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Yapısal çelikte
Türkiye’nin gururu
Türkiye’nin geleceği

Fuat TOSYALI
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı

Değerli	dostlarımız,	çalışanlarımız,	
pay	daş	ları	mız	
Türkiye’nin yeni bir ivme kazanacağına inandı-

ğımız bir döneme şahitlik ediyoruz. Ülkemiz için 
farklı bir vizyon anlamına gelen bu yeni sayfa uzun 
vadede bulunduğumuz coğrafyamızdaki ve dünya-
daki konumumuzu da olumlu etkileyecektir. Büyük 
geminin manevrası ağır olur! Evet ama günümüz 
dünyasında da ağır kalırsanız kaybedersiniz. İçeride 
ve dışarıda an be an yaşanan değişimler karşısında 
seri tavır alabilmek hayati önem taşımaktadır. Ülke 
menfaati için hızlı tavır alabilme özelliğinizi, belli bir 
politikayla, üç günde bir kesintiye uğramadan, is-
tikrarla birleştirirseniz içeride ve dışarıda güçlü bir 
ülke olursunuz. 16 Nisan referandumunun önemi 
buradaydı. Sonucun memurundan işçisine, aktif iş 
gücünden emeklisine, toprağı işleyenden sanayi-
cisine, ithalatçısından ihracatçısına  yarayabilmesi 
için şimdi yapılacak olan bellidir. O da herkesin ve 
her kesimin kararlılıkla üzerine düşeni yapmasıdır. 
Yatırımlar durmamalı, her sektörde dünya markaları  
oluşturulmalı, vergiler ödenmeli, istihdam yaratılmalı, 
teknoloji etkin kullanılmalı ve sosyal sorumluluklar 
unutulmamalıdır. Gün çalışmak vaktidir dostlar.
Cezayir’deki	durumumuz,
Cezayir Oran’da bulunan TOSYALI Algérie üretim 

tesisimizle ülkenin demir çelik üreticisi konumundayız.  
TOSYALI Algérie ve Entreprise Portuaire d’Arzew ortak 
yatırımı olan liman projemizin yanı sıra bu ülkedeki 
üretime dönük yatırımımızın üçüncü aşaması olarak 
değerlendirdiğimiz mega projemizin de tamamlanma-
sıyla birlikte yatırım bedeli 3.5-4 milyar doları bulacak 
olan TOSYALI Algérie entegre tesisimiz üretim hacmini 
4 milyon tona çıkartmış olacaktır. Tesisimizde bugün 
itibarıyla Türk ve yabancı çalışan olmak üzere 2 bin 
kişinin üzerinde doğrudan istihdam imkanı sağlamış 
bulunuyoruz.  

 Faaliyette bulunduğumuz her bölgede sağlık, 
maneviyat, kültür-sanat, spor alanlarında yaptığımız 
katkılarımızı, Oran kentinde de tespit ettiğimiz 
eksiklikler doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. 
Modern bir mimariye sahip olarak inşa ettiğimiz 5 bin 
kişi kapasiteli camimiz bölgedeki dindaşlarımız için 
de bir gurur ve huzur kaynağı olacaktır. Bu ülkede 
çatımız altında görev yapan her bir yöneticimize 
ve çalışanımıza bir kez daha kolaylıklar diliyor ve 
teşekkür ediyorum.

Karadağ’daki	durumumuz,
Karadağ Niksic’teki yaklaşık 230 bini kapalı ol-

mak üzere 630 bin metrekare üzerine kurulu üretim 
tesisimiz vasıflı dövme çelik üretiminde önemli bir 
role sahiptir. Özel çelik üretebilme kabiliyetiyle maki-
ne sanayi, savunma sanayi, enerji sanayi, otomotiv 
sanayi, maden sanayi, gemi yapım sanayi, petrol ve 
gaz sanayi alanlarında tedarikçi konumundadır. 2012 
yılında bünyemize kattığımız ve iyileştirme-geliştirme 
yatırımlarımızla dünya standartlarına getirdiğimiz ürün 
gamıyla, önemli bir oyuncumuz olan TOSÇELİK Niksic 
tesisimizin yöneticilerine, çalışanlarına tek tek kolay-
lıklar diliyor ve teşekkür ediyorum.
Temiz	enerji,
TOSÇELİK ERW tesislerimizde devreye alınmak 

üzere projelendirdiğimiz çatı tipi güneş enerji sant-
rali projemiz dünyanın ilk beş santrali arasında yer 
alacak. Yenilenebilir ve sürdürülebilir temiz enerji 
için hazırladığımız projede birinci amacımız dün-
yanın en küçük karbon ayak izine sahip çelik boru 
ve profillerini üreterek çocuklarımızın emaneti olan 
doğayı tahrip etmemektir.
Geleceği	inşa	etmek
Geleceğimizi okuyan, düşünen, araştıran, üreten, 

geliştiren ve uygulayan nesiller üzerine inşa etmeliyiz. 
Bu amaçla yola çıkarak Osmaniye’de TOSYALI Cami 
Eğitim ve Kültür Merkezi’ni kurduk. İslam tarihi, Türk 
ve dünya klasiklerini özellikle gençlere ulaştırmayı 
hedefleyen bu hizmetimizin hayırlı olmasını dilerim. 
Öğrencilerimizin hayata ve iş dünyasına yüksek 
donanımla hazırlanmasında değerli hizmetleri olan 
TÜRGEV’in İstanbul Kandilli, Balıkesir Edremit ve 
Samsun yurt binalarına kurduğumuz kütüphanele-
rin de amaca hizmet edeceğinden hiç kuşkum yok. 
Fahri	Doktora
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin değer-

li Senato Üyeleri aldıları kararla şahsıma ‘Fahri 
Doktora’ unvanını layık gördü. Kendilerine teşekkür 
ederim. Ancak önemli bir teşekkür de, borcumu 
hiçbir zaman ödeyemeyeceğim değerli babam 
rahmetli Hacı Şerif Tosyalı’ya, hiçbir koşulda eme-
ğini esirgemeden varlığını bizlere adayan değerli 
annem Hacı Pervin Tosyalı’ya, varlıklarıyla haya-
ta bakışımı değiştiren, yaşlarının sorumluluğu ve 
dinamizmi ile yürüdüğüm yolda itici gücüm olan 
evlatlarıma etmek isterim. 

Allah utandırmasın...
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TOSYALI Holding’in Cezayir’in Oran şehrinde yaptırdığı 
cami inşaatı aralıksız devam ediyor.

TOSYALI Holding, sosyal sorumluluk anlayışı gereği 
faaliyet gösterdiği hemen her yerde sosyal, kültürel, sağ-
lık ve manevi konularda eksikleri ve ihtiyaçları gidererek o 
bölgede yaşayanlara katkı sağlıyor. Cezayir’in Oran şehrin-
de de bölge halkının ihtiyacını karşılamak üzere TOSYALI 
Holding tarafından yaptırılan cami 5 bin kişi kapasiteli ola-
cak. Caminin kaba inşaatının bitmek üzere olduğu belirti-
lirken, günümüz şartlarına uygun modern tarzda tasarla-
nan caminin 2017’nin ikinci çeyreğinde hizmete açılması 
planlanıyor.

Cezayir Sanayi Bakanı Bouchouareb Abdessalem ve be-
raberindeki heyet, inşaatı tüm hızıyla devam eden 3. etap ya-
tırımı olan Mega Proje çalışmalarını incelemek üzere TOSYALI 
Algérie’ye ziyarette bulundu. 

İnşaatın devam ettiği sahayı gezen Bakan Bouchouareb 
ve Oran şehri Valisi Abdelghani Zaalane’ye TOSYALI Algérie 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOSYALI Algérie his-
sedarı Alp Topçuoğlu, TOSYALI Algérie Holding Yönetim 
Kurulu üyesi Şerif Tosyalı ve TOSYALI Algérie CFO’su aynı 
zamanda TOSYALI Limanı Yönetim Kurulu Üyesi Bora Koç 
eşlik etti. 

Projenin gidişatı hakkında bilgi alan heyet, çalışmaların 
aksamadan devam etmesinden ve planlanan tarihlerde bi-
tirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Mega 
Proje’nin ilk ayağı olan iki inşaat demiri haddehanesinin 
haziran ayında üretime başlaması planlanıyor.

Bakan Bouchouareb Abdessalem, Oran Valisi Abdelghani 
Zaalane ve beraberindekiler, daha sonra TOSYALI ve Arzew 
Liman Şirketi ortaklığı ile yapımı devam eden limanda da 
incelemelerde bulundu.

CEZAYİR’DEKİ 
TOSYALI CAMİ’NİN

İNŞAATINDA 
SONA GELİNDİ

CEZAYİR SANAYİ 
BAKANINDAN

MEGA PROJE’YE 
ZİYARET

ÖNE	ÇIKANLAR
TOSYALI Holding 

Mega Projesi; 2 inşaat 
demiri haddehanesi, 1 
çelikhane, 1 DRI Tesisi 
ve 1 adet Pellet Üretim 
Tesisinden oluşuyor.

 750 bin ton ve 1.2 mil-
yon ton kapasiteli inşaat 
demiri haddehaneleri 
önümüzdeki haziran 
ayında satış amaçlı üre-
time başlamış olacak. 

 3. etap yatırım; 2.2 
milyon ton çelikhane, 
çelikhaneyi besleyecek 
2.5 milyon ton kapasiteli 
DRI tesisi DRI’ya ham 
madde üretecek olan 
4 milyon ton kapasiteli 
pellet üretim tesislerinin 
de üretime başlamasıyla 
tamamlanacak.

Cezayir	Sanayi	
Bakanı	Bouchouareb	
Abdessalem	 
TOSYALI	Algérie’nin	
Mega	Projesini	 
ziyaret	etti.
●Planlanan yatırım süre-
ci devam eden TOSYALI 
Algérie’yi ziyaret eden 
Cezayir Sanayi Bakanı, 
Oran şehri Valisi ve be-
raberindeki heyet Mega 
Projenin 3. etabının 
ardından yine devam 
eden yatırımlardan 
Liman Projesinin inşaat 
alanında incelemelerde 
bulundu.
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atmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Başkan Tosyalı, 
“Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bu çalışmalarda tüm 
üyelerimizin desteğini ve gayretini gördük. Bu sebeple yö-
netimimize ve tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunu-
yorum. Bu manada 2015-2016 yılları Şubemiz açısından 
bölgemize ve ülkemize değer kattığımız sosyal, ekonomik 
ve kültürel açıdan başarılı birçok çalışmada bulunduğu-
muz önemli bir dönemimiz olmuştur.” dedi. Gerçekleştirmiş 
oldukları projelerden de bahseden MÜSİAD Hatay Şube 
Başkanı M. Fatih Tosyalı, “Yönetim Kurulu ve sektör kurulları 

MÜSİAD Hatay Şubesi 8. Olağan Genel Kurul altı önemle 
çizilmesi gereken mesajların verildiği kongre ile gerçekleştirildi. 

Kongre Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. 
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katıldığı Genel Kurul 
şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunması ile devam etti. 

Divan Başkanlığını Dr. Suhat Korkmaz Divan Üyeliklerini 
ise Hüseyin Hüsnü Özdemir ve Tufan Parmaksız’ın yaptığı 
Kongrenin açılış konuşmasını MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 
Fatih Tosyalı yaptı. Tosyalı, 11 Haziran 2007’de kuruluşunu, 
4 Ocak 2008 tarihinde de açılışını gerçekleştirdikleri MÜSİAD 
Hatay Şubesi’nde başarılarla dolu 10 yılı geride bıraktıklarını 
belirtti.

ÖNEMLİ	BİR	DÖNEM	GEÇİRDİK
Şube faaliyetlerine başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen 

tüzükte belirtilen amaç ve hizmetler doğrultusunda başarı-
lı ve önemli birçok organizasyona, çalışmaya birlikte imza 

MÜSİAD HATAY ŞUBESİ’NİN 
8. OLAĞAN GENEL KURULU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yoğun katılımla 
gerçekleştirilen 
Genel Kurul’da 
mevcut Başkan 
M. Fatih Tosyalı 

Başkanlığa tekrar layık 
görüldü..

“ÜRETMEYE VE 
İSTİHDAMA DEVAM 

EDECEĞİZ”

MÜSİAD	Hatay	Şubesi’nin	8.	Olağan	Kongresi’nde	
birlik	 ve	 beraberlik	 mesajları	 verildi.	 M.	 Fatih	
Tosyalı’nın	güven	tazelediği		kongrede	Türkiye’nin	son	
zamanlardaki	zorlu	süreçte	iş	dünyası	net	mesaj	verdi.	

HABERLER
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komisyon toplantılarımız belirli aralıklarla gerçekleştirilmiştir. 
Yemekli ve kahvaltılı dost meclisi ve bilgilendirme toplantı-
larımız belirli aralıklarla ve bazen de gelişen, değişen siyasi 
ve ekonomik gelişmelere göre gerek duyulan zamanlarda 
gerçekleştirilmiştir. 

Çeşitli zamanlarda ilimiz mülki erkânına ve sivil toplum 
örgütlerine ziyaretler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Yaklaşık 70 adet kamu yöneticisi ve STK 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler kapsamında isti-
şarede bulunduğumuz Hatay Valiliğimiz, çeşitli ilçe kayma-
kamlarımız, DOĞAKA-KOSGEB-Bilim Sanayi Bakanlığı İl 
Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik 
Üniversitesi Rektörleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, İskenderun 
Müftülüğü gibi kurumların çalışmaları ve proje destekleri 
hakkında bilgilendirme ve eğitim seminerleri tertiplenmiş-
tir. Çeşitli zamanlarda yapılan Genel İdare Kurulu sektörel 

toplantılar ve bölge istişare toplantıları vesilesi ile MÜSİAD 
Şubeleri ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.” 
ifadelerini kullandı.  

Daha sonra gündem maddesinde bulunan Denetim 
Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir Gider Bilançoları okunurken, 
raporlar oy birliği ile kabul edildi. 

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde 
mevcut Başkan M. Fatih Tosyalı yeniden seçilerek güven 
tazeledi. 

MÜSİAD Hatay Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu’nun ta-
mamlanmasının ardından düzenlenen yemeğe Hatay Valisi 
Erdal Ata, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, İskenderun 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Kaymakamı 
H. Hasan Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, 
İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Özcan Uygun, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, MÜSİAD Genel 
Merkez Yöneticileri, iş adamları ve davetliler katıldı. 

ÜLKEMİZİ	ASLA	HAİNLERE	BIRAKMAYACAĞIZ
Gecede günün anlamı üzerine bir konuşma yapan 

MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, Türkiye’nin 
en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan, her zeminde 
‘üretim’ diyen geniş MÜSİAD ailesinin bir ferdi olarak konukları 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi

2016 yılının ülkemiz için zor bir yıl olduğunu hatırlatan 
Başkan Tosyalı, “Onlarca senedir çeşitli örgütlerin gerçekleş-
tirdiği terör saldırılarına maruz kalan ülkemiz, 15 Temmuz’da 
hain FETÖ’nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Üyelerimiz ve Hükümet 

HABERLER
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yetkililerinin dik duruşu, 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın 
ülkemize ve Hükümetimize sahip çıkmasıyla bu girişim çok 
şükür ki, başarıya ulaşamadı. 15 Temmuz sonrasında ülkemizi 
asla düşmanlarımıza, hain terör örgütlerine bırakmayacağımı-
zı, her gün meydanlara inerek dost-düşman tüm dünyaya ilan 
ettik. Bütün MÜSİAD mensupları gibi biz de MÜSİAD Hatay 
olarak; demokrasiye, millet iradesine ve hukukun üstünlüğüne 
taraf olduk. Her zaman devletimizin yanında olduk bundan 
sonrada olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, FETÖ’nün yanı 
sıra uluslararası bağlantıları olduğunu bildiğimiz diğer terör 
örgütleriyle büyük bir mücadele sürdürüyor. Şunun bilinme-
sini isterim ki; bizi hiçbir şey umutsuzluğa itemez. Birliğimiz, 
beraberliğimiz daim olduğu sürece her türlü zorlukla baş 
ederiz. Nereden gelirse gelsin, terör bizi asla yıldıramayacak. 
Dost-düşman herkes görüyor ki; her terör saldırısı sonrasın-
da milletimiz bir kez daha ve daha sıkı kenetleniyor. Terörün 
amaçladığının aksine;  birbirimize güvenimizi asla yitirmeye-
ceğiz, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, birbirimize daha fazla 
sarılıp, daha çok üreteceğiz. Terör saldırılarında yitirdiğimiz 
şehitlerimizi unutmayacağız. 

Bu vesile ile ülkemiz için canını feda eden güvenlik görev-
lisi ve sivil, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, her zaman 
yanlarında olduğumuz, şehitlerimizin ailelerine de Allah’tan 
sabır diliyorum.” dedi. 

