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TOSYALI Holding Haber Dergisi 
basın ahlâk kurallarına 
uymayı taahhüt eder. 

Dergide yayımlanan yazıların 
ve fotoğrafların tamamı 

ya da bir kısmı 
TOSYALI Holding’in 

yazılı izni olmaksızın hiçbir 
şekilde kullanılamaz.

TOSÇELİK, BRUA Projesi için 
Osmaniye tesislerinde ürettiği 
toplam 103 bin ton ağırlığındaki 
40 bin nitelikli çelik borunun 45 
gemi ile Köstence limanlarına 
sevkiyat operasyonuna başladı.
TOSÇELİK, cari açığa katkı 
sağlamaya, istihdam yaratmaya 
devam ediyor.

“Anadolu’nun En Büyük 500 Şir-
keti” araştırması’nda 3 kategoride 
zirvede yer alan TOSÇELİK yine 
gururlandırdı. 
TOSÇELİK, “Anadolu’nun En Bü-
yük Şirketi”, “Vergi Öncesi Kârı 
En Yüksek Şirket” ve “İhracatı En 
Yüksek Şirket” kategorilerinde 
ödüllendirildi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı: “Gururla 
söyleyeyim ki tertemiz, pırıl pırıl 
tesislere ve yüksek teknolojilere 
sahibiz. Bugün hiçbir yatırımımızda 
evsel atığımız bile yoktur. Hepsi 
geri dönüşümlüdür. Filyos’a 
da bir işaret fişeği olabilirsem 
yatırımcı, sanayici dostlarımı da 
beraberimde getirerek; bölgenin 
iş ve aş üretmesinde üzerimize 
düşeni yapmış, ülkemize olan 
borcumuzu da ödemiş oluruz.”

Türkiye’nin global çelik 
üreticisi TOSÇELİK Spiral 
Boru tesislerinde, TürkAkım 
Boru Hattı Projesi için 
üretilen, 13,390 mt boyunda 
ve 5 bin 600 kg ağırlığındaki 
dev doğal gaz boruları hazır. 
TOSÇELİK demir çelikte sınırları 
yukarıya çekiyor.
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı: “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 
bir dünya markası olma yolunda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bugün başlattığımız ve proje 
aşamasında olan tüm yatırımlarımızı devreye 
aldığımızda, sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır 
üreticilerinden biri olacağız.”

3 kıtada üretim yapan TOSYALI 
Holding'in kurumsal yayını TOSYALI 
Haber Dergisi 3 dilde yayımlanmaya 
devam ediyor... 
HOLDİNG bünyesindeki uluslararası 
nitelikteki gelişmelerden ve haberler-
den derlenen sayfalar sayesinde dış 
ülkelerdeki takipçiler ve paydaşlar 
TOSYALI Holding hakkında bilgiye 
daha rahat ulaşabiliyor.
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Türk demir çelik sanayisinin atak firmalarından, 
sağlam adımlarla büyüyen; istihdam yaratmada ve 
katma değerli üretimde örnek teşkil eden 
TOSYALI HOLDİNG’in YK Başkanı FUAT TOSYALI 
sektörün prestijli yayını FORBES’a konuk oldu.
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La fierté de la Turquie dans l'acier de construction

Yapısal çelikte Türkiye’nin gururu



Fuat TOSYALI
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı

Değerli dostlarım,

Anadolu’muzun çok güzel özdeyişleri vardır, bilirsi-
niz! Bunlardan çok beğendiğim birisi; “sen dik dur, eğri 
kendini belli eder!” sözüdür.

Erken yaşlardan itibaren aldığımız edep gereği işimizin 
de sözümüzün de arkasında durduk. Dik durduk! 

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en ufak işimiz-
den uluslararası dev ihalelere kadar farklılık gözetmeden 
tesislerimizde ürettiğimiz, yüksek kalitede nitelikli ürün-
lerimizi taahhüt ettiğimiz sürelerden de önce başarıy-
la teslim ettik. Bu suretle, ismimizin dünyada ‘güvenilir 
marka’ olarak anılması ülkemiz ve grubumuz adına bir 
övünç meselesidir.

DÜNYA PROJELERİ
BRUA PROJESİ
Değerli iş ortaklarımız, çalışanlarımız, taahhütlerimizi 

başarıyla ve tarihinden önce yerine getirdiğimiz enerjinin 
ipek yolu TANAP projesinden hemen sonra Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan ve Avusturya Doğal Gaz Boru Hat-
tı’nın (BRUA) tedarikçisi olduğumuz Romanya ayağının, 
TOSÇELİK Osmaniye Tesislerinde ürettiğimiz 40 bin çelik 
boruyu Köstence limanlarına sevkini yaptık.

TÜRKAKIM PROJESİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın giri-

şimleriyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı 
görüşmeler neticesinde hayata geçirilen ve ülkemiz eko-
nomisine büyük katkı sağlayacak TürkAkım Doğal Gaz 
Boru Hattı’nın dev borularının sevkiyatını sürdürüyoruz. 
Yıllık 63 milyar m3 doğal gaz aktarım kapasitesine sahip 
hattan 14 milyar m3 doğal gazı ülkemiz alırken, 49 milyar 
m3 doğal gaz da ülkemizden Avrupa’ya ihraç edilecek. 
Yer aldığımız uluslararası projeler arasında doğrudan 
ülkemize katkı sağlayacak olan TürkAkım projesinde de 
nitelikli boru tedarikçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ YATIRIMI
Dergimizin bu sayısında kamuoyuyla paylaştığımız 

bir diğer büyük proje: Zonguldak-Filyos Yatırım Projesi. 
Yine gururla paylaşıyor; Cumhurbaşkanımızın isteği ve 
yüreklendirmesiyle projesine ve yatırıma hazırlanıyoruz. 
Amacımız, oluşturulacak Filyos Endüstri Bölgesi’nde ya-
pacağımız yatırımla bir işaret fişeği olmak ve hem diğer 

sanayici dostlarımızı bölgeye getirmek hem de etrafımızda 
oluşacak sanayi kümelenmesiyle ekonomimize, üretimi-
mize, istihdamımıza büyük katkı sağlamak…

Değerli dostlarımız, diğer yatırımlarımızda ve üretim 
faaliyetlerimizde olduğu gibi Filyos Endüstri Bölgesi ya-
tırımlarımızda da çevreye saygılı üretime, doğa dostu 
üretime ayrıca yatırım yaparak; geri dönüşümlü üretim 
yapacak ve evsel atık düzeyinde dahi olmayan bir sistemi 
hayata geçireceğiz. Burada bir işaret fişeği olabilirsek, 
dünyanın dört bir yanından sanayici dostlarımızı buraya 
toparlayabilirsek tam bu bedene uygun bir elbise biçer-
sek, atıksız, temiz, ülkemizin beyaz eşya endüstrisi, gıda 
endüstrisine uygun ürünleri burada üretirsek hem bu 
bölgeye olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş hem de 
ülkemize olan borcumuzu ödemiş oluruz.

