 bin dolara ulaştı. 
Şirketin Cezayir’de bugüne kadar yaptığı yatırımların top-
lam tutarı ise 2 milyar doları aşmış olacak.   

DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİSİNE SAHİP 
Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte demir çelik yatırım-
ları “DRI’dan sıvı çelik” elde etme yöntemi üzerine yoğun-
laştı. DRI üretiminin ana girdisini ise ham demir madenin-
den elde edilen pelet oluşturuyor. Bu nedenle “Bu fabrika 
Cezayir’deki yatırımımızın aynı zamanda da dünyanın en 
modern demir çelik tesislerinden biri olarak inşa edildiği-
nin somut kanıtıdır.” diyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı şöyle devam etti, “Türkiye’de demir 
çelikteki deneyim ve tecrübemizi Sinosteel teknolojisiyle 
birleştirdik. Cezayir’e sadece bölgenin değil, aynı zaman-
da dünyanın en ileri teknolojiye sahip entegre demir-çelik 
yatırımını kazandırmaya sayılı günler kaldı.” 

Yatırım kapsamında ayrıca bölgede bulunan Arzew Lima-
nı’nda, 200 bin tona kadar ulaşan gemilerin yanaşabileceği 
özel bir rıhtımın inşa edildiğini de vurgulayan Fuat Tosyalı, 
“Gemilerden boşaltılacak maden limandan 11 km’lik hava 
konveyör hattı ile komplekse taşınacak.” diye ekledi.

ÜRETİM HACMİ 4 MİLYON TONU AŞACAK 
2013 yılında 500 milyon dolarlık yatırımla Cezayir’de ilk demir 

çelik üretimine başlayan Tosyalı Holding, Cezayir’de hurda 
ham madde kullanarak yılda 1 milyon 600 bin ton inşaat 
demiri ve kangal demiri üretimi yapıyor. 2017 yılı sonun-
da tamamlanması planlanan ve “Cezayir’in mega projesi” 
olarak adlandırılan 3’üncü etap yatırımlarıyla birlikte tesiste 
toplam, 2.5 milyon tonu madenden ve 1.6 milyon tonu da 
hurdadan olmak üzere, yılda 4 milyon tonu aşkın demir çe-
lik üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

3 ayrı tesisle 3 bini aşkın istihdam sağlayan Holding’in bölgede 
yaratacağı dolaylı istihdamın 15 bine ulaşacağı hesaplanıyor.
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TUBE DUSSELDORF 2016

4-8 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Dusseldorf ken-
tinde ‘Boru ve Boru Bağlantıları Fuarı Tube Düsseldorf 
2016’da sektörün dünya profeyonelleri bir araya geldi. 

Dünyanın birçok yerinden gelen müşterilere ev sahipliği yapan 
Fuar’ın gözdesi Tosçelik standı oldu. 

Almanya’nın Düsseldorf kentinde bu yıl 17’ncisi gerçekleş-
tirilen Tube Düsseldorf 2016’ya demir çelik sektörünün yük-
selen değeri Tosyalı Holding damga vurdu. Geniş ürün yel-
pazesiyle özellikle boru sektöründeki kaliteli hizmet anlayışı 
ve müşteri memnuniyeti ön planda olan Tosyalı Holding’in 
standı 4 gün boyunca büyük bir ilgi gördü.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın da 
katıldığı Tube Düsseldorf 2016 buluşmasında Fuat Tosyalı, 
TOSÇELİK standının profesyonel ziyaretçilerine yakın ilgi gös-
tererek sohbet ederken, yatırım planlarını anlattı. Yaptığı yatı-
rımlar ile demir çelik sektörüne yön veren, rekabetçi anlayışla 
hareket eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Fuar’da  ziyaretçilerin ve müşterilerin ilgisine mazhar 
oldu. Ziyaretçilerle yakından ilgilenerek sorularını yanıtlayan 
Tosyalı yatırım planlarını, Holding’in işleyiş mekanizmasını ve 
özellikle boru alanında son zamanlardaki atılımları paylaştı. 

2 yılda bir gerçekleştirilen Tube Düsseldorf 2016’nın çok ve-
rimli geçtiğini kaydeden Tosyalı, bu buluşmaların gelecek 
açısından da önemine değinerek Fuar’dan firma ve ülke 
adına memnun ayrıldıklarını belirtti.. 

TUBE DUSSELDORF 2016’DA 
TOSYALI HOLDİNG FARKI
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Demir çelik sektörünün dünyadaki en büyük etkinliği olarak 
kabul edilen ve 1988 yılından beri devam eden Fuar sek-
törde faaliyet gösteren ihracatçılar için en önemli buluşma 
adresi olarak gösteriliyor. 

Zengin alaşımlı çelik boruları, boru işleme makineleri, boru iş-
lenmesi, borular ve boru baglantıları konseptli Fuar’da dünyanın 
her yerinden profesyoneller Tosçelik standını ziyaret ederek 
ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. 

Ziyaretçileri, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Tosyalı, 
Tosyalı Holding CEO’su Suhat Korkmaz, İcra Kurulu Üyesi ve 
Grup Başkanı Bülent Saygılı, Granül AŞ Genel Müdür Adnan 
Aytekin karşılayarak ürünler hakkında ayrıtlılı bilgi verdiler. 

Tosyalı Holding’i Fuar’da, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi 
AŞ, Tosyalı Demir Çelik Üretim AŞ, Tosyalı Hat Boruları Üre-
tim AŞ, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demiri Üretim AŞ, Tosçe-
lik Granül AŞ ile temsil etti. 
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 TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ’NDE

FUAT TOSYALI DÖNEMİ!
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu’nda, 

tüm üyelerin oy birliğiyle Derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Fuat Tosyalı seçildi.

FUAT TOSYALI:

Sektörümüzün başarılı olmasının, 
ülkemizin genel ekonomisi 

açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. 
Bu yönüyle bu görevin 

son derece ciddi bir 
mahiyet taşıdığını bilerek 

yola çıktık. 
Böyle önemli bir görev için 
şahsımın seçilmiş olması 
benim için aynı zamanda 

bir gururdur.

TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yeni dö-
nem Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi. Tosyalı Hol-
ding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye 

Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanı 
oldu. 

Derneğin yeni dönem Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ise 
Çolakoğlu Metalurji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tevfik 
Çolakoğlu oldu. 

29 Nisan’da Ankara Merkez’de gerçekleştirilen “Türkiye 
Çelik Üreticileri Derneği” Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim 
Kurulu Başkanlığı seçimi yapıldı. 

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ
Yapılan oylamada, Genel Kurul’a  katılan tüm üyelerin oy 
birliğiyle Derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat 
Tosyalı seçildi. Yapılan seçimde, diğer Yönetim Kurulu Üye-
leri Adnan Aslan, Fatma Tuba Yazıcı, Mehmet Başaran, Hik-
met Yeşilyurt, Uğur Dalbeler, Necdet Utkanlar, Halil Şahin 
ve Uğur Yılmaz olarak belirlendi. 

Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise İbrahim Pektaş, Osman 
Kılavuz ve Fatih Çebi seçildi.
   
SEKTÖRÜN BAŞARISI 
ÜLKE EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
Yönetim Kurulu’nun kendi içerisinde yaptığı oylamada, kong-
reye katılan tüm üyelerin oy birliğiyle Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Fuat Tosyalı, 
bu görevin bir tür bayrak yarışı niteliği taşıdığını vurguladı. 

Tosyalı “Sektörümüzün başarılı olmasının, ülkemizin ge-
nel ekonomisi açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. Bu 
yönüyle bu görevin son derece ciddi bir mahiyet taşıdığı-
nı bilerek yola çıktık. Böyle önemli bir görev için şahsımın 
seçilmiş olması benim için aynı zamanda bir gururdur.” 
açıklamasını yaptı.
  
2023 HEDEFİ İÇİN İLERLİYORUZ
Sektörün içinden bir yatırımcı olarak sıkıntıların farkında ol-
duğunu hatırlatan Tosyalı, “Sektör kuruluşlarıyla iş birliği 
içerisinde yapacağımız çalışmalarla sorunlara çare bulaca-
ğımıza ve sektörümüzü bir adım daha ileriye taşıyacağımıza 
inancımız tam... 2023 yılı için belirlenen hedefler doğrultu-
sunda ilerlemeye devam edeceğiz. Son yıllarda rakamların 
bu hedeften uzaklaştığının farkındayız. 

Amacımız, Hükümetimizin belirlediği şekilde, önümüzdeki 
7 yıl içinde, çelik sektörü için 55 milyar dolar ihracat ve 70 
milyon ton üretim hedefine ulaşmak.” diye konuştu   

SON 3 YILDIR SEKTÖR DİRENCİNİ 
ORTAYA KOYUYOR  
Genel Kurul’un açılışında konuşan Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Halil Şahin ise 
son 3 yıldır dünya çelik sektöründe çok ciddi çalkantılar 
yaşandığını belirterek, “Son 3 yılda ham çelik üretimimiz 

%12 oranında azalarak, 2011 yılının da gerisine gitti. Aynı 
dönemde ihracatımız, %17 oranında düşüşle 20.3 milyon 
tondan, 16.8 milyon tona geriledi. 

Üretim ve ihracatın gerilediği bir dönemde, ülkemizin çe-
lik tüketimi oldukça güçlü bir şekilde artmaya devam etti. 
Tüketimdeki 6 milyon tona varan artış, maalesef yurt içi 
üretimle değil, ithalat yolu ile karşılandı. Aynı dönemde Tür-
kiye’nin çelik ürünleri ithalatı 7.2 milyon ton artış gösterdi. 

Son 3 yılda, Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı %61 oranında 
artışla, 19 milyon tona ulaştı. Türkiye, net çelik ihraç eden 
bir ülke konumundan, net çelik ithal eden bir ülke konumu-
na geçti.” dedi.  

Şahin, bu zorlu dönemde, Türk çelik sektörünün gösterdiği 
performansın, tatmin edici bir tedbir alınmamış olmasına 
rağmen, dünyadaki diğer çelik sektörlerinden daha dirençli 
bir sektöre sahip olduğumuzu ortaya koyduğunu vurguladı.   

YENİ YÖNETİME İNANCIMIZ TAM
2013 yılından bu yana Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Bayram Yusuf Aslan 
Türkiye’nin 2023 yılı için konulan iddialı hedefler kapsamında, 
çelik sektörü için 55 milyar dolar ihracat ve 70 milyon ton 
üretim hedeflerini hatırlattı. 

Aslan sözlerine şöyle devam etti: “Ancak bugün ülkemiz, çelik 
ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir kapasite ve kabiliyete 
sahip olmasına rağmen, yurt içi çelik tüketiminin %60’ı ithalât 
yolu ile karşılanıyor. Bu durum, Türk ekonomisi için, büyük bir 
zafiyet oluşturuyor. Bu zafiyetin daha da büyümemesi için, 
64’üncü hükümet programında yer alan ‘Sanayi Girdilerinin 
Ülke İçinden karşılanma oranının artırılması’ hedefi doğrultu-
sunda, gerekli tüm tedbirlerin süratle uygulamaya aktarılması, 
sektörümüz açısından hayati önem taşıyor. 

Önümüzdeki dönemde görev yapacak olan arkadaşları-
mızın, bu yönde başlatmış olduğumuz girişimleri daha da 
geliştirerek sürdüreceklerine inanıyoruz.”

Fuat Tosyalı:

Sektör kuruluşlarıyla 
iş birliği içerisinde yapacağımız 

çalışmalarla sorunlara çare bulacağımıza 
ve sektörümüzü 

bir adım daha ileriye taşıyacağımıza 
inancımız tam... 

2023 yılı için belirlenen 
hedefler doğrultusunda 

ilerlemeye devam edeceğiz. 
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İskenderun İlçe Müftülüğü’nün tertip ettiği, TOSYALI 
Holding’in sponsor olduğu Kutlu Doğum Haftası et-
kinliğinde duygu dolu anlar yaşandı. 

Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) sevgisi-
nin yüreklerde hissedildiği etkinlik bir kez daha birliğimize, 
beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile oldu. 

Anıt Alanı’nda binlerce coşkulu İskenderunlunun katıldı-
ğı ‘Hz. Peygamber Tevhit ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım’ 
konulu anlamlı konferansta, halkımıza Kutlu Doğum’un 
simgesi olan gül takdim edildi.

BU SEVGİ ÖMRE BEDEL
İskenderun Anıt Alanı’ndaki ‘Tevhid ve Vahdet’ konulu kon-
feransa; AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İs-
kenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Belen Kaymakamı 
Abdulaziz Aydın, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Hatay 
Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, Prof Dr. Mustafa Karataş, 
Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, İskenderun İlçe Müftüsü 
Mehmet Taştan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi 
parti ilçe yöneticileri ve İskenderun halkı katıldı. 

İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan konferans, Meh-
met Bilir’in Kuran tilavetiyle devam etti.

GELİN BİRLİK OLALIM



Tosyalı Holding  29 ←

HABERLER

TOSYALI HOLDİNG 
GÖNÜLLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİ
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İskenderun İlçe Müf-
tüsü Mehmet Taştan, konuşmasında bu güzel ve anlamlı 
organizasyona sponsor olarak tüm İskenderun halkını Anıt 
Alanı’nda birleştiren ve katılanların birliğine ve kardeşliği-
ne hitap eden bu etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan 
TOSYALI Holding Yönetimine ve emeği geçen herkese 
yürekten teşekkür etti. 

Bu anlamlı haftanın ilkinin 20 Nisan 1989 yılında kutlan-
maya başlandığını ifade eden Müftü Taştan ise yaptığı 
konuşmada Kutlu Doğum’un amacını insanları huzur, sevgi 
ve hoşgörü ortamında buluşturarak bir sevgi yumağı haline 
getirmek, insanların mutlu olabilmeleri için ihtiyaç duyduk-
ları insani ve ahlaki değerleri toplumun bütün kesimlerine 
ulaştırmanın gayreti içinde olmak şeklinde özetledi. 

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ise, sevginin, bere-
ketin ve huzurun olduğu toplumlarda her zaman birliğin 
ve beraberliğin de ön planda olduğunu ifade etti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl Kutlu Doğum Hafta-
sı’nın ana temasını Tevhid ve Vahdet olarak belirlediği-
ni kaydeden Müftü Kavillioğlu, İskenderun Anıt Alanını 
doldurarak kendisini coşkuyla ve ilgiyle dinleyen va-
tandaşlarımıza Tevhid ve Vahdet konusunda dolu dolu 
bilgiler verdi. 

Kutlu Doğum konferansına katılan AK Parti Hatay Milletve-
kili Orhan Karasayar ise, Hz. Muhammed’in yaşantısının 
tüm insanlığa örnek olmasını diledi. 

Peygamber efendimizin yerinin doldurulamaz olduğunu, 
gönlünün ve yüreğinin insan sevgisiyle dolu olduğunu 
ifade eden Milletvekili Karasayar, bu önemli etkinliğin de 
İskenderun halkının ve ülkemizin birlik ve bütünlüğüne 

vesile olmasını dileyerek, herkesin Kutlu Doğum Hafta-
sı’nın hayırlı olmasını diledi. 

Milletvekili Karasayar’ın konuşmasının ardından sanat-
çı Sedat Uçan, tasavvuf müziği eşliğinde seslendirmiş 
olduğu birbirinden değerli ilahilerle vatandaşlarımızın 
gönlünü mest etti. 