2023	HEDEFLERİNE	HEP	BİRLİKTE	ULAŞACAĞIZ
İşadamları olarak bu noktada kendilerine büyük sorum-

luluklar düştüğünü kaydeden MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 
M. Fatih Tosyalı, MÜSİAD Üyesi Hataylı iş adamları olarak 
dünyanın çeşitli yerlerinde ve kendi şehrimizde yapmayı 
planladığımız yatırımlara, en küçük taviz vermeden devam 
ediyoruz, istihdamı arttırarak, milli gelire katkı sağlayarak, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşmayı kendimize 

görev kabul ediyoruz. Direnmeye, üretmeye, ürettiğimizi 
ihraç etmeye devam edeceğiz. Ticari açıdan döviz kullan-
mak zorunda olduğumuz alanlar elbette var. Fakat, Türk 
Lirası, Türkiye Cumhuriyetimizin milli parasıdır ve bilinme-
lidir ki; bizim için daima dünyanın en kıymetli parasıdır! 
MÜSİAD Hatay olarak milli seferberliği, yerli üretim ve yerli 
para seferberliğini kendimize görev kabul ediyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısına hep birlikte 
‘biz de varız’ dedik ve bu konudaki kararlılığımızı buradan 
bir kez daha ilan ediyoruz. 

ÜZERİMİZE	DÜŞENİN	FAZLASINI	YAPACAĞIZ
Türkiye’nin önemli yönetim sistemi sorunlarını ortadan 

kaldırmayı hedefleyen Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nden geçtiğini, halkımızın onayına sunu-
lacak Anayasa değişikliğinin şimdiden tüm ülkemize hayırlı 
olmasını dileyen Başkan Tosyalı, “Millet ne karar verirse versin 
yaşadığımız sürecin demokrasimize kalıcı katkılar sağlayaca-
ğını düşünüyorum. Bizim açımızdan en önemli konu, devle-
timizin ve yöneticilerinin güçlü olması, yönetim sistemimizin 
çok iyi işlemesidir. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını, yürütme-
de etkin hale getirecek ve hızlı şekilde icraatlar yapabilmesine 
olanak tanıyacak değişiklik önerisinin, halkımız nezdinde de 
itibar göreceğine inancım tamdır. Referandum sürecinin de 
tüm partiler tarafından demokrasimize yakışır şekilde son-
landırılacağına inanıyorum. Bu süreçte bizim de iş dünyası 
olarak ülkemizin geleceği için üzerimize ne düşüyorsa ya-
pacağımızın bilinmesini isterim.” şeklinde konuştu. Başkan 
Tosyalı, 8. Olağan Genel Kurul’un ülkemize ve bölgemize 
hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

SÖYLEMLERİMİZİ	EYLEMLERE	DÖNÜŞTÜRDÜK	
Daha sonra konuşma kürsüsüne MÜSİAD Genel Başkanı 

Nail Olpak geldi. İskenderun’da bulunmaktan son derece 



→ 16 

HABERLER

büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Olpak, 
Hatay’ın kadim bir şehir olduğunu, toplumların kardeşlik 
içinde yaşadığını belirtti. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini 
vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “Bu günlerde 
birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe çok ihtiyacımız var. Evet 
terörden şikayetçiyiz ama metanetimizi de asla kaybetme-
yeceğiz. Dış mihraklar şunu unutmasınlar ki, bu asil milleti 
ve ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörün 
başlıca amacı milletimizin güven duygusunu kaybettirmektir. 
Onlar ne kadar saldırırlarsa bizler o kadar birbirimize sarı-
lacağız. Güzel ülkemizi yarınlara hep beraber taşıyacağız. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi. Bu süreçte iş 
dünyası olarak kendilerine de önemli görevler düştüğünü 
belirten Başkan Olpak, “Bizler de üretmeye ve istihdama 
devam edeceğiz. MÜSİAD olarak her zaman söylemlerimizi 
eylemlere dönüştürmüşüzdür. Yurt dışında birçok derneğimizi 
faaliyete geçirdik. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 
Öyle büyüyoruz ki, artık kabuğumuza sığmıyoruz. Bu ma-
nada, on bin metrekare alanda kompleksimize taşınacağız. 
Allah izin verirse 21 Temmuz’da açılışını yapacağız. Bununla 
birlikte daha birçok projemizi de hayata geçireceğiz.” dedi. 

AYNI	KARARLILIKLA	
YOLUMUZA	DEVAM	EDECEĞİZ
Bu yıl görev süresinin dolacağını hatırlatan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD ve Türkiye ile ilgili de 
önemli açıklamalarda bulundu. MÜSİAD’ı MÜSİAD yapan 
en büyük değerin duruşları olduğunu ifade eden Başkan 
Olpak, “Ocak ayı itibarıyla Genel Kurullarımızı gerçekleşti-
riyoruz. Bu sürede görev alan tüm arkadaşlarıma sonsuz 
teşekkür ediyorum. MÜSİAD kuruluşundaki ana felsefe-
sini her zaman ortaya koymuştur. Bizler Türkiye’nin yeni 
yüzüyüz. Önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de teşkilat-
lanmamızdır. Sizlerin desteği ile ağımızı daha da genişlettik. 

İstişareye ve ortak akla önem veren bir kurumuz. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla 
çalışmalarımıza ve ülkemize hizmet etmeye var gücümüzle 
devam edeceğiz.” dedi. 

SON	SÖZÜ	MİLLET	SÖYLEYECEK
Meclis aşaması tamamlanan yeni Anayasa değişikliği 

ile ilgili de açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, “Biz o günden itibaren söylüyorduk. Demiştik ki, 
Türkiye’de kuvvetler ayrılığı sistemi ifade ediliyor ama biraz 
sistemi incelediğimizde sistemin bir kuvvetler karmaşası 
olduğunu görüyoruz. Hele bir de halk tarafından seçilecek 
Cumhurbaşkanımız gelecek, o seçimin hemen akabinde ‘Bu 
mevcut sistem, bozuk sistem düzeltilmeli, ayağımıza takılan 
konular ortadan kaldırılmalı’ demiştik. Bugün de yapılmaya 
çalışılan budur. Meclis tarafı tamamlandı. Bundan sonra da 
son sözü millet söyleyecek. Hepimize düşen de referan-
dum sürecinin salimen tamamlanmasına katkı sağlamak, 
sonra da milletin söylediğine hep birlikte razı olmaktır. Ben 
bu çerçeve içerisinde yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Onun tamam-
lanmasından sonra da iş dünyası olarak daha fazla işimize 
odaklanmaya, büyümeye, üretmeye ihtiyacımız olduğunu 
ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu. 

HİÇBİR	TEHLİKE	BİZİ	PARÇALAYAMAZ
Gecede son olarak konuşan Hatay Valisi Erdal Ata ise, 

vatan müdafaası için şehit olan asker ve polisimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileyerek konuşma-
sına başladı. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, tabiri 
caizse ateşten bir çemberin içerisinde yaşanıldığını belir-
ten Ata, “Yıllardan beri Suriye’de yaşanan olaylar, Irak’taki 
gelişmeler ve Türkiye üzerinde oynanan birtakım oyunlar 
dolayısıyla bizi zora ve sıkıntıya sokuyor.” dedi.

Bunlara karşı mücadele etmenin tek yolunun “birlik ve 
beraberliğin bozulmaması” olduğunu ifade eden Ata, “Kendi 
içerimizde birlik ve beraberliğimizi bozmaz, birlikte hareket 
eder, hoşgörülü davranırsak dışarıdan ne tür tehlike gelirse 
gelsin bizi asla yıkamaz, bölemez ve parçalayamazlar.” 
diye konuştu.

M.	FATİH	TOSYALI:	
VALİMİZİN	OKUL	İSTEĞİ	BİZİM	İÇİN	ONURDUR
Eğitimin öneminden de bahseden Vali Ata, gelişmiş 

toplumlar ile ancak, eğitimimizi güçlendirerek baş edebiliriz. 
Lider bir ülke olmak istiyorsak, eğitime çok önem vermeliyiz. 
Ben MÜSİAD ailesinden biri İskenderun’da olmak üzere iki 
adet okul istiyorum.” diyerek okul talebinde bulundu. 

Hatay Valisi Erdal Ata’nın okul isteğinin ardından kür-
süye gelen MÜSİAD Hatay Şube Başkanı ve TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, Vali Ata’nın 
bu isteğinin kendileri için bir onur olduğunu ifade ederek, 
bu okul yapımını seve seve üstleniyoruz.” diyerek geceye 
damgasını vurdu. 

10.	YILINI	DOLDURANLARA	PLAKET
Konuşmaların ardından plaket ve rozet takdimine ge-

çildi. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Hatay Valisi 
Erdal Ata’ya günün anısına plaket takdim ederken, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
Genel Başkan Nail Olpak’a plaketini verdi. Gecede ayrıca 
MÜSİAD Hatay Şubesi’nde 10. yılını tamamlayanlara plaket 
verildi. MÜSİAD ailesine yeni katılan üyelere ise MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail Olpak ve TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından rozetleri takıldı. 
MÜSİAD Hatay Şubesi’nin gala yemeği toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.
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HACI ŞERİF TOSYALI
SAYGI VE RAHMETLE ANILDI

TOSYALI Ailesi’nin 2010 yılında hayattan göç eden büyü-
ğü Hacı Şerif Tosyalı, ölümünün 7. yılında saygı, minnet ve 
rahmetle anıldı. Merhum Hacı Şerif Tosyalı için, Sakarya Hacı 
Şerif Tosyalı Camii, Belen TOSYALI Cami, Osmaniye TOSYALI 
Cami ve Azganlık TOSYALI Camilerinde Mevlîd-i Şerif oku-
tuldu, duygu dolu anlar yaşandı. TOSYALI Ailesi’nin değerli 
büyüğü Merhum Hacı Şerif Tosyalı dualarla anıldı. Merhum 
Hacı Şerif Tosyalı’nın ruhuna TOSYALI Holding tarafından 
yaptırılan 4 camide Mevlîd-i Şerif okutuldu. Merhum Hacı Şerif 
Tosyalı’nın oğulları Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı, Ayhan Tosyalı 
ve kendi adını taşıyan torunu Şerif Tosyalı, mevlit okutulan 
camilerde cemaatle bir araya gelerek birlikte dualar ettiler. 

DUALAR	EDİLDİ
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 

Sakarya Mahallesi’ndeki Hacı Şerif Tosyalı Camisinde, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı 
Belen’deki Belen TOSYALI Camisinde, TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Azganlık’taki Azganlık 
TOSYALI Camisinde, Şerif Tosyalı ise Osmaniye’deki 
Osmaniye TOSYALI Camisinde okutulan Mevlîd-i Şeriflerde 
babalarını ölümünün 7. yılında bir kez daha saygı ve rahmetle 
anarken, ruhu için bol bol dua ettiler. Cami cemaati, okutu-
lan Mevlîd-i Şerif’in ardından TOSYALI ailesine bir kez daha 
başsağlığı dileğinde bulundu. Mevlîd-i Şerif’in ardından tüm 
camilerde cemaate tatlı ikram edildi. 

KURAN	KURSUNU	GEZDİ
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 

Hacı Şerif Tosyalı Cami İmamı Recep Ateş’le birlikte Kuran 
kursuna katılan öğrencilerle bir araya geldi, onlarla sohbet 
etti. Cemaat, camilerin yapımında her türlü desteği sunan 
TOSYALI ailesine, teşekkür etti. 
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’ya Fahri Doktora unvanı takdiminin gerçekleşti-
rildiği akademik törene başta Osmaniye Valisi Kerem Al, 
Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Adana Milletvekili Fatma 
Güldemet Sarı, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat 
Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili 
ve TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar, Mustafa Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Çağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, MÜSİAD Genel Başkanı Naim 
Olpak, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent 
H. Yılmaz, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Murat Teke, ulusal basından Vahap Munyar (Hürriyet), 
Osman Saffet Arolat (Dünya), Volkan Sarı (Bloomberg 
HT), Ufuk Korcan (Akşam), Çetin Kımız (Kımız&Kımız PR), 
Şeref Oğuz (Sabah), Mehmet Ali Ergün (Akşam), TOSYALI 
Holding Cezayir Yönetim Kurulu üyesi Alp Topcuoğlu, 
TOSYALI ailesinden Fuat Tosyalı’nın annesi Hacı Pervin 
Tosyalı, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erol Ayhan 
Tosyalı, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 
Dr. Suhat Korkmaz ve TOSYALI Holding İcra Kurulu Üyesi 
ve TOSYALI Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, 
Yasemin Tosyalı, Miraç Tosyalı, kamu kurum ve kuruluşları 
il müdürleri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi akademik ve idari personeli, ulusal 
ve yerel basından çok sayıda davetli katıldı.

FUAT	TOSYALI	REHBERİMİZ	OLDU
Törende, hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı’nın okul arka-

daşı Mehmet Ali Dokuzoğlu kısa bir konuşma yaparak, “Fuat 
Bey, benim her zaman rehberim olmuştur. Çok çalışıyor, çok 
başarılı işler yapıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum.” dedi.

 Korkut Ata 
Üniversitesi’nin 

aldığı Senato kararıyla 
TOSYALI Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, bölgenin global 
sanayi lideri olarak fahri 

doktora unvanına 
layık görüldü.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya 
‘Fahri Doktora’ unvanı verildi. Törende duygusal anlar yaşandı. 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin aldığı Senato kararıy-
la TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
bölgenin global sanayi lideri olarak ‘Fahri Doktora’ unvanına 
layık görüldü.

Türkiye’nin lider global çelik üreticilerinden TOSYALI 
Holding, Osmaniye başta olmak üzere bölgeye yaptığı ya-
tırımlara ve istihdam yaratmaya devam ediyor. 

Üç kıtada devam eden üretimi, yatırımları ve faaliyette 
bulunduğu yerlerde bölgenin sağlık, maneviyat, kültür-sanat, 
spor alanlarındaki eksiklikleri giderme çalışmaları TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya itibarı yük-
sek bir onuru da beraberinde getirdi. 

Bölgenin prestijli üniversitelerinden Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi, Türk demir çelik sanayinde çevreye duyarlı 
ve sürdürülebilir olma bilinciyle yaptığı yatırımları, Türkiye 
ve bölge ekonomisine kattığı artı değeri, sosyal sorumluluk 
projelerini dikkate alarak üniversitenin ilk kez verdiği ‘Fahri 
Doktora’ unvanına TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’yı layık gördü.

FUAT TOSYALI’YA BÜYÜK ONUR
‘FAHRİ DOKTORA’ UNVANI  
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Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Arolat ise, “Fuat 
Bey’le ilk kez bir uçak seyahatinde tanıştım. Gencecik, pırıl 
pırıl bir iş adamıydı. Şimdi halen genç ve dinamik görüyo-
rum. Kendisini takdir ediyorum.” diye konuştu.

FUAT	TOSYALI’NIN	KATKISI	ÇOK	BÜYÜK
Rektör Prof. Dr. Murat Türk, üniversite amfisinde dü-

zenlenen törende yaptığı konuşmada, Fuat Tosyalı’nın 
Osmaniye’de, Türkiye’de ve yurt dışında yaptığı sosyal so-
rumluluk projelerinden, yatırımlarından ve çalışmalarından 
dolayı takdir ve teşekkür adına Senato Üyelerince kendisi-
ne fahri doktora unvanı verilmesine karar verdiklerini belirt-
ti. Rektör Prof. Dr. Türk, “Ulusal ve uluslararası yatırımlarla 
Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, bilime ve gelişime 
olan bağlılığını devam ettiren ve yenilikçiliğe verdiği önemle 
ülkemize, bölgemize ve şehrimize büyük katkı sağlayan Fuat 
Tosyalı Bey’e, İşletme Ana Bilim Dalı’nda senatörlerimizin oy 
birliğiyle ‘Fahri Doktora’ unvanı verilmesine karar verildi.” dedi.

Osmaniye Valisi Kerem Al ise güzel bir coğrafyada yaşa-
dığımızı ve bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli olduğunu 
söyleyerek, “Güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın yolu 
kalkınmadan, istihdamdan geçer. Bunu sağlayacak aktörler 
artık devlet değil iş adamlarımızdır. Bu iş adamlarından birini 
bugün burada ödüllendiriyoruz. İltifat görmeyen marifet zayi-
dir. Bu fahri doktora unvanıyla Fuat Bey’in omuzlarına daha 
fazla sorumluluk yüklüyoruz. Kendisinin bu sorumluluğun 
da altından kalkacağından hiç şüphem yok.” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE	ADINA	BİR	İLK
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 

ise kendisi ve şirketi için ayrı bir yeri olan Osmaniye’de 
böyle bir unvanı almanın kendisine ayrı bir mutluluk verdi-
ğini ifade ederek, “Güzel Osmaniye’mizin üniversitesinin 
ilk kez verdiği fahri doktora unvanına sahip olma şerefine 
layık görülmem beni çok mutlu etti. Beni bu unvana layık 
gören herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

BU	UNVAN	AİLEM	İÇİN	ONURDUR
Fahri doktora töreninde konuşan Fuat Tosyalı, “Bu, benim 

için onurdur. Her babanın oğlu için hayalini kurabileceği bu 

unvan için üniversiteye teşekkürlerimi sunarım. Fahri doktora 
unvanını, başta değerli annem Pervin Tosyalı olmak üzere 
TOSYALI Holding ailesinin her bir ferdi adına alıyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ	RECEP	TAYYİP		 	
					ERDOĞAN’A	VERDİĞİMİZ	SÖZÜ	TUTTUK

Üç kıtada üretim yapan bir şirket olarak, bayrağını farklı 
ülkelerde dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getiren Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de gezi 
olayları yaşanırken, biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’la birlikte yeni yatırım için Cezayir’deydik. 
Oran’da Cezayirli Hasan Paşa’nın fetihten elde ettiği gani-
metle yaptırdığı caminin resmini gördük. Bu resmi Sayın 
Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimizde çok duygulandı ve 
‘Peki, sen burada ne yapacaksın?’ diye sordu. Ben de elde 
ettiğim ganimetle, gelecek nesillere hizmet edeceğimi söy-
ledim. Sözümüzü tuttuk; Oran’da yaşayan Müslümanların 
ibadeti için 5 bin kişi kapasiteli camimizi bu Ramazan ayında 
tamamlıyoruz.”