LİMAN YATIRIMLARI
Büyük önem verdiğimiz liman yatırımlarımız da devam 

ediyor. TOSYALI İskenderun Port hizmete girdi. Yakın za-
manda Erzin Limanı’nda önemli ilerlemeler olacak. Aynı 
şekilde büyük heyecan duyduğumuz, tamamlandığında 
sadece doğrudan istihdamla 5 bin kişiye iş, aş olacak; 
ithalat/ihracat ikamesiyle ülkemize yıllık 6 milyar dolarlık 
etki yaratacak; cevherden çelik üretilecek entegre tesis 
yatırımımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Farklı kıtalarda devam eden faaliyetlerimiz ve yatırım-
larımızla yakaladığımız üretim parametrelerimizle dünya 
ölçeğinde sürdürülebilir rekâbet avantajımızı geliştirmeye 
çalışıyoruz. Hedefimiz çok açık ve nettir: Ülkemiz için, 
güçlü devlet için, geleceğimiz için; “dünyanın en büyük 
üreticilerinden olmak!”.

DİK DURMAK!
Değerli dostlarım, yazımın başında “dik durmak”tan 

söz ederek, “sen dik dur, eğri kendini belli eder” dedim. 
Biz sanayiciler ancak; global üretim-yatırım hamleleri ya-
parak, istihdam yaratarak, vergimizi ödeyerek, yabancı 
yatırımcıyı ülkemize getirerek, katma değerli üretim yapa-
rak, ihracatımızı güçlendirerek, dünya markaları yaratarak 
dik durabiliriz.

Hayırlı yatırımlarımız ve hayırlı üretimlerimiz olsun!



BRUA(*) SEVKİYATI 
BAŞLADI

Türkiye Bir Gururu Daha Yaşıyor:

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya Doğal 
Gaz Boru Hattı’nın (BRUA) Romanya operasyonlarını 
üstlenen TOSÇELİK Spiral Boru, ilk fazı TOSYALI 
İskenderunPort Limanı’ndan uğurladı.



BRUA(*) SEVKİYATI 
BAŞLADI

(*) Bulgaristan, Romanya, 
 Macaristan, Avusturya 
 Doğalgaz Boru Hattı.
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Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya 
Doğal Gaz Boru Hattı’nın (BRUA) Sevkiyatı 
TOSYALI İskenderunPort Limanı’ndan Başladı

Bulgaristan, Romanya, Macaris-
tan ve Avusturya Doğal Gaz Boru 
Hattı’nın Romanya operasyonlarını 
üstlenen Tosçelik Spiral Boru, ilk 
fazı TOSYALI İskenderunPort Lima-
nı’ndan uğurladı. 

Dünya ölçeğinde bir çok önemli 
projeye imza atan TOSYALI Holding 
şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru 
Tesisleri TANAP projesinin hemen 
ardından Avrupa’nın Doğal Gaz 
Boru Hattı’nın da (BRUA) en büyük 
tedarikçisi oldu.

BRUA’nın Romanya ayağı için 
kullanılmak üzere TOSÇELİK Os-
maniye Tesisleri’nde üretilen 40 bin 
çelik boru, 45 gemi ile Köstence 
limanlarına aktarılmaya başlandı.

TANAP’IN ARDINDAN BRUA
Dünyanın gözünü çevirdiği Bul-

garistan, Romanya, Macaristan ve 
Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı’nın 
ilk fazı olan Romanya ayağında kul-
lanılacak boruların sevkiyatı TOS-
YALI İskenderun Port limanından 
devam ediyor. 

Enerjinin ipek yolu 476 kilomet-
re uzunluğundaki Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı’nda (TANAP) 
projenin ana boru üreticisi olan 
TOSÇELİK Spiral Boru; bu ihale 
kapsamındaki taahhütlerini vaktin-
den önce yerine getirmesinin ardın-
dan BRUA Projesi için Osmaniye 
tesislerinde ürettiği toplamda 103 
bin ton ağırlığındaki 40 bin nitelikli 
çelik borunun 45 gemi ile Kösten-
ce limanlarına titiz bir operasyonla 
sevkine başladı.

BRUA DOĞAL GAZ BORU HATTI İHALESİ TAAHHÜTÜ: NİTELİKLİ BORU SEVKİYATI
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Romanya’ya ulaş-
tırılan doğal gaz nakil 
boruları, Köstence’den 
14 farklı stok sahasına 
coğrafi konumlarına 
göre karayolu ile veya 

dubalara yüklenerek 
Tuna Nehri üzerinden 
nehir taşımacılığıyla 
ara aktarma limanları-
na sevk edilecek. Bo-
ruların limanlardan 

son stok sahalarına ka-
rayolu ile taşınması, in-
dirilmesi ve stoklanması 
işlemleriyle operasyon 
süreci de tamamlanmış 
olacak.

BRUA
Doğal Gaz Boru Hattı

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 

BRUA Doğal Gaz Boru Hattı, 

Bulgaristan, Romanya, Macaristan 

ve Avusturya’yı birleştirecek. 

Proje, Rus doğal gazına yerel kaynak 

kullanımı konusunda önemli bir 
alternatif olarak gösteriliyor.

TOSÇELIK Spiral Boru, Romanya’nın kamu 

şirketi Transgaz’ın üstlendiği bölümün 

doğal gaz borusu ve bağlantı ekipmanlarını 

tedarik edecek. BRUA Hattı, Bulgaristan ile 

Romanya’dan 2019 yılında Avusturya’ya 

1,75 milyar m 3, 2022 yılında ikinci etap 

tamamlandığında ise toplam 4,4 milyar m 3 

doğal gaz taşıyacak.  
Projeye TOSÇELIK dışında Hintli 

ArcelorMittal, Alman Mannessmann gibi 

dünyaca ünlü çelik devleri de teklif vermişti.



Türkiye’nin Enerjisine 
Enerji Katmaya 
Devam Ediyoruz: 
TürkAkım Boru Hattı Projesi(*)



Türkiye’nin Enerjisine 
Enerji Katmaya 
Devam Ediyoruz: 
TürkAkım Boru Hattı Projesi(*)

(*) Türk Akımı ya da resmi 
  adıyla TürkAkım, Rusya’dan 
  başlayıp Karadeniz üzerinden 
  Türkiye’ye ve Avrupa’ya 
  doğal gaz aktaracak 
 boru hattı projesi. 
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TOSYALI Holding Sektörün Sınırlarını Yukarıya Taşıyor

TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI SEVKİYATI

TOSÇELİK Spiral Boru TürkAkım Doğal Gaz 
Boru Hattı’nın Sevkiyatına Başladı

Rusya-Türkiye ortak iş birliği 
ile yürütülen, Türk Akım Boru Hattı 
Projesinin önemli tedarikçilerinden 
TOSÇELİK ülkemizin enerjisine 
enerji katmaya devam ediyor.

1 Aralık 2014 yılında Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin arasındaki görüşmeler neti-
cesinde hayata geçirilen TürkAkım 
Projesi ile ülkemiz; “enerjinin köprü-
sü” konumunu güçlendirirken, glo-
bal güç olma yolunda da önemli bir 
adım daha atmış oldu. 

Her biri 15 milyar 750 milyon m3 
kapasiteli 4 hattan oluşan projenin 
910 kilometresi Karadeniz’in altın-
dan geçecek. Türkiye topraklarına 
girecek olan hattın kara bölümün-
deki uzunluğu 260 kilometre olacak.

RUSYA’DAN TÜRKİYE’YE, 
TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA
Rusya’dan başlayan ve Karade-

niz’in altından geçerek Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak boru 
hattı projesinde karasal bölümün ana 
tedarikçi firması, TOSÇELİK Spiral 
Boru oldu.