SEVGİ, HUZUR VE 
BEREKET İÇİN 
KÖTÜLÜKLERDEN KAÇININ
İskenderunluların da yürekten sahiplendiği ve sevginin, 
birliğin, beraberliğin büyük coşkuyla yaşandığı Kutlu Do-
ğum Haftası etkinliğinin son bölümünde ise ilahiyatçı Prof. 
Dr. Mustafa Karataş izleyicilere zengin içeriğe sahip ‘Hz. 
Peygamber Tevhit ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım’ konulu bir 
konferans verdi. Prof. Dr. Karataş’ın konferansı davetliler 
tarafından büyük ilgi gördü.

Kısa kısa kesitlerle Peygamber efendimizin hayatından, 
ilkelerinden bahseden Prof. Dr. Karataş, huzurun ve bere-
ketin olması için kötü alışkanlıklardan herkesin kaçınması 
gerektiğini belirterek vatandaşlarımıza önemli öğütler 
verdi. 

Engin yüreğiyle alandaki izleyici kitlesinin de sevgisini 
kazanan Prof. Dr. Mustafa Karataş huzura erişmenin, 
sevgi saygı dolu olmanın, bereketin olması için gıybetten 
ve kötü sözlerden, kötü düşüncelerden uzak durulması, 
insanların birbirlerinin arkasından konuşmaması ve hoş-
görülü olunması gerektiğini hatırlattı. 

Konferans, vatandaşlarımıza Kutlu Doğum simidi ve pilavı 
ikramıyla son buldu.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, beraberinde Başkan 
Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ve DOĞAKA Hatay 
ve Osmaniye yetkilileriye Osmaniye Tosçelik Yassı 

ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni ziyaret etti. 

Heyeti, Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Şerif Tos-
yalı ağırladı.

TOSYALI HOLDİNG EKONOMİYE KATKILARIYLA 
BİR DEĞERDİR
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Türkiye’nin ve dünyanın 
öncü demir çelik üreticisi Tosyalı Holding’in kaliteli üretim 
sistemi, istihdam ve ekonomiye katkısıyla bir değer oldu-
ğunu söyledi. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Başkan Yardımcısı Süley-
man İslamoğlu, DOĞAKA Osmaniye ve Hatay koordinatör-
leri Osmaniye’de kurulu bulunan Tosçelik Yassı ve Yapısal 
Çelik Üretim Tesisleri’ni ziyaret ettiler. 

KOSGEB ve DOĞAKA temsilcilerinden oluşan ziyaretçi 
heyeti Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı 
zamanda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili 
Şerif Tosyalı karşıladı. 

SİNEVİZYON SUNUMUYLA TOSYALI HOLDİNG
Tosçelik Üretim Tesisleri’nde sıcak ve samimi bir ortamda 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer:
TOSYALI HOLDİNG 

ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER 

KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer:

Tosyalı Holding, kendi alanında 
yaptığı yatırımlarla ülkemiz için 
son derece büyük bir şans ve 

çok büyük bir değerdir. Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı şahsında 
tüm yönetici kadrosunu ve 

çalışanlarını kutluyor, başarılı 
çalışmalarının devamını 

diliyorum.
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gerçekleşen ziyarette Şerif Tosyalı, konuklarına Tosya-
lı Holding’i sinevizyon sunumuyla anlattı. Tüm tesislerin 
üretim işlevi, bitirilen projelerin ve devam eden yatırımla-
rın anlatıldığı sinevizyonu KOSGEB ve DOĞAKA yetkilileri 
hayranlıkla izlerken, TOSYALI Holding’e ait tesislerle gurur 
duyduklarını belirttiler. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, samimi karşılama ve ko-
nukseverliğinden ötürü Tosyalı Holding Enerji Yönetim 
Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’ya teşekkür etti. 

Tosyalı Holding’i sürekli yakından takip ettiklerini, Holding’in 
başarılı girişimleriyle ülkemize gerek ekonomik gerekse is-
tihdam alanında çok büyük katkıları olduğunu ifade eden 
Biçer, “Böylesi devasa tesisin ülkemizde üretim yapması 
bizlere gurur veriyor. 

Tosyalı Holding, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yatırım-
larla ülkemiz için büyük bir şans ve çok büyük bir değerdir. 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı şah-
sında tüm yönetici kadrosunu ve çalışanlarını kutluyor, ba-
şarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu. 

KOSGEB’in çalışmaları ve alanları hakkında da bilgi veren 
Başkan Biçer, Türkiye genelinde her ilde müdürlüklerinin 
olduğunu, bu müdürlükler araciliğıyla her ilden yapılan 
başvuruların titizlikle değerlendirildiğini kaydetti. 

Ellerinden geldiğince kamuoyuna KOSGEB’in desteklerini 
anlatmaya gayret sarf ettiklerini ifade eden Biçer, Ar-Ge 
ve İnovasyon Endüstriyel Destek Programı’na çok önem 
verdiklerini, insanlarımıza verimli olmaları için olabildiğince 
destek olduklarını sözlerine ekledi.
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Tosçelik Fen Lisesi 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı 
mezunları, düzenlenen mezuniyet töreni ile hayata 
uğurlandı.

Tosçelik Fen Lisesi okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet 
törenine; Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven, MÜSİAD Hatay 
Şube Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
M.Fatih Tosyalı, Okul Müdürü İlhami Koç, okul idarecileri, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başladı. Daha sonra mezun olacak öğrenciler tek tek me-
şalelerle piste geldi. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı yapan Tosçelik Fen Lisesi Müdürü İlhami Koç, 
okulu bölgemize kazandıran ve maddi manevi her zaman 
yardımlarını esirgemeyen Tosyalı ailesine bir kez daha 
teşekkür etti. 

Müdür Koç, mezun olan öğrencilere de seslenerek, “Bura-
da yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız 
güç ile bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. 4 yıl 
boyunca beraber gülüp oynadığınız, dertleştiğiniz, şakalaş-
tığınız bazen anne ve babanızla, kardeşinizle paylaşama-
dığınız sırlarınızı paylaştığınız, acı tatlı hatıralar yaşadığınız 
arkadaşlarınızdan ayrılıyorsunuz. Dostlarınızı arkadaşlarınızı 
asla unutmayın! Tüm bunlardan önemlisi gelecekten asla 
korkmayın! Çünkü yarınlara attığınız bu temel sağlamdır.” 
ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından öğrencileri bu 
günlere getiren okul öğretmenlerine Müdür İlhami Koç ta-
rafından gül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende 
duygu ve düşüncelerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi M. Fatih Tosyalı, iyi ki bu okulu yaptırdıkla-
rını vurguladı. Buradaki gururun tarif edilemez bir duygu 
olduğunu kaydeden Tosyalı, “Okulumuz açıldıktan sonra 
her sene mezuniyet törenine geliyorum. Öğrencilerimiz 
mezun oldukça gururlanıyoruz ve çok seviniyoruz. Mezun 
olan öğrencilerimize bundan sonraki eğitimlerinde üstün 
başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi. 

Konuşmanın ardından okul birincisi, Dörtyol Kaymakamı 
Recep Soytürk, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven ve okul mü-
dürü İlhami Koç ile birlikte yaş kütüğüne isim çaktı. Daha 
sonra mezun olan öğrenciler bayrağı ve okul flamasını alt 
sınıftaki arkadaşlarına teslim ederken, okul birinciliğini hak 
eden öğrenci ile YGS sınavında okul birincisi olan öğrenci, 
birer konuşma yaptı. 

TOSÇELİK FEN LİSESİ’NDE 
BİR GURUR GECESİ DAHA YAŞANDI

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Tosyalı:
“Okulumuz açıldıktan sonra her sene 
mezuniyet törenine geliyorum. Öğrencilerimiz 
mezun oldukça gururlanıyoruz ve çok 
seviniyoruz. Mezun olan öğrencilerimize 
bundan sonraki eğitimlerinde üstün başarılar 
diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”
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Öğrenciler, Tosçelik Fen Lisesi’nde almış oldukları temel 
eğitimin bundan sonraki eğitimlerinde büyük kolaylıklar sağ-
layacağını belirtirlerken, kendilerini yetiştiren öğretmenlerine 
sonsuz teşekkür ettiler. 
 
Duygu selinin yaşandığı mezuniyet töreninde, mezun olan öğ-
rencilere sınıf öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri verildi. 

Yoğun katılımın olduğu mezuniyet töreni, öğrencilerin ha-
vaya kep fırlatmasıyla son bulurken, atılan havai fişekler 
adeta gökyüzünü aydınlattı. 
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11 AYIN SULTANI MÜBAREK 
RAMAZAN AYINDA 
TOSYALI HOLDİNG
BAYİ ve PERSONEL 
İFTAR YEMEKLERİ 

BOLLUK VE BEREKET İÇİNDE GEÇTİ

ADANA, GAZİANTEP, ANKARA, İZMİR VE  İSTANBUL’DA 
BAYİ İFTAR BULUŞMALARI

Tosyalı Holding bu yıl 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan 
Ayında Türkiye’nin birçok ilindeki bayileriyle iftar yemekle-
rinde bir araya geldi.  

Farklı illerden gelen bayilerin de katılımıyla gerçekleşen if-
tar yemeklerine; Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, M. 
Fatih Tosyalı, E. Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding Enerji 
Yönetim Kurulu Üyesi, Şerif Tosyalı, Tosyalı Holding İcra 
Kurulu Üyesi Bülent Saygılı, fabrika müdürleri, satış perso-
neli katılım gösterdi. 

Birliğin, beraberliğin ve bereketin olduğu iftar yemekleri bu yıl 
da neşeli sohbetler ve Ramazan Ayının manevi iklimiyle geçti. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih Tosyalı ve 
E. Ayhan Tosyalı iftar yemeklerine gelen her bayiye yakın ilgi 
ve alaka göstererek, örnek bir misafirperverlik sergilediler. 

İftar yemeklerinde her yıl sayıca artan konuklara samimi-
yetini ve dostluğunu en güzel şekilde gösteren Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni yatırım 
programlarını bayilerle paylaştı. Demir çelik sektörünün 
mevcut durumu ve piyasa koşulları hakkında da açıkla-
malarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, bayilere zor koşullarda ayakta durabilmek ve 
mücadele etmek için tavsiyelerde bulundu. Bayilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşan Fuat Tosyalı, kendileriyle bir arada bu-
lunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, müba-
rek Ramazan Ayını ve Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bu 
günlerin hayırlara vesile olmasını diledi. 

osyalı Holding, her yıl olduğu gibi bu mü-
barek Ramazan Ayında da bayileriyle 
buluşarak ‘birlikte’ iftar açmanın mut-
luluğunu yaşadı. Geleneksel hale gelen 
bayi ve personel iftar yemeklerinde bir-
lik, beraberlik ve hoşgörü rüzgarı esti.T



TOSYALI  HOLDİNG  GAZİANTEP  BAYİLERİ  İFTAR  BULUŞMASI
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TOSYALI  HOLDİNG  İZMİR  BAYİLERİ  İFTAR  BULUŞMASI
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TOSYALI  HOLDİNG  İSTANBUL  BAYİLERİ  İFTAR  BULUŞMASI
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EŞLERİYE BİRLİKTE 

İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
Holding bünyesindeki tüm yöneticilerle eşleriyle birlikte 
iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde Rama-
zan Ayının tüm güzellikleri yaşanırken, birlik ve beraberlik 
görülmeye değerdi. 

Tosyalı Holding Yöneticileri, eşleriyle birlikte iftar yeme-
ğinde buluştu. Her sene Ramazan ayında tekrarlanarak 

geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde Tosyalı Holding 
Yöneticilerinin bir araya geldiği iftar programında yine 
sevgi, saygı ve dayanışma ön plandaydı. 

Geniş katılımla gerçeleşen buluşmada, ezanın okunma-
sıyla dualarla iftar açıldı. Büyük bir aile ortamının oluştu-
ğu yemekte sohbetler edilirken, Ramazan Ayının da tüm 
güzelliği hep birlikte yaşandı.
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GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE 

BULUŞTU
Tosyalı Holding, her sene olduğu gibi bu yıl da mübarek 
Ramazan ayında personeliyle iftarda bir araya geldi. Verilen 
iftar yemeğinde birlik, beraberlik ve hoşgörü rüzgarı esti.

Karayılan Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğine, 
Tosyalı Holding’in İskenderun’da bulunan fabrikaların-
daki çalışanları katıldı. 

Manevi iklimin doyasıya yaşandığı iftar yemeğine; Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Fatih Tosyalı, Ayhan 
Tosyalı, Tosyalı Holding CEO’su Suhat Korkmaz, Tosyalı 
Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, fabri-
ka müdürleri, amirleri ve çalışanlar katıldı. 

Birlik ve beraberlik duyguları içerisindeki yoğun kalaba-
lığın oluşturduğu iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla 
birlikte dualarla iftar açıldı. 

Yemekte çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, her sene 
birlik ve beraberlik içinde bu günlere geldiklerini söyledi. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu zor zamanlarda bile işçiye 
sahip çıktıklarını, hiçbir zaman işten çıkarma yapmadıkla-
rını belirten Tosyalı, işine sahip çıkan, bu noktada alınteri 
döken tüm çalışanlarına üstün çalışma performansların-
dan ötürü teşekkür etti. Fuat Tosyalı, herkesin Mübarek 
Ramazan Ayını ve Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bu 
birlikteliğin her zaman sürmesi temennisinde bulundu. 
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TOSÇELİK ÇALIŞANLARI 
İFTARI BİRLİKTE AÇTI

Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesis-
leri çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi. Geniş ka-
tılımla gerçekleşen iftar yemeğinde her sene olduğu gibi 
bu yıl da birlik ve beraberlik vardı. 

Osmaniye Gala Tesisleri’nde verilen iftar yemeğine; Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tosyalı, Ayhan 
Tosyalı, Tosyalı Holding CEO’su Suhat Korkmaz, Tosyalı 
Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Tos-
yalı –Toyo yöneticileri ve çok sayıda personel katıldı. 

Her yıl katılımın daha da genişlediği iftar yemeğinde 
Ramazan ayının maneviyatı doyasıya yaşandı. Ezanın 
okunmasıyla hep birlikte dualar eşliğinde iftar açıldı. Ye-
meğin ardından kısa bir konuşma yapan Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni yatırımlar, 
projeler ve alınan kararlar ile ilgili çalışanlara bilgiler ver-
di. Tüm  personelin canla başla çalıştığını belirten Tosya-
lı, bu çalışma azmi ve birliktelik sayesinde büyük bir aile 
olduklarını dile getirdi. Fuat Tosyalı, iftar yemeğine katı-
lan tüm personeline teşekkür ederek, hem Mübarek Ra-
mazan Aylarını hem de Ramazan Bayramlarını kutladı. 
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BEREKET, ORTAĞI 
ÇOGALDIKÇA ARTAR

MÜSİAD 
Hatay Şubesi 

9. Geleneksel İftar Yemeğinde 
şehit ve gazi ailelerini 

ağırladı.
HATAY

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ-
AD) Hatay Şubesi’nin şehit ve gazi aileleri için 
düzenlediği  9. Geleneksel İftar Yemeğinde birlik 

ve beraberlik rüzgarı esti. Mübarek Ramazan ayının manevi 
ikliminin yaşandığı iftar yemeğinde şehitlerimiz için Mevlid-i 
Şerif okutuldu. 

MÜSİAD Hatay Şubesi, gazilerimizi, şehit ve gazi ailele-
rimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da protokol mensuplarıyla 
beraber iftarda ağırladı. 

Yelken Kulübü’nde verilen MÜSİAD 9’uncu Gelenek-
sel İftar Yemeğine; Hatay Valisi Ercan Topaca, KKTC 
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sunat Atun, AK 
Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, MÜSİAD Ge-
nel Başkanı Nail Olpak, İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, 
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Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dörtyol Kaymakamı 
Recep Soytürk, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Levent Yılmaz, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Tos-
yalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, iş 
adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, 
şehit ve gazi aileleri ile yoğun bir davetli topluluğu katıldı. 