OSMANİYE	YATIRIMLARININ	GÖRÜNMEZ	MİMARI
“Toprakkale Kaymakamımız bizim Osmaniye yatırımla-

rımızın başlangıcında önemli rol oynamıştır. Hiç aklımızda 
yokken, bize ‘Burada yatırım yapın’ diyerek çok mücadele 
etti. O vakit istemediğimizi söyledik, böyle bir niyetimiz 
yoktu. Hatta randevu da vermedim. Kendisinden sonra çok 
özür diledim. O zamanlar ‘Osmaniye’de yatırım yapalım’ 
diyen CEO’muz Dr. Suhat Korkmaz Bey, Osmaniye’deki 
yatırımlarımızın görünmez mimarıdır. Kendilerine teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

İKİ	SENEDİR	FABRİKAMIZ	DESTAN	YAZIYOR
Osmaniye yatırımlarının nasıl başladığıyla ilgili bir anısını 

paylaşan Fuat Tosyalı, “Bugün Osmaniye’de kurduğumuz 
boru fabrikası sayesinde, asrın projesi TANAP’ın her gün bin 
tondan fazla borusunu üretiyoruz. Ve bu ihaleyle projenin 
Türkiye’ye boru girişi tarafının 150 milyon dolar daha ucuz ol-
masını sağladık. Bugün son tırları yükledik. İki senedir bu fab-
rikamız destan yazıyor! Şimdi hemen Gaziantep’in içme suyu 
projesinin 150 bin ton boru ihtiyacının üretimine başlıyoruz. 
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Bir ziyaret bir kıvılcım yaktı o zaman. O zamanlar muhalefetle 
de karşılaştık. Tesis için etrafı kirletir dediler. Ama tertemiz 
bir fabrika kurduğumuzu gördüler. Yatırımlarımız 2 milyon 
m2 yi buldu. Bugün çatı tipi güneş enerji santrali konusunda 
düğmeye bastık. 

DÜNYANIN	EN	KÜÇÜK	KARBON	
İZİNE	SAHİP	ÜRETİMİ
TOSÇELİK ERW Boru Profil Üretim Tesisi, devreye alı-

nacak çatı tipi enerji santraliyle birlikte dünyanın en küçük 
karbon ayak izine sahip çelik boru ve profillerini üretecek. 
Ekonomiye değer katan yatırımlarımızda önceliğimiz doğaya 
saygılı, çevreci ve sürdürülebilir olmasıdır.” diye konuştu.

TOYOTA’DAN	SONRA	JAPONLARIN	
TÜRKİYE’DEKİ	EN	BÜYÜK	YATIRIMI
Bugün, başta Osmaniye olmak üzere 3 kıtada farklı ya-

tırımlara imza atan ve böylece Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayan bir şirket olmanın gururunu yaşadıklarını belir-
ten Tosyalı, Türkiye’nin ilk yassı çelik fabrikasını kurdukları 
Osmaniye’ye şimdi de Toyota’dan sonra Japonlar’ın en 
büyük yatırımı olan TOSYALI TOYO Çelik A.Ş.’nin kazandı-
rıldığını vurguladı. “2015’in başında başlattığımız bu yatırı-
mı sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu tesis, 
ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıdığı gibi peçeteden daha 
ince çeliğin üretileceği, ülkemizin en katma değerli üretim 
merkezlerinden biri olacaktır.” dedi.

TOSYALI	TOYO	ÇELİK	TESİSLERİ	GEZİLDİ
Ülkemizin en ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma de-

ğerli yassı çeliğinin bu tesislerde üretileceğinin altını çizen 
Tosyalı, “Ürünlerimiz otomotivden elektrikli ev aletlerine, 
bilişim ürünlerinden meşrubat kutularına kadar geniş bir 
yelpazede kullanılacak. Özellikle gıda sektöründe oyunu de-
ğiştiriyoruz.” diye vurguladı. Konuşmaların ardından Rektör 
Türk, Fuat Tosyalı’ya cübbesini giydirerek, Tosyalı’ya fahri 
doktora belgesini verdi, plaket takdim etti. Fahri doktora 
törenin bitiminde ise hatıra fotoğrafları çekildi.

Törenin ardından düzenlenen tesis gezisinde katılımcılar 
ve basın mensupları, Fuat Tosyalı ev sahipliğinde TOSYALI 
TOYO Çelik AŞ tesislerini gezdi ve buradaki dev yatırımı 
yakından inceleme fırsatı buldu. 

GELECEĞİN İNŞASI
OKUYAN NESİLLER

Bir süre önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(MÜSİAD) CNR EXPO’da düzenlemiş olduğu 16. MÜSİAD 
EXPO’da TÜRGEV’in standını ziyaret ederek kütüphane ba-
ğışı yapacağını söyleyen TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı sözünü tuttu.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
adına bağışlanan 2 kütüphane İstanbul Kandilli ve Balıkesir 
Edremit‘teki TÜRGEV yurt binalarına kurulurken, bir diğer 
kütüphane de TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve 
CEO Dr. Suhat Korkmaz adına TÜRGEV-Samsun’da faali-
yete geçirildi.

İş dünyası ve öğrenciler arasında staj ve istihdam köprüsü 
kuran Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) 
yurt binalarında faaliyete geçen kütüphanelerin; okuyan, dü-
şünen, geliştiren, uygulayan nesillerin yetişmesinde bir ek-
siği giderecek oluşu TOSYALI Holding’in sosyal sorumluluk 
anlayışıyla birebir örtüşüyor. Hayırla yâd edilmeyi amaçlayan 
TOSYALI Holding kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrul-
tusunda sosyal, kültürel, sağlık ve manevi konularda eksikleri 
ve ihtiyaçları gidererek o bölgede yaşayanlara katkı sağlıyor. 

TOSYALI HOLDİNG 
TÜRGEV’E 

3 KÜTÜPHANE BAĞIŞLADI
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ÜRETİM HEDEFİ 
ARTIYOR

Küresel çelik sektörünün önemli oyuncularından 
biri olan TOSYALI Holding bu yıl da hem yurt 
içinde hem de yurt dışında yatırımlara hız kesme-

den devam edecek. TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, 2016’da çelik pazarında son yıllar-
daki dalgalanma ve fiyatlardaki düşüşe rağmen üretim ve 
satış gücünü korumayı başardıklarını söylüyor.

Üç farklı kıtada üretim yapan bir şirket olarak 2017’de 
6 milyon tonluk üretim hedefi koyduklarını kaydeden 
Fuat Tosyalı, “2020 yılında ise rakamın 10 milyon tona 
ulaşmasını planlıyoruz. İstihdam da 10 bini çoktan geçmiş 
olur. Ayrıca Afrika kıtasındaki yeni fırsatlarla ilgileniyo-
ruz. Bu yeni yatırım da olabilir yeni satın alma da.” diyor. 

Japonya’nın öncü şirketlerinden TOYO Kohan ile 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri 650 milyon dolarlık fabrika 
yatırımının 2017 yılının ilk çeyreğinde ticari üretime baş-
layacağı bilgisini de veren Tosyalı, “Bu yatırımla birlikte 
Türkiye’ye 300 milyon dolarlık ek ihracat girdisi sağlaya-
cağız.” diye konuşuyor.

İskenderun Belediye Başkanı 

Seyfi Dingil

SARISEKİ 
FUAT TOSYALI 
TESİSLERİ’NDE 

İNCELEMELERDE BULUNDU

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sosyal ve kül-
türel anlamda İskenderun halkına hizmet etmek için 
çalıştıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, işadamı Fatih Tosyalı ile 
birlikte Sarıseki’de bulunan Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor 
tesislerinde incelemelerde bulundu.

TESİS AKTİF HALE GETİRİLİYOR
Tesislerin daha aktif hale getirilmesi noktasında çalışma 

içerisinde bulunduklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, “Hayırsever iş adamımız Fuat Tosyalı tarafından 
yaptırılan bu sosyal tesis bölgede ihtiyaç duyulan büyük bir 
eksikliği giderecek. Bizlerde bu güzel tesislerin halkımıza daha 
iyi hizmet verebilmesi için incelemelerde bulunarak yapılması 
planlanan çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili değerlendirme yap-
tık. Amacımız bu sosyal tesislerin bölge halkının faydalanabi-
leceği bir şekilde kaliteli hizmet vermesidir.” dedi.

TESİS ÇOK AMAÇLI
Sarıseki’de bulunan Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor tesisleri-

nin çok amaçlı bir şekilde inşaa edildiğini belirten İskenderun 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Tesisin içerisinde el sanatları 
kursları verilecek. Çocuk kreşi açılacak. Spor salonları aktif 
hale getirilecek. Yazlık Düğün salonu açılacak. Yüzme havuz-
lar ve futbol, basketbol ve voleybol sahaları halkın hizmetine 
açılacak. Çeşitli eğitici kurslar verilecek. Bütün bu çalışmalar 
kısa bir süre tamamlanacak. Ardından halkımızın hizme-
tine törenle açılacak. Bu tesislerin yapımında emeği geçen 
TOSYALI ailesine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İş adamı Fatih Tosyalı ise sosyal sorumluluk çerçevesinde 
böyle bir tesisi inşaa ettiklerini belirterek tesisin tüm bölge 
halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
gerçekleştirilen ve üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi zi-
yareti, bu yılın ilk büyük yurt dışı heyet ziyareti oldu. 

DEİK’in organizasyonu ile Türk İş Dünyası Heyeti, Doğu 
Afrika’nın 3 önemli ülkesini, sırasıyla Tanzanya, Mozambik 
ve Madagaskar’ı ziyaret etti. 22 Ocak 2017-25 Ocak 2017 
tarihleri arasında üç ülkede düzenlenen resmi ziyaretler 
kapsamında 150’ye yakın Türk iş insanı bölgedeki fırsatları 
keşfederken, Afrika’daki yatırım ortamını ve potansiyeli 
inceleme fırsatı buldu.▪

Başta Hatay olmak 
üze re Osmaniye'de 
de kur duğu tesislerle 

eko nomide adından yıllardır 
söz et tiren TOSYALI Holding 
pul bastırdı. 

Alınan bilgiye göre PTT 
Osmaniye Başmüdürü Ab-
dulkadir Dağdemir, TOSYALI 
Holding'in pullarını TOSYALI Holding İcra Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı'ya takdim etti.▪

Hatay Valiliği himaye-
lerinde, Çalışma ve İş 
Kurumu Hatay İl Mü-

dürlüğü ve İskenderun Teknik 
Üniversitesi (İSTE) iş birliği ile 
organize edilen 10. Hatay İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı, dopdolu geçti. İskenderun 
Teknik Üniversitesi'nin başarılı organizasyonu ile öğrenciler, 
iş dünyası ile buluştu. Firmaların, Fuar’da kurdukları standa 
öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Hatay Valisi Erdal Ata, İSTE 
Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte Fuar’ı beğeniyle 
gezdi, firma temsilcileriyle sohbet etti. 

TOSÇELİK standı önünde, TOSYALI Holding YK Üyesi 
Fatih Tosyalı ile bir süre sohbet eden Vali Ata, istihdama 
yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür etti.▪

Hatay'daki yatırımlarına Osmaniye'de devam eden 
TOSYALI ailesi tarafından eğitim ve kültür alanında 
yeni bir merkez açıldı. TOSYALI Holding tarafından 

Osmaniye'de yaptırılan "TOSYALI Cami Eğitim ve Kültür 
Merkezi" tamamlanarak hizmete açıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Eğitim ve 
kültür alanında eksiğimizi gidermeliyiz” sözü üzerine ha-
rekete geçtiklerini aktaran Şerif Tosyalı “Bu modern İslam 
merkezinin Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. Hayırseverlerin kitap üzerine daha fazla yatırım yap-
ması gerektiğine inandığı aktaran Şerif Tosyalı “Hayırsever 
insanların kitap üzerine daha fazla yatırım yapması gerek-
tiğini düşünüyorum. Bizler, geçmişimize sahip çıkarak, de-
ğerlerimizi yaşatarak ve koruyarak, geleceği inşa etmeliyiz. 
Burada geleceğimiz olan gençleri görmek beni çok duy-
gulandırıyor. Onlar için, ülkemiz için, geleceğimiz için ne 
yapsak azdır.” dedi. 

TOSYALI Cami Eğitim ve Kültür Merkezinde, İslam ta-
rihi ve günümüze ait özel kitaplar, Türk ve dünya klasikleri 
ile dergiler yer alıyor.

İŞ DÜNYASI’NIN 
AFRİKA’YI KEŞFİ SÜRÜYOR

TOSYALILARIN 
ARTIK PULU VAR

İŞ DÜNYASININ KALBİ 
İSTE’DE ATTI

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı:

HAYIRSEVERLER 
KİTAP ÜZERİNE DE 
YATIRIM YAPMALI

Ekonomist 
Dergisi'ne 
konuşan 
TOSYALI 
Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Fuat Tosyalı, 
2017 planlarını 
anlattı.

▪

▪

▪
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Tek liste ile gidilen 
seçimlerde Başkan 
M. Fatih Tosyalı, 

Başkan Yardımcısı 
Osman Gözükara ve 

Üyeler M. Fatih Keseroğlu,  
Sedat Uysal, 

Mustafa Kahraman’dan 
oluşan mevcut Yönetim 
güven tazeleyerek yeni 
dönemde çalışmalara 
kaldığı yerden devam 

kararı aldı. 

İskenderun OSB’de Olağan Genel Kurulu İdare 
Binası’nda gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin köklü OSB’lerinden İskenderun Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin Yönetimi Olağan Genel 
Kurulu’nu yaptı. Tek listeyle gidilen seçimde İsken-
derun OSB Başkanı M. Fatih Tosyalı ve Yönetimi 
yeniden seçilerek güven tazeledi.

İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Belen 
Kaymakamı Abdulaziz Aydın’ın da konuk olarak 
katıldığı Genel Kurul’da bir konuşma yapan Yö-
netim Kurulu Başkanı M. Fatih Tosyalı, yaptıkları 
faaliyetlerle ilgili bilgiler vererek, alt ve üstyapıya 
yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları, çevresel ya-
tırımlarını ve idari faaliyetlerini anlattı.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-
rulu’nun görev dağılımına göre: 

• M. Fatih Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı

• Osman Gözükara YK Başkan Yardımcısı

• Fatih Keseroğlu YK Üyesi

• Sedat Uysal YK Üyesi

• Mustafa Kahraman YK Üyesi

olarak görev yapacaklar.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Tosyalı, 
Genel Kurul sonunda tebrikleri kabul etti.

İSKENDERUN OSB 
M. FATİH TOSYALI İLE 

YOLA DEVAM DEDİ
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4. Geleneksel Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 
Zirvesi’nde Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler ve buna 
paralel olarak ekonomi masaya yatırıldı. Zirvede özel-
likle ABD seçimleri sonrası başkanlığı devralan Donald 
Trump’un tutumu ve yapacağı çalışmalar ele alındı.

4. Geleneksel OSB Ekonomi Zirvesi, Osmaniye OSB 
Konferans Salonu’nda düzenlendi. Dünya Gazetesi 
Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın moderatörlüğünde, 
Uluslararası Fon Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu 
Volkan Sarı ve Gazeteci Vahap Munyar’ın konuşmacı 

olarak yer aldığı Ekonomi Zirvesi’ne Osmaniye Valisi 
Kerem Al, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Adana Milletvekili 
Fatma Güldemet Sarı, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat 
Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Belediye Başkan 
Yardımcısı Abdullah Bukan, MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Şerif 
Tosyalı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda 
sanayici ve iş adamı katıldı.

Ekonomi zirvesinin ilk konuşmacısı Uluslararası Fon 
Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu Volkan Sarı oldu. 
Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerden söz 
eden Sarı, öncelikle Türkiye’nin gelmiş olduğu noktalara 
temas etti. Ülkemizin çalkantılar, sorunlar ve sıkıntılar üç-
geninde bu noktaya geldiğini kaydeden Sarı, ülkemizin 
istikrar ve güve için yatırımlara tüm hızıyla devam etmesi 
gerektiğini önemle ifade etti. Ülke ekonomisini de ele alan 
Sarı, ABD seçimleri sonrasi başkanlık koltuğuna oturan 
Donald Trump’ın atacağı adımların küresel dünyanın gi-
dişatı için son derece önem arz ettiğini vurguladı. Volkan 
Sarı’nın ardından söz verilen Hürriyet Gazetesi yazarı 
Vahap Munyar ise, elinde bulundurduğu güçle dünya 
ekonomisini yöneten ABD’nin bundan sonraki durumu 
hakkında görüş ve önerilerini belirtti. Donald Trump’ın 

atacağı adımların bundan sonrası için çok önemli oldu-
ğunu kaydeden Munyar, Trump ile gelişen durumu bilin-
meyenli bir denkleme benzetti. Trump’un denemelerini AK 
Parti’nin ilk yıllarına benzeten usta gazeteci Vahap Munyar, 
Trump’ın kendini sevdiği taktirde ve ikinci dönemde gö-
reve devam ederse yepyeni atılımlar içine girebileceğini 
ifade etti. Konuşmacılar daha sonra kendilerine yöneltilen 
soruları cevapladılar. 