SEVKİYAT BAŞLADI
Yüksek teknolojisi, nitelikli üreti-

mi ve ihalelerdeki taahhütlerini za-
manında yerine getirmesiyle bilinen, 
dünya çapındaki birçok dev proje-
nin ana tedarikçisi TOSÇELİK Spiral 
Boru tesislerinde üretilen 13,390 mt 
boyunda ve 5,600 kg ağırlığındaki 
dev doğal gaz borularının bölgeye 
gönderilme operasyonu titizlikle 
sürdürülüyor.

49 MİLYAR METREKÜP 
GAZ İHRAÇ EDİLECEK
19 milyar dolara mâl olması 

beklenen, boru hattının planlanan 
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tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 
milyar m3 olacak. Türkiye’nin bu 
projeden yılda yaklaşık 14 milyar m3 
doğal gaz alması ve geriye kalan 49 
milyar m3 gazın ülkemizden Avru-
pa’ya ihraç edilmesi planlanıyor.

ENERJİMİZE 
ENERJİ KATIYOR
Türkiye ve Rusya arasındaki 

anlaşmalar doğrultusunda Mayıs 
2015’te başlayan projede ilk ga-
zın ekim ayında hatta verilmesi 

planlanıyor. Dünya ölçeğinde dev 
projelerde yer alarak katma değer 
üreten, Türkiye’nin global çelik üre-
ticisi TOSYALI Holding, ülkemizin 
enerjisine, enerji katmaya devam 
ediyor.

TürkAkım
Doğal Gaz Boru Hattı

TürkAkım, Rusya’daki dev doğalgaz 

rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz 

dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, 

Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir 

bir enerji kaynağı yaratmayı hedefleyen 

önemli enerji nakil projelerinden. 

TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Rusya’da 

Anapa kıyısından başlayıp Karadeniz 

altından 930 kilometre boyunca ilerleyerek 

Trakya kıyısında Türkiye’ye ulaşıyor. 

Boru hattının ilk kolu Türkiye’nin ihtiyacını 

karşılarken diğer kolu Rus gazını 

Türkiye’nin batı komşularına aktaracak.
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TOSYALI Holding’ten
ASIRLIK PROJEYE YATIRIM DESTEĞİ

Filyos Bölgesine yapılacak ya-
tırımlarlın ele alındığı ve açıklandığı 
Tanıtım Programı düzenlendi.

Yatırımın Tanıtım Programında 
konuşan TOSYALI Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 

“Ben eğer burada bir işaret fişeği 
olursam dünyanın dört bir yanından 
sanayici dostlarımızı buraya topar-
layabilirsek tam bu bedene uygun 
bir elbise biçersek, atıksız, temiz, 
ülkemizin beyaz eşya endüstrisine 

ve gıda endüstrisine uygun ürün-
leri buradan gönderebilirsek hem 
bu bölgeye olan sorumluluğumuzu 
yerine getirmiş oluruz hem de ülke-
mize olan borcumuzu ödemiş olu-
ruz.” dedi.

Üç kıtada 25 tesisiyle üretim yapan TOSYALI Holding, Zonguldak’ın Filyos beldesinde 
yatırım yapacak. 

TOSYALI HOLDİNG FİLYOS BÖLGESİ YATIRIMI



25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı’nın Tür-
kiye’nin üç büyük limanından biri olması hedefle-
niyor. 597 hektar alana sahip olan Filyos Endüstri 
Bölgesi’nde orta yüksek ve yüksek teknolojili yatı-
rımların yapılması bekleniyor.

Filyos beldesindeki çok amaçlı toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen programa Sanayi ve Ticaret 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Sanayi Böl-
geleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AK 
Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ah-
met Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile Zonguldak Valisi 
Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın 
okunduğu programda açılış konuşmasını yapan 
Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, “Liman bit-
mek üzere %80’i tamamlandı. Artık iş aş konusuna 
sıra geldi. Bunun için devletin ilgili kurumları gö-
rüşmelerini yaptılar. 

TOSYALI Holding Filyos Endüstri Bölgesi’nde 
yatırım yapma kararı aldı. Bir demirçelik fabrikası 
kurulacak ve bu da Allah’ın izniyle Filyos ve bölge-
nin, Batı Karadeniz’in kurtuluşu olacak. 

Bunun yanında TOSYALI Holding’in yapaca-
ğı demirçelik fabrikasının yanı sıra küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler de olacak. Biz de Filyos 
olarak en büyük sorunumuz olan işsizliği çözmüş 
olacağız.” diye konuştu.

FUAT TOSYALI’YA TEŞEKKÜR
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğ-

lu, “Filyos ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir 
yatırım sahasıdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın konu üzerinde durmasıyla 
beraber bölgemizde liman sahasının inşaatı baş-
ladı ve %80’ler seviyesine geldi. Bununla beraber 
endüstri bölgemizde yatırımcı bekliyorduk. Özel-
likle TOSYALI Holding’e çok teşekkür ediyorum. 

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı: 

Ben eğer burada bir işaret 
fişeği olursam, dünyanın dört bir 

yanından sanayici dostlarımızı buraya 
toparlayabilirsek, tam bu bedene 
uygun bir elbise biçersek, atıksız, 

temiz, ülkemizin beyaz eşya 
endüstrisine ve gıda endüstrisine 

uygun ürünleri buradan 
gönderebilirsek hem bu bölgeye 

olan sorumluluğumuzu yerine 
getirmiş hem de ülkemize 

olan borcumuzu ödemiş oluruz.



 16 → 16 

Filyos’a bir dünya markasını kazandıracağından emi-
niz.” diye ifade etti.

‘PIRIL PIRIL TESİSLERE VE 
YÜKSEK TEKNOLOJİLERE SAHİBİZ’
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 

Tosyalı, “Sanayi tesisi denildiği zaman akla ilk önce 
tüten bacalar geliyor. Ama şunu gururla söyleyeyim 
ki sahip olduğumuz şu anki tesisler ve teknoloji-
miz emin olun zeminine basmaya kıyamıyorsunuz. 
Tertemiz, pırıl pırıl tesislere ve yüksek teknolojilere 
sahibiz. 

Bu bölgenin de çok büyük imkanları var. Erdemir 
gibi çok güzide bir dev sanayi kuruluşu var. Kara-
bük’te Kardemir var. Zaten bir demirçelik ana sana-
yisi var. Üzerime böyle dert edindim. Burada nasıl bir 
endüstri oluşursa tam buranın doğasına uygun, tabi-
atına uygun bir yapılaşma olur diye. 

Bölgede bir ana demir çelik endüstrisine ihti-
yaç yok. Burada uç ürünlere gelinen ve bacasız 
bir sanayi oluşması lazım. Beyaz eşyaya, otomobil 
endüstrisine çelik üreten ana ham maddesini çevre-
deki çelik üreticilerinden alıp bir temiz endüstri oluş-
turmamız lazım. Bunun örneğini birçok yerde ortaya 
koyduk. 

Dünya üzerinde şu anda 25’den fazla tesisimiz 
var. Osmaniye, İskenderun, Avrupa, Cezayir, farklı 
Afrika ülkelerinde tesislerimiz var. Özellikle burada 
bizim ilk yatırımımızla beraber benim beklentim et-
rafımızda sanayi kümelenmesinin oluşmasıdır” diye 
konuştu. 