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU
Geniş katılımla gerçekleşen iftar yemeği şehitlerimizin ruhu 
için okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Birlik, beraberlik ve 
kardeşlik içinde geçen iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla 
birlikte dualar edildi, iftar açıldı. 

TOSYALI: MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN 
ACILARI BİR AN ÖNCE SON BULSUN
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan MÜ-
SİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, Ramazan ayının 
dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı kuvvetlen-
diren bir ‘Rahmet ve Bağışlanma’ ayı olduğunu, nefsimizi 
terbiye ettiğimiz bu günlerin aynı zamanda tüm islam alemi 
için de önemli bir sınav olarak yaşandığını belirtti. 

Dinimizin ihtirastan, kinden, hırstan uzak durmamızı em-
rettiğini kaydeden MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Tosyalı, 
“Cömertliğin, şefkatın, merhametin ete kemiğe büründüğü 
bu ayda maalesef dünyanın farklı yerlerinde ve ülkemizin 
de bulunduğu coğrafyada, yüzbinlerce müslüman göz-
yaşı, elem ve acı içerisindedir. Yüce Allah’tan dileriz ki; 
müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bu acılar bir an önce 
son bulsun. 

İftar sofralarında inşa edilen manevi köprülerle kalpleri-
mize huzur doluyor, bakışlarımıza umut yerleşiyor. Veren 
elle alan eli buluşturmak her şeyden önce inancımızın 
gereğidir.” dedi. 
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Allah tarafından her nimetten herkese yetecek kadar 
bulunduğu Allah’ın arzının geniş, lütfunun ise bol olduğu 
topraklardır.” dedi. 

TOPACA: İNANCIMIZIN, KÜLTÜRÜMÜZÜN KIYMETİNİ 
DAHA İYİ BİLİP BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK SAHİP ÇIK-
MAMIZ GEREKİYOR
Hatay Valisi Ercan Topaca ise, yaptığı konuşmasında 
Türkiye’nin her geçen gün büyüdüğünü, güçlü ve azimli 
bir ülke olduğunu dile getirdi. 

Ülkemizin Suriyelilere 10 milyar dolar civarında yardım 
yapmasına rağmen Avrupa’da en çok büyüyen ülke ko-
numuna geldiğini hatırlatan Vali Topaca, “Bunları hep 
düşündüğümüz zaman inancımızın, kültürümüzün kıy-
metini daha iyi bilip birbirimize daha çok sahip çıkmamız 
gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu. 

ATUN: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÜÇ EKONOMİSİNDEN 
BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYET’İ
Düzenlenen iftar yemeğinde son olarak konuşan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sunat Atun ise, Türkiye’nin 22 yılda yüzde 85 büyüyen bir 
devlet olduğunun altını çizdi. Atun, “Dünyanın en büyük 
20 ekonomisinden biri haline gelen bir devlettir Türkiye. 
Avrupa Birliği’nin ise üç ekonomisinden biri Türkiye Cum-
huriyeti’dir. Yüzyılın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde de Türkiye büyümeye ve kararlı adımlarla 
ilerlemeye devam edecektir.” dedi. 

Şehit ateşinin Kıbrıs’ı da yaktığını vurgulayan Bakan Atun, 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk 
Milletine başsağlığı diledi. 

Konuşmaların ardından protokol mensupları çözümler 
üretmek adına şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek, 
ailelerin ve gazilerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. 

Terör olaylarına da değinen Şube Başkanı Fatih Tosyalı, 
“Ülkemiz yıllardır terörle savaşıyor, on binlerce şehit ver-
dik. Ramazan ayında da terör saldırıları durmadı. Hatay 
olarak, bir buçuk yıllık nişanlısını, tüm sevdiklerini, ülkesi 
için geride bırakan Mehmet Aşkar gibi nice şehitler ver-
dik. Burada o şehitlerimizin yakınları da var. Onların her 
zamanki gibi gururlu bakışları ve gösterdikleri sabır bizlere 
güç vermektedir. 

Bilinmelidir ki, şehitler hepimizin şehididir, onlar bizim de 
çocuklarımızdı. Yüce rabbim tüm şehitlerimize cennetinde 
yüce mertebeleri nasip etsin.” dedi. 

OLPAK: ZULÜM YAŞAYAN MAZLUMLAR 
YÜZÜNÜ TÜRKİYE’YE ÇEVİRİYOR
Daha sonra konuşma kürsüsüne gelen MÜSİAD Genel  
Başkanı Nail Olpak, iftar yemeğinde şehit ve gazi ailele-
rimiz ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
kaydetti. 

Terör saldırılarında şehit olan asker ve polislerimize Al-
lah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Olpak, 
dünya mazlumlarının ne zaman zulümle karşı karşıya kalsa 
yüzünü Türkiye’ye çevirdiklerini ifade etti. 

Olpak, “Komşumuz Suriye’deki iç savaş nedeniyle 3 mil-
yon göçmen Türkiye’de yaşıyor. Bugün insanlık büyük 
bir dramla karşı karşıyadır. İnsanın mânâsının yok sayıl-
dığı ve âdeta bedeninden ibaret sayıldığı, doğmasının 
tesadüf, yaşamanın bir çatışma, ölmesinin ise son kabul 
edildiği bir vâr oluş anlayışıyla dünyamızın bugün geldiği 
yer ortadadır. 

Dünyanın bir ucunda fiyatlar düşmesin diye gıdaları 
denize döküyoruz, dünyanın diğer ucunda ise bir lok-
ma yiyecek bulamayan insanlar ölmeye devam ediyor. 
Üzerinde yaşadığımız bu topraklar rahman ve rahim olan 
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği 
güzel görüntülere sahne oldu.

Türkiye’de üretimden gelen ihracat atağı, istihdama sağla-
dığı katkı, ülke ekonomisi için yarattığı katma değer ve her 
geçen yıl yükselen trendiyle Türkiye’nin gözbebeği OSB’ler 
arasında yer almayı başaran Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi, mübarek Ramazan Ayında geleneksel hale getirdiği 
iftar yemeğinde gurur tablosu oluşturdu. 

Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı, OSB YK Üyeleri, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üye-
leri Ayhan Tosyalı, Fatih Tosyalı, Tosyalı Holding CEO’su Dr. 
Suhat Korkmaz ve bölge protokolü ile saygın iş adamlarının 
katıldığı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi iftar yemeğinde, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi sakinlerini ağırlandı.

Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde koruma altına alınmış 
çocukların da Osmaniye Valisi Kerem Al ve bölge protoko-
lüyle birlikte açtıkları iftar, fasıl grubunun seslendirdiği ilahi 
ve Türk Sanat Müziği eserleriyle renklendi. 

Osmaniye Gala Tesisleri’nde gerçekleşen iftar yemeğinde 
çocuklarla yakından ilgilenen Osmaniye Valisi Kerem Al ve 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 

İFTARDA KALPLER, GÖNÜLLER 
BİR OLDU!

Osmaniye OSB 
Başkan Vekili Şerif Tosyalı:

Bu topraklar, Rahman ve 
Rahim olan Allah tarafından 
yaratılan bu dünyada, her 
nimetten herkese yetecek 

kadar bulunduğunu, Allah’ın 
arzının geniş, lütfunun bol, 
ikramının sonsuz olduğunu 
kavramış bir idrakın hüküm 

sürdüğü topraklardır.
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OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, iftar sonrası tüm masaları 
gezerek sanayicilerle sohbet etti. 

Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul’un yaptığı dua ile 
başlayan iftar yemeği, Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı’nın yaptığı konuşmayla devam etti. 

Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı yaptığı konuş-
mada, Ramazan ayının mağrifet ayı olduğu gibi birleştirici, 
bütünleştirici bir ay olduğuna dikkat çekerek, “Bu topraklar, 
Rahman ve Rahim olan Allah tarafından yaratılan bu dün-
yada, her nimetten herkese yetecek kadar bulunduğunu, 
Allah’ın arzının geniş, lütfunun bol, ikramının sonsuz olduğu-
nu kavramış bir idrakın hüküm sürdüğü topraklardır.” dedi. 

İftar yemeği, sıcak bir atmosferde hoş sohbetler eşliğinde 
devam etti.
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İskenderun Belediyesi ve AK Parti İskenderun İlçe Teşki-
latı’nın  organizasyonu ile sahil iskele alanındaki ilk iftar 
yemeği, Ramazan Ayının manevi iklimi ışığında birlik ve 

beraberlik içinde geçti. 

Katılımın yoğun olduğu iftar yemekleri Tosyalı Holding’in 
sponsorluğu ile başladı.

İskenderun  Anıt Alanı’nda İskenderun Belediyesinin baş-
latmış olduğu Mübarek Ramazan Ayının ilk iftar yemeği yo-
ğun katılımla geçti. Tosyalı Holding’in geleneksel olarak 
sponsor olduğu iftar yemeğine; AK Parti Hatay Milletvekili 
Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil, Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif 
Tosyalı, Tosyalı Holding Basın Yayın Halkla İlişkiler ve 
Protokol Müdürü Çetin Mutluay, AK Parti İskenderun İlçe 
Başkanı Ayhan Bodur, parti ilçe teşkilatı yöneticileri ve 
İskenderun halkı katıldı. 

Yemeğe katılan AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile birlikte iftar saati öncesi va-
tandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Milletvekili Karasayar, 
halkımızın Mübabek Ramazan Ayını kutlarken, her sene bu 
günleri birlikte, kardeşçe, barış ve hoşgörüyle yaşamamızı diledi. 

İskenderun Belediyesi ve AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı’nın

İFTAR YEMEKLERİ 
TOSYALI HOLDİNG 

SPONSORLUĞU İLE BAŞLADI



Tosyalı Holding  53 ←

HABERLER

İftar saatinin gelmesi ve ezanın okunmasıyla birlikte dualar 
edildi, sonra hep birlikte iftar açıldı. 

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu ye-
mekte dualar okundu ve her sene artan huzur ve kardeşlik 
ortamı içerisinde bu ve benzeri organizasyonların tekrar-
lanması dileklerinde bulunuldu. 

Yemeğin ardından ise Anıt Alanı’nın eşsiz güzelliği altında 
sohbetler edildi. 

Tosyalı Holding’in 
sponsor olduğu iftar yemeğine; 

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan 
Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı 

Seyfi Dingil, Tosyalı Holding Enerji Yönetim 
Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Tosyalı Holding 

Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Protokol 
Müdürü Çetin Mutluay, AK Parti İskenderun 
İlçe Başkanı Ayhan Bodur, parti ilçe teşkilat 

yöneticileri ve İskenderun halkı katıldı.
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TOSYALI AİLESİ SOFRASINI 
ŞEHİT VE GAZİ 

AİLELERİYLE PAYLAŞTI

Hatay Valisi Ercan Topaca ve eşi Sevim Topaca’nın 
ev sahipliğinde, şehit yakınları ve gaziler için iftar 
yemeği düzenlendi. 

Tosyalı Holding’in katkılarıyla gerçekleşen iftar yemeğinde 
duygu ve hüzün dolu anlar yaşanırken, Hatay Valisi Ercan 
Topaca, eşi Sevim Topaca, Tosyalı ailesinin büyüğü Hacı 
Pervin Tosyalı ve holding yöneticileri, şehit ve gazi ailelerine 
yakın ilgi ve samimiyet gösterdi. 
 
Ottoman Otel’de düzenlenen iftar yemeğine 121. Jan-
darma Er Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı J. Kur. Alb. 
Erdem Özcan, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, 
İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Turgay Aras, İl Emniyet 
Müdürü Ali Doğan Uludağ, Antakya Belediye Başkanı 
İsmail Kimyeci, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, 
M. Fatih Tosyalı, Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding Enerji 
Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hakan 
Kokusever ve Dernek Üyeleri, şehit aileleri ile gaziler ve 
aileleri katıldı.

TOSYALI AİLESİ ŞEHİT AİLELERİNE SAHİP ÇIKTI
Geniş katılımın olduğu iftar yemeğinde Tosyalı ailesinin 
büyüğü Hacı Pervin Tosyalı ve Vali Topaca’nın eşi Sevim 

TOSYALI AİLESİ SOFRASINI 
ŞEHİT VE GAZİ 

AİLELERİYLE PAYLAŞTI
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Topaca’nın şehit ailelerine yakınlık göstermesi ve onların 
acısını paylaşması gözden kaçmadı.
 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih Tosyalı ve 
Ayhan Tosyalı da iftar yemeği boyunca birçok şehit aile-
siyle bir araya gelerek gösterdikleri ilgi ve yakınlıkla büyük 
takdir topladılar. 

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Hatay Vali-
si Ercan Topaca, eşi Sevim Topaca ve  Tosyalı Holding 
Yöneticileri ile birlikte daha sonra masaları tek tek dola-
şarak davetlilerle sohbet etti ve onların istek ve sorunlarını 
dinledi.
 
Geniş bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen 
gecede Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla 

hep birlikte oruçlar açıldı ve program, İl Müftüsü Hamdi 
Kavillioğlu tarafından yapılan duayla devam etti. 

Antakya Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu eşliğinde ba-
ba-oğul tarafından icra edilen semazen gösterisini ilgiyle 
izleyen davetliler, Antakya Belediyesi Mehteran Takımı’nın 
konseri esnasında ise coşkulu anlar yaşadı. 4 Yaşındaki 
semazenin semahı ise davetlilerden tam not aldı.

ACILARINIZI TÜM YÜREĞİMİZLE PAYLAŞIYORUZ
Yemek sonrası bir konuşma yapan Vali Topaca, rahmet, 
bereket ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı Ramazan ayına 
kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
ederek, “Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle şehitleri-
mizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, min-
net ve şükranla anıyoruz. Acılarınızı sizlerle paylaşıyoruz. 
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Bugün bu toplantıyı tertip etmek, sizlerle birlikte olmaktaki 
gayemiz, bir nebze olsun acılarınızı paylaşmak, onları ha-
fifletmek, sizleri acılarınızdan biraz olsun uzaklaştırmaktı. 
Çok kısa süre önce babası, evladı, kardeşi şehit olan ba-
bamız, annemiz, kardeşlerimiz var. Ama şundan eminiz ki 
şehitler, Cenab-ı Hakk’ın onlara ahirette çok büyük ma-
kamlar vaat ettiği seçilmiş insanlardır. O mertebeye kimse 
ulaşamaz. Nitekim herkes bir şekilde ölümü tadacaktır, 
ancak şehit olmak, şehit annesi, babası, kardeşi, eşi, ço-
cuğu olmak çok büyük bir şereftir.” dedi.

BİZ ŞEHİT AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKAN 
FEDAKAR BİR MİLLETİZ
Türk milletinin şehitlerine, gazilerine ve ailelerine sahip 
çıkan ve onların fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını asla 
unutmayan bir millet olduğunu belirten Vali Topaca, ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Onlar ülkemize sahip 
çıkma uğruna, bu topraklara sahip olma ve çocuklarımıza 
bırakma uğruna hayatlarını feda ettiler. 

Ülkemiz öyle bir coğrafyada ki hiçbir zaman rahat bıra-
kılmıyoruz. Bu son dönemde de çok şehit verdik. Her bir 
şehidimizin ülke savunmasına giderken aklında tek bir şey 
vardı; o da ülkemizi, milletimizin birliğini ve beraberliğini 
korumak, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasını sağlamak. 
İmanımızı, inancımızı korumak,  gelecek neslimizi korumak. 
Şehitlerimiz bu amaçla ölüme gittiler. 