 Zirvenin kapanış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak yaptı. Ekonomi zirvelerinin sadece İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılmasının dışında 

Osmaniye gibi illerde de yapılmasının önemli olduğunu 
belirten Olpak, programın düzenlenmesinde emeği ve 
katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Programın sonunda Osmaniye Valisi Kerem Al, Dünya 
Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, Uluslararası Fon 
Yöneticisi ve Bloomberg HT Yorumcusu Volkan Sarı ve 
Gazeteci Vahap Munyar, MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Türk’e plaket verdi. Program, günün anısına 
çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

EKONOMİ DOKTORLARI GELECEĞİ 
MASAYA YATIRDI

Tosyalı Holding  31 ←→ 30 
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ENERJİ YEŞİLLENİYOR

 Çatı tipi 
güneş enerji santrali 
konusunda düğmeye 

basan TOSYALI Holding, 
dünyanın en büyük ilk 5 
santrali arasına girecek 
proje için hazırlıklarını 

tamamladı.

ENERJİ YEŞİLLENİYOR
TOSYALI HOLDİNG’TEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI

TOSYALI Holding’ten sürdürülebilirliğe katkı sağlamak 
amacıyla projelendirdiği santral ile üretilecek yenilenebilir 
kaynaklı ve çevre dostu elektrik enerjisi sayesinde 10 bin ton 
CO2‘in doğaya salınımı engellenecek; 

ENERJİ	YEŞİLLENİYOR
Çatı tipi güneş enerji santrali konusunda düğmeye basan 

TOSYALI Holding, dünyanın en büyük ilk 5 santrali arasına gire-
cek proje için hazırlıklarını tamamladı. TOSÇELİK ERW Boru Profil 
Üretim Tesisi, devreye alınacak bu santralle birlikte dünyanın en 
küçük karbon ayak izine sahip çelik boru ve profillerini üretecek.

Türkiye’nin global demir çelik lideri TOSYALI Holding, Türkiye 
ekonomisine değer katan yatırımlarının yanı sıra çevreci ve yeni-
lenebilir enerji projeleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda yapılan çevreci projelere TOSÇELİK ERW Boru 
Profil Üretim Tesisi de eklendi. Osmaniye’de bulunan TOSÇELİK 
ERW Boru Profil Üretim Tesisi’nde güneş enerji santrali konusun-
da yeni bir projeyi devreye alan holding, TOSÇELİK ERW Boru 
Profil Üretim Tesisi’nin çatısına güneş enerji santrali kuracak. 

ÇELİK	‘GÜNEŞ’İN	GÜCÜYLE	BULUŞUYOR!
Bu önemli projeyle ilgili açıklama yapan TOSYALI Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Grup şirketleri olarak, 
hem ülkemizin hem de bölgenin en önemli üreticileri arasında 
yer alıyoruz. Ekonomiye değer katan yatırımlarımızda önceliği-
miz, doğaya saygılı, çevreci ve sürdürülebilir olması. TOSÇELİK 
ERW Boru Profil Üretim Tesisi’nde devreye alacağımız güneş 
enerji santrali, ülkemizin yeşil enerji üretimine katkı sağlaya-
cağı gibi cari açığın kapanmasında da faydalı olacak.” dedi.

DÜNYANIN	EN	BÜYÜK	İLK	5’İ	ARASINDA
TOSYALI Holding iştiraklerinden TOSÇELİK ERW Boru 

Profil’in Osmaniye OSB’deki üretim tesisi için hayata geçirilen 
bu proje, dünyaya örnek olmaya hazırlanıyor. TOSÇELİK ERW 
Boru Profil’in üretim tesisinin çatısına güneş enerji santrali 
kurmak üzere anahtar teslim sözleşme imzaladı. Böylece 
200 bin m² çatı alanına sahip olan ve Avrupa’da tek seferde 
kurulan en büyük çelik boru fabrikası TOSÇELİK ERW Boru 
Profil Tesisleri’nin elektrik enerjisi bu santralden karşılanacak. 
Santral, tamamlandığında dünyanın en büyük ilk 5 çatı tipi gü-
neş enerji santralinden biri olacak. TOSYALI Holding, çatı tipi 
Güneş Enerji Santrali projesi ile beraber ülkemizin cari açığının 
önemli bir bölümünü oluşturan enerji ithalatını da azaltacak.

ÇEVRECİ	VE	EKONOMİK
Projenin Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları açısın-

dan kritik önem taşıdığını dile getiren Fuat Tosyalı, “Dünyanın 
en büyük ince film güneş paneli üreticisinin ürünlerini kulla-
nacağımız projede, yüksek ortam sıcaklığı ve düşük gün ışığı 
koşullarında dahi standart panellere göre en az yüzde 10 
daha fazla enerji üretimi yapmayı hedefliyoruz. Türkiye gibi 
birçok Avrupa ülkesinde üretim tesisleri yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yatırım yapıyor. Çevreci ve ekonomik olan bu 
yatırımlar sadece enerji maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, 
ülke ekonomisinin cari açığını kapatmada da önemli bir 
araca dönüşüyor. Böylesine önemli bir projeyi ülkemizde 
gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımızı 
artırmaya devam edeceğiz. Bu alanda Türkiye’nin bölgede 
öncü ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz.” dedi.

ENERJİ	VERİMLİLİĞİ	ARTACAK
TOSYALI Holding grup şirketlerinin üretim süreçlerin-

de enerji tüketirken yenilenebilir kaynaklarla aynı zamanda 
enerji üreten de bir yapıda olduğunu vurgulayan Tosyalı, 
“TOSÇELİK, yıllık 2 milyon tonu aşan çelik boru profil üretim 
kapasitesi ile ülkemizde lider konumda... TOSYALI Holding 
olarak enerji üretim kapasitemizi, portföyümüze ekleyeceği-
miz yenilenebilir projelerle artırmayı hedefliyoruz. TOSÇELİK 
Güneş Enerji Santrali Projesi şüphesiz çelik sektöründe güneş 
enerjisinin sürdürülebilir gelişimi açısından eşsiz bir örnek 
olacak. Enerji yoğun bir sektör olan demir çelik sanayinde 
enerji giderleri; üretim maliyetlerinin ilk sırasında yer alıyor. 
Grubumuzun lider çelik üreticisi olma vizyonu doğrultusunda 
tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini artırma çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz.” dedi.

DÜNYANIN	EN	KÜÇÜK	KARBON	AYAK	İZİNE		
					SAHİP	ÇELİK	BORU	VE	PROFİLLERİNİ	ÜRETECEĞİZ

Eğitim, spor, sosyal yaşam ve sağlık alanlarında yaptığı 
sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin “Gönlü Zengin” şir-
ketleri listesinin en üst sıralarına yerleşen TOSYALI Holding, 
bu projeyle birlikte çevreci vasfındaki kararlılığını da ortaya 
koyuyor. Kurulacak santral ile boru profil üretim tesisinin 
elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını güneşten üretmeyi 
hedeflediklerini belirten Tosyalı, “Bu santral ile dünyanın 
en küçük karbon ayak izine sahip çelik boru ve profillerini 
üreteceğiz.” dedi. 

ENDÜSTRİ	4.0	TÜRKİYE	SANAYİSİ	İÇİN	BÜYÜK	FIRSAT
“Türkiye’de demir çelik sektörüne aralıksız en büyük 

yatırım yapan şirketlerin başında geliyoruz” diyen Tosyalı 
şu açıklamada bulundu; “2008 yılında bir Türk sanayicisi 
için cesaret isteyen bir yatırıma karar verdik ve ülkemizin 
ilk yassı çelik üretimi tesisi için düğmeye bastık. Bu yatırımı 
en kompakt ve en ileri teknolojiyi kullanarak, rekabetçi bir 
vizyonla başardık. Kısacası biz, TOSYALI Holding olarak 
Endüstri 4.0’ı endüstriyel üretim dünyasının, ileri teknoloji 
ve dijital dönüşümle buluştuğu yer olarak görüyoruz. Bu 
verdiğim örnek ise, sanayide neredeyse bizim 10 yıldır bu 
sürece ve bu dönüşüme uygun olarak yapılandığımızı gös-
teriyor. Geleceğe hazırlanmak ve geleceği şekillendirmek 
için öncelikle değişimi iyi anlamak gerektiği kanısındayım. 
Ben Endüstri 4.0’ın Türkiye sanayisi için büyük bir fırsat ol-
duğunu düşünüyorum.”

“Kurulacak santral ile boru profil üretim tesisinin 
elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını güneşten 
üretmeyi hedeflediklerini belirten Tosyalı, “Bu 
santral ile dünyanın en küçük karbon ayak izine 
sahip çelik boru ve profillerini üreteceğiz.” dedi.

TOSÇELİK ERW BORU 
PROFİL ÜRETİM TESİSLERİ



TOSYALI Holding, çalışanlarının moral ve motivasyo-
nunu yükseltmek amacıyla yıllardır özenle organize ettiği 
birlik, beraberlik ve dayanışma gecelerine devam ediyor. 
Bu kapsamda İskenderun’dan sonra İstanbul Marmara 
Bölgesi çalışanları da düzenlenen gecede bir araya geldi. 

İstanbul Vokalist Restaurant’ta düzenlenen TOSYALI 
Holding çalışanları birlik ve beraberlik gecesine; TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih Tosyalı, Ayhan 
Tosyalı, TOSYALI Holding Enerji Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı, TOSYALI TOYO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdürü Hakan Özkök, Yavuz Tosyalı, Tuğba 
Tosyalı ve çalışanlar katıldı. 

Dostluğun ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergi-
lendiği gecede yoğun iş temposunun üstesinden gelen 
çalışanlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Gecede 
bir konuşma yapan Fuat Tosyalı, çalışanlarının kendileri 
için değerli olduğunu, birçok sanayi kuruluşunun sağ-
lamaya çalıştığı birlik ve beraberlik ortamının; TOSYALI 
Holding çalışanları arasında doğal akış içerisinde oluş-
masından ziyadesiyle memnun olduğunu belirtti. Tosyalı, 
“Bizler çalışanlarımız sayesinde dünyanın dört bir kı-
tasında yatırımlarımızı ve üretimlerimizi sürdürüyoruz. 

İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı 
azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edip ülkemize 
katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızı 
mutlu görmek en büyük arzumuzdur. Bu son derece 
önemli bir kazanımdır. Birlik, beraberlik ve dayanışma 
sayesinde de aşamayacağımız engel yoktur. Tüm çalı-
şanlarımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.” şeklinde 
konuştu. Ses sanatçısı Gökhan Sezgin’in sahne aldığı 
gecede ayrıca, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, konuşmasının ardından 10 yılı geride bırakan 
çalışan personele plaket ve hediye takdim etti.

TOSYALI HOLDİNG 
MARMARA BÖLGESİ 

ÇALIŞANLARINA DAYANIŞMA GECESİ 
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PLATİN DERGİSİ’NE 
KONUŞAN 

TOSYALI HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI 
FUAT TOSYALI 

“YATIRIMA DEVAM” 
SÖZÜ VERDİ.

Hedefimiz, yatırımlarımızla birlikte bölgemize sağladığımız 
istihdamı daha da arttırmak” dedi. 2017 yılında üretim he-
defini 6 milyon ton olarak belirleyen TOSYALI Holding, 2020 
yılında ise rakamın 10 milyon tona ulaşmasını hedefliyor.

DURMAK	YOK
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde, çelik ürünlerde 

Japon Toyo Kohan ile iş birliğiyle tamamlanan TOSYALI-
TOYO Çelik A.Ş’nin faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye’nin 
ilk ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma  değerli yassı çeli-
ğinin üretileceği bu tesislerin ürünleri, otomotivden elektrikli 
ev aletlerine, bilişim ürünlerinden meşrubat kutularına kadar 
geniş bir yelpazede kullanılacağı gibi, Avrupa’dan Kafkaslar’a, 
Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğ-
rafyanın ihtiyacını karşılayacak. TOSYALI-TOYO Çelik A.Ş. ile 
yüksek teknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
ortadan kaldırmayı hedefleyen TOSYALI Holding, bu yatırımla 
tamamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt içinde karşılayacağı 
gibi cari açığın azalmasına daha fazla katkıda bulunuyor. 

“Burada ülkemizin yıllık 500 milyon doları aşkın ileri tek-
nolojinin ürünü çelik ithalatını ikame etmeyi planlıyoruz” diyen 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yine 
bu yatırımla birlikte Türkiye’ye 300 milyon doları aşkın ek ihra-
cat girdisi sağlanacağını belirtiyor. Bölgedeki yeni yatırımlar 
bununla da sınırlı değil. Ayrıca yurt içinde henüz üretilmeyen 

‘Boyuna dikişli LSAW Boru’ üretimi içinde yatırım kararı al-
dıklarını açıklayan Fuat Tosyalı, bu tesisin ilk etapta 500 bin 
tonluk kapasite ile çalışacağını açıklıyor ve ekliyor; “Elbette 
durmak yok. Yeni yatırımlar için start vermeye hazırlanıyoruz. 
Anlaşmalar imzalanır imzalanmaz onları da açıklayacağız.”

CEZAYİR’DE	SON	DÖNEMEÇ
TOSYALI Holding’in yatırım yaptığı yurt dışı destinas-

yonlarının başında ise Cezayir var. 1.3 milyar dolarlık 
TOSYALI Cezayir Tesisleri’nin üçüncü fazının yatırımına 
hız veren TOSYALI Holding, Karadağ’da bulunan fabri-
kalarının modernizasyon yatırımı da tamamlamak üze-
re, 2017’de tamamlanması planlanan TOSYALI Cezayir 
yatırımıyla birlikte 1.6 milyon ton olan çelik üretiminin 4 
milyon tona çıkacağını hatırlatan başarılı iş adamı Fuat 
Tosyalı, “Böylece yıllık ciroyu da 2 milyor doların üstüne 
çıkaracağız” diye ekledi. Ayrıca burada günlük 3 bin 500 
ton olan ihracat demiri üretimi de 12 bin tona yükselecek. 

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı:
“Tek başımıza Türkiye’deki diğer tüm boru üre-
ticileri kadar üretim yapıyoruz. Ham madde-
den nihai boru üretimine kadar tek çatı altında 
yapılanmış tek şirketiz. Bu bize rekabet avan-
tajı sunarken, bölgenin en büyük istihdam kay-
naklarından biri olmayı sürdürmemize de katkı 
sağlıyor.” 

Türkiye'nin üretim ve ihracat gücüne katkı sağlayan 
TOSYALI Holding, üç ayrı kıtada faaliyetlerini sürdürüyor. 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Elbette durmak yok. Yeni yatırımlar için start vermeye 
hazırlanıyoruz. Anlaşmalar imzalanır imzalanmaz onları da 
açıklayacağız” dedi.  

1952’de teneke soba boru üretimi ve ticareti yapmak 
üzere kurulan, bugun ise Türkiye’nin global çelik üreticisi 
olmaya başaran TOSYALI Holding, özellikle son birkaç yıldır 
yurt içinde ve dışında yatırım atağına geçti. 

Bu yatırımlarla Türkiye ekonomisine olduğu kadar ihra-
cat hacmine de olumlu katkı sağlayan TOSYALI Holding, 
aynı zamanda bölgenin en önemli istihdam kapısı olmaya 
da devam ediyor.

2017	ÜRETİM	HEDEFİ	6	MİLYON	TON
Üç kıtada faaliyetlerini sürdüren TOSYALI Holding, 

Avrupa’nın en büyük kapalı alana sahip boru üretim te-
sislerinde dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru üretiyor. 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Tek başımıza Türkiye’deki diğer tüm boru üreticileri kadar 
üretim yapıyoruz. Ham maddeden nihai boru üretimine ka-
dar tek çatı altında yapılanmış tek şirketiz. Bu bize rekabet 
avantajı sunarken, bölgenin en büyük istihdam kaynakla-
rından biri olmayı sürdürmemize de katkı sağlıyor. 

• 7 •

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

Special Steel

Special Steel

• 7 •

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

TOSYALI HOLDİNG
olarak 1996 yılından bu yana firmamızı ve bağlı kuruluşlarımızı temsil eden,

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

Firmalar da insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. 
Aslolan yatırımlarıyla, eserleriyle, iktisadi ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla 

geride kalıcı, güzel izler bırakmak; bunu nesillere yayabilmek ve 
maddeten olduğu gibi manen de hayırla yâdedilmektir.