‘EVSEL ATIĞIMIZ BİLE YOK’
Duayen sanayici Fuat Tosyalı, “Yıllar önce Os-

maniye’de ilk yatırıma gittiğimde tekstile dayalı işlet-
meler vardı. Tekstilciler demirçelik ile yan yana olur 
mu diye beni ziyarete gelmişlerdi. Ancak biz o günkü 
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taahhütlerimizden çok daha ötesi-
ne gittik. Evsel atık bile olmayacak 
diye kararlılıkla yatırımlarımıza baş-
ladık. Bugün hiçbir yatırımımızda 
evsel atığımız bile yoktur. Hepsi geri 
dönüşümlüdür. 

‘ETRAFIMIZDAKİ SANAYİ 
KÜMELENMESİ ÖNEMLİ’
Osmaniye’de bugün 50’den 

fazla fabrika etrafımızda kümelendi. 
Yarısından fazlası bize ürün yapıyor. 
Bir o kadar da bizden aldığı ürün-
lerle yatırım yapıyor. Zaten böyle bir 
yere benim tek başıma gelmem bir 
anlam ifade etmez. Bugün bile be-
nim gelmemle beraber bu işin bere-
keti gelmeye başladı. 

Ben eğer burada bir işaret fişe-
ği olursam dünyanın dört bir yanın-
dan sanayici dostlarımızı buraya 
toparlayabilirsek tam bu bedene 
uygun bir elbise biçersek, atıksız, 
temiz, ülkemizin beyaz eşya en-
düstrisi, gıda endüstrisine uygun 
ürünleri buradan gönderebilirsek 
hem bu bölgeye olan sorumluluğu-
muzu yerine getirmiş oluruz hem 
de ülkemize olan borcumuzu öde-
miş oluruz.” dedi. 

‘DEVLETİMİZ YATIRIM 
YAPMAMIZI İSTEDİ’
Tosyalı, “Bir yandan otoyol bağ-

lantısı, Türkiye’nin endüstri bölge-
lerine, Kocaeli ve Bursa bölgesine 
yakınlığı burayı çok avantajlı kılıyor. 
Ama öncülük lazım. Birilerinin risk 
alıp gelip öncü olması gerekiyor. 
Sağolsun Cumhurbaşkanımız ol-
sun bakanlarımız olsun bir an evvel 
buralara gelip yatırım yapmamızı 
bizden istediler. Biz de buraya uy-
gun yatırıma başlayacağız. Ben 
diğer yatırımcı, sanayici, arkadaş-
larımı dostlarımı da beraberimde 
getireceğim. Getirmemiz lazım. 
Ülkemizin bu bölgesinin de ken-
disine yakışır bir şekilde enerjiyle 
ülkemizin ekonomisine değer kat-
ması lazım. 

‘DEVLETİMİZ GEREĞİNİ 
YAPMIŞ’
Fuat Tosyalı, “Devletimiz bugüne 

kadar buraya muazzam bir yatırım 
yapmış. Cumhurbaşkanımızdan 
tutun bütün bakanlarımızın emek-
leri ve çabaları var. Yatırımcı olarak 

bizim böyle bir limanı projelendir-
meye bile gücümüz yetmez. Çok 
ciddi bir yatırım ve önemli miktarda 
da kaynak aktarımı yapılmış.

Devletimiz gereğini yapmış. 
Gerekli yatırımlarını yapmış. Ben bu 
limanı kıskanarak izledim. Akdeniz 
Bölgesi’nde böyle bir liman yok. 
Hakikaten buraya çok ciddi yatırım 
yapılmış. Kıymetini bilmemiz lazım, 
karşılığını vermemiz lazım. 

Siyasetçilerimiz, ülkemizin lideri 
gerekli her türlü riski üzerine alarak 
burayı yapmış. Bundan sonra bize 
düşen buraları endüstri ile donatıp 
herkese iş ve aş imkanı sağlama-
mız. Ben bu niyetle buradayım. 
Allah nasip ederse bir sürü yasal 
süreçler var. Çevre izinler, projelen-
dirmeler var. 

Bunlarla ilgili geçen sene geldik 
döndük ama boş durmadık. Musta-
fa Varank Bakanım her hafta arıyor. 
“Ne durumdasınız?” diye. Ankara 
buranın derdini hemhal edinmiş du-
rumda. Ne zaman ki burada tesisler 
üretime başlar. O zaman hakikaten 
hepimiz esasa ulaşmış oluruz. 

Ben bugün burada ev sahipliği 
yapan herkese ve başta Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

‘BÖLGEDE LİDER OLACAK’
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-

dımcısı Hasan Büyükdede, “Fuat Bey 
ile beraber 5 ay kadar oldu. Kendile-
rine buraları tanıtıp takdim ettiğimizde 
o gün beğenilerini sunmuştu. 

Bugün burada sunum nokta-
sına gelmiş olmaktan dolayı Ba-
kanlığımız olarak teşekkürlerimi bir 
kere daha sunmak istiyorum. 

Bu konuda gerek TOSYALI 
Grup’a gerek Bakanımız başta ol-
mak üzere bütün Bakanlığımıza, 
emeği geçen milletvekillerimize 
Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. 

TOSYALI Grubun bu yatırım 
hamlesi inanıyoruz ki, kendileriyle 
yaptığımız uzun süreli görüşmeler 
neticesinde bölgede endüstri böl-
gesi hukukuna göre yapacakları 

yatırımlarla ve lider şirketlerle do-
natmak isteğimize ön ayak olacak. 
Kendilerinin bu bölgede lider olabil-
mesi için bir çabamız var. TOSYALI 
Holding’in beraber çalıştıkları yan 
endüstrileri de buraya taşıyabilece-
ğine inanıyoruz. 

Otomotiv ve beyaz eşya endüst-
risinde sac üretiminde ihtiyacımızın 
yüzde 15’i kadarını Türkiye’de üreti-
yoruz. Geri kalan yüzde 85’lik açığın 
kapatılmasının da önüne geçebile-
ceklerini, gayri safi açığımızın önemli 
bir kısmını buradan kapatabilecekle-
rine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TOSYALI HOLDİNG İŞARET 
FİŞEĞİ OLACAK
Zonguldak Valisi Erdoğan Bek-

taş da, “Bugün bölgemiz açısından 
tarihi günü birlikte yaşıyoruz. Bura-
da on yılları aşan hayalin gerçek-
leşmek üzere olduğunu görmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ülkemizin en önemli cevherden 
çelik üreten iki tesisi bölgemizde yer 
alıyor. Üçüncüsünün de Filyos’ta 
daha ileri, gelişmiş versiyonlarla böl-
gede konuşlanacağını duymak mut-
luluk vericidir. Dün aradılar bu karar 
verildi. TOSYALI Holding bölgeye 
gelecek. Bir işaret fişeği olacak. 

TOSYALI Holding, bölgenin ger-
çek potansiyeli olan çelik için gele-
cek ve kalkınma hamlesi buradan 
başlayacak.” diye konuştu. 

Tanıtım töreni plaket takdimi ile 
sona erdi.

TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı: 
Cumhurbaşkanımız 

bir an evvel buralara 
yatırım yapmamızı 

istedi. Biz de yatırıma 
başlayacağız. Ben 

diğer yatırımcı, sanayici, 
arkadaşlarımı dostlarımı 

da beraberimde 
getireceğim. Ülkemizin 

bu bölgesinin de 
ülkemizin ekonomimize 

değer katması lazım. 