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ
Bizlere düşen görev; şehitlerimizin ölüme gittikleri bu amaç-
ları, ülkemizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin 
tekliğini ve bayrağımızın semalarda dalgalanmasını devam 
ettirecek şekilde hayatımızı düzenlemektir. Allah’a şükür 
milletimiz bunu en güzel şekilde yapıyor. Vatan uğrunda 
ölümü göze alan, Çanakkale ruhunu yaşayan bir gençliğe 
sahibiz. Milletimizin bu imanı ve ruhu devam ettiği sürece bu 
millete kimse el uzatamayacaktır. Dolayısıyla geleceğe gü-
venle bakıyoruz. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
ebediyete irtihal etmiş şehit ve gazilerimizi rahmetle anar-
ken, şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine sağlık ve esenlik 
dileklerimle en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.

BİZLERİ BULUŞTURAN 
TOSYALI AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bu yemeğin organize edilmesinde maddi destek veren 
Tosyalı ailesine de teşekkür eden Vali Topaca, herkesin 
Bayramını da şimdiden tebrik ederek, şehit ve gazi aileleri-
nin kendilerine iletmek istedikleri mesajlar varsa masalarda 
kendileriyle birlikte oturan Vali Yardımcısı, Kaymakam ve 
kurum müdürleri vasıtasıyla ulaştırabileceklerini hatırlatarak 
konuşmasına son verdi. 

Programın sonunda ise günün anısına Belen Kaymakamı 
Abdulaziz Aydın ve gaziler tarafından Vali Topaca’ya, üze-
rine hat sanatıyla ay yıldız motifinin işlendiği Türk Bayrağı 
tablosu hediye edildi.
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
demir çelik sektöründe zirveye nasıl tırmandığını 
Hürriyet’e anlattı;

’BİZ KRİZ FİRMASIYIZ!’
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Hür-
riyet Gazetesi’nde Elif Ergu’nun ‘Cumartesi Sohbetleri’ 
köşesinin konuğu oldu. 

Hürriyet gazetesinde ‘KRİZ BİZİM İŞİMİZ’ başlığıyla geniş 
yer verilen özel röportaj-haberde, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Holding olarak her krizde 
yatırımlarını arttırıp büyüdüklerini söylerken, “Hep ileriye 
bakarım, bugüne kadar krizlerden hiç etkilenmedim.” diye 
konuştu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK
İskenderun’da 9 metrekarelik bir sobacı dükkânından do-
ğan 3.5 milyar dolar cirolu Tosyalı Holding’in Yönetim Kuru-
lu Başkanı Fuat Tosyalı, Hürriyet Gazetesi’nde Elif Ergu’nun 
sorularını yanıtladı. 

Tosyalı keyifli sohbette, “Biz kriz firmasıyız. Her krizde ya-
tırım yaptık. Şimdi de demir çelik tarihinin en büyük yatı-
rımlarını yapıyorum. Hedefim üretimimizi 10 milyon tona, 
ciromuzu 10 milyar dolara ulaştırmak.” dedi.

Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı:

Biz kriz firmasıyız. 
Her krizde yatırım yaptık. 

Şimdi de demir çelik tarihinin 
en büyük yatırımlarını 

yapıyorum. 
Hedefim üretimimizi 

10 milyon tona, 
ciromuzu 10 milyar dolara 

ulaştırmak.

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu 

Başkanı

Fuat Tosyalı:
Hep ileriye bakarım, 

bugüne kadar 
krizlerden hiç 
etkilenmedim.
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, 

Hürriyet Gazetesi’nde ‘Cumartesi 
Sohbetleri köşesinin konuğu oldu. 

Tosyalı sohbette demir çelik sektöründe 
zirveye nasıl tırmandığını anlattı.

TOSYALI HOLDİNG TAM GAZ!

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 5-6 
yaşından bu yana hiç durmadan çalışan bir sanayici. 

Babasının 1952 yılında İskenderun’da 9 metrekarelik dük-
kanında soba borusu üreterek başladığı iş bugün 3 kıtada 
üretim yapan bir sanayi devi doğurdu. Bu başarının altında 
Fuat Tosyalı ve kardeşlerinin imzası var. 

Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik, Anadolu’nun en büyük 
sanayi şirketlerinden biri. Türkiye’nin global demir-çelik 
üreticisi olan Tosyalı Holding’in Cezayir ve Karadağ dahil 
olmak üzere toplam 22 üretim tesisi var. 

2014 rakamlarına göre Tosçelik, Türkiye’deki en büyük 20 
sanayi kuruluşundan biri. Tosçelik, yassı çelikten boru üre-
timine, inşaat demirinden otomotiv ve beyaz eşya çeliğine 
çelik sektörünün tüm ihtiyaçlarını üretiyor. 

2015 yılında 3.5 milyar doların üzerinde ciroya ulaşan Tos-
yalı Holding yatırımlarında asla frene basmıyor. Dakikada 
5 bin metrenin üzerinde boru üreten Tosyalı Holding, 2020 
yılında üretim kapasitesini 10 milyon tonun cirosunu ise 10 
milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. 

“Hep ileriye bakarım, bugüne kadar krizlerden hiç etki-
lenmedim.” diyen Fuat Tosyalı’yla gerçekleşen röportajın 
detayları şöyle;

Kaç yıldır iş hayatının içindesiniz? 
47-48 yıldır iş hayatındayım. Ben kendimi bildiğimden beri 
çalışıyorum. 1961 doğumluyum. Şirketimizin temelini ba-
bam 1952’de atmış.

Nasıl bir ailede büyüdünüz? 
Biz imalatçı bir aileyiz. Babam çıraklıktan itibaren çalışmış. 
Babamın okuma yazması yoktu, 5-6 yaşında çalışmaya 

“İskenderun’dan bir dev çıktı.”

başlamış. Babamızdan farkımız 5-6 yaşında işin yanında 
okula da başlamak oldu. Hem okuduk hem çalıştık. 4 
kardeşiz. En küçüğümüz kız. Ben ve iki erkek kardeşim 
kendimizi bildiğimizden beri çalışıyoruz. 

6-7 YAŞINDA KASA BANA EMANETTİ
Nasıl bir öğrenciydiniz? 
Okulda ortalama bir öğrenciydim ama hep lider ruhluydum. 
Yaptığım işin hep önderiydim. Hep daha iyisini isteyen bir 
yapım var. 
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Kaç yaşında sorumluluk aldınız? 
6-7 yaşında babam kasayı emanet etti. 

O yaşta bir çocuğa nasıl emanet edilir?
Babamın parayla pulla da işi yoktu. Kafasını kaldırmadan 
çalışan biriydi. Çok küçük yaşlarda yanımızda çalışan kal-
faların, çırakların paralarını ben dağıtırdım. 8-9 yaşında 
otobüse biner İstanbul’a gelirdik. Hesabı kitabı ben ya-
pardım, babam pazarlık yapardı. Beraber piştik, işi de 
beraber geliştirdik. 

‘ANARJİK’ Mİ OLACAKSIN?
Ne zaman sorumluluk aldınız?
Liseyi bitirdikten sonra direkt işle uğraştım çünkü İstanbul’a 
gelip okumak istediğimde üniversite ortamının sağ-sol ça-
tışmaları nedeniyle karışık olması ailemin karşı çıkmasına 
neden oldu. Babam “anarjik mi olacaksın başıma?” dedi. 
İstanbul’dan dönüp Afyon’da okumaya gitmek istedim ama 
daha kayıt yaptırdığım gün olay çıkınca tenekeci dükkanına 
geri döndük. 

Biz tenekecilik, sobacılıktan emaye kaplı soba, boru üre-
timine geçtik. 9 metrekarelik bir yerde üretim yapıyorduk. 
Sonra tamamen el imalatıyla emaye üretimine geçildi. 

Biz hep en kötü 
senaryoya hazırlanıyoruz. 
Kötü senaryolara rağmen 

yaşayabilir miyiz değil, 
kâr edebilir miyiz diye 

bakıyoruz. 2015 ve 2016’yı 
yaşamıyorum ben, 2020’de 

sunacağım ürünlerin 
market araştırmasındayım. 
2020’yi yaşıyorum. Japon 

ortaklarımızla ürettiğimiz yeni 
ürünler için daha üretilmemiş 

ürünlerimiz için kontrat 
yapıyoruz.
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Küçük küçük makineler alındı. Askerlikten sonra 9 metre-
karelik dükkandan 36 metrekarelik bir yere geçtik. Büyük 
aşamaydı bu bizim için. 2-3 yıl içinde 125 metrekarelik yere 
geçildi. Küçük sanayi sitesinde yerimiz oldu. 

İSKENDERUN’DAN BİR DEV ÇIKTI
Türkiye’nin dev şirketlerinden birini kuracağınızı hayal 
etmiş miydiniz? 
Biz işi iyi yapmaya odaklandık. İmalatçılıktan sanayiciliğe 
geçmeye karar verdik. İskenderun Organize Sanayi Bölge-
si’de şimdiki Tosyalı Demir Çelik’in bulunduğu yeri aldık. 
1990’lı yılların başıydı. Bizim için sıçrama oldu bu. Küçük 
imalat işini bıraktık, sanayi üretimine geçtik. Tosçelik’i kur-
ma fikri ortaya çıktı. Her sene yüzde 100’e yakın büyüdük. 
1998 yılında Tosçelik üretime girdi. İskenderun’dan çıkan 
Türkiye’nin en büyük 17, 18’inci sanayi kuruluşu olduk.

Her kriz döneminde yatırım yapmışsınız. Şu günler için 
de aynı şeyi söyleyebilirim. Frene basılan bir dönemde 
siz yatırımlara devam ediyorsunuz...
Biz kriz firmasıyız, kriz yöneticisiyiz. O gün bugündür her 
krizde büyürüz. Her krizi iyi yönettik ve her krizde yatırım 
yaptık. Şimdi de demir çelik tarihinin en büyük yatırımlarını 
yapıyorum. 2008 yılında Lehman Brothers krizi patladığında 
Türkiye’nin ilk yassı çelik tesisinin yatırımını yapıyordum, 
şimdi bunun ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görüyo-
ruz. Sanayici geleceği okumalı. 

BİZ HİÇ DAM  OTU OLMADIK
Demir çelik işi yapanlar en zor günlerini yaşarken siz 
ne yapıyorsunuz da etkilenmiyorsunuz?
Doğru, şimdilerde demir çelik şirketlerinin çoğu kırmızı 
bilanço gösteriyor. En yaşlı değilim bu sektörde ama en 
deneyimlilerden biriyim. Bu sektöre en büyük yatırımı ya-
pan aileyiz. Ve hep ilkleri yaptık. Özel sektörün ilk yassı 
çeliğini biz ürettik. 

Bugün için yine Türkiye özel sektörünün madene dayalı çelik 
üretimini biz yapıyoruz. Bilgi ve sermaye birikimi dışında iş 
gücü ve müşteri birikimiz var. Müşterimiz bize çok güvenir. 
Piyasa odaklı düşünmüyoruz. Talepleri görüyoruz, o talepleri 
karşılayacak yatırımlar yapıyoruz. Müşteri önünde hep kon-
jonktürü iyi okumuş ve ona göre ürünler üreten Tosyalı’yı bulur. 

Bizde eskiler dam otu derler. Eskiden damlarda yağmur 
yağar ot çıkar sonra rüzgar eser onlar giderdi. Biz daha 
küçükken de birileri kışın sobacı olur, havalar ısınınca orta-
dan kaybolurlardı. Rahmetli babam “siz işinize bakın” derdi. 
Sektörün iyi zamanlarında birkaç kuruş para bulan “bu işi 
yaparım” diyor ama daha tesisi kurana kadar konjonktür de-
ğişebiliyor. Bu işi bilmek lazım. Makine alıp koymak yetmiyor. 
Çok dramatik hikayeler vardır bizim sektörde. Dünyanın en 
iyi makinelerini alıp da üretim yapamayanlar oldu. 

CEZAYİR’DEKİ EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN BİRİ
Tosyalı Holding, 3’üncü etap üretim tesisi bittiğinde Cezayir’de 
1.3 milyar dolarlık yatırım yapmış olacak. Holding’in Cezayir’e 
yaptığı yatırım miktarı da toplamda 2 milyar doları bulacak.

Neden Cezayir? 
Ben oraya fuara katılmak için gittim. 1995 yılında Cezayir’e ilk 
ihracatımızı yaptık. O dönemde İsrail’e, Amerika’ya, Avrupa’ya 
ihracat yapıyorduk. Cezayir’de bizimle çalışmak isteyen çok 
oldu. Oradaki mevzuat Fransızca, çok zorluk vardı, biz şimdi 
de ortak olduğumuz şirketle çalıştık. 4-5 yıl sonra Avrupa ile 
ticaret anlaşmaları yaptı Cezayir ve Türkiye üçüncü ülke sta-
tüsüne düştü. Biz pazar kaybetmek istemiyorduk, bize yatırım 
teklifi geldi. Büyüme yönünde yeni bir atılıma ihtiyacımız vardı. 
Tosçelik’te de büyüyorduk. Dış pazarda da fırsat arıyorduk. 

Cezayir kolay bir pazar değil. Kendine has hassasiyetleri 
olan bir yer. Cezayir’de Petro-kimyadan sonraki en büyük 
yatırımcıyız.
 
BUGÜNÜ DEĞİL 2020’Yİ YAŞIYORUM
Hem Türkiye’de hem de dünyada sıkıntılar var. Sizin 
sektörünüzde de daralma var. Bu daralmadan etkilen-
miyor musunuz?
Biz rekabetçi yatırımların karşılığını alıyoruz. Böyle zamanlar-
da rakipleriniz düşük teknolojiyle üretim yaptıkları için zorlanı-
yor. Kârlılığın iyice azaldığı dönemlerde bunlar önemli oluyor. 

Bugün Cezayir’de enerji fiyatları ucuz ama orada kurduğu-
muz tesis dünyada en az enerji üreten tesis. Her an orada 
bir kriz olabilir diye düşünerek yatırımı yapıyoruz. Biz hep 
en kötü senaryoya hazırlanıyoruz. Kötü senaryolara rağmen 
yaşayabilir miyiz değil, kâr edebilir miyiz diye bakıyoruz. 2015 
ve 2016’yı yaşamıyorum ben, 2020’de sunacağım ürünle-
rin market araştırmasındayım. 2020’yi yaşıyorum. Japon 
ortaklarımızla ürettiğimiz yeni ürünler için daha üretilmemiş 
ürünlerimiz için kontrat yapıyoruz. Çünkü kaliteli mal isteyen 
müşteri bir kere o ürünün üretildiği teknolojiyi merak ediyor. 
Kaliteye yönelik üretim yatırımı yapıyoruz. 

HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALIŞIRIM 
Hayırsever iş adamı Fuat tosyalı son olarak, “Sabah eza-
nıyla kalkarım. Yürümek dışında spor yapmıyorum. Pazar 
günleri de çalıştığım olur. Çünkü Cezayir pazar günleri 
çalışıyor. 7 gün çalışırım. Dışarıda nasıl bir dünya var bil-
miyorum, ben üreterek mutlu oluyorum. Şu an iki önemli 
iş var. Bizim işler akşamdan sabaha da olmuyor, hep 
uzun soluklu işler...” diyerek, başarısındaki sırrı açıkladı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı: 

Biz kriz firmasıyız, kriz yöneticisiyiz. 
Her krizi iyi yönettik ve 

her krizde büyüdük. 
Her krizde de yatırım yaptık. 