Teknolojik donanımımız, yüksek üretim hacmimiz, kalite standartlarımız ve 
rekabet gücümüzle 'dünya çelik ligi'nde önemli bir oyuncu olmamız, 
Türkiye’nin global çelik üreticisi olma yolunda katettiğimiz mesafe, 

sağlıklı büyümemiz ve yenilikçi yaklaşımımızın 
gereği olarak da emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda 

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

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

Sp    

Special Steel

Special Steel



TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğün-
de düzenlenen toplantıda, ‘Yerelden Küresele 
Bir Yol Haritası’ başlıklı sunum yaptı; 

YURTDIŞINDA	YATIRIM	HER	ŞEYDEN	
ÖNCE	YÜREK	İSTER
Ekonomist Dergisi tarafından belirlenen 

Anadolu’nun en büyük 500 firması arasına gi-
ren Denizlili 33 şirkete plaketleri verildi. Dünya 
Gazetesi ve DESİAD iş birliğinde Anemon 
Otel’de düzenlenen ‘Yereldeki Gücümüz’ başlıklı 
tören kapsamında Dünya gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde 
düzenlenen toplantıda ‘Yerelden Küresele Bir Yol 
Haritası’ başlıklı sunum yapan TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 9 metrekare 
dükkandan, 3 kıtada faaliyet gösteren bir firmaya 
nasıl dönüştüklerini anlattı.

Yurtdışında ticaret yapmakla yurtdışına yatırım 
yapmanın karıştırılmaması gerektiğini kaydeden 
Tosyalı, “Yurt dışına yatırım yapmak, yurt dışıyla 
evlenmek gibi. Yatırıma karar verdiğiniz zaman 

yatırım yapacağınız yerin belediye başkanı sizden istihdam 
ister. Yatırımın kendi masrafları vardır, yatırım ilgi ister. 
Herkes bir şey ister. Bütün bunların altından sağ çıkmak 
önemlidir, yurtdışında yatırım yapmak yürek ister.” dedi.

Kuruluşlarının 50’nci yılını kutladıklarını ve bugün sa-
dece Cezayir’de yaptıkları yatırım 3.5 milyon metrekare 
olduğunu ifade eden Tosyalı, “Osmaniye’deki boru tesi-
simizde tek çatı altında 205 bin metrekare kapalı alanda 
enerjimizin tamamını güneşten elde ederek, hiçbir karbon 
salımı olmaksızın dünyadaki en küçük karbon ayak piline 
sahip boruyu üreten şirket olmayı hedefl edik. Temmuz 
ayı itibarıyla bunu üretiyor olacağız” diye konuştu.

MAL	NEREDE	TÜKETİLİYORSA	
YATIRIM	ORAYA	YAPILMALI
Rekabetin dünyada hakimiyetçi bir rekabe-

te dönüştüğünü kaydeden Tosyalı, “Burada üre-
tip buradan dünyanın her yerine mal satmak sür-
dürülebilir bir şey değil. İyi bir ihracatçı, imalatçı, 
onlarca ülkeye mal satan bir şirket olabilirsiniz. 

Fakat bu sizi global bir şirket yapmaz. Bizim ülkemizin 
global oyunculara ihtiyacı var. Son birkaç yıldır Çin’de 
üretilip dünyayı istila eden birçok sanayi ürünü oldu. 
Özellikle geçen sene Amerika başta olmak üzere AB, 
Kanada, Afrika bile Çin’den gelen dampingli mallara karşı 
önlemler aldı. Hem uluslararası ticaretin getirdiği hem 
de tarife dışı önlemler. Bunları yaparak bu mal selinin 
önüne geçmeye çalıştılar. İki sene önce Çin devlet adamı 
kürsüden tarihi bir söz sarf etti: ‘Ben buradan herkese 
talimat veriyorum. Bundan sonra ülkemizde üretip her 
yere satmak zamanı geçiyor. Gidin mal nerede tüketili-
yorsa oraya yatırımlar yapın’ diye. Bu bir Çin stratejisidir. 
Bizim de bunu uygulamamız lazım.” diye konuştu.

ÖZEL	SEKTÖR	İLK	KEZ	MADENDEN	
ÇELİK	ÜRETECEK
Cezayir’e yaptıkları yatırım hakkında bilgi veren 

Tosyalı, “Cezayir en zor yatırım yapılacak ülkelerden 
biridir. Biz yılmadık. Bir yandan Türkiye’de üretime 
devam ederken diğer yandan Cezayir’de yatırım için 

‘YERELDEN KÜRESELE BİR YOL HARİTASI’ 
TOSYALI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUAT TOSYALI’DAN
‘YERELDEN KÜRESELE BİR YOL HARİTASI’ 

SUNUMU
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kapı kapı dolaştık. İlk etabını 2013 yılında, ikinci eta-
bını 2015 yılında yaptığımız yatırımların yıl sonunda ya 
da önümüzdeki sene başında 3. etabını yapacağız. 
Bugün itibarıyla 1 milyon 800 bin ton çelik üretiyoruz 
Cezayir’de. Bu sene sonunda devlet dışında ilk defa 
Türkiye’de özel sektör üreticisi olarak madenden çe-
lik üreteceğiz. Bu yatırımımız da yıl sonu itibarıyla 4 
milyon tonu aşacak. 2 sene sonra 7 milyon tona ula-
şacağız. Bir Türk girişimcinin yurt dışında yaptığı en 
büyük yatırımı yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

SAHRAALTI	AFRİKA’YA	DA	YATIRIM	YAPACAK
“Bizim misyonumuz Türk çeliğini dünyanın her ye-

rinde üretmek” diyen Tosyalı, “Afrika’nın kuzeyinde ya-
tırımımızı yaptık. Şimdi de Sahraaltı diye bilinen Doğu 
ve Batı Afrika’ya yatırımlarımızı yapıp rekabet eden 53 
ülkeden oluşan dünya nüfusunun üçte birini oluşturan 
Afrika’da bir Türk girişimci olarak oranın geleceğinde 
yer almayı amaçlıyoruz. Bütün bunları yaparken pahalı 
enerjinin olduğu ülkemizde oralardan düşük enerjiyle 
döviz kaybına yol açmadan hammadde aktarımı sağlı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN	EN	İNCE	VE	EN	KALİTELİ	
ÇELİĞİNİ	ÜRETECEĞİZ
Fuat Tosyalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Japonlarla bir yandan inşaat üretimi yaparken, diğer 
yandan teknolojide son nokta 10 mikron kalınlığa inip, 
buruşturup atabileceğimiz bir çelik üretiyoruz. Bir tarafta 
tonu 400 dolar olan, Türkiye’de Osmaniye’deki tesisi-
mizde ise tonu 2 bin dolar olan yüksek katma değerli 
ürün üretiyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren dünyanın 
en ince ve en kaliteli çeliğini üreteceğiz. 10 bini aşkın 
çalışanımız var. Şehirlerarası yolculuk yaparken önceleri 
Sakıp Sabancı’nın yaptırdığı sosyal yatırımları görüyor-
dum. Gece geç vakitte de geçsem ışıkları yanıyordu. 
Sabancı şimdi vefat etti ancak eserleri ışık saçıyor. Bir 
gün benim de sayısını şaşıracağım eserlerim kalır mı 
derken, şimdi sayısını bilmediğimiz eserler bıraktık. 
Cezayir’de TOSYALI Camisi yaptırıyoruz. Bu sadece 
cami değil, yüzyıllarca ayakta kalabilecek statikte bir 
eser.”

Anadolu’nun en büyük 500 firması arasına gi-
ren Denizlili 33 şirkete plaketlerinin verildiği törene, 
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye 
BaşkanıOsman Zolan, AK Parti milletvekilleri Şahin Tin, 
Sema Ramazanoğlu, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım 
Arslan ve Melike Basmacı, MHP Genel Başkan Vekili ve 
Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, DESİAD Başkanı 
Okan Konyalıoğlu, dernek başkanları ve iş adamları katıldı.

Törende konuşan DESİAD Başkanı Konyalıoğlu, 
Anadolu’nun en büyük 500 firması arasında Denizlili fir-
maların her geçen yıl arttığını ve 2015’te 33 firmanın listeye 
girdiğini belirterek, “Listeye giren firmaların cirosu Denizli 
cirosunun da yüzde 90’ını oluşturuyor. Firmalarımız dünya-
daki ekonomik büyüme az olmasına rağmen, yatırımdan 
vazgeçmedi. Bugün plaket alma başarısına sahip her fir-
ma tek tek incelenmesi gereken başarı öyküleridir.” dedi.
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Türkiye’nin global demir çelik devi TOSYALI Holding’in amiral gemisi 
TOSÇELİK, elde ettiği başarılarla parmakla gösteriliyor. “Türkiye’nin en bü-
yük şirketi” ünvanıyla TOSÇELİK adına, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı’ya ödülünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü takdim etti. 

Şerif Tosyalı, “Türkiye’nin ekonomik gücüne katma değer sağlayabili-
yorsak, ne mutlu bize. Gururluyuz, mutluyuz! Yatırımlara devam edeceğiz.” 
sözünü veririrken, Bakan Özlü, “Anadolu şirketleri artık ülkemizin ekonomik 
verilerini doğrudan yukarılara taşıyan, ihracata katkı sunan şirketler haline 
geldi. Dünya ile rekabet edebilecek ürünleri üreterek bu uluslararası rekabet-
ten geri durmuyor, ülkemizin ekonomik büyümesinde yadsınamayacak bir 
önem taşıyorlar. Görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz ki, Anadolu 
şirketlerimiz artık üretim güçleriyle elde ettikleri başarıların yanı sıra marka 
değerleri için de önemli çalışmalar gerçekleştirerek başarılar elde ediyor, 
global trendleri yakından takip ediyorlar.” diye konuştu.

BÜYÜK	MUTLULUK
Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen “Anadolu 500 Ödülleri” 17 Şubat Cuma 

günü düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Ekonomist Dergisi ile Türk 
Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi Araştırması Ödül Töreninde Anadolu’nun en büyük 5 şirketi 
sırasıyla, TOSÇELİK Profil, Tiryaki Agro Gıda Sanayi, Yıldız Entegre Ağaç 
Sanayi, ETİ Gıda ve Sarkuysan Elektrolitik Sanayi oldu. TEB Genel Müdürü 
Ümit Leblebici, 13 yıldır Anadolu 500 araştırmasına destek olmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını ifade etti. ANADOLU’NUN EN BÜYÜK ŞİRKETİ 

TOSÇELİK

Ekonomist Dergisi ile 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 

13’üncü ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
Araştırması Ödül Töreni’, 

The Ritz-Carlton’da 
düzenlendi. 

‘

‘

TÜRKİYE’NİN GURURU

 TOSÇELİK, 
‘Anadolu’nun 

En Büyük 500 Şirketi 
Araştırması 

Ödül Töreninde, 
‘Türkiye’nin 

en büyük şirketi’ 
ünvanıyla 
bir ödül 

daha aldı.
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ATV’de yayınlanan “Ekovitrin” programı, Osmaniye Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı ile OSB’nin dünü, bugünü ve geleceği üzerine söyleşi 
yaptı. Osmaniye’nin her geçen gün büyüdüğünü ve gelişti-
ğini ifade eden Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, 
Osmaniye OSB’nin “Gelişen Türkiye’nin Parlayan Yıldızı” 
olduğunu belirtti. 

Ekovitrin’de Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişim sürecini 
değerlendiren genç ve başarılı iş adamı Tosyalı, Osmaniye 
OSB’nin Solar Park, Teknopark ve Liman Projesi hakkında 
da bilgi verdi. 

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Osmaniye OSB’yi 2015 
yılının “En Çevreci Tesis Ödülü”ne layık gördüğünü hatırlatan 
Şerif Tosyalı, sağlıklı yaşamın ancak temiz çevre ile mümkün 
olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yatırım için Os-
maniye OSB’yi tercih ettiğini belirten Tosyalı, kentin ihracat 
rakamlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekti. Çekimleri, Osma-
niye TOSÇELİK Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesislerinde 
gerçekleşen ve ATV’de yayınlanan program büyük ilgi gördü. 

Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı; 

‘OSMANİYE OSB, 
GELİŞEN TÜRKİYE’NİN 

PARLAYAN YILDIZI’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Osmaniye 
Organize Sanayi Bölgesi’nde tekno geliştirme böl-
gesi-Teknopark kurulması için onay verdi. 

Osmaniye OSB Başkanvekili Şerif Tosyalı, “Sa-
nayinin kalbinde faaliyet yürütecek Teknopark, 
firmaların katma değerli üretim yapmalarına kat-
kı sağlamak için, sanayi ve üniversite iş birliğini 
ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği 
destekleyecek. 

Ülkenin ve yörenin ekonomik ve teknolojik geli-
şimine fayda sağlayacak Teknopark ayrıca, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojileri 
benimsemeleri için elverişli bir ortam yaratacak.” 
dedi. 

1994 yılında kurulan ve 5’inci etaba kadar ge-
nişleyen Osmaniye OSB, yaklaşık 700 hektarlık bir 
alanda üretim gerçekleştiriyor.

OSMANİYE OSB’DE 
TEKNOPARK HEYECANI

Osmaniye OSB Başkanvekili 
Şerif Tosyalı, 

“Sanayinin kalbinde 
faaliyet yürütecek teknopark, 

firmaların katma değerli 
üretim yapmalarına 
katkı sağlamak için, 
sanayi ve üniversite 

iş birliğini ilerleterek, 
teknoloji ağırlıklı 

üretim ve girişimciliği 
destekleyecek.
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ÇALIŞANLARIMIZIN	SAĞLIK	VE	GÜVENLİĞİ	
HER	ZAMAN	ÖNCELİĞİMİZDİR
2016 yılında da yatırımlarına hızla devam eden 

TOSYALI Holding, çalışanlarının sağlık ve güvenliği 
için her türlü çaba ve gayreti sergiliyor. Bu amaç-
la TOSÇELİK Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik 
Üretim Tesileri Toplantı ve Konferans Salonu’nda 
yoğun katılım ile 2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 

Düzenlenen toplantıya; TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Suhat 
Korkmaz, fabrika müdürleri, mühendisler, İş Sağlığı 
Güvenliği (İSG)yöneticileri katıldı.

Geniş katılımlı toplantıda, İş Sağlığı Güvenliği 
uzmanları, şirketlerde hem çalışanlarımızın daha 
sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak hem 
de beden ve ruh sağlıklarını korumak için gerçek-
leştirilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına dair  
sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Sunumda İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Örnek 
Uygulamaları,  İş Kazaları İstatistikleri, Ger çek leştirilen 

Eğitim Faaliyetleri, Yıllık Performans verileri, 2017 Yılı Planlanan 
Faaliyet ve hedefler ele alındı.

İSG uzmanları tarafından yapılan sunumlar ve de-
ğerlendirmelerin ardından söz alan TOSYALI Holding 
CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, her bir çalışanlarının kendileri 
için çok özel olduğunu, çalışanların sağlığı ve güvenliği 
için her türlü fedakarlığı yaptıklarını, yapmaya da devam 
edeceklerini vurguladı. 

ŞİRKETLERİMİZDE	İŞ	KAZASI	ORANI
DÜNYA	STANDARTLARININ	ALTINDADIR
Korkmaz, “TOSYALI Holding çatısı altında faaliyetlerini 

sürdüren tüm şirketlerimizde iş kazası oranı yapılan çevresel 
düzenlemeler sayesinde dünya standartlarının altına indiril-
miştir. Ancak bu oran bile bizim iş güvenliği anlayışımız için 
yeterli değildir. Çünkü işletmelerimize gelen çalışanlarımız 
sabah evinden sağlıklı bir şekilde geliyorlar ve eşleri çocuk-
ları onları evinden ayrıldığı gibi sağlıklı ve mutlu dönmelerini 
bekliyorlar. 

Yaşanan kazaların tamamı kişisel dikkatsizlik ve kuralla-
ra uyulmaması sonucu olduğunu gözlemliyoruz. Kazaların 
çok büyük bir oranı ele gelen darbeleri kapsıyor. Yönetim 
olarak bu tür kazaların önüne geçmek için tüm tedbirle-
rimizi almamıza rağmen bu tür kazalar ile karşılaşıyoruz. 
Kazaların önlenmesi için işte burada İSG uzmanlarımız 
devreye giriyor. 

Eğitimlerde verilen derslerin harfiyen uygulanması du-
rumunda  şirketlerimizde hem çalışanlarımız daha sağlıklı 
bir ortamda çalışmaları sağlanmış olacak, hem de beden 
ve ruh sağlıkları korunmuş olacaktır. Hedefimiz 2017 yılında 
sıfır kaza oranına ulaşmaktır” dedi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Suhat Korkmaz
‘İŞ YERİNE SAĞLIKLI GELEN ÇALIŞANIMIZI EVİNE 

SAĞLIKLI VE MUTLU GÖNDERMEK İÇİN NE 
GEREKİYORSA YAPMALIYIZ’

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Suhat Korkmaz
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Zevkli geçen karşılaşmada TOSYALI TO-
YO’nun oyuncuları müthiş bir performans ser-
giledi. Potanın sultanlarının ortaya koyduğu 
mücadele taraftarlarca alkışlandı. 