TOSYALI HOLDİNG FİLYOS BÖLGESİ YATIRIMI



Bakan Varank, bölgenin milletvekilleri ve iş 
adamları ile bir araya gelerek, bölge için çok 
önemli özelliğe sahip olan Hassa Tüneli’nin 
bir an önce hayata geçirilmesi için fikir birliği 
oluşturdu. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

Mustafa Varank, 
İskenderun’daydı 



 19 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

tafa Varank, İskenderun’da bir dizi 
gezi ve incelemede bulundu. Bakan 
Varank, bölge için çok önemli özelli-
ğe sahip olan Hassa Tüneli için böl-
genin milletvekilleri ve iş adamları ile 
bir araya gelerek, bir an önce hayata 
geçirilmesi için fikir birliği oluşturdu. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mus-
tafa Varank’ı; Hatay Valisi Rahmi 
Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri 
Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Tür-
koğlu, Hüseyin Şanverdi, Hüseyin 
Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, 
MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 
AK Parti HBB Başkan Adayı İbrahim 
Güler, AK Parti İskenderun Belediye 
Başkan Adayı M. Fatih Tosyalı ve iş 
adamları karşıladı.

Nihal Atakaş Camiinde cemaatle 
birlikte namaz kılan Bakan Varank, 
2. Organize Sanayi Bölgesine geçe-
rek Hassa Tüneli için iş adamları ve 
milletvekilleri ile istişarede bulundu.

  FATİH TOSYALI SÖZ ALDI
Bu arada AK Parti İskenderun 

Belediye Başkan Adayı M. Fatih 
Tosyalı, Sanayi Bakanı Mustafa Va-
rank ile bölgenin ihtiyacı olan önce-
likli yatırımları hakkında görüşerek 
gerekenin yapılacağı sözünü aldı. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mus-
tafa Varank, İskenderun, Hassa ve 
Erzin Organize Sanayi Bölgeleri’nin 
sanayimiz için çok önemli olduğunu 
kaydederek; ülke ekonomisini ulus-
lararası rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturmak, teknoloji transferini 

sağlamak, üretimi ve istihdamı art-
tırmak, yabancı sermaye girişini 
hızlandırmak, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi ve büyük ölçekli yatı-
rımlar için uygun sanayi alanı oluş-
turmak adına “Endüstriyel Bölge” 
vurgusu yaptı. 

TEKNOVERSİTE BÜYÜLEDİ!
Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ı 

ve beraberindeki milletvekillerini, 
ziyaret ettikleri İskenderun Teknik 
Üniversitesi’nde Rektör Türkay De-
reli, İskenderun Belediye Başkan 
Adayı M. Fatih Tosyalı ve dekanlar 

karşıladı. Rektör Dereli, Bakan Va-
rank’a kurulması planlanan Tekno-
versite maketi üzerinden bilgi verdi. 
Teknoversite’nin bölgenin geleceği 
ve bilimsel açısından önemini vur-
gulayan Dereli, Bakan Varank’tan 
destek talebinde bulundu.

AMANOS TÜNELİ NEFES ALDIRACAK 
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İskenderun, Hassa ve Erzin OSB’lerinin sanayimiz için çok 
önemli olduğunu kaydederek, ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye 
girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için 
endüstriyel bölge vurgusu yaptı.



GURURUMUZ TOSÇELİK



GURURUMUZ TOSÇELİK

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) 
iş birliğinde 15 yıldır düzenlenen 
“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” 
araştırması Ödül Töreni 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de 
katıldığı törenle gerçekleştirildi.
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GURURUMUZ TOSÇELİK

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş 
birliğinde 15 yıldır düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 
Şirketi Araştırması Ödül Töreni” Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı törenle gerçekleştirildi. TOS-
ÇELİK, Kardemir ve Sarkuysan; sırasıyla Anadolu’nun en 
büyük ilk üç şirketi oldu. 

“Anadolu’nun En Büyük Şirketi”, “Vergi Öncesi Kârı En 
Yüksek Şirket” ve “İhracatı En Yüksek Şirket” kategorilerinde 
zirvede tutunarak başarısıyla yine gururlandıran TOSÇELİK, 
4 kıtaya uzanan başarı yolculuğunda gücüne güç katıyor. 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 

“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” 
Araştırması’nda 3 Kategoride Zirvede Yer Alan 
TOSÇELİK Yine Gururlandırdı



TOSÇELİK adına üç ödülü, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
elinden aldı. Tosyalı, “Bu ödüllerden 
aldığımız cesaretle; yatırıma, üretime 
ve istihdama katkı sunmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Ödül töreninde konuşan TEB 
Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Ana-
dolu’da faaliyet gösteren firmalarımı-
zın gelişen ticari faaliyetlerine paralel 
kullandıkları ürün ve hizmet sayılarının 
da arttığını görüyoruz. Firmalarımızın 

günlük faaliyet döngülerinin bir par-
çası olan nakit yönetimi ve dış ticaret 
işlemlerinde daha hızlı ve yenilikçi 
ürün ve hizmetler de talep ettiğini 
gözlemliyoruz.” dedi.Leblebici, 
“Araştırma sonuçlarımız gösteriyor 
ki, Anadolu şirketleri, güç şartlar 
altında dahi geçtiğimiz yıl da bü-
yümeyi, ihracata ve istihdama katkı 
sunmayı, artırmayı ve rekabetçi ola-
bilmeyi başardı. Bu gelişmelerin arta-
rak devam etmesi ülke ekonomimiz 
için de oldukça önemli” diye konuştu.

TOSÇELİK
• Anadolu’nun En Büyük Şirketi.
• Vergi Öncesi Kârı En Yüksek Şirket.
• İhracatı En Yüksek Şirket.
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Anadolu 500’ün lideri bu 
yıl da TOSÇELİK Pro-
fil oldu. TOSYALI Hol-
ding Yönetim Kurulu Başka-
nı Fuat Tosyalı, “Başlayan 
ve proje aşamasındaki yatırım-
ları devreye alınca sektörü-
müzde dünyanın hatırı sayılır 
üreticilerinden biri olacağız.” 
diyor.

Ekonomist Dergisi olarak 
her yıl gerçekleştirdiğimiz 
ve Anadolu’nun en büyük 
500 şirketini belirlediğimiz 
“Anadolu 500” araştırma-
mızın bu yılki lideri, geçen 
yıl olduğu gibi yine TOS-
YALI Holding bünyesinde-
ki TOSÇELİK Profil 
oldu.

Hatay merkezli TOS-
ÇELİK Profil, 5 milyar 
TL’yi aşan net satış geliriy-
le Anadolu’nun lider şirketi 
olmaya hak kazandı. Biz de 
bu başarının arkasındaki isim 
olan TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı ile şirketin mev-
cut yatırımlarını ve gelecek 
planlarını konuştuk.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 
ÜRETİCİLERDEN 
OLACAĞIZ



 25 DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 
ÜRETİCİLERDEN 
OLACAĞIZ
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DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN OLACAĞIZ

Anadolu 500’ün lideri bu yıl da TOSÇELİK oldu. 
FUAT TOSYALI: DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 
ÜRETİCİLERDEN OLACAĞIZ

Anadolu 500’ün lideri bu yıl da TOSYALI Holding bünyesindeki TOSÇELİK Profil oldu. Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Başlayan ve proje aşamasındaki yatırımları 
devreye alınca sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır üreticilerinden biri olacağız.” diyor.