Şimdi demir çelik tarihinin en büyük 
yatırımlarını yapıyorum.
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DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ

Bloomberg HT, Türkiye turu kapsamında İskenderun 
Organize Sanayi Bölgesi’ne konuk oldu. Ekranların 
usta ismi Ali Çağatay’ın canlı yayında sorularını yanıt-

layan, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Başkanı 
Fatih Tosyalı, genel ve yerel konularda demir çelik sektörünün 
geleceğini masaya yatırdı. 

Bölgenin ekonomi notlarını da paylaşan İOSB Başkanı Fatih 
Tosyalı, şehrin ticaret ve sanayi hayatının fotoğrafını çekti.
 
İSKENDERUN OSB’Yİ TANITTI
Bloomberg HT’den canlı olarak yayınlanan ‘Anadolu Notları’ 
programında Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan İOSB Baş-
kanı Fatih Tosyalı, demir çelik sektörünün geleceği hakkında 
önemli açıklamalar yaptı. OSB’de faaliyet gösteren firmaları 
tanıtan Başkan Tosyalı, Türkiye’nin en büyük 500 firması sı-
ralamasında İskenderun’un önemli bir yer tuttuğunu aktardı. 

Enerjinin en yoğun kullanıldığı sektörün çelik sektörü olduğunu 
anımsatan OSB Başkanı ve Tosyalı Holding YK Üyesi Fatih 
Tosyalı, “Enerjiyi hem üretiyoruz, hem tüketiyoruz. Atlas Ener-
ji’nin santrali bölgeye büyük bir katkı sağlıyor. Ayrıca rüzgar 
enerjisi açısından İskenderun’da ciddi yatırımlar mevcut. Enerji 
yatırımı daha çok para getirmez, daha çok ürün satmamıza 
öncülük eder. Türkiye demir çelik sektörü büyük bir gelişim 
sergiledi. Firmalarımız kapasite yönünden, teknoloji yönünden 
gelişti, rekabet edebilir bir konum kazandı. Dünya demir çelik 
üretiminde 9’uncu sıradayız.” diye konuştu.  

“ÖNEMLİ OLAN PAZAR OLUŞTURMAK”
Türkiye’de ihtiyaç duyulan ‘Paslanmaz Çelik’ üretimi hakkında 
da konuşan İskenderun OSB Başkanı Fatih Tosyalı, “Firmalar 
ekipman açısından hazır. Ancak üretmek mesele değil, önemli 
olan tüketimini sağlayacak pazar oluşturmaktır.” dedi.

Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki Tosyalı Toyo yatırımına da 
değinen Tosyalı, “Japon dostlarımızla ortak bir yatırımla soğuk 
sac ve teneke üretimine giriyoruz. İnşallah 2017 Mart ayında 
üretime başlamış olacağız. Bu önemli yatırım, Türkiye’nin 
yaklaşık 1 milyar liralık cari açığını kapatacak.” açıklamasında 
bulundu. Ham madde konusuna da değinen Tosyalı, “Demir 
çelik, hurdaya ve demir cevherine dayalı üretim sağlıyor. Ark 
ocaklı tesislerimiz var. Zaman zaman hurdayla çalışanlar re-
kabetçi oluyor, zaman zaman da cevherden üretim yapanlar 
rekabetçi oluyor. Dönemsel bir değişim gösteriyor. İmkan olsa 
her ikisini de değerlendirmek isteriz.

“YEREL YÖNETİMLER KANUNU’NDA 
BİR ÇALIŞMA YAPILABİLİR”
Geri dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Çevreyi korumak adına 
da buna ihtiyacımız var. Örneğin Yerel Yönetimler Kanunu’nda 
bir çalışma yapılabilir. Dünya piyasalarıyla rekabet etmek adına 
dolaşmadığımız yer kalmadı, üretimimizi kısmamak uğruna 
koşturmadığımız ülke yok. Çabamız sürüyor. Arzu edilen ra-
kamlara ulaşmayı umut ediyoruz.” diye konuştu.
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Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Os-
maniye Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Şerif 
Tosyalı ile Osmaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat Teke Bloomberg HT’de yayınlanan Çıkış Yolu 
adlı programına konuk oldular. 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde canlı olarak gerçek-
leştirilen ve Murat Başkan’ın hazırlayıp sunduğu programda 
Türkiye’de gençliğin ve dinamizmin simgesi haline gelen Tos-
yalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Osma-
niye Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim potansiyeli ve Tosyalı 
Holding’in başarısını, ayrıca yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Osmaniye, Osmaniye Sanayi Bölgesi ve Tosyalı Holding
Bloomberg HT’de
Üretim ve gelişme anlamında Türkiye’de en çok konuşulan 
şehirlerin başında gelen Osmaniye ve Osmaniye Sanayi 
Bölgesi Bloomberg HT’de ele alındı. 

Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmaniye Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, Osmaniye OSB’nin 
bu başarı seviyesine gelmesinin ana hatlarını anlattı.
 
Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, 
program sunucusu Murat Başkan’ın tüm sorularına geniş 
ve ayrıntılı olarak cevap verdi. 

Tosyalı Holding sektörde ciddi bir üretici ve küresel bir 
finansal oyuncudur
İlk olarak Tosyalı Holding’in üretimleri hakkında bilgiler veren 
genç ve başarılı iş adamı Şerif Tosyalı, Tosyalı Holding’in 3 
kıtada, 6 noktada ve 20 farklı tesiste üretim gerçekleştirdiğini 
ifade etti. Hem bölgesel, hem de küresel olarak stratajilerini 
uygulamış durumda olduklarını kaydeden Şerif Tosyalı, bu 
stratejilerinin sektörde kendilerini ciddi bir üretici konumuna 
getirdiğini, finansal olarak da küresel oyuncu konumuna 
geldiklerini aktardı.
 
Tosyalı Holdin’in 70 yıllık bir serüveni olduğunu vurgulayan 
Şerif Tosyalı, “70 yıl önce bir baba ile 3 evladının, başlatmış 
olduğu imalat serüveni, bugün 10 bin kişilik bir organizas-
yona dönüşmüştür. Ben de bu ailenin bir evladı olarak ça-
lışmaya devam ediyorum. İşimizi daha iyi yapmak daha iyi 
seviyelere gelmek için daha çok okuyoruz. 

Demir çelik sektörü kendi içinde ayrı dinamikleri olan bir 
sektördür. Sektör ile ilgili herşeyi bilmeniz ve tüm bedeninizle 
o işe sarılmanız gerekiyor. Dedemizin bize öğrettiği algıyla 
hakikaten işimize sımsıkı sarılmış durumdayız.” dedi. 

“BİZ BEDENİMİZ VE RUHUMUZLA 
İŞİMİZE SARILIYORUZ”

Türkiye’de başarısıyla gençliği ve dinamizmi temsil eden 
Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmaniye Organize Sanayi 

Bölgesi Başkanvekili Şerif Tosyalı, Bloomberg HT’de Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ve Tosyalı Holding’in başarısını anlattı.

Osmaniye tarım ve hayvancılık 
üzerine kümelenmiş bir bölgeydi. 

Sanayileşme kültürünü 
elde etmesi bir hayli zor oldu. 
Ama bugün bu tesisten çıkın, 
hangi tesise giderseniz gidin, 

her tesisin AR-GE merkezi var. 
Bu merkezde çok ciddi mühendis 

topluluğu söz konusudur.
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En temiz OSB olarak Çevre Bakanımızından ödül aldık
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin çevreye de çok 
duyarlı bir yer olduğunu kaydeden Şerif Tosyalı, “Zaten biz 
de bunu geçen sene en temiz OSB olarak Çevre Bakanımı-
zından ödül olarak taçlandırdık. Bu bizi çok mutlu etti. Ciddi 
bir emek harcıyoruz. Bu emeğin de karşılığını alıyoruz. Tabii 
şirket bazında marka olmayı başarmış bir şirketiz. Marka ol-
mak için seçilebilir olmak lazım. Seçilebilir olmak da çevresel 
yatırımları gerektiriyor. Gerçekten biz çevreye çok duyarlı bir 
OSB ve şirketiz.” dedi. 

Toyo-Kohan dış açığı kapatacak stratejik bir yatırımdır
Tosyalı Holding’in Toyo-Kohan ortaklığı ile ilgili yatırımından 
da bahseden Şerif Tosyalı, bu yatırımın 2012  yılına dayan-
dığını kaydetti. 

Geçen sene yatırıma başladıklarını vurgulayan Tosyalı Hol-
ding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, “Çok stratejik 
ve ülkemizin dış açığını kapatacak bir yatırım. Bu yatırımın 
tamamlanmasıyla birlikte otomotiv, beyaz eşya, elektronik 
endüstrisi, ambalaj sanayi, Osmaniye’ye özgü olan zeytin-
yağı ve fıstık gibi ürünlerin paketlenmesi buradan çıkacak 
ürünlerle mamule dönüşecek. Biz ambalaj endüstirisinde 
de gerçekten önemli bir mamül üretmiş olacağız. Yaklaşık 
600 milyon dolarlık bir yatırım. Kaybedecek za-
manımız yok. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 
de birinci sınıf malzemeyi çıkarmış olacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde üreti-
len ürünler ve istihdamı ile ilgili de bilgiler veren 
Tosyalı, OSB’de 15 bin kişinin istihdam edildiğini 
söyledi. Dorse imalatında da önemli bir noktada 
olduklarını vurgulayan Tosyalı, “OSB katma de-
ğerli ürünlerin de üretildiği bir yer. Türkiye’nin bir 
çok yerinde boru profili üretiliyor ama, burada 
üretilen borular, Amerika’nın kaya gazı sonda-
jı olarak kullanılıyor. Yine asrın projesi olarak 

adlandırılan TANAP boruları burada üretiliyor. 
İplik endüstrisinde de yine söz sahibiyiz. 

Sanayileşme kültürünü elde etmesi zor oldu
Osmaniye tarım ve hayvancılık üzerine küme-
lenmiş bir bölgeydi. Sanayileşme kültürünü elde 
etmesi bir hayli zor oldu. Ama bugün bu tesisten 
çıkın, hangi tesise giderseniz gidin, her tesisin 
AR-GE merkezi var. Bu merkezde çok ciddi mü-
hendis topluluğu söz konusudur. Yakında tek-
nokent kuracağız. Entelektüel sermayeyi genç 
anlamda şehrimize çekeceğiz. Ülke dışından da 
gençlerimizi yetiştirmek üzere birikimli sermayeyi 
getirmek istiyoruz. Burada çok şeyleri hep birlikte 

çalışarak başaracağız.” diye konuştu. 

Demir çelik sanayicisiyseniz tüm bedeninizle, 
ruhunuzla işinize sarılmanız gerekiyor
Tosyalı Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı 
son olarak program sunucusu Murat Başkan’ın “Tüm bun-
ları nasıl başardınız” sorusu üzerine örnek bir yanıt vererek, 
“Demir çelik sanayicisiyseniz tüm bedeninizle, ruhunuzla 
işinize sarılmanız gerekiyor. Türkiye’de demir çelik anlamın-
da güzel işler yapılıyor. Fabrika sahibi birçok yabancı şirket, 
bizim ulaşabildiğimiz başarılara ulaşamamış durumda. Çok 
şükür biz bunları hem bölge, hem de şirket olarak başarmış 
durumdayız.” dedi. 

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke ise 
programda Osmaniye’nin potansiyel yapısını değerlendirdi. 

Teke, Osmaniye’nin yatırım teşviği programına alınmasının 
bölgeye büyük bir ivme kazandırdığını kaydederek, “Os-
maniye kültür, tarım, turizm ve sanayi şehri oldu. Biz tarımı 
bırakmadık. Tarıma dayalı sanayilerimizi geliştiriyoruz. Tür-
kiye’de fıstık üretiminin %95’i Osmaniye’de pazarlanıyor, 
yine %50’si Osmaniye’de üretiliyor. Aynı şekilde soya ve 
mısır üretiminde de öncüyüz. Tarımla alakalı diğer mese-
lelerden biri de zeytincilik. 

Önümüzdeki zaman zarfında tarıma dayalı organize sa-
nayimizi de geliştirerek, ülkemize daha da fazla katkıda 
bulunacağız.” dedi. 
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Türkiye’nin hayırsever şirketlerinden Tosyalı 
Holding, Tosyalı Toyo markasıyla kadın sporcuları 
destekliyor. 

2017 yılında faaliyete geçecek Tosyalı Toyo’nun ana spon-
sorluğunu üstlendiği Osmaniye Kadın Basketbol Takımı, 
bu sezon 1’inci ligde fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi olarak sosyal sorum-
luluklarını da unutmayan Tosyalı Holding, bu kez de saha-
larda yerini almaya hazırlanıyor. 

Eğitim, sosyal yaşam ve sağlık alanında yaptığı başarılı 
sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin “Gönlü Zengin” 
şirketleri listesinin en üst sıralarına yerleşen Tosyalı 
Holding, kadın sporcuları desteklemek için çok başa-
rılı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sadece 2014 
yılında 107 milyon TL’lik kurumsal sosyal sorumluluk 

 

TOSYALI-TOYO 
POTANIN MELEKLERİNE 

SPONSOR OLDU
2017 yılında faaliyete geçecek 

Tosyalı Toyo’nun ana sponsorluğunu 
üstlendiği Osmaniye Kadın Basketbol 

Takımı, bu sezon 1’inci Ligde 
fırtınalar estirmeye 

hazırlanıyor.

Türkiye’nin global çelik üreticisi 

TOSYALI HOLDİNG
sporda da sahaya çıkıyor
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yatırımıyla Türkiye’nin en hayırsever 4’üncü şirketi olmayı 
başaran Tosyalı Holding, Tosyalı Toyo Çelik AŞ marka-
sıyla Osmaniye Kadın Basketbol Takımı’nın ana spon-
sorluğunu üstlendi. Bu sezon 1’inci Ligde Tosyalı Toyo 
Osmaniye Kadın Basketbol takımı olarak mücadele vere-
cek olan takım, bölgesinin yanı sıra şirketin de gururu ol-
mayı hedefliyor.  

GÖZLER OSMANİYE’DE OLACAK 
2017 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan, Türkiye’nin ilk 
ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli yassı çeliğini 
üretmeye hazırlanan Tosyalı Toyo Çelik AŞ böylece sektö-
ründe bir ilke daha imza atarak örnek oldu. 

Önümüzdeki sezon yapılacak müsabakaların, 2014 yılında 
yine Tosyalı Holding'in Osmaniye’ye kazandırdığı 3 bin ki-
şilik "OSMANİYE TOSYALI ARENA"da oynanacağının altı-
nı çizen Fuat Tosyalı, “Tüm basketbol severlerin gözü bu 
sezon Osmaniye’de olacak. Taraftarlarımız iyi günde de 

kötü günde de Tosyalı Toyo Osmaniye Kadın Basketbol 
Takımının yanında olacaktır.” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ 
KADINLAR TARAFINDAN YAZILIYOR 
Demir-çelik sektörünün lider ve öncü firması olarak kadın 
sporcuları desteklemelerinin kendileri için ayrı bir önem ta-
şıdığını vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, “Sosyal sorumluluk bizim için en az ticari başa-
rımız kadar önem taşıyor. Bu vizyonla eğitim, sosyal yaşam 
ve sağlık alanında önemli projelere imza atmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.” dedi. 

“Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman önceliği bölge-
mize veriyoruz” diyen Tosyalı, “Kadınlar Türkiye’nin geleceği. 
Kendine güveni tam ve güçlü kadınları desteklemenin aynı 
zamanda ülkemize yapılmış bir yatırım olacağına inanıyoruz. 
Bu nedenle bir demir-çelik firması olarak kadın sporcuları des-
tekleme ve bu konuda örnek olma kararı aldık.” diye ekledi.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Metal 
Sektörü Paneline katılan Tosyalı Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir çelik üretiminin, ülkelerin 
kalkınmışlığını gösterdiğini ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesi 
tarafından Metal Sektörü Paneli düzenlendi. CBÜ Sinema 
Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Hüse-
yin Aktaş’ın yaptığı panele Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Doç. Dr. Erbil Kalmış ve akademisyen Prof. Dr. 
Ahmet Türk konuşmacı olarak katıldı.  

Panelde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, demir çelik üretiminin ülkelerin kalkınmışlığını 
gösterdiğini belirterek, “Paslanmaz çelikle ilgili ülkemizde nasıl 
üretiriz diye hayalimiz var. Ama Türkiye’deki tüketim orta ölçekli 
bir çelik tesisini tüketecek kadar bile seviyeye ulaşamadı. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı öğrencilerle buluştu; 

‘DESTEK OLURSA, SEKTÖR GELİŞİR’

MANİSA
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Yoksa ülkemizde çelik üreticileri, kamunun yönlendiricileri 
bu konunun üzerinde sektörü daha ileriye taşımak için ça-
lışıyorlar.” diye konuştu.  

KIRMIZI BİLANÇO VERMEYEN YOK
Avrupa Birliği sürecinin birçok sanayi kolunun önünü tıkayan 
engeller getirdiğini savunan Tosyalı, “Türkiye’de hızlı şekilde 
AB’ye girmek için yasal düzenlemeler yapılıyor. Bir yandan 
çok iyi ama bir yandan da daha yürümeye yeni başlayan, 
yeni ayaklanan bir çocuğun önünü birçok şeyle kesmek gibi. 
Daha koşmaya başlamamış birçok sanayi dalının önünü 
tıkayan engeller getiriyor. Mesela çelik endüstrisine 1990 
yılından bu yana hiçbir destek verilemiyor. Destek almayan 
bir endüstri kendini nasıl geliştirecek? Özellikle son 2 yıldır 
Çin’deki dampingli mallara karşı Avrupa Birliği’ni bırakın Pa-
kistan bile destek veriyor. Ülkedeki sanayicinin işçiye vereceği 
maaşa kadar her şeyi devlet belirliyor. Dünyada çelik üreticisi 
olup da kırmızı bilanço vermeyen yok. Çin üreticileri tamamı 
zarar açıkladı ve batıyorlar. Bütün bunların yanında da ayakta 
durmaya çalışmak lazım. Yeni yatırımlar yapmak lazım” dedi. 

İHRACAT ARTIŞ TRENDİNDE
Türkiye’nin nisan ayındaki çelik ihracatının miktar bazın-
da artışını, ancak değer bazında yüzde 32’lik düşüşünü 
yorumlayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Bizim için önemli olan miktarın düşmemesidir. 
Demir çelik uluslararası fiyatları son 1 yıldır dalgalanma 
halinde. Ama önümüzdeki aylarda bu rakamın yüksele-
ceğini öngörüyoruz. Nisan ayındaki rakamlar daha önce 
yapılmış bağlantıların ihracatları. Ama içinde bulunduğumuz 
ay ve sonraki aylarda ihracat rakamının artarak devam ede-
ceğini öngörüyoruz. Çünkü konjonktür şu anda yükselme 
trendinde. Bunun da ihracata olumlu yansıyacağını düşü-
nüyorum.” diye konuştu.

Fuat Tosyalı:
Paslanmaz çelikle ilgili 
ülkemizde nasıl üretiriz 

diye hayalimiz var. 
Ama Türkiye’deki tüketim 

orta ölçekli bir çelik tesisini 
tüketecek kadar bile 
seviyeye ulaşamadı. 

Ülkemizde çelik üreticileri, 
kamunun yönlendiricileri 

sektörü daha ileriye 
taşımak için çalışıyorlar.
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TÜRKİYE’NİN 
“GÖNLÜ ZENGİN” 

LİSTESİNDE 

4’ÜNCÜLÜK YİNE 
TOSYALI HOLDİNG’İN 

OLDU!

Capital Dergisi 
tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan 

“Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” 
araştırmasına ikinci kez katılan 
TOSYALI HOLDİNG, 

listede 4’üncü sıradaki yerini bu yıl da 
korumayı başardı.

Hayırseverler dünyanın her ye-
rinde bütçeleri oranında bölge-
lerinde ya da global anlamda 

yatırımlarını hayata geçiriyor. 

Türkiye’deki iş insanlarının neredey-
se hepsi bağış, burs, hayır, okul yapı-
mı gibi yöntemlerle kazandıklarının bir 
bölümünü topluma geri veriyor. 

SONUÇLAR AÇIKLANDI
Capital Dergisi, bu konudaki farkındalığı 
artırmak amacıyla 4 yıldır gerçekleştir-
diği “Gönlü Zengin İş İnsanları” araş-
tırmasının sonuçlarını açıkladı.  

Bu yıl yarışmaya ikinci kez katılan 
Tosyalı Holding, grup olarak 2015 yı-
lında yapılan 113 milyon TL’lik sosyal 

sorumluluk yatırımlarıyla listenin 4’üncü 
sırasındaki yerini korumayı başardı. 

ÖNCELİĞİMİZ BÖLGEMİZ 
Önümüzdeki yıllarda da sosyal sorum-
luluk yatırımlarının devam edeceğini be-
lirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu memnuniyet 
verici başarının sürmesi en büyük te-
mennimizdir.” dedi. 

Fuat Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sosyal sorumluluk bizim için en az ti-
cari başarımız kadar önem taşıyor. Bu 
vizyonla eğitim, sosyal yaşam, spor 
ve sağlık alanında önemli projelere 
imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sosyal sorumluluk projelerine oldukça 
yüklü bir bütçe ayırıyoruz ve çalışma-
larımıza sınır koymuyoruz. 

Bu alandaki önceliğimizi kendi bölgemi-
ze veriyoruz. Bölgemizde insanlarımızın 
ihtiyaç duyduğu, yokluğu hissedilen ko-
nularda harekete geçiyoruz. Bu düşün-
cemizle yola çıkarak bölgemize ve ülke-
mize destek olmaya devam edeceğiz.

Capital Dergisi tarafından iş insanlarının 
yaptıkları bağışlar baz alınarak yapılan  
çalışma, çok önemli bir misyonu yerine 
getiriyor. Araştırmaya bu yıl ilk kez katılan 
birçok hayırsever iş insanı bulunuyor. 

2015 yılında yapılan sosyal sorumluluk 
yatırımlarına göre hazırlanan listede ilk 
3 sırada sırasıyla Doğuş Holding, Koç 
Holding ve Fiba Holding yer alıyor. Tos-
yalı Holding’i ise yine sırasıyla Anadolu 
Grubu, Sanko Grubu, Rönesans Hol-
ding ve Borusan Holding takip ediyor. 



www.tosyaliholding.com.tr
tosyalı-algeria@algeria.com
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TRT Haber’de Elif Saygılıer’le “İşten İçten Sohbet-
ler’in konuğu olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, 48 yıllık meslek hayatında 

başarılı olmanın sırlarını anlattı. 

Keyifli geçen programda, Elif Saygılıer’in sorularını yanıt-
layan Hayırsever İşadamı Fuat Tosyalı, “Zenginler listesi 
beni ilgilendirmiyor. Gönlü zenginler listesinde rekabete 
varım. Keşke birinci olsam” diyerek, gönül zenginliğinin 
öneminden sözetti.

Keyifli geçen program da Saygılıer’in sorularına içtenlikle 
cevap veren Tosyalı, “Bizler eski sanayici sayılıyoruz. 5 
yaşında ilkokula başlattılar. Dükkanı hatırlıyorum da, okulu 
hatırlamıyorum. Kardeşlerimle birlikte 9 metrekare dükkan-
da bir baba, üç kardeş işe başladık. Bize annem de yardım 
ederdi. Hava serinledi mi, soba dükkanında yoğun işler 
olurdu. İşlerimiz yetişmezdi. 7/24 tek bir işimiz vardı, o da 
imalat...” diyerek geldiği zorlu yolları anlattı.

BİZ KALİTE VE GÜVENE İNANIYORUZ
Hayırsever iş adamı Tosyalı açıklamalarına şöyle devam 
etti; “Babam çalışmayı çok severdi, imalatı, üretimi... 
Kafasını kaldırmazdı, nefes almadan çalışırdı. Şehrin en 
merkezi yerinde, eliyle tüm işleri yapardı. 

Müşteriyle konuşurken bile üç kelime konuşurdu. Bizler 
de o günden bu yana pazarlamayı çok sevmeyiz. Bizler 
kalite, güvene inanıyoruz. Mutlaka alıcısı olur. Babamla 
aynı yoldayız. 

Ben liseyi bitirince el imalatını bitirmek istedim, makinalaş-
maya yöneldim. İşi geliştirdik, şirketleştik. Hep önümüze 
baktık. İşyerimizi büyüttük, askerden sonra 36 metrekareye 
çıktık. Sonra 125 metrekare derken, arkası arkasına, dükkan 
dükkan, işyerimizi ve üretimlerimizi büyüttük.”

MUAZZAM BİR BAŞARI ÇİZGİSİ YAKALADIK
Erdemir’e talip oldukları günleri de anlatan Tosyalı, “Satış 
ihalesine girmeden önce, mesleğe ilk başladığımız gün-
lerde bir bobin saçı işlemek 1 sene sürerdi. Fakat daha 
sonra makinalaştık, 5-10 sene sonra, yeni şirketler kurduk. 
İsdemir’in kütük demir müşterisi olduk. 

Yeni ihtiyaçlar doğdu. Dünyanın, Türkiye’nin ihtiyaçları 
değişti. Bizler de Tosçelik’i öyle bir yere getirdik ki, her ay 
40-50 bin ton yassı çelik tüketir noktaya getirdik. Muazzam 
bir başarı çizgisi yakaladık. 

Bizler de tedarikler açısından Erdemir’e, konsorsiyum ile 
yöneldik. Stratejik bir karar vermemiz gerekiyordu. 

Fuat Tosyalı, TRT Haber’de 
Elif Saygılıer’in konuğu oldu;

“GÖNLÜ ZENGİNLER LİSTESİNDE 
REKABETE VARIM”
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Büyük riskler aldık. O vakit Amerika’da 2008 krizi yaşandı. 
Dalga dalga Avrupa’nın da etkilendiği bir kriz yaşandık. 
Biz böyle bir süreçte hiç düşünmeden 1 milyar dolarlık bir 
yatırıma başlamıştık.” dedi.

KRİZ VAR DİYEN TELLALLARA 
EN GÜZEL CEVABI TOSYALI VERDİ
Araya giren Elif Saygılıer de, “Dönemin Başbakanı (Cum-
hurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan bu büyük eserinizin 
açılışında ‘Kriz var diyen felaket tellalarına en güzel cevabı 
Tosyalı Ailesi verdi’ demişti. Yatırımınız gerçekten gurur 
verici.” dedi.

Fuat Tosyalı ise, “Bu bizim için gurur nişanesi oldu. O vakit 
çok eleştiriler vardı. Krizin Türkiye’ye yansımaları konuşulu-
yordu. Biz 20 ayda çok kısa sürede bu yatırımı demir çelik 
tarihinde bir rekorla tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız 
o gün açılışta bu güzel ifadeyi paylaştı. Hakikaten krizin 
Türkiye’de olmadığını, gerçek yatırımcının kriz söylentile-
rine aldırmadan yeni olanakları paylaştığımızı anons etmiş 
oldu.” dedi.

ŞAHSİ SERVETLER PEŞİNDE KOŞMADIK
Tosyalı, “Bizim kardeşler olarak aramızda hiçbir problem 
olmadı. Biz aynı tezgahta büyüdük, biz bu yatırımlarda lig 
atlıyoruz. Bu yatırımlar ciddi kredibilite gerektiriyor. Normal-
de bir üretici sanayiciyken, sıvı çelik üreticisi oluyorsunuz. 
Bu işi yaparken krediye ihtiyacınız var. 

Çok şükür öz kaynakları güçlü bir şirketiz. Bütün kazancı-
mızı şirketimizde tuttuk. Şahsi servetler peşinde koşmadık, 
heves de etmedik. O sermaye gücümüz, yatırımlardan 
başarıyla çıkmamıza vesile oluyor. Bizler insan kaynağı 
ve iş gücü kalitesine de inanıyoruz, olmazsa olmazımızdır. 
Çok başarılı bir ekibimiz var. Bu işin ruhunu biliyoruz ama 
mühendisliğini bilmiyoruz. Bizim mühendislik ve yönetici 
kadromuz çok başarılı. Türkiye’ye baktığmıız zaman tek 
başımıza sektördeki bütün rakiplerimizin toplamı kadar 
üretim yapan bir çelik boru üreticisiyiz. 

Öte yandan 2 milyon tonun üzerinde yassı çelik üretiyo-
ruz. TANAP gibi asrın projesinin tek başına en büyük te-
darikçisiyiz. Her gün bin tonun üzerinde boru veriyoruz. 

Bu sadece bir proje. Çeliğini de üreten dünyadaki birkaç 
üreticiden biriyiz. Sıfırdan çeliğini üreten, borusunu üreten 
komplike bir mekanizmayız.” İfadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇELİK ÜRETİCİLERİYLE 
REKABET EDEBİLİRİZ
Çin’in olumsuzluklarını da anlatan Tosyalı, “Serzenişimiz 
var. Şu an itibariyle yaklaşık 20 yıldan bu yana demir çelik 
sektörü teşvik edilmiyor. Devletimizin Avrapa’ya taahhüdü 
var. Tamam biz rekabet eder durumdayız. Ancak, ayrı 
bir şapkam daha var, TÇÜD Başkanıyım. Gerçek şu ki, 
biz bütün dünyadaki çelik üreticileriyle rekabet edebiliriz. 
Ama bizim rekabet edebilmemiz için, devletimizin de, 
dış ülke devletleriyle rekabet etmesi gerek. Çinli üreti-
ciler kendi devletlerinden her türlü teşviği alıyor. Biz de 
yok!” dedi.

TÜRKİYE GELİŞİYOR, BÜYÜYOR
Cezayir yatırımlarını da anlatan Tosyalı, “Türkiye gelişiyor, 
büyüyor.Sektör sürekli yenileniyor. Yüksek katma değerli 
teknoloji gelişiyor. Zaten Japon ortaklarımızla böyle bir ya-
tırımımız var. Cezayir yeni gelişiyor. İleri teknoyoji ihtiyacı 
yok. Bizim çok usta olduğumuz alanlarda gelişmeler var 
ki, bizler de bu konuda tecrübelerimizi ortaya koyuyoruz. 

2013 yılında yine sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu, 
sağolsun geldi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en büyük 
yurt dışı yatırımının açılışını yaptı. Muazzam bir açılış oldu. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci bir yatırımımızın da temelini 
attı. Bugün 3. Etap yatırıma da başladık.” diye konuştu.

KALICI ESERLER PEŞİNDEYİZ
Yoğun iş temposunu da anlatan Tosyalı, “Bir enerjik öm-
rümüz var. Sürekli yurt dışına gidip, geliyoruz. Şurada bu 
enerjiyle 3-5 yılımız daha var belki de...

Elif Saygılıer:
Dönemin Başbakanı 
(Cumhurbaşkanı) 

Recep Tayyip Erdoğan 
bu büyük eserinizin açılışında 

‘Kriz var diyen felaket tellalarına 
en güzel cevabı 

Tosyalı Ailesi verdi’ demişti.
Yatırımınız gerçekten 

gurur verici.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı: 

Çok şükür öz kaynakları güçlü bir şirketiz. 
Bütün kazancımızı şirketimizde tuttuk. 