Heyecanlı karşılaşmayı; Osmaniye Valisi 
Kerem Al, TOSYALI TOYO Osmaniye’nin 
ana sponsoru TOSYALI Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Japon TOYO 
Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Hirohiko 
Sumida, TOSYALI Holding CEO’su Dr. Suhat 
Korkmaz, Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı birlikte izledi. Maç boyunca Osmaniyeli 
taraftarların tezahüratı hiç dinmedi.

TOSYALI TOYO’YU 
İZLEMEK 

KEYİF VERİYOR!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde, 
TOSYALI TOYO Osmaniye ile Yakın Doğu Üniversitesi, 

TOSYALI Arena Salonu’nda karşılaştı. Türk futbol ailesi, son zamanlarda yaşanan terör saldı-
rılarına karşı birlik beraberlik mesajı vermek için “Şehitlere 
Saygı” maçında bir araya geldi. TOSYALI Holding’in de 
sponsor olduğu, yerli ve yabancı birçok futbolcunun forma 
giydiği anlamlı organizasyondan elde edilen gelirler, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine 
bağışlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
‘Şehitlere Saygı’ maçına katkı sunan firma ve kulüpler için, 
‘Minnettarız’ ifadesini kullandı.

Vodafone Arena’da düzenlenen anlamlı organizas-
yonda, farklı renklere gönül veren taraftarlar tek renk olup 
kırmızı beyaza büründüler. 

Yaptığı anlamlı yardımlarla her daim Devletimiz’in yanın-
da duruş sergileyen TOSYALI Holding’in sponsor olduğu 
“Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması” dayanışma maçında, 
şehit aileleri için toplam 50 milyon 630 bin Türk lirası top-
lanarak rekor kırıldı, birlik beraberlik vurgusu yansıdı. 

Patlamanın gerçekleştiği yerde düzenlenen etkinliğe 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katılırken, 
“Türkiye Yenilmez” ve “Teröre Karşı Tek Yürek” mesajları 
verildi. Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbol-
cular, “asker selamı” verdi. İki takım futbolcuları, atılan 7 
golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek 
ortak hareket etti. 

YILDIZLAR 
ŞEHİTLER ANISINA SAHADAYDI

TOSYALI Holding, 
yılın en anlamlı maçına sponsor oldu
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TOSYALI Dergisi’nin bu sayısında 
Cezayirli mesai arkadaşımız, 

TOSYALI Algérie çalışanlarından 
İş Güvenliği Departmanı Şefi 

Belhadj Mustapha’yı konuk ettik.

TOSYALI ailesinin diğer üyeleri gibi güvenilir ve 
bilinçli bir üyesi olan 

Belhadj Mustapha severek çalıştığı kuruma, işine 
ve ailesine bağlılığı ile dikkat çekiyor.

Belhadj Mustapha: 
“TOSYALI Algérie’nin ve bizleri 

bağrına basan ülkemiz Cezayir’in 
ışık saçmasına katkıda bulunmak olan görevimizi 

başarı ile yerine getirmek için 
tüm entellektüel, teknik ve 

mesleki imkanlarımızı 
seferber etmek zorundayız.” diyor.
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Belhadj Mustapha

 “ Departmanımızın 

aktiviteleri çerçevesinde 

ve endüstriyel güvenlik 

ve korunma, müdahale 

ve ilk yardım metotları 

alanlarındaki elde edilen 

deneyimimiz ile ISG 

departmanı çalışanları, 

tüm bilgi birikimlerini, 

çevrenin korunması ve 

endüstriyel güvenlik 

şartlarının iyileştirilmesi için 

kullanmaktadır.”
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Belhadj Mustapha

 “Nous nous devons de 

fournir tous nos moyens 

intellectuels, techniques 

et professionnels 

afin d’arriver au bout 

de notre mission, 

qui est de participer au 

rayonnement de notre 

société TOSYALI ALGERIE 

et de l’Algérie 

qui est notre pays  

et une terre d’accueil 

là où  il fait bon vivre.”

Monsieur Belhadj Mustapha, le Chef de Département 
HSE de TOSYALI Algérie était l’hôte de la revue 

TOSYALI. Conscient et digne de foi comme 
les autres membres de la famille de TOSYALI, 

Belhadj Mustafa se remarque de part sa fidélité à la 
société, à son travail et à sa famille. 

Belhadj Mustapha: 
“Dans le cadre des activités de notre département 
et avec l’expérience acquise ultérieurement dans 

les domaines de la prévention et sécurité industrielle 
des méthodes d’intervention et de secourisme 
dans les milieux industriels d’hydrocarbures. Le 

staff du département HSE met en place toutes ses 
connaissances et son savoir-faire pour l’amélioration 

des conditions et du comportement en matière 
de sécurité industrielle et de préservation de 

l’environnement. 

▪ Sizi ve ailenizi tanıyabilir miyiz?

Çekirdek ailem üç oğlum, kızım ve eşimden oluşuyor. 
En büyük oğlum Walid Salhdine 12 yaşında, ortanca 
oğlum Younes Rabah 9 yaşında, küçük oğlum Zakaria 
Abderahmane 5 yaşında ve kızım inci tanem Ikram 
Najwa 3 aylık. 

▪ Ne zamandır TOSYALI Algérie’de çalışıyorsunuz?

2013 senesinin başında TOSYALI Algérie bünyesinde ça-
lışmaya başladım. 

▪ TOSYALI Algérie’nin sizin hayatınızdaki yeri ve 
önemini anlatır mısınız?

TOSYALI Algérie, demir çelik endüstrisine ve ağır sa-
nayiyle tanışmamı sağladı. Böylelikle, bu sektöre özel, 
ISG konusuda profesyonel yeni bilgiler edindim. 

Yeni bir kültür, çeşitli kökenlerden gelen yeni insanlarla 
omuz omuza çalışmak, sosyal hayatta hatırı sayılır bir 
avantaj. 

▪ Pouvez-vous nous présenter votre famille?
Ma famille se compose de trois garçons et une petite fille 
mon ainé Walid Salhdine âgé de 12 ans. Le second Younes 
Rabah âgé de 9 ans le troisième Zakaria Abderahmane âge 
de 5 ans et la dernière. Ma petite perle Ikram Najwa âge de 
3 mois et leur maman. 

▪ Depuis quand vous travaillez au sein de 
TOSYALI Algérie?
Mon intégration au sien de la société TOSYALI Algérie s’est 
début 2013. 

▪ Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place de et 
l’importance de TOSYALI Algérie dans votre vie? 
TOSYALI ALGERIE m’a permis de m’initier au domaine de la si-
dérurgie et de l’industrie lourde. En ayant de nouvelles connais-
sances dans le domaine professionnel du métier de l’Hygiène 
Sécurité et Environnement. Tout en côtoyant de nouvelles 
cultures et de nouvelles personnes venant d’autres horizons. 
Ce qui est un avantage considérable dans une vie sociale.

TOSYALI
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▪ TOSYALI Algérie’nin gelecek yıllardaki yeriyle ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
Tosyalı’nın, Cezayir’e girişi, sosyal ve mesleki gelişime 
de  katkıda bulunarak, bir milletin gelişiminin demir çelik 
sanayisinden başladığı bilindiğinden, ülkemizde nere-
deyse hiç tanınmayan demir çelik sanayisinde yeni bilgi 
edinimleriyle birçok alanda yararlı oldu. Bu da şu anda 
Cezayir’in inşaat demiri ve filmaşin ürünlerinde kendi ih-
tiyaçlarını karşılıyor duruma gelmesini sağladı. 

TOSYALI Algérie’nin, hem kendine hem de ülkeye de-
mir çelik alanında ekonomik ve teknolojik zenginleşme 
sağlayacak olan DRI projesi gibi projelerle altyapıda 
zenginleşmesine katkıda bulunduğunu da unutmamak 
gerekir. 

ARZEW bölgesinde EPA ile ortaklaşa yapılan yeni 
Cevher Limanı Projesi, gerek büyüklüğü gerekse proje-
nin teknolojik ve teknik ayrıcalıklarıyla, denizcilikte yeni 
ufuklar açacak ve Cezayir’de daha önce görülmemiş bir 
proje olacak. Ayrıca, inşaatı devam eden cami, modern 
kültürel ve mimari yapısı ile ülkenin en güzel camilerin-
den biri olacak.  

▪ TOSYALI Algérie çalışanı olarak işe yeni başlayanla-
ra tavsiyeniz ne olur?
Öncelikle, belirtmek isterim ki, demir çelik sanayisi 
gibi asil bir alanda çalışmak gurur verici. Cezayir ve 
Türkiye’nin ağırlıklı olarak Müslüman ülke oldukları ger-
çeği göz önüne alındığında, demir din açısından kutsal 
bir unsur. Kardeşlerime ve çeşitli kökenlerden gelen iş 
arkadaşlarıma, ülkemizin kalkınmasına katkımız oldu-
ğu için şanslı olduğumuzu ve böyle bir mesleğe sahip 
olduğumuz için şanslı olduğumuzu ve işin hayatımız 
olduğunu dile getirmek isterim.   

▪ Mesai arkadaşlarınıza buradan neler söylemek 
istersiniz?
Değerli iş arkadaşlarım, kardeşlerim ve dünyanın her ye-
rinden gelen arkadaşlar... Burada, TOSYALI Algérie’de 
büyük bir aile gibi toplandık. 

TOSYALI Algérie’nin ve bizleri bağrına basan toprak 
olan ülkemiz Cezayir’in ışık saçmasına katkıda bulun-
mak olan görevimizi başarı ile yerine getirmek için tüm 
entellektüel, teknik ve mesleki imkanlarımızı seferber 
etmek zorundayız. 

Departmanımızın aktiviteleri çerçevesinde ve endüstriyel 
güvenlik ve korunma, müdahale ve ilk yardım metotları 
alanlarındaki elde edilen deneyimimiz ile ISG departma-
nı çalışanları, tüm bilgi birikimlerini, çevrenin korunma-
sı ve endüstriyel güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 
kullanmaktadır. 

▪ TOSYALI Algérie’nin başta siz ve aileniz omak üzere 
ülkenize nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
TOSYALI Algérie, demir çelik sektöründeki deneyimini öne 
sürerek, Cezayir’in endüstriyel ve ekonomik gelişimine 
katkıda bulunuyor. 

Ülkenin gelişimine yapılan bu önemli katılım demir çelik 
ürünlerinin ithalatındaki bağımlılığın azalmasına ve ül-
kedeki hurda alanlarının değerlenmesine ve hatta demir 
çelik ürünlerinin yakın gelecekte ihraç edilmesine imkan 
verecek. 

Bu unsurların tümü, sosyo-profesyonel, ekonomik ve 
kültürel anlamda gelişmenin ana kaynağı, bir ulusun 
kalkınmasının ana faktörüdür. 

Ortak bir kültürle yoğrulan Cezayir ve Türkiye arasındaki 
kardeşlik bağlarının bu şekilde güçlendiğini de unutma-
mak gerekir. 

▪ Qu’est-ce que vous pouvez nous dire concernant la 
place de TOSYALI Algérie dans la future?
L’arrivé de en Algérie à été bénéfique en contribuant au 
développement socio-professionnel et avec l’acquisition 
de nouvelles connaissances. L’industrie sidérurgique était 
presque un domaine inconnu dans notre pays, sachant 
que l’épanouissement d’une nation vient tout d’abord de 
l’industrie. Cela permet actuellement à l’Algérie d’être au-
tosuffisante en rond á béton et fil machine. Sans oublier le 
fait que notre société TOSYALI ALGERIE contribue à l’enri-
chissement en infrastructures tel que le projet DRI (Direct 
Reduced Iron) qui va permettre à TOSYALI ALGERIE et 
à notre pays son enrichissement économique et techno-
logique   dans le domaine de la sidérurgie. Le Nouveau 
Port Minéralier en construction en partenariat avec l’EPA 
dans la zone d’ARZEW va être un projet sans précédent 
en Algérie vu la grandeur et l’aspect technique et techno-
logique du projet, en ouvrant de nouvelles voies à travers 
l’activité maritime. Citons aussi la construction d’un édi-
fice culturel et architectural moderne qui va être une des 
plus belles mosquées de notre pays. 

▪ En tant qu’un membre de TOSYALI Algérie, quelle 
serait votre conseil aux employés nouvellement 
recrutés?
Tout d’abord travailler dans le domaine de la sidérurgie 
reste une activité noble, vu que l’Algérie et la Turquie 
sont à majoritairement des pays à confession musul-
manes et que le Fer reste un élément sacré dans notre 
religion. J’ajouterai aussi à mes frères, collègues de dif-
férents horizons que c’est une chance pour nous tous 
de contribuer au développement de notre pays et aussi 
une chance d’acquérir un métier tel que celui-là, et que 
le travail c’est la vie. 

▪ Est-ce que vous voulez dire quelque chose à vos 
collègues?
Mes chères collègues, frères, ressortissants venus du 
monde entier, nous sommes là réunis en tant qu’une 
grande famille a TOSYALI ALGERIE. Nous nous devons 
de fournir tous nos moyens intellectuels, techniques et 
professionnels afin d’arriver au bout de notre mission, 
qui est de participer au rayonnement de notre société 
TOSYALI ALGERIE et de l’Algérie qui est notre pays et 
une terre d’accueil là où il fait bon vivre. Dans le cadre 
des activités de notre département et avec l’expérience 
acquise ultérieurement dans les domaines de la préven-
tion et sécurité industrielle et les méthodes d’intervention 
et de secourisme dans les milieux industriels et hydrocar-
bures. Le staff du département HSE met en place toutes 
ces connaissances et son savoir-faire pour l’amélioration 
des conditions et du comportement en matière de sé-
curité industrielle et de préservation de l’environnement.

▪ De quelle genre TOSYALI Algérie a contribué en 
priorité à vous, a votre famille et à votre pays ?
Mettant à profit son expérience dans le secteur sidérur-
gique. TOSYALI ALGERIE participe au développement 
industriel et économique de l’Algérie. Cette importante 
contribution au développement du pays permettra de 
réduire sa dépendance en importation de matières et de 
produits sidérurgique et de valorisation du parc national 
algérien des déchets ferreux. Nous pensons même à 
l’exportation de produits sidérurgiques dans un avenir 
prochain. Ces éléments combinés sont une ressource 
essentielle au développement des secteurs socio-pro-
fessionnels, économiques et culturels qui sont tous un 
facteur majeur dans l’épanouissement d’une nation. 
Sans oublier le renforcement des liens fraternels entre 
les deux pays l’Algérie et la Turquie qui ont une histoire 
commune qui dure depuis des générations.
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Vahdet Zafer

 “Sürekli yatırım yapan, 

sürekli istihdam yaratan,

 ülke ekonomisine katkıda 

bulunan, örnek bir şirketin 

gelecekteki yeri zaten bellidir. 

Ülkede hep beraber yaratmış 

olduğumuz, herkesin 

imrendiği TOSYALI Cezayir 

imzası bu ülkede uzun bir süre 

silinmeyecek.”
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Vahdet Zafer

 “TOSYALI est une entreprise 

exemplaire qui investit sans 

arrêt, qui crée de l’emploi en 

continu, qui contribue 

à l’économie nationale, 

est déjà évidente. 

La signature de 

TOSYALI Algérie, 

sera indélébile 

longtemps.”
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Bir 

Dünya Markası

Une 
Marque Mondiale

TOSYALI Dergisi’nin bu sayısında diğer konuklarımız 
TOSYALI ALGERIE Tesislerinde Expat Departman 

Şefi olarak görev yapan Vahdet Zafer ve 
Mütercim Tercüman eşi Damla Meral Zafer oldu.

Vahdet Zafer:
“Her gün gelişen ve büyüyen, büyük bir şirket 

bünyesinde çalışmak çok gurur verici. 
Cezayir’de bulunan her Türk’ün isteği 

bence Tosyalı’da çalışabilmektir.” diyor.

Chef de département des Expatriés 
Monsieur Vahdet Zafer et traductrice et 

interprète Madame Damla Meral ZAFER étaient 
notre hôte dans cette édition de la revue de TOSYALI. 

Vahdet Zafer:
“Très fier de travailler au sein d’un holding qui se 

développe et qui grandit incessamment. A mon avis, 
travailler chez TOSYALI, le souhait de chaque Turc en 

Algérie.”

▪ Sizi ve ailenizi tanıyabilir miyiz?
13 Eylül 1979 Bul garistan doğumluyum. Yaşadığım şe-
hir olan Ankara’ da eşim Damla ile 2007 senesinde ev-
lendik. 2007 senesi Eylül ayından bu yana da Cezayir’de 
çalışıyoruz. 

29 Aralık 2015 tarihinde oğlumuz Yaman’ın ailemize ka-
tılmasıyla hayatımız daha da anlam kazandı. Herkesin 
olduğu gibi bizim de en büyük amacımız, oğlumuza 
daha iyi bir gelecek sağlayabilmek. 

▪ Ne zamandır TOSYALI Algérie’de çalışıyorsunuz?
2011 senesinden beri TOSYALI Algérie bünyesindeyiz. 
Ben Expat Personel Şefiyim, eşim Damla ise Fransızca 
Mütercim Tercüman olarak görev yapıyor. 