Haber: ARAM EKİN DURAN / EKONOMİST DERGİSİ

Ekonomist Dergisi olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’nun en büyük 500 şirketini 
belirlediğimiz “Anadolu 500” araştırmamızın bu yılki lideri, 

geçen yıl olduğu gibi yine 
TOSYALI Holding bünyesindeki TOSÇELİK Profil oldu.
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5 milyar TL’yi aşan net satış geliriy-
le Anadolu’nun lider şirketi olmaya 
hak kazandı. Biz de bu başarının 
arkasındaki isim olan TOSYALI Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı ile şirketin mevcut yatırımla-
rını ve gelecek planlarını konuştuk. 
Tosyalı’ya sorduğumuz sorular ve 
aldığımız yanıtlar şöyle:

TOSYALI için 2018’in ilk sekiz 
ayı nasıl geçti?
2015 ve 2016 yılları grubumuz 

açısından yatırımların hızlandığı bir 
dönem olmuştu. 2017 yılında ise 
hem yurt içinde hem de yurt dışında 
üretime başlayan yeni tesislerimizin 
meyvelerini almaya başladık. Yılın ilk 
sekiz ayında ulaştığımız rakamlar, yıl 
sonu hedeflerimizi rahatlıkla yakala-
yabileceğimizi gösteriyor.

Ciro, ihracat ve istihdamda 
2018 sonu beklentiniz nedir?
Geçen yılın son aylarında Japon-

ya’nın en önemli şirketlerinden Toyo 
Kohan ile ortak kurduğumuz TOS-
YALI Toyo tesisimiz üretime başladı. 
Bunun yanı sıra hem yurt içi hem de 
yurt dışı fabrikalarımızdaki yatırımla-
rımız da hızla ilerliyor. İstihdam açı-
sından değerlendirdiğimizde, 2017 
sonunda ulaştığımız çalışan sayısı 

Tosyalı: Vizyonumuz çok net: Faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde bir dünya 
markası olmak. Bu topraklarda doğmuş bir 
şirket olarak önceliğimiz ülkemiz ekonomisine, 
insanına katkıda bulunmak, ülkemizle kol kola 
hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. Yaptığımız tüm 
yatırımların arkasında bu vizyon var.

Fuat Tosyalı: Son dönemde ülkemizin hedef olduğu tüm saldırılara ve ekonomimizde yaşanan 
tüm dalgalanmalara rağmen yatırım planlarımızdan asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Bu 
süreçte taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmeden, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.



6 bin 500 seviyesindeydi. Bu rakam giderek artıyor. 
Hedefimiz, 2020 yılında 10 bin kişinin istihdam edi-
leceği bir grup olmak. Yine geçen yıl Holding olarak 
yurt içi ciromuz 2 milyar dolar, ihracatımız da 850 
milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Yıl sonunda bu 
rakamlar, ülkemizin ekonomik büyümesine paralel 
olarak artacak.

2018’de hangi yeni projeleri devreye aldınız?
2018’i aslında grubumuz için bir nevi ‘yatırım yılı’ 

olarak görüyoruz. Son dönemde ülkemizin hedef ol-
duğu tüm saldırılara ve ekonomimizde yaşanan tüm 
dalgalanmalara rağmen yatırım planlarımızdan asla 
vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Aksine, Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş, ülke-
si için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan bir 
şirket olarak çok daha fazla çalışmamız gereken bir 
dönemde olduğumuzun farkındayız. Bu süreçte ta-
şın altına elimizi koymaktan asla çekinmeden, üze-
rimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunları birlikte 
değerlendirdiğimizde, 2018’in geçtiğimiz yıllarda 
başlattığımız yatırım seferberliğinin en önemli dö-
nüm noktalarından biri olacağını söyleyebilirim.

TOSYALI yalnızca Türkiye’de değil, yakın 
coğrafyada da çok büyük bir sanayi 
markası. Özellikle Cezayir’deki yatırımlarınız 
ne aşamada?
En önem verdiğimiz yatırımlarımızdan biri Ceza-

yir’de devam eden TOSYALI Algerie yatırımı. Toplam 
dört faz olarak planladığımız yatırımda üçüncü fazı 
da devreye aldık. Şimdi, 2’şer milyar dolarlık iki ayrı 
modülden oluşacak dördüncü faz için kolları sıva-
dık. TOSYALI Algerie yatırımımız yakın gelecekte 10 
milyar dolarlık bir değere ulaşacak. Cezayir’deki bu 
yatırımla birlikte üretim kapasitemizi de ciddi oranda 
arttırmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde 
toplam üretim kapasitemiz 8 milyon tonu aşacak.

Aynı zamanda Türkiye’de olduğu gibi bu böl-
gede de ürün yelpazesini genişleteceğiz ve katma 
değeri yüksek ürünlere yöneleceğiz. Maden ve cev-
herden çelik üretimine ağırlık vereceğiz. Böylece 
Cezayir, Türkiye’den bugüne kadar yurt dışında ya-
pılmış en büyük Türk yatırımlarından biri olmakla kal-
mayacak, aynı zamanda bir Türk şirketinin yurt dışın-
daki maden alanında en büyük yatırımı da olacak.

ABD, BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ DEĞİL
“Türkiye demir-çelik sektörünün ihracat pazarı 

olarak ABD önemli bir ülke ancak vazgeçilmez de-
ğil. ABD’ye yıllık 2 milyon ton ürün satılıyor. Biz de 
hem TOSYALI Holding hem de sektör olarak hızlı 
büyüyen pazarlara dönük çalışmalarımızı hızlandır-
dık. Oluşacak açığı bu ülkelerle telafi edeceğiz. İlk 
aylarda bir miktar düşüş olsa da yıl sonunda her-
hangi bir sorun olmayacağı görülüyor.”

Son dönemde imza attığınız büyük liman 
projelerinde son durum nedir?
Büyük önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi de 

liman yatırımlarımız. İskenderun’da başlattığımız iki 
önemli liman projesinden ilki olan ve İskenderun’a 
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bağlı 2. Organize Sanayi Bölgesi’n-
de inşa ettiğimiz TOSYALI İskende-
run Port’u içinde bulunduğumuz ay 
resmen işletmeye açtık. Önümüz-
deki aylarda da Doğu Akdeniz’in 
en büyük limanı olarak projelendir-
diğimiz Erzin Limanı’nın yatırımına 
başlayacağız. Türkiye’de demir çelik 
üretiminin yüzde 40’ının İskenderun 
ve Osmaniye bölgesinde yapıldığını 
düşündüğümüzde, bu iki limanın 
önemi daha da ortaya çıkıyor. Hem 
İskenderun’a hem de bölge ekono-
misine büyük katkıda bulunacak bu 
iki projeyle birlikte liman yatırımlarımı-
zın toplam büyüklüğü de 825 milyon 
dolara ulaşmış olacak.

2019 ve sonrası için yeni 
hedefleriniz ve büyüme 
beklentiniz nedir?
Hedefimiz, vizyonumuz çok net: 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörler-
de bir dünya markası olmak. Bu top-
raklarda doğmuş, büyümüş bir şirket 
olarak en büyük önceliğimiz ise ülke-
miz ekonomisine, ülkemiz insanına 
katkıda bulunmak, ülkemizle kol kola 
hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. Yap-
tığımız tüm yatırımların, attığımız tüm 
adımların arkasında bu vizyon var. 
Bu kapsamda 2019 ve ötesini de-
ğerlendirdiğimizde, ülkemizin 2023 
hedefleri doğrultusunda bir dünya 
markası olma yolunda çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. Bugün başlattı-
ğımız ve proje aşamasında olan tüm 
yatırımlarımızı devreye aldığımızda, 
sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır 
üreticilerinden biri olacağız.