Şahsi servetler peşinde koşmadık, 
heves de etmedik. 

O sermaye gücümüz, yatırımlardan başarıyla 
çıkmamıza vesile oluyor. 

Bizler insan kaynağı ve iş gücü kalitesine de 
inanıyoruz, olmazsa olmazımızdır.
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Ben bu zamanı spor ve tatil yaparak harcamak istemiyo-
rum. Biz kalıcı eserler peşindeyiz. Bize inanan, güvenen, 
kümelenen 6-7 bin, bu seneden sonra 10 bini bulacağımız 
istihdamımız var. Durum böyleyken, vaktimi üretimle geçir-
mek istiyorum. Bu beni ve ruhumu dinlendiriyor. 

Hayırsever yatırımlara da değinen Tosyalı, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız, o vakit Osmaniye tesislerindeki açılışında 
‘Size burada sosyal proje yapmak düşer’ demişti. Bir okul 
ve spor salonu ihtiyacı vardı, hemen Tosçelik Sosyal Bi-
limler Lisesi, özel projeli Tosyalı Arena adı altında Kapalı 
Spor Salonu yaptık. 

Biz bunları yaptıktan sonra sporda güzel gelişmeler oldu. 

Başarılı olan Osmaniye Kadın Basketbol takımına sponsor 
olduk. Takımın adı Tosyalı Toyo oldu.” dedi.

ÇEVREYE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ
Çevreye çok önem veren bir şirket olduklarını kaydeden 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Dün-
yada belki bir ilk, fabrikamızın çatısı 250 bin metrekare 
ebatta. Bu çatının tamamını güneş paneliyle donattık. Enerji 
ihtiyacımızın yüzde 25’ini karşılamış olacağız.” şeklinde 
konuştu.

SAYISINI ŞAŞIRACAĞIMIZ ESERLERİMİZ VAR
Hayırsever yönüyle önemli toplumsal katkılarda bulunan 
Tosyalı’ya ‘Gönlü Zenginler’ listesinde ön sıralarda yer 
almasıyla ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi; “Zenginler 
listesi beni çok ilgilendirmiyor. Ama gönlü zenginler liste-
sinde rekabete varım. Orada keşke elimden gelse birinci 
olabilsem. Yarışta hep olacağım. Olduğum sürece de her 
katkıyı sağlayacağım. Bu bizim hayat düsturumuz. 

Gençliğimde falanca ‘Ağa’ denilen isimler, zenginler var-
dı. Servetleri parçalandı gitti. Tahta sandukada ebediyete 
intikal ettiler. İsimlerini bile hatırlamam. Ama bazı zengin-
ler var ki, eserleri unutulmuyor. Mesela, bir olay beni çok 
etkiledi. Allah rahmet eylesin, Sakıp Sabancı’nın cenaze-
sini hiç unutamamam. Tanımazdık, ama on binlerce kişi 
arkasından dua ediyordu. Biz İstanbul’a gelene kadar, her 
yerde eseri vardı. 

Rahmetli Vehbi Koç da öyle. Türkiye’nin birçok yerinde çok 
büyük eserleri vardır. Bunlar bizi çok etkiledi. O zaman, ‘Be-
nim de sayısını şaşıracağım eserlerim olacak mı?’ derdim, 
bugün Allah’a çok şükür sayısını şaşıracağımız eserlerimiz 
var. Hatta bugün de yeni eserler için inşaat halindeyiz”.

Fuat Tosyalı:

Sakıp Sabancı’nın cenazesini 
hiç unutamamam. Tanımazdık, 
ama on binlerce kişi arkasından 
dua ediyordu. Rahmetli Vehbi 
Koç da öyle. Türkiye’nin birçok 

yerinde çok büyük eserleri 
vardır. Bunlar bizi çok etkiledi. 
O zaman, ‘Benim de sayısını 
şaşıracağım eserlerim olacak 

mı?’ derdim, bugün Allah’a çok 
şükür sayısını şaşıracağımız 

eserlerimiz var. 
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TOSYALI Algerie 
ile 

Oran Çalışma Grubu 
Arasında 

Sosyal Proje Anlaşması

Oran Mesleki Eğitim Müdürlüğü ve TOSYALI Algerie 
arasında sözleşme imzalandı.

Yakın zamanda 2.200 kişiye istihdam olanağı sunulacak.

Oran vilayeti Mesleki Eğitim ve Formasyon Müdürlüğü 
ve demir çelikte uzman TOSYALI Algerie arasında, 
TOSYALI Algerie’nın Bethioua’da bulunan merkez 

ofisinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed El 
Ghazi’nin katılımıyla bir sözleşme imzalandı. 

Karşılıklı imza altına alınan sözleşme, Türk şirketi Tosyalı Alge-
ria’nın Bethioua’da gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni demir çelik 
tesisi için formasyon ve personel yerleştirme konularını içeriyor. 

Mesleki Eğitim Müdürlüğü ve Tosyalı Iron Steel Industry ara-
sında yapılan imza töreni, Oran Valisi Abdelghani Zaalane, 

çalışma ve sosyal güvenlik sektörü çalışanları ve Oran vilayeti 
yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Oran vilayeti Çalışma Müdürü Kessal Hamid, bu sözleşme 
gereğince kalifiye iş gücü gerektiren bu mega projenin ihti-
yaçlarını karşılayabilmek için Bethioua ve Arzew’deki eğitim 
enstitülerinde 2.200 kişilik yer açılacağının altını çizdi ve Tosyalı 
Algerie’nın “filmaşin” üretim tesisinde 332 genci yerleştirdiğini 
ve bunun da personelinin %62’sini oluşturduğunu hatırlattı.  

Tosyalı Algerie, bu yatırım sayesinde 2.200‘ü dolaysız olmak 
üzere toplamda 3.500 kişiye istiham sağlanacağını açıkladı. 
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B ilgi Teknolojilerinin ve Web Tabanlı Uygulama-
ların Muhasebe ve Denetime Etkisi isimli panel 
Osmaniye’de gerçekleştirildi. 

Web tabanlı uygulamaların günümüz muhasebe sistemin-
de kullanılması ve idare yönünden denetimdeki etkileri-
nin örnekleriyle açıklandığı panel Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi ev sahipliğinde, Osmaniye Valiliği, Osmaniye 
Organize Sanayi Bölgesi, TOSYALI Holding, Osmaniye 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Büyük 
Osmaniye Oteli ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası 
sponsorluğunda gerçekleşti.  

Panel; Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Rektör 
Yardımcıları, 20 farklı üniversiteden katılan çok sayıda 
akademisyen ve iş adamları eşliğinde yapıldı. 

Geniş katılımlı panelin açılış konuşmalarını Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zeynep Türk 
ve MÖDAV Başkanı Prof. Dr. Beyhan Marşap yaparken, 
panel başkanlığını Prof. Dr. Nalan Akdoğan yürüttü. 

Panelistler Ozan Gülhan (BDDK Bankacılık Başuzma-
nı), Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli, YMM Doç. Dr. M. 
Uğur Akdoğan ve Veli Doğanay (Gelir İdaresi Müdürü) 

TOSYALI HOLDİNG VE OSMANİYE VALİLİĞİ’NDEN 

ANLAMLI İŞ BİRLİĞİ

+  Ü
niversite  +

  S
an

ayi  + Devlet         
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bilgi teknolojilerinin ve web tabanlı uygulamaların mu-
hasebe ve denetime etkilerini, günümüz uygulama-
sındaki karşılıkları ve konu hakkında sektördeki farklı 
tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. 

Panel sonunda Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından panel 
başkanı ve panelistlere Osmaniye Karatepe Yöresine ait 
Karatepe Kilimleri hediye edildi. 

Panel programının hemen ardından panele katılan akade-
misyenler Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Tosyalı 
Holding Fabrika tesislerini yerinde ziyaret etti. 

Ziyaretçi akademisyenleri, TOSYALI Holding Protokol, 
Halkla İlişkiler Müdürü Çetin Mutluay karşıladı. Örnek bir 
ev sahipliği sergileyen Mutluay konuklara TOSÇELİK Yassı 
ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni baştan sona gezdirerek, 
tesiste yapılan üretim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

TOSYALI Holding Protokol, Halkla İlişkiler Müdürü Çetin 
Mutluay, tüm akademisyenlere ziyaretlerinden ötürü TOS-
YALI Holding adına teşekkür etti. 

+  Ü
niversite  +

  S
an

ayi  + Devlet         



OSMANİYE
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI

Organize Sanayi Bölgesi 
Toprakkale - OSMANİYE

T: +90 328 826 8080
F: +90 328 826 8009

İSKENDERUN
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI 

Organize Sanayi Bölgesi 
Sarıseki - Hatay

T: +90 326 656 2890
F: +90 326 656 2100



www.tosyaliholding.com.tr / info@tosyaliholding.com.tr

www.toscelik.com.tr / info@toscelik.com.tr

@tosyali_holding



TOSÇELİK 
GRANÜL 
SANAYİ
TESİSLERİ
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TOSÇELİK
GRANÜL
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İskenderun Tosçelik Granül Sanayi AŞ firmamız 2006 
yılında düşük karbonlu çelik bilye üretimi amacı ile 
kurulmuştur. 

Tesisimiz 2006 yılında 25.000 ton üretim kapasiteli bir tesis 
olarak kurulmuş olup, 2010 yılında yapılan ikinci yatırım ile 
kapasitemiz 50.000 tona çıkmıştır. 

Yapılan bu ikinci yatırım ile firmamız düşük karbonlu çe-
lik bilye üretimi konusunda dünyada ilk üç arasında yer 
almaktadır. 

Tesisimizde uluslararası geçerliliğe sahip SAE standartları-
na uygun ürünler üretilmektedir. Ürün gamımızda standart-
lara uygun 11 farklı çeşit ürün bulunmakta olup, bunun yanı 

sıra firmamız müşterilerden gelen isteklere göre karışım 
şeklinde özel ürünler de üretebilmektedir. 

Ürünlerimiz kum giderme, çapak temizleme, oksit gider-
me, yüzey hazırlama ve gerilim giderme gibi proseslerde 
kullanılmaktadır.

Tosçelik Granül firmamız, kalite ve standartlardan asla 
ödün vermeden daima çıtayı yukarıya taşımaya gayret 
eden özelliği ile kısa bir süre içerisinde dünya pazarında 
kendine hatırı sayılır bir yer edinmiştir. 

Günümüz itibarıyla üretiminin %65’ini Amerika’dan Tay-
van’a kadar yaklaşık 35 ülkeye ihraç eden firmamız, Tür-
kiye pazar ihtiyacının da yaklaşık %70’ini karşılamaktadır.
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Hedefimiz en iyi kalitede düşük karbonlu çelik bilye üretip 
kullanıcılara sunmak, etkin ve sürekli teknik desteğimizle 
kullanıcıların düşük karbonlu çelik bilyenin avantajların-
dan yararlanmalarını sağlamak ve bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da çevre dostu yapımızdan ödün 
vermeden, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre 
bırakmaktır. 

Çevre dostu olma vizyonuyla yürütülen Düşük Karbonlu Çelik 
Bilye Ar-Ge çalışmalarımız, müşterilerin başta daha düşük 
granül sarfiyatı yapmasını sağlamanın ötesinde enerji ve 
toz atık maliyetlerini azaltmakta, hepsinden önemlisi düşük 
karbon salınımı yoluyla doğaya karşı sorumlu bir bilinç oluş-
turulmasını güvence altına almaktadır.
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Bir Dünya Markası

TOSYALI

Tosyalı Dergisi’nin bu sayısında Tosçelik Granül AŞ’de formen 
olarak çalışan Halil İbrahim Şahin’i konuk ettik. 

Sorularımıza içtenlikle cevap veren başarılı formen Çelik, ailesi ile 
mutlu bir tablo çizerken, Tosçelik’in hayatına değer kattığını söyledi.

“TOSÇELİK ÖNEMLİ BİR 
GELECEK KAPISIDIR.”

Halil İbrahim Şahin:

“Burası büyük bir ailedir. 
Tüm çalışma arkadaşlarım 

ve yöneticilerimizle 
başarıya odaklanarak 

var gücümüzle 
çalışıyoruz.”

SİZİ VE AİLENİZİ      
TANIYABİLİR MİYİZ?
1978 İskenderun doğumluyum. Meslek Lisesi mezunuyum. Dünyalar 
tatlısı biri kız diğeri erkek olmak üzere 2 çocuk babasıyım. İş haricinde 
ailem ile vakit geçirmeyi severim.

Halil İbrahim Şahin
Formen
TOSÇELİK Granül AŞ
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NE KADAR SÜREDİR TOSÇELİK’TE
ÇALIŞIYORSUNUZ?
2005 yılında dökümhane olan TOSCELİK GRANÜL aile-
sine merhaba dedim. O günden bu yana, kurumum ve 
ailem için ter döküyorum. Burada olmaktan son derece 
mutlu ve gururluyum. Çünkü burası büyük bir ailedir. 
Tüm çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimizle başarıya 
odaklanarak var gücümüzle çalışıyoruz. 

TOSÇELİK’İN SİZİN HAYATINIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ 
ANLATIR MISINIZ?
Tosçelik benim demirçelik sektöründe çalışmaya baş-
ladığım ilk yerdir. Hiç anlamadığım bir sektörde işletme 
Şefim şimdiki İşletme Müdürümüz Mehmet Fatih Aydın 
beyin bilgi ve tecrübelerini bize aşılayarak döküm sektö-
ründe bilgi ve tecrübe edindiğim kısa zaman içerisinde 
de vardiya formeni olduğum hayatımdaki en önemli ve 
güzellikleri yaşadığım yerdir.

TOSÇELİK’İN GELECEK
YILLARDAKİ YERİYLE İLGİLİ NELER
SÖYLEYEBİLİRSİNİZ?
Tosçelik’i dünya pazarında isim yapmaya devam eden 
yepyeni yatırımlarla istihdam sağlayan çok önemli bir 
gelecek kapısı olarak görüyorum. Tosyalı ve Tosçelik 
ailesine sonsuz teşekkür ediyorum.

TOSÇELİK’TE ÇALIŞAN BİRİ OLARAK 
YENİ İŞE BAŞLAYANLARA TAVSİYENİZ NE OLUR?
İşiniz ne olursa olsun gözünüz korkmasın! Her işin 
kendine göre zorluğu vardır. Yaptığınız işi severek ya-
parsanız zor iş yoktur. Takım çalışması ile sevgi ve 
saygı çerçevesinde pozitif düşünce yaklaşımlarında 

RÖPORTAJ

bulunarak iş emniyeti ve kurallarına riayet ederseniz başarı 
zaten geliyor. Unutmayın ki evde sizi bekleyen sevenleriniz 
var. Ben azmettim başardım, siz de başarırsınız yeter ki inanın!

MESAİ ARKADAŞLARINIZA BURADAN NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?
Sevgili çalışma arkadaşlarım; birbirinize olan saygınızı yitir-
meyin! Hayat o kadar güzel ki çalışmalarınızda dikkatli olun! 
Ufkunuzu açık tutun, bu fabrika hepimizin azimli olun çalışarak 
her şeyin sahibi olunabilir.