▪ TOSYALI Algérie’nin sizin hayatınızdaki yeri ve 
önemini anlatır mısınız?
Her gün gelişen ve büyüyen, büyük bir şirket bünyesin-
de çalışmak çok gurur verici. Cezayir’de bulunan her 
Türk’ün isteği bence TOSYALI’da çalışabilmektir. 

TOSYALI

REPORTAGE
RÖPORTAJ

▪ Pouvez-vous nous présenter votre famille?
Je suis né en Bulgarie en date du 13 septembre 1979. Je me 
suis marié en 2007 avec ma femme Damla à Ankara, la ville ou 
je vivais. Depuis Septembre 2007, nous travaillons en Algérie. 

Le 29 Décembre 2015 avec la naissance de notre fils Yaman, 
notre vie a pris une autre forme. Comme tout le monde, notre 
plus grand objectif est d’être en mesure de fournir un avenir 
meilleur pour notre fils.

▪ Depuis quand vous travaillez au sein de TOSYALI 
Algérie?
Nous sommes au sein de TOSYALI Algérie depuis 2011. 
J’occupe le poste de Chef de département des Expats et 
ma femme Damla occupe le poste de traductrice et inter-
prète en Français. 

▪ Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place de et 
l’importance de TOSYALI Algérie dans votre vie? 
Très fier de travailler dans une entreprise qui se développe 
et qui grandit incessamment. A mon avis, travailler chez 
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Eşimle birlikte TOSYALI bünyesinde olduğumuz için 
zaten hayatımız TOSYALI ailesi içinde geçiyor. Aile 
diyorum çünkü Sayın Fuat Tosyalı, gerek babacanlı-
ğı gerek örnek insan tutumuyla bize bunu ülkemizden 
uzak olmamıza rağmen yaşatıyor. Mutlu bir şekilde işe 
gitmek çok önemli.

▪ TOSYALI Algérie’nin gelecek yıllardaki yeriyle ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
TOSYALI dendiğinde artık herkes biliyor ve tanıyor. 
En küçük esnafından öğrencisine kadar. TOSYALI, 
Cezayir’deki yatırımlarına son hız devam ediyor. Çok ya-
kında, DRI tesisinin işletmeye alınmasıyla 2.000’den faz-
la insana dolaysız istihdam sağlayan bir şirket olacak. 

Sürekli yatırım yapan, sürekli istihdam yaratan, ülke 
ekonomisine katkıda bulunan örnek bir şirketin gele-
cekteki yeri zaten bellidir. Ülkede hep beraber yaratmış 
olduğumuz, herkesin imrendiği TOSYALI Algérie imza-
sı bu ülkede uzun bir süre silinmeyecek. 

▪ TOSYALI Cezayir çalışanı olarak işe yeni başlayan-
lara tavsiyeniz ne olur?
Demir çelikte marka olmuş, hedefi sürekli üretimi arttır-
mak olan, insana ve doğaya önem veren, işçi sağlığını 
ve iş güvenliğini öncelik olarak gören, saygının olduğu 
bir işyerinde çalışmak herkesin isteği. Tekrar etmek ve 
altını çizmek istediğim, Cezayir’de olan veya daha önce 
bir kez de olsa çalışmış olan her Türk’ün çalışmak istediği 
bir şirkettir TOSYALI. Özellikle Expat Personel Şefi olarak 
bunu çok net gözlemleyebiliyorum. 

TOSYALI est le souhait de chaque Turc en Algérie. Comme 
je travaille avec ma femme au sein de TOSYALI, notre vie 
passe avec la famille TOSYALI. Je dis bien “la famille” 
car Monsieur Fuat Tosyalı, nous fait ressentir cela avec 
son coté débonnaire et ses comportements exemplaires. 
Travailler zen et heureux, c’est très important.  

▪ Qu’est-ce que vous pouvez nous dire concernant 
la place de TOSYALI Algérie dans la future? 
Lorsqu’on parle de TOSYALI maintenant tout le monde 
connaît. De la plus petite entreprise, jusqu’aux étudiants. 
TOSYALI continue à investir en Algérie en plein vitesse. 
Dans un future proche, avec la mise en exploitation de 
l’unité de DRI, TOSYALI va devenir une entreprise créatrice 
d’emplois directe pour plus de 2.000 personnes. TOSYALI 
est une entreprise exemplaire qui investit sans arrêt, qui 
crée de l’emploi en continu, qui contribue à l’économie 
nationale, est déjà évidente. La signature de TOSYALI 
Algérie, sera indélébile longtemps. 

▪ En tant que membre de TOSYALI Algérie, quel serait 
votre conseil aux employés nouvellement recrutés?
Travailler dans une société connue dans le monde de 
la sidérurgie, dont son objectif est d’augmenter d’avan-
tage sa production, qui tient à l’environnement et qui met 
l’accent sur l’homme et le respect, qui considère la santé 
et la sécurité des travailleurs comme une priorité, c’est le 
souhait de tout le monde. Je le dis et je le répète encore 
une fois en le soulignant, travailler chez TOSYALI est le 
souhait de chaque Turc en Algérie. Je peux constater 
cela de manière flagrante en tant que chef du personnel 

Expats. Cette société va être une bonne école pour les 
nouveaux collègues. İl suffit qu’ils s’attachent à leurs tra-
vaux, il suffit qu’ils imprègnent l’esprit de travail. 

▪ Est-ce que vous voulez dire quelque chose à vos 
collègues?
Le secteur sidérurgie est un secteur que je viens de 
connaitre mais c’est aussi un secteur que j’ai aimé seu-
lement après avoir connu. Je tiens à préciser que je suis 
ravis de travailler avec les personnes qui considèrent 
leurs propres réussites comme la réussite de notre so-
ciété, qui travaillent jours et nuits, à des milliers de kilo-
mètres de leurs familles avec beaucoup de sacrifices. 
C’est vraiment très difficile de travailler loin de sa famille, 
loin de son pays. Mais il faut qu’ils sachent que nous 
sommes à leur écoute jours et nuits pour leur aider.  

▪ Quels sont les côtés positifs de travaille à l’étranger?
Nous sommes en Algérie presque depuis dix ans. 
L’Algérie était un pays vraiment difficile à s’habituer. Mais 
de jours en jours, on voi un développement, a continu 
dans tous les sens. Aussi, notre fils Yaman que 13 mois 
et il comprend lorsqu’on lui parle en Turc et en Français. 
Je pense que c’est le plus grand atout. D’autre part, tra-
vailler dans un pays étranger signifie de connaitre, vivre 
et apprendre des cultures différentes. Travailler dans un 
pays étranger signifie ajouter une autre expérience. Nous 
n’avons jamais regretté d’avoir pris la décision de venir 
travailler en Algérie, il y a dix ans de cela. 

İşe yeni başlayan arkadaşlarımız için burası çok iyi bir okul 
olacaktır. Yeter ki işlerini sahiplensinler, çalışma ruhunu 
yakalayabilsinler.

▪ Mesai arkadaşlarınıza buradan neler söylemek 
istersiniz?
Demir çelik, benim yeni tanıdığım ama tanıdıkça da sev-
diğim bir sektör oldu.  Ailelerinden binlerce kilometre 
uzakta, özverili bir şekilde, gecesini gündüzüne katıp 
çalışan, kendi başarılarını şirketimizin başarısı olarak 
gören insanlarla bir arada çalışmaktan mutluluk duydu-
ğumu belirtmek isterim. Memleketten, aileden uzakta 
çalışmak gerçekten zor. Ancak her zaman şunu bilsinler 
ki, bizler kendilerine her konuda yardımcı olmak için gece 
ve gündüz yanlarındayız. 

▪ Farklı ülkede çalışmanın size ve ailenize nasıl bir 
yararı oluyor?
Biz yaklaşık on senedir bu ülkedeyiz. Cezayir gerçekten 
alışılması zor bir ülke. Ama gün geçtikçe her anlamda 
iyileşme ve gelişme devam ediyor. Örneğin, oğlumuz 
Yaman’ın belki Türkiye’de alamayacağı dil eğitimini burada 
rahatlıkla verebiliyoruz. Daha 13 aylık fakat hem Türkçe 
hem Fransızca konuştuğunuzda anlayabiliyor. Bu en büyük 
artımız bence. Bunun yanında farklı bir ülkede çalışmak 
farklı kültürleri yaşamak ve öğrenmek demektir. Farklı 
bir ülkede çalışmak tecrübeye tecrübe katmak demek-
tir. 10 yıl önce Cezayir’e gelmekle aldığımız karardan 
hiçbir zaman pişman olmadık. Allah hiç kimseye karşı 
utandırmasın.
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Demir Çelik Üretim Tesisleri

Usine de production de fer et de l’acier 
Tosyalı Algérie 

(Usine sidérurgique Tosyalı Algérie)

Tosyali Algérie est le plus important producteur de fer 
et d’acier, situé à Oran qui est la deuxième plus grande 
ville de l’Algérie. 

Notre société a commencé à son aventure en Afrique 
avec la première étape de son investissement, une usine 
de rond à béton, á la hauteur de 500 millions de dollars. 
Avec une capacité de production de 1.2 millions de 
tonnes, nous produisons du rond à béton de dimen-
sion Q12, Q14, Q16, Q20 et Q25 selon la demande du 
marché. 

Un investissement supplémentaire de 250 millions 
$ pour la deuxième étape du projet, le laminoir de fil 
machine, mise en exploitation en Aout 2015. 

Contribuer au développement de l’économie na-
tional en minimisant la dépendance à l’étranger en fil 
machine et en créant des nouveaux d’emplois ont été 
identifié comme la première cible, lorsque la produc-
tion de fil machine a démarré au courant de la moitié 
de l’année 2015. 

Grace à cet investissement, notre société satis-
fait approximativement 80% satisfait de la demande 
du pays de ce produit. Avec une capacité annuelle 
de 700 milles tonnes, notre société est en mesure de 
produire des dimensions qui varient entre 5,5 mm et 
25 mm et en outre, une production de la gamme de 
SAE 1080 SAE 1006 peut être réalisée, en fonction de 
la demande du client au niveau de notre laminoir fil 
machine. Nous avons réduit considérablement la dé-
pendance du pays à l’étranger en fil machine qui est la 
matière première des plusieurs produits tels que treillis 
soudés, fil et clous. 

Tosyalı Algérie, Cezayir’in ikinci büyük kenti olan 
Oran’da kurulmuş ve ülkenin en büyük demir çelik üreti-
cisidir. Şirketimiz Kuzey Afrika serüvenine, yatırımının ilk 
fazı 500 milyon dolarlık yatırım bedeli olan İnşaat Demiri 
Tesisi ile başladı. Bu tesisimizde yaklaşık 1.2 milyon ton 
ve pazar ihtiyacına göre Q12, Q14, Q16, Q20 ve Q25 
ebatlarında inşaat demiri üretebilmekteyiz.  

Yatırımın ikinci fazı, 250 milyon dolarlık yatırım bedeli 
ile Kangal Haddehanesi Ağustos 2015 tarihinde devreye 
alınmıştır. Bu yatırım ile ülkenin kangal demiri ihtiyacının 
yaklaşık %80’i şirketimiz tarafından karşılanabilmektedir. 
Yıllık 700 bin ton kapasiteli filmaşin haddehanemizde 5.5 
mm ila 25 mm ebatları arasında ve SAE 1006 ila SAE 1080 
kalite aralığında üretim yapabiliyoruz. Çelik hasır, tel, çivi, 
vida, civata ve halat gibi ürünlerin yapımında ham madde 
olarak kullanılan düz kangal demirinde ülkeyi dışa bağım-
lılıktan yükek ölçüde kurtarmış durumdayız.  

İnadına yatırım inadına istihdam sloganı ile 3.5 milyar 
doları bulacak olan yatırımımızın üçüncü fazı olan MEGA 
PROJE’mizi basından da takip etmiş olabileceğiniz üzere 
2016 senesinde açıklamıştık. 

Bu proje ile iki inşaat demiri haddehanesi, bir çelikha-
ne, bir DRI tesisi ve bir pellet tesisi, Tosyalı Algérie Afrika 
kıtasının en büyük entegre demir çelik tesisi olacaktır. 
Toplamda 4 milyon ton çelik üretebilen bir entegre tesis 
olacak Tosyalı Algérie, ülkenin inşaat çeliği ve kangal 
demiri ihtiyacının hemen hemen %80’ini arz edebilecek 
kapasiteye ulaşacaktır. 

Global piyasalardaki belirlizliğin ülke net ticaret denge-
sine zarar verdiği bu konjonktürde yapılan ve yapılmakta 
olan bu yatırımların yakın gelecekteki pozitif etkisi Cezayir 
ülkesi için yadsınamayacaktır.

Avec le slogan “Insistons sur l’investissement et sur 
la création de l’emploi”, en 2016 nous avons lancé notre 
troisième projet nommé « PROJET MEGA » qui va néces-
siter un investissement de 3.5 milliard de dollars. 

Grace à ce projet qui intègre en son sein deux la-
minoirs de rond à béton, une aciérie, une unité de DRI 
et une unité de pellet, Tosyalı Algérie va devenir le plus 
grand complexe sidérurgique de l’Afrique. Tosyalı Algérie 
qui deviendra un complexe intégré avec une capacité 
de production qui atteindra 4 millions de tonnes, sera 
en mesure de satisfaire 80% de la demande du pays en 
rond à béton et en fil machine. Dans un avenir proche, les 
effets positifs de ces investissements réalisés et en cours 
pour l’Algérie dans une conjoncture où l’incertitude sur 
les marchés mondiaux dégrade la balance commerciale 
nette du pays est indéniable. 
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2017 senesi içerisinde sırayla faaliyete geçecek 
olan bu tesisler dolayısı ile heyecanımız tarif edilemez. 
Heyecanımızı paylaşan çok sevgili çalışanlarımızdan olu-
şan kocaman ailemiz de gün geçtikce büyümeye de-
vam ediyor. Bugün itibarıyla iki bin kişinin üzerinde doğ-
rudan istihdam ve on binlerce dolaylı iş alanları yaratmış 
bulunmaktayız. 

Ülke ekonomisine ve insanına sağladığımız katkı gele-
cek yıllarda da devam edecek olan yatırımlarımız için bize 
güç veriyor ve vermeye devam edecek. Hepimiz, yolun 
daha başında olduğumuzu unutmayarak, Sayın Yönetim 
Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı’nın vizyonuna katkı sağ-
lamak amacı ile çok çalışacağız.

Notre enthousiasme est immense grâce à nos instal-
lations qui vont voir le jour unes par unes durant l’année 
2017.  Notre puissante famille composée de nos chers 
collègues qui partagent le même enthousiasme grandit 
de jour en jour. A ce jour nous avons créé plus de deux 
mille emplois directs et des dizaines de milliers d’em-
plois indirects. 