“İTHALATI 3 MİLYAR DOLAR 
DÜŞÜRECEĞİZ”
“Bizi en fazla heyecanlandıran 

projelerden birisi, ülkemizin gelece-
ğine büyük katkıda bulunacağına 

inandığımız, cevherden çelik üretile-
cek entegre tesis yatırımımız. Geç-
tiğimiz aylarda projeyle ilgili teşvik 
belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız 
takdim etti. Birçok ilimizi kapsayan 
bu 28 milyar TL’lik yatırımımızla ilgi-
li çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
yatırımımızı kademe kademe devre-
ye alacağız. Yatırımın tamamlanma 
süresi 7-8 yıl olacak ve tamamlandı-
ğında direkt yeni istihdamımız 5 bini 
bulacak. Bizim ilk hedefimiz 4 milyon 
ton üretim. 4 milyon ton ithalat bu-
gün için 3 milyar dolar. Yani 3 milyar 
dolar ithalat karşılığındaki ihracat 
aslında yıllık 6 milyar dolarlık bir etki 
yapacak.”

“Bizi en fazla heyecanlandıran 
projelerden birisi, ülkemizin 

geleceğine büyük katkıda bulu-
nacağına inandığımız, cevherden 

çelik üretilecek entegre tesis 
yatırımımız.”

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN OLACAĞIZ
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T OSYALI Toyo Çelik A.Ş. 25-
28 Şubat 2019 tarihlerinde 
Cezayir’in Algiera kentinde 

gerçekleştirilen DJAZAGRO Tarımsal 
Gıda Üretimi Fuarı’na katıldı.

Dünya ölçeğinde üretici firmaların 
katılımcı olarak yerlerini aldığı, sek-
tör profesyonellerinin önem verdiği 
Djazagro Fuar’ı, 20 bin ziyaretçinin 
uluslararası ticaretine, bilgi alışverişine 
ve çeşitli ortaklıklarına ortam sağlıyor. 

170,4 milyar dolar gayrisafi yurt içi 
hasılası, %2 büyüme oranı, 4,6 milyar 
dolar ticaret fazlası, GSYH’nın %12’si 
kadar bütçe fazlası ve yaklaşık 300 
milyar dolarlık kamusal yatırımlarıyla 

Afrika’nın önemli ülkesi konumunda-
ki Cezayir’de, Afrika’nın tarımsal gıda 
üretiminin gelişmesine paralel olarak 
ambalaj sektörü de giderek önem 
kazanıyor. 

Cezayir’in yıllık yaklaşık 26 bin ton 
teneke sac ihtiyacına karşın  ülkede 

üretici olmadığı için ihtiyacın tamamı 
ithal ediliyor. 

Ülkenin toplam teneke ithalatının 
%13’ünü Türkiye karşılıyor. TOSYALI 
Holding’in 2018 yılı verilerine göre 
Cezayir’in toplam teneke ithalatındaki 
payı %7, Türkiye’den yapılan teneke 
ithalatındaki payı ise %52 oranında 
gerçekleşti.

Her yıl düzenlenen Djazagro Fuarı’na 
bu yıl 34 ülkeden 740 firma katıldı.  
Katılımcı firmaların %51’i tarım-gıda 
endüstrisinden, %17’si hizmet tedarik-
çilerinden, %14’ü distribütörlerden, 
%8’i ithalat ve ihracatçılardan, %10’u ise 
fırın-pastacı ve restoranlardan oluştu. ■ 

TOSYALI TOYO ÇELİK A.Ş.
DJAZAGRO FUARI’NDAYDI

Zonguldak’ın Filyos beldesinde 
yatırım yapacak olan Tosyalı 
Holding’in yatırım tanıtım prog-

ramını açıklamasının ardından Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
yetkilileri Filyos Sonuç Odaklı 
Programı ve Çelik Kümelenme çalış-
maları kapsamında harekete geçti. 

Osmaniye’de, İskenderun’da, Avrupa’da, 
Cezayir’de ve farklı Afrika ülkelerin-
de tesisleri bulunan, Türkiye’nin ilk 
ve en büyük özel demir çelik sektörü 
yatırımcısı olan TOSYALI Holding 
Yöneticileri, BAKKA Genel Sekreter 
Vekili Elif Acar’ı, Ajans personelini ve 
Çelik Kümelenme Çalışması danış-
man hocalarını Osmaniye’de bulunan 
tesislerde ağırladı. Yapılan istişarede 
BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar 
ve Ajans uzmanları Filyos Limanı, 
Serbest Bölge ve Endüstri Bölgesi, 
yatırımın lojistik avantajları ve yatırım 
yapabilecek sektörler hakkında bilgi 
verdi.  

‘BİRLİKTE GÜZEL ÇALIŞMALAR 
YAPACAĞIZ’ 
Görüşmelerin ardından ziyaretçi heyet 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 
353 bin 659 metrekare arazi üzerinde 
bulunan fabrikayı gezdi. 

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif 
Acar, TOSYALI Holding yöneticilerine 
gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür 
ederek, “Filyos Bölgesi bizler için çok 
önemli. TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın 
bölgemize gelerek yatırım tanıtım 
programını açıklamasından heyecan 
duyduk. Filyos Bölgemizin havayo-
lu, demiryolu, denizyolu ve karayolu 
imkanları açısından yatırımcılar için 
de çok avantajlı. İnanıyoruz ki önü-
müzdeki günlerde birlikte çok güzel 
çalışmalar yapacağız. Sizleri bölgemiz-
de sık sık ağırlayacağız. Şimdiden hem 
Batı Karadeniz Bölgemiz için hem de 
TOSYALI Holding için hayırlı olması-
nı diliyoruz.” dedi.  ■

‘YATIRIM KARARI HEYECAN VERİCİ’ 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Heyeti, 

Zonguldak’ın Filyos beldesinde yatırım yapacak olan TOSYALI Holding’i ziyaret etti
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TOSYALI Toyo’nun katkısıyla hazırlanan

‘VATANA GİDERKEN 
HEIMEI-MARU’ 

BELGESELİ FİNALE KALDI
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeleri maaş almayacak. 
Kurum ile ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor.

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek 
Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri’nde, Türk-Japon 

dostluğunu anlatan “Vatana Giderken 
Heimei-Maru” Belgeseli finale kaldı. 

Hazırlanmasında TOSYALI Toyo’nun 
katkı sunduğu belgesel, 1. Dünya 
Savaşı’nın sona ermesiyle Sibirya’daki 
esir askerlerimizi ‘Heimei-Maru’ 
vapuruyla İstanbul’a taşırken 
karşılaştığı Yunan Savaş gemisine 
direnen Japon komutanının kararlı 
duruşunu ve 7 ay deniz ortasında 
bekleyen Türk askerlerinin ve Japon 
mürettebatın ortak kaderini anlatıyor.  

Gerçek bir hikayeden yola çıkan belgesel 
hakkında konuşan TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu üyesi Şerif Tosyalı, 
Türk-Japon dostluğunun bilinmeyen 
yönlerini anlattı.  