AYFER HANIM SİZİ TANIYABİLİR MİYİZ?
1978 İskenderun doğumluyum. Ezgi ve Efe adında iki çocuk an-
nesiyim. Bir kurumda bilgi işlem sekreteri olarak çalışmaktayım. 
İşten arta kalan zamanlarımızda eşimle beraber çocuklarımızla 
vakit geçirmek ve onlara iyi bir gelecek sunmak için çabalıyoruz.
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ERW Personeli 
NURETTİN 
ÖZDEMİR

Kız AYSİMA 07.04.2016 

ERW Personeli İBRAHİM ÖKSÜZ Kız MERAL NAZ 24.04.2016 

ERW Personeli AHMET YALMAN Kız ELİF 18.04.2016

ERW Personeli MEHMET YANMAZ Kız DİLEK ADA 17.05.2016

ERW Personeli EBUBEKİR DEMİR Kız FATMA 20.04.2016

ERW Personeli  ÖMER PANAVUR Kız BERİL 15.05.2016

ERW Personeli 
MEHMET 
KARABULUT

Kız SERPİN 30.04.2016

ERW Hat Boru Personeli YAKUP ÇEVİK Kız FATMA SU 17.06.2016

Haddehane Personeli MEHMET DEMİR Kız DENİZ 16.05.2016

Spiral Boru Personeli BESTAMİ YILMAZ Kız FATMA TUANA 12.04.2016

Spiral Boru Personeli MUSTAFA ALTUN Kız LİNA 13.04.2016

Spiral Boru Personeli RESUL UYANIK Kız ELİF ZEHRA 27.04.2016

Spiral Boru Personeli SEYRANİ ÖZERLİ Kız EMİNE AYBÜKE 07.05.2016

Spiral Boru Personeli
FETHULLAH 
DURAN

Kız HATİCE 01.06.2016

Spiral Boru Personeli ZİLAL KAZĞI Kız ELİF GÜL  15.06.2016

Spiral Boru Personeli FATİH ERDOĞAN Kız İKRA MİRAY 17.06.2016

ERW Offline Per. MEHMET  TOK Kız NURSİMA 04.04.2016 

Spiral Boru Personeli MUSTAFA ÖZALP Kız MİRAY 13.06.2016

ERW Personeli SAMİ BİLEK Kız MERYEM 22.04.2016

ERW Personeli HASAN TEMEL Kız NİSA ve NİDA 30.05.2016

ERW  Personeli MEHMET EMİN AK Kız AZRA YAĞMUR  
ve SALİH YİĞİT 27.06.2016

ERW Personeli FATİH UZUNOĞLU Kız ASYA 17.05.2016

ERW Personeli HARUN TATAR Kız NURAY ZÜMRA 16.05.2016

ERW Personeli ADEM ARAS Kız ECRENSU 06.06.2016

ERW Personeli MEHMET ÇAKIR Kız HAVVA 10.06.2016

ERW Personeli ALİ KÖKMEN Kız ÖYKÜ 
RÜMEYSA 29.06.2016

Tosçelik Granül Personeli ENVER AKKILIÇ Kız ASYA JANSET 21.06.2016

Tosçelik Granül Personeli EMRAH KOÇ Kız ESİLA 29.06.2016

ERW Personeli
ALİ FUAT 
GÜNDÜZ

Kız FİLİZ 22.04.2016

ERW Personeli FATİH 
UZUNOĞLU

Kız ASYA 21.04.2016

Haddehane Personeli ENGİN TEZCAN Kız DEFNE 05.04.2016 

Haddehane Personeli MUSTAFA DOĞAN Kız DEFNE HİRA 14.04.2016

Haddehane Personeli BÜLENT YILAN Kız ELİF 14.04.2016

Yardımcı Tesisler Personeli ALPER SOYDEMİR Kız FEYZA 26.04.2016

Çelikhane Personeli EMRAH BENLİ Kız ILGIN NEVA 28.04.2016

Yardımcı Tesisler Personeli MUSTAFA CAN Kız ELİF BELİNAY 05.05.2016

Haddehane Personeli MEHMET PALTA Kız BETÜL 06.05.2016

Çelikhane Personeli ERCAN 
DALKILINÇ Kız SÜNDÜZ ECE 18.05.2016

Haddehane Personeli ABDULHADİ 
ALPER

Kız ECRİN 20.05.2016

Haddehane Personeli MUSTAFA 
SERDAR ÇÖRTÜK

Kız SELİN 04.06.2016

Lojistik Personeli ÖMER FARUK 
ÇETİN

Kız ESİLA 06.06.2016

Lojistik Personeli MURAT ER Kız SELİN 10.06.2016

Çelikhane Personeli KENAN DEMİRCİ Kız EDA 15.06.2016

Haddehane Personeli AHMET ERTEMİZ Kız ELİF 17.06.2016

Çelikhane Personeli DOĞANAY 
İLETMİŞ

Kız ZEHRA 18.06.2016

Tosyalı Demir Çelik Per. TURGUT ÇOBAN Kız SEVGİ YAREN 01 05 2016

Spiral Boru Personeli HÜSEYİN GÜLEN Kız
KADRİYE 
KERİME

29.02.2016

Spiral Boru Personeli ERDEM EKEMEN Kız DEFNE 08.02.2016

Spiral Boru Personeli MUSTAFA GÜVEN Kız
YETER NAZ ve 
HİRANUR

06.02.2016

ERW Personeli ALPEREN 
ERDÖNMEZ Erkek MESUT 08.04.2016

ERW Offline Personeli HAYRETTİN 
ŞEKER Erkek SÜLEYMAN 22.04.2016

ERW Personeli ÖMER YAZAR Erkek OSMAN 25.05.2016

ERW Personeli NURETTİN IŞIK Erkek FURKAN 19.05.2016

ERW Personeli SAMET ABAY Erkek BATU ALP 18.05.2016

ERW Personeli 
ÖMER ŞERİF 
YİĞİT

Erkek SEBAHATTİN 
EFE 21.06.2016

ERW Personeli Ali GÖKTAŞ Erkek İSMAİL 05.06.2016

ERW Boru ve Profil İLKAY AÇICI Erkek MEHMET ARAS  01.04.2016  

Haddehane Personeli SERKAN ÖZDEMİR Erkek ALİ EFE 02.04.2016

Haddehane Personeli İBRAHİM GÜL Erkek HAMZA 06.04.2016

Haddehane Personeli EYUP CAN Erkek FATİH 
EGEMEN 08.04.2016

Spiral Boru Personeli
EYYÜP 
YELKERSER

Erkek SÜLEYMAN 
AYAZ 02.06.2016

ERW Personeli MEHMET EMİN AK Erkek SALİH YİĞİT ve 
AZRA YAĞMUR 27.06.2016

ERW Personeli
ERDOĞAN 
ÇÖZER

Erkek MERT AYAZ 26.04.2016

ERW Personeli AHMET KAYA Erkek BERAT KEREM 01.05.2016

ERW Personeli TURGAY GÜLEŞÇİ Erkek ADEM 25.05.2016

ERW Personeli TANER ÇELİK Erkek NAİL 23.05.2016

Tosyalı Hol. Yap.Mon.Pers. FATİH AKYILDIZ Erkek EYMEN YİĞİT 11.06.2016

ERW Personeli ÖMER KAYA Erkek SELİM EFE 15.06.2016

ERW Personeli UĞUR BATAR Erkek EMİRHAN 15.06.2016

ERW Personeli CAFER YILDIR Erkek YİĞİT 22.06.2016

ERW Personeli İBRAHİM DERELİ Erkek YİĞİT EFE 06.04.2016

ERW Personeli
MURAT ÇAĞRI 
ŞANLI

Erkek SÜLEYMAN 
EMİR 06.04.2016

ERW Personeli İSMAİL PEKEL Erkek GÖKTUĞ 18.04.2016

ERW Personeli AHMET AĞCA Erkek AHMET SELİM 21.04.2016

ERW Personeli ERDOĞAN ÇÖZER Erkek MERT AYAZ 26.04.2016

Haddehane Personeli MUSTAFA ŞAFAK Erkek AHMET 06.04.2016

Yardımcı Tesisler Personeli CENK CENGİZ Erkek SALİH 18.04.2016

Çelikhane Personeli TURAN TÜRKMEN Erkek BERAT ÇAĞRI 18.04.2016

Haddehane Personeli MUSTAFA 
TEKEREK Erkek MUSTAFA EFE 28.04.2016

Haddehane Personeli İLHAN 
ÇAVUŞOĞLU

Erkek EĞMEN 04.05.2015

Yardımcı Tesisler Personeli SAMET ÖZER Erkek BARAN 16.05.2016

Çelikhane Personeli ERGÜN PAK Erkek AYAZ 29.05.2016

Haddehane Personeli İBRAHİM TORUN Erkek YİĞİT 03.06.2016

Çelikhane Personeli MEHMET HAYTA Erkek MUHAMMED  
EMİN

04.06.2016

Haddehane Personeli ADEM MERT Erkek ZEKERİYA 16.06.2016

Çelikhane Personeli BESTAMİ ÖLMEZ Erkek MEHMET ALPER 18.06.2016

Haddehane Personeli SEZER ÇENET Erkek BERAT 24.06.2016

Tosyalı Demir Çelik Per. BURAK CANER 
AŞĞIN

Erkek GÖKTUĞ 09 05 2016

Tosyalı Demir Çelik Per. MEHMET GÜL Erkek MUHAMMET 
EMİN 16 05 2016

Tosyalı Demir Çelik Per. Bilal BOZOĞLAN Erkek EMRE TOGAY 26 05 2016

bebek



Mutluluklar

Başsağlığı

ERW Personeli OĞUZ - SİBEL LEYLA KUNT 25.04.2016 

ERW Personeli ÖZEN  - ESRA ATEŞ 04.04.2016 

ERW Personeli MEHMET - HARBİYE DELİCE 22.05.2016 

ERW Personeli İDRİS - YASEMİN TORUN 06.05.2016 

ERW Personeli MEHMET - MAŞALLAH ÇEVİK 27.04.2016 

ERW Personeli MURAT - SEYMA ALKAN 25.04.2016 

ERW Personeli SÜLEYMAN - ŞADIMAN TELLİ 11.05.2016 

ERW Personeli TEVFİK - FADİME DURMAZ 05.05.2016

Haddehane Personeli AHMET SADIK - LEYLA SALMAN 09.04.2016

Haddehane Personeli UĞUR - SONGÜL SABAN 15.04.2016

Haddehane Personeli
MUSTAFA BAHA - AYŞE GÜL 
YILDIRIM

20.05.2016

Haddehane Personeli İBRAHİM - KÜBRA  ALTUN 24.06.2016

Spiral Boru Personeli SELÇUK - FERİDE APEL BUDAK 15.05.2016

ERW Personeli EMRAH - AYGÜL ÇALIŞKAN 30.05.2016

ERW Personeli HASAN ONUR - HACER KÖRTIPIL 26.05.2016

ERW Personeli ENES - NALAN KÖKSAL 05.05.2016

ERW Personeli MERVE - HAYDAR KÜPELİ 14.05.2016

Tosyalı Hol. Satınalma Personeli SEFA - KEVSER CEVİZ 12.05.2016

Tosçelik Granül MEHMET - AYŞE KESİK 04.04.2016

Spiral Boru Personeli OSMAN - DENİZ GÖKÇE ÇALIK 02.06.2016

Spiral Boru Personeli MURAT - AYŞEGÜL ÖĞÜT 16.02.2016

Spiral Boru Personeli SERKEN - FATMA YİĞİT 12.02.2016

ERW Personeli ALİ - AHUOSMA UZUN 16.04.2016

ERW Personeli İSMAİL HAKKI - GÜLER KILIÇ 15.05.2016

ERW Personeli YUNUS EMRE - BUŞRA PARLAK 26.04.2016

ERW Personeli MEHMET - SİBEL KURT 21.04.2016

ERW Personeli MUSTAFA - ESRA KARUT 29.06.2016

Tosyalı Holding
ÇETİN FURKAN - ZEYNEP 
ÖGDÜR

27.05.2016

ERW Personeli GÖKHAN - GAMZE SÖZAL 23.05.2016

Tosçelik Granül BİLAL - ŞEYMA GÜLERGÜL 22.05.2016

ERW Personeli HASAN - YUĞBA GENÇ 29.05.2016

ERW Personeli SELÇUK - ÜMİT YALINIZER 24.04.2016

Tosyalı Holding HÜSEYİN - SEHER TAŞTAN 01.04.2016

ERW Personeli NURULLAH - MERAL DURAN 01.05.2016

Spiral Boru Personeli YASİN JANBERK - BÜŞRA YILMAZ 01.04.2016

Çelikhane Personeli HASAN - NURCAN BEBEK 07.04.2016

Haddehane Personeli MEHMET - ELİF BOLAT 17.04.2016

Haddehane Personeli SERDAR - GÖNÜL CANTEKİN 27.04.2016

Yardımcı Tesisler Personeli MEHMET - DERYA ÜNALDI 04.05.2016

Bilgi İşlem Personeli
MUSTAFA EMRAH - KÜBRA 
ADIYAMAN

03.05.2016

Çelikhane Personeli OKTAY - EMİNE ERDURAN 17.05.2016

Haddehane Personeli AHMET - MELİKE KELEŞ 20.05.2016

Lojistik Personeli UĞUR - HACER GÜRCÜ 01.06.2016

ERW Personeli Ali Çetin’in babası Hamdi Çetin Haziran 2016

Spiral Boru Personeli Reşit Ateş’in annesi Medine Ateş 07 Mayıs 2016

ERW Personeli Bülent Sönmez’in babası 01.Haziran.2016

ERW Personeli Beytullah Durmaz’ın babası 08.Haziran 2016

ERW Personeli Gürsel Dağlıoğlu’nun babası 11.Haziran.2016

ERW Personeli Yönet Büyük’ün babası 16.Haziran.2016

ERW Personeli Fatih Uzunoğlu’nun kızı 20.Mayıs.2016

ERW Personeli Yunus Erbil’in babası 30.Nisan.2016

ERW Personeli Eşref Tombalak’ın annesi 16.Nisan.2016

Yardımcı Tesisler Personeli Mustafa Erkin‘in annesi 28.Nisan.2016

Yardımcı Tesisler Personeli Alper Soydemir’in babası 28.Nisan.2016

Haddehane Personeli Mustafa Alakuş’un annesi 24.Mayıs.2016

Tosyalı Demir Çelik Per. Hüseyin Yılmaz’ın Hadice Yılmaz 14 Haziran2016

Tosyalı Demir Çelik Per. Yahya Yıldız’ın babası Mecid Yıldız 16 Haziran 2016

Spiral Boru Personeli Ömer Bulgurcu’nun babası 05 Şubat 2016



TOSYALI

LE QUOTIDIEN D’ORAN GAZETESİ
LIBERTE GAZETESİ
LE SOIR D’ALGERIE GAZETESİ

Bir Türk-Cezayir ortak girişimi ve 
60 milyar dinarlık bir yatırım.
Tosyalı tesisinin mal tedariği 
için cevher limanı ve 9 km’lik 
konveyör

150.000 ton kapasiteli gemilerin 
boşaltılabilmesi amacıyla Tosyalı 
ve Arzew Liman Şirketi arasında 
karma bir şirket kuruldu.

Oran’da karma bir şirket kuruldu
Arzew Limanı ve Türk Şirketi 
Tosyalı ortak oldu.

EL CUMHURIA 
GAZETESİ

Tosyalı ve Arzew 
Liman Şirketi ara-
sında karma bir 
şirket kurulması 
amacıyla proto-
kol imzalandı.





TOSYALI

Hatay Valisi Ercan Topaca’nın ev sahipliğinde ve Tosyalı Holding’in katkılarıyla, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

‘ÇANAKKALE RUHUNU YAŞAYAN 
BİR GENÇLİĞE SAHİBİZ’





TOSYALI

→ 92 