Notre contribution à l’économie nationale et pour 
l’emploi nous donne une force pour nos futurs inves-
tissements. Sans oublier que nous sommes encore au 
tout début de notre chemin, nous travaillons fort afin 
de contribuer à la vision de notre Président du Conseil 
D’Administration Monsieur Fuat Tosyalı. 
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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
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Holding Personeli Lütfi Bolat Kız ZEYNEP DURU 07.02.2017 

Holding Personeli Ali Osman 
Bozkurt Kız MERVE NUR 25.03.2017 

Yardımcı İşletmeler 
Pers. Ramazan Şen Kız EVRA DURU 09.01.2017

Çelikhane Personeli Erhan Yılmaz Kız ELİF BİLGE 09.01.2017

Haddehane Personeli Mehmet Bolat Kız MERYEM 
SÜMEYYE 27.01.2017

Yardımcı İşletmeler 
Pers. Ferhat Çelik Kız ELİF 05.02.2017

Haddehane Personeli Alpaslan Demir Kız ZEYNEP 
GÖKÇE 10.02.2017

Yardımcı İşletmeler 
Pers. Ahmet Filiz Kız EMİNE EBRAR 13.02.2017 

Çelikhane  Personeli Serhan Gani Kız   ZEHRA 14.02.2017 

Yassı Yapısal Personeli Erdal Hayat Kız  ECRİN SILA 18.02.2017 

Çelikhane Personeli Abdul Samet 
Eriş Kız BERRA 21.02.2017 

Çelikhane Personeli Mustafa Topal Kız SEMA 23.02.2017 

Lojistik Personeli Ömer Şeker Kız  ZEHRA BETÜL 02.03.2017 

Haddehane Personeli Celal Ceylan Kız EMİRA 01.03.2017 

Çelikhane Personeli Fatih Şahin Kız  GÖZDE 23.03.2017 

Haddehane Personeli Yunus 
Karakuyu Kız TUĞBA 06.04.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli Hasan Güneş Kız İREM SU 10.01.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli Rasim Dayan Kız NEHİR  22.01.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli Adem Bülbül Kız HÜMEYRA 16.03.2017  

Filmaşin Tesisi 
Personeli Evren Çardak Kız ASLIHAN   29.03.2017  

Spiral Boru Personeli Ali Can Çoban Kız MİHRİBAN   23.01.2017 

Spiral Boru Personeli Kadir Kayacan Kız FUNDA  31.01.2017 

Spiral Boru Personeli Ali Can Çoban Kız MİHRİBAN 23.01.2017 

Spiral Boru Personeli Harun Kunucu Kız ECRİN SENEM 12.02.2017 

Spiral Boru Personeli Ekrem Solak Kız LEYLA 08.02.2017 

Spiral Boru Personeli Mahir Fatih Şen Kız CEMRE ECREN 20.02.2017 

Spiral Boru Personeli Hacı Ahmet 
Hayta Kız MELEK YAREN 27.03.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. Harun Sancar Kız AZRA  03.01.2017 

Yardımcı İşletmeler 
Pers. Orçun Süel Erkek Metin İmran 13.01.2017 

Çelikhane Personeli Salih Akbaş Erkek Göktürk  16.01.2017 

Çelikhane Personeli Nuri Yanmaz Erkek Zafer Umut 18.01.2017 

Çelikhane İşletme 
Pers. Ali Aslan Erkek Ahmet Efe 26.01.2017 

Yassı Yapısal Personeli Hakan Doruk Erkek Mert Ömer  06.02.2017 

Haddehane Personeli Atilla Karataş Erkek Muhammed 
Mustafa  14.02.2017 

Haddehane Personeli Erkan Kalı Erkek Anıl   16.02.2017 

Çelikhane Personeli Adem Kozak Erkek Gürkan 09.03.2017 

Çelikhane Personeli Yunus Özdemir Erkek Hamza  20.03.2017 

Lojistik Personeli Mehmet Doğan 
Emiroğlu Erkek Furkan Enes 12.07.2016 

Haddehane Personeli Ahmet Ay Erkek Berk   22.03.2017 

Haddehane Personeli  Hüseyin 
Kahraman Erkek İbrahim 01.04.2017 

Çelikhane Personeli Mehmet Şerif Utlu Erkek Muhammed Ali 03.04.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli Alper Demirbaş Erkek Çağan Emre 03.01.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli

Abdulrezzak  
Okuyucu Erkek Nezir Erdem 29.01.2017 

Filmaşin Tesisi 
Personeli Mehmet Ceren Erkek Poyraz Ali  19.03.2017  

Filmaşin Tesisi 
Personeli Hakan Arslankurt Erkek Göktuğ  24.03.2017  

Spiral Boru Personeli Ahmet Kemal 
Şeker Erkek Uğur  30.12.2016 

Spiral Boru Personeli Yasin Kurt Erkek Gökhan  08.03.2017 

Spiral Boru Personeli Murat Öğüt Erkek Ökkeş  23.03.2017 

Tosyalı Demir Çelik 
Per. Mehmet Taban Erkek Muhammed 15.01.2017 

Tosyalı Demir Çelik 
Per. Bestami Altınsoy Erkek Samet 21.02.2017 

Tosyalı Demir Çelik 
Per.

Muhammet 
Sönmez Erkek Ahmet Deniz 30.03.2017 

ERW Personeli Ali Kara Erkek Yunus Emre 12.01.2017 

ERW Personeli Harun Reşit Bilgin Erkek  Cihangir 24.01.2017 

ERW Personeli Mehmet Kart Erkek Yaşar 10.02.2017 

ERW Personeli Ali Eroğlu Erkek Yusuf   29.01.2017 

ERW Personeli Durmuş Ali Gürler Erkek Orhan Umut  06.03.2017 

ERW Personeli Mustafa Taş Erkek Kadir  04.01.2017 

ERW Personeli Ersin Gür Erkek Muhammet Yiğit  03.01.2017 

bebe
k...

bebek...

Tosyalı Demir Çelik Per. Vedat Gök Kız YAĞMUR  17.01.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. Ender 
Tuzluoğlu

Kız MÜSEVVET 10.02.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. Hasan Kayış Kız BERİL SU 21.02.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. Ersin Atalay Kız BEGÜM   24.02.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. Arda Seçer Kız ZEYNEP 15.03.2017 

Tosçelik Personeli Abdullah 
Bereket Kız RABİA  28.02.2017 

ERW Personeli Nurullah Ateş Kız İKRA 23.01.2017

ERW Personeli Selçuk Baçkır Kız Beril Naz 02.01.2017

Tosçelik Personeli Selim Şahan Kız Hazal 05.02.2017

ERW Personeli İbrahim Çelik Kız Eslem Hülya 02.01.2017

ERW Personeli Hüseyin Yaman Kız İkra Nur 19.01.2017

ERW Personeli Eren Güzel Kız Elif Ada 20.01.2017

ERW Personeli İsmet Okan 
Akın Kız Öykü Yazgı 09.01.2017 

ERW Personeli İbrahim Çare 
Genç Kız Hiranur 20.02.2017 

ERW Personeli Mustafa Bulut Kız Elif 18.01.2017

ERW Personeli Fatih Aydoğan Kız Durdane İkra 20.02.2017

ERW Personeli Salim Güzel Kız Perihan 18.03.2017

ERW Personeli Ahmet Kızar Kız Sare 19.03.2017

ERW Personeli Tarık Özdemir Kız Buğlem Alya 12.04.2017

ERW Personeli Ahmet Algün Kız Hilal Algün 22.02.2017

ERW Personeli Levent Yaş Kız Nursima 19.02.2017 

ERW Personeli Ömer Şahan Kız Hiranur  19.01.2017 

Tosçelik Algérie Adel Morsli Kız Sofia Leila 13.10.2016

Tosçelik Algérie Mustapha El 
Bachir Drouni Kız Khadidja Fatiha 15.01.2017

Tosçelik Algérie Mohammed 
Chabane Kız Khadidja 

Nesrine 30.11.2016

Tosçelik Algérie Mahi Abbas Kız Haouaa 16.01.2017

Tosçelik Algérie El Habib Haoui Kız Kaouthar 12.02.2017

Tosçelik Algérie Abdehakim 
Gherram Kız Anfel Nacera 01.12.2016

Tosçelik Algérie Djamel 
Ghenaim Kız Fatima Elzohra 06.02.2017

Tosçelik Algérie Imad 
Khoudrane Kız Ritedj 02.02.2017

Tosçelik Algérie Orhan Güzel Kız Fatima 06.01.2017

Tosçelik Algérie İnal Aslan Kız Alya 22.12.2016

Tosçelik Algérie Mohamed 
Haddar Kız Alaa Salssabil 22.01.2017

Tosçelik Algérie Mohamed 
Daoudi Kız Khadidja 31.10.2016

ERW Personeli Mustafa Gökhan 
Akvardı

Erkek Akın 25.01.2017 

ERW Personeli Fatih Çelik Erkek Tuna  18.01.2017 

ERW Personeli Mustafa Toy Erkek Reşit  20.01.2017 

ERW Personeli Ahmet Gümüş Erkek Celal Eymen 27.01.2017

ERW Personeli Onur Bölükbaşı Erkek İbrahim  27.01.2017 

ERW Personeli Osman 
Yumuşaker Erkek Egemen 25.01.2017 

ERW Personeli Serkan Kaya Erkek Mert 22.02.2017 

ERW Personeli Arif Agras Erkek İbrahim Özgür 22.02.2017 

ERW Personeli Hüseyin Parlar Erkek Ramazan Asaf 04.02.2017 

ERW Personeli Ali Gül Erkek Mustafa Mert 15.02.2017 

ERW Personeli Ali Sarıbaş Erkek Battal 28.02.2017 

ERW Personeli İlyas Yıldızhan Erkek Murat Emir 17.03.2017

ERW Personeli Yusuf Eker Erkek Selim Ali 23.02.2017

Tosçelik Algérie Omar Bakhtı Erkek Abderrahmane 08.01.2017

Tosçelik Algérie Zakaria Kalaidjı Erkek Yahia 10.11.2016

Tosçelik Algérie Mohammed 
Mehdi Sahraouı Erkek Abd Eddine 

Soheıb 27.02.2017

Tosçelik Algérie Mustapha 
Belhachemi Erkek Younes 17.01.2017

Tosçelik Algérie Ahmed Bouali Erkek Youcef 05.03.2017

Tosçelik Algérie Belkacem 
Boukraa Erkek Ali 

Abderrahmane 15.08.2016

Tosçelik Algérie Yacine Sayah Erkek Hamza Ishak 10.01.2017

Tosçelik Algérie Ibrahim Yachi Erkek Abdeljalil 07.03.2017

Tosçelik Algérie Abdelkader 
Benyekhou Erkek Abdelbadie 16.02.2017

Tosçelik Algérie Sofıane Ayered Erkek Mohamed 
Yacine 05.12.2016

Tosçelik Algérie Imad Korichi Erkek Abderrahmane 03.12.2016

Tosçelik Algérie Bouamrane 
Bouloufa Erkek Ala Errahmane 19.02.2017

Tosçelik Algérie Khaled Mazouz Erkek Mohamed 
Abdelhadi 26.01.2017

Tosçelik Algérie Tarek Dadouche Erkek Mohamed El 
Amine 14.01.2017

Tosçelik Algérie Houari Fellahı Erkek Mohamed 
Abdelkerim 05.02.2017

Tosçelik Algérie Samir Fertoul Erkek Walid Lakhdar 02.01.2017

Tosçelik Algérie Lahcene Bachir Erkek Mohamed 
Miloud 16.02.2017

Tosçelik Algérie Rachid Bendidi Erkek Amir Mohamed 
Elamine 07.02.2017

Tosçelik Algérie Nourreddine 
Bechenine Erkek Anes 

Abdennour 15.01.2017

Tosçelik Algérie Sener Kanal Erkek Yiğit Yılmaz 12.12.2016

Tosçelik Algérie Imad Korichi Erkek Abderrahmane 03.12.2016

Tosçelik Algérie Soumia Hakkoum Erkek Anes 15.09.2016

Tosçelik Algérie Bilal Mebarki Erkek Youcef 25.10.2016

Tosçelik Algérie Mohammed 
Baghdadi Erkek Younes Bilel 14.01.2017

Tosçelik Algérie Brahim Sahraoui Erkek Mohammed El 
Amine 24.12.2016

Tosçelik Algérie Abbes Souıguia Erkek Ahmed Amir 13.01.2017
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Mutluluklar
Holding Personeli Mustafa - Gülşen Akman Bahçıvan 09.03.2017

Holding Personeli İrem Arslan - Mithat Can Gönültaş 21.01.2017 

Haddehane Personeli Yılmaz - Nalan Karabulut Durğar 17.02.2017 

Yardımcı İşletmeler Pers. Yakup - Hatice Uğurlu Arslan 17.03,2017 

Filmaşin Tesisi Personeli Sinan - Yıldız Günsür Şenküçük 21.01.2017 

Filmaşin Tesisi Personeli Serkan - Zeynep Gökçe 03.02..2017 

Spiral Boru Personeli Muhammed Akif - Ayşenur Ercan 21.11.2016 

Spiral Boru Personeli Fahri - Yasemin Gürz 25.01.2017 

Spiral Boru Personeli Kerem - Ümmügül Sevük 21.02.2017 

Spiral Boru Personeli Tayfun - Fatma Avara 14.03.2017 

Spiral Boru Personeli Yunus Emre - Gülistan Tekinalp 14.03.2017 

ERW Personeli
Mehmet Emin - Gamze Vural  
Aydın

11.11.2016 

ERW Personeli Akif - Şeyda Kıraç Yardımcı 27.03.2017 

İskenderun Çelik Servisi Mehmet - Aslı Çiftçi 03.02.2017 

ERW Personeli İsmet Deniz - Hale Yögen  Çivit 20.02.2017 

ERW Personeli İbrahim - Ayşe Küçük Aktaş 14.09.2016

ERW Personeli Ferhat - Pınar Dağ 08.01.2017 

ERW Personeli Fatih - Selver Yılmaz 23.01.2017 

ERW Personeli Hüseyin - Halime Kaygusuz 24.02.2017 

ERW Personeli Gökhan -Sevgi Kara 20.09.2016 

Tosçelik Algérie JALIL- FAROUDJ MIMOUNA 
BELABBES 8.2.2017

Tosçelik Algérie HAMZA - CHIKHAOUI HOURIA 
BENSALEM 19.3.2017

Tosçelik Algérie ABDELKADER - HAIDRA LEILA 
REZIGA 2.3.2017

Tosçelik Algérie DJILALI - OULD BOUZIANE 
KHADIDJA  MOUSSAOUI 25.2.2017

Tosçelik Algérie HABIB - BENCHERIH IMENE 
BELEMRABET 26.2.2017

Tosçelik Algérie MOHAMED - HAMIDA DALILA 
BOUSSIALA 19.3.2017

Tosçelik Algérie BELKACEM - CHAREF AISSA NOR 
EL HOUDA TANDJI 6.3.2017

Tosçelik Algérie WAHID - KERBOUCI ISMAHENE 
AMARA 16.3.2017

Tosçelik Algérie COSKUN - BENSLIMANE 
ZOUBIDA BALLI 10.3.2017

Tosçelik Algérie RAMAZAN - ZDEK KHEDIDJA 
SAHIN 22.1.2017

Tosçelik Algérie MOKHTAR - TAIBAOUI FAOUZIA 
KEBIR 13.2.2017

Tosçelik Algérie LAHBIB - DJILI HANENE SIAHMED 14.2.2017

Tosçelik Algérie JAMAL - BENAOUDA HALIMA 
AHMIDI 18.2.2017

Tosçelik Algérie HEMZA - BENDAGHEUR HANANE 
MBAREK 23.2.2017

Tosçelik Algérie MALIK BILAL - LARIBI FATIMA 
ZOHRA MELLOUK 13.2.2017

Tosçelik Algérie KHEIR EDDINE - BENSABEUR 
BELHADJ AMINA DJAHL 14.12.2016

Tosçelik Algérie ABDELLAH - MOFOK SADOUN 
YAMINA  BELKACEM 2.1.2017

Tosçelik Algérie DURAN - BOUHAFS FATIMA 
CAKTU 19.7.2016

Tosçelik Algérie SUAYIP - BASSAID ZINA DURAK 16.1.2016

Tosçelik Algérie VOLKAN - HANTAZ AMINA PUNAR 5.1.2017

Tosçelik Algérie ERDEM - BENSALEM ZOULIKHA 
AYDOGAN 22.1.2017

Başsağlığı

Filmaşin Tesisi Personeli BURHAN MAĞARA’nın değerli annesi 31.03.2017 

Spiral Boru Personeli HAKAN SÖKMEN’in değerli babası 01.01.2017 

Spiral Boru Personeli HASAN ÖZTÜRK’ün değerli ablası 07.01.2017 

Tosyalı Demir Çelik Per. SELİM KAPLANKIRAN’ın değerli babası 17.03.2017

Tosyalı Demir Çelik Per. OBAIDA ALSABBAGH’ın değerli babası 27.03.2017

ERW Personeli AHMET YURTAKUL’un değerli annesi 20.03.2017 

ERW Personeli CAN AYDEMİR’in değerli babası 23.01.2017 

ERW Personeli AHMET KAYA’nın değerli babası 16.01.2017 

ERW Personeli HAKAN HASGÜVEN’in değerli babası Şubat.2017

ERW Personeli
ZÜBEYİR EZİM’in değerli kardeşi 
ZİNNUR EZİM DİYARBAKIR’da şehit 
olmuştur.

Mart.2017

Tosçelik Algérie RABAH ve ABDELHADI AMINE NEMER’in 
değerli babaları 5.3.2017

Tosçelik Algérie SAMIR CHERCHAR’ın değerli babası 11.3.2017

Tosçelik Algérie MOKHTAR ROUAI’nin değerli babası 31.1.2017

Tosçelik Algérie
AZIZ ve MOHAMED CHHAIRIA’nın değerli 
babaları

8.2.2017

Tosçelik Algérie NOR-EDDINE TOUAMI’nin değerli eşi 1.2.2017

Tosçelik Algérie
ABDELHAMID BENBRAHIM’in değerli 
çocuğu

29.1.2017

Tosçelik Algérie CEYHUN ŞENTÜRK’ün değerli babası 12.1.2017

Tosçelik Algérie HÜSEYIN ALİ Uysal’ın değerli babası 6.1.2017

Tosçelik Algérie MOKHTAR KHIRANI’nin değerli annesi 7.1.2017

Tosçelik Algérie MANSOUR SI FODIL’in değerli babası 18.11.2016

Yardımcı Tes. Personeli TANER KOCA’nın değerli babası 19.03.2017 

Haddehane Personeli HAKAN KAYA’nın değerli annesi 22.03.2017 

Haddehane Personeli SARKAN MEMİLİ’nin  değerli babası 08.04.2017 

Filmaşin Tesisi Personeli EMRAK KOZZAK’ın değerli babası  12.01.2017 

Filmaşin Tesisi Personeli FATİH KUZULU’nun değerli annesi 21.01.2017 

Filmaşin Tesisi Personeli İBRAHİM KIYMAZ’ın değerli annesi 14.02.2017 

Filmaşin Tesisi Personeli MUSTAFA KILINÇ’ın değerli babası 29.03.2017 

PERSONEL
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FUAT TOSYALI’YA 
FAHRİ DOKTORA 

UNVANI

CEZAYİR 
SANAYİ BAKANINDAN 

MEGA PROJEYE 
ZİYARET

CEZAYİR’DEKİ 
TOSYALI CAMİ’NİN 

İNŞAATINDA 
SONA GELİNDİ