ÖRNEK DAYANIŞMA RUHUNU 
ANLATIYOR
Ülkemizin önemli belgesel film 
festivallerinden olan TRT Belgesel 
Film Ödüllerinde finale kalma 
başarısı gösteren, Vatana Giderken 
Heimei-Maru Belgeseli’nin önemine 
değinen Şerif Tosyalı, “1. Dünya 
Savaşı sona erince Sibirya’daki 
esir askerlerimiz Heimei-Maru 
vapuruyla İstanbul’a doğru yola 
çıkmış. Anadolu’nun ışıklarını 

gördükleri gün bir Yunan savaş 
gemisi tarafından durdurulmuşlar. 
Heimei-Maru’nun Japon komutanı 
Türk askerleri teslim etmeyi 
reddedince, 7 ay denizin ortasında 
birlikte beklemişler. Bu bekleyiş Türk 
askerleriyle Japon mürettebatın ortak 
kaderi olmuş. 

Heimei-Maru vapuruyla askerlerimizin 
vatana kavuşmalarını anlatan belgesel, 
Türk-Japon dostluğunun dayanışma 
öyküsünü anlatıyor. TOSYALI Toyo 
olarak desteklediğimiz belgeselin 
yönetmenliğini Hayriye Savaşçıoğlu 
yaptı. Belgesel Ankara Uluslararası Film 
Festivali ve TRT Belgesel Ödüllerinde 
finale kaldı. Tosyalı Toyo‘nun 
katkılarıyla hazırlanan bu anlamlı 
belgeselin yolu açık olsun.” dedi. ■ 

VERİMLİ ZİYARET

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye 
Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üye-
si ve TOSYALI Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı ve M. Fa-
tih Tosyalı’yı ağırladı. Hatay Valisi Rahmi 
Doğan, ziyaretten memnuniyet duy-
duğunu ifade ederek, Tosyalı kardeşlere, 
ülke ve bölge ekonomisine yaptığı kat-
kılardan, sosyal sorumluluk projelerinde 
gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür 
etti. Vali Doğan, “Bu güzel şehrin ekono-
mik kalkınması, halkın huzur ve güvenliği 
başta olmak üzere Hatay’ımız için elim-
izden geleni el birliğiyle yapacağız.” dedi. 

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise yetişmiş 
insan gücüne verdikleri değeri belirterek, 
yaşam kalitesini yükseltmek ve gelecek 
nesillere huzurlu, kaliteli bir hayat sun-
abilmek için çevreyi ve ekolojik dengeyi 
koruyarak, en gelişmiş teknolojiyi kul-
lanarak, yaşam için üretim yaptıklarını 
söyledi. Fuat Tosyalı kabulünden dolayı 
Vali Doğan’a teşekkür ederek yeni görev-
lerinde başarılar diledi. ■

TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 

ve M. Fatih Tosyalı Hatay Valisi 
Rahmi Doğan’ı makamında 

ziyaret etti.

TOSYALI HOLDİNG HER ZAMAN 
EMNİYET TEŞKİLATININ YANINDA 

TOSYALI Holding Osmaniye 
İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 
motosiklet bağışında bulundu. 

İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenle-
nen teslim törenine Vali Ömer Faruk 
Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet 
Selçuk Okumuş, TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ve 
emniyet mensupları katıldı. Törende 
konuşan TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu üyesi Şerif Tosyalı “Devlet, 
millet ve kurumlar dayanışmasının en 
güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. 
Ülkemizin, bölgemizin güvenliği için 
gece gündüz çalışan emniyet güçlerimi-
ze destek olmaktan mutluluk duydu-
ğumuzu söylemek istiyorum. Tüm 
emniyet birimlerimize kazasız belasız 
çalışmalar diliyorum” dedi.  Vali Ömer 
Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, 

TOSYALI Holding’in yaptığı yatırım-
larla ve sosyal sorumluluk projeleriyle 
Osmaniye’ye önemli hizmetler verdiğini 
ifade ederek, “TOSYALI Holding’e Şerif 
Bey’in şahsında teşekkürlerimi sunu-
yorum.” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı’ya teşekkür plaketi 
verdi.■ 



Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü 
Dr. İbrahim Altan, TOSYALI Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya 
sosyal sorumluluk projelerine 

katkılarından ötürü teşekkür etti.

Başkan E. Ayhan Tosyalı: Genel Kurulumuza 
katılımlarınız ve bize göstermiş olduğunuz 

teveccüh için arkadaşlarım adına sizlere çok 
teşekkür ediyorum.

İSKENDERUN OSB’DE

İskenderun Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 
Olağan Genel Kuru-

lunda yapılan seçimde 
Başkanlığa E. Ayhan 
Tosyalı seçildi. 

Birlik ve beraberlik içe-
risinde gerçekleştirilen 
Genel Kurul sonrasında 
yapılan görev dağılımın-
da E. Ayhan Tosyalı Baş-
kanlığındaki yeni Yöne-
tim Kurulu: 

• Osman Gözükara (Başkanvekili), 
• Fatih Keseroğlu, 
• Sedat Uysal,
• Mustafa Kahraman’dan oluştu. 

‘TÜM SANAYİCİLERİMİZLE 
İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ’ 
Genel Kurulda gerçekleştirilen seçime tek listeyle gidil-
di. Kararların oy birliğiyle alındığı kurulda Başkanlığa 
E. Ayhan Tosyalı seçildi. 

Birlik ve dayanışmanın hâkim olduğu seçimde İsken-
derun OSB Başkanı E. Ayhan Tosyalı üyelere teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, OSB‘yi her alanda kal-
kındırmak için, tüm sa-
nayicilerimizle iş birliği 
yapacaklarını söyledi. 

Başkan Tosyalı, “Yol 
gösterici fikirlerinizi ve 
tekliflerinizi her zaman 
olduğu gibi bundan son-
ra da dikkate alacağız. 

Genel Kurulumuza katı-
lımınız ve bize göstermiş 
olduğunuz teveccüh için 
şahsım ve arkadaşlarım 
adına sizlere çok teşek-
kür ediyorum.” ifadeleri-
ni kullandı. ■

KIZILAY DERNEĞİNDEN 
FUAT TOSYALI’YA

 ZİYARET

Türkiye Kızılay Derneği Genel 
Müdürü Dr. İbrahim Altan, 
TOSYALI Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosya-
lı’yı ziyaret etti. Hoş sohbet orta-
mında geçen ziyaretten ötürü Genel 
Müdür Dr. İbrahim Altan’a teşek-
kür eden Türkiye Varlık Fonu A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosya-
lı, Kızılay’ın başarılı çalışmalarına 
vurgu yaptı. 

Fuat Tosyalı, ziyaretçi heyetle yaptığı sohbette yardı-
ma muhtaç mazlumlar için her zaman Türk Kızılay’ı 
ile iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti. 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürü Dr. İbrahim 
Altan ise, duayen sanayici Fuat Tosyalı’nın hayırsever 
kişiliğine dikkat çekerek, sosyal sorumluluk projeleri-
ne katkılarından ötürü teşekkür etti. ■

E. AYHAN TOSYALI
DÖNEMİ
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Demir çelik sektöründe yeni yatırım 
yolda. TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye’nin ithalatını 
ikame edecek yeni bir ürünün yatırımına 

başlayacağız.” dedi.

2050’ye kadar ekonomisinin 29 kat büyüyeceği 
öngörülen Afrika Kıtası’nın devasa pazarında 

Türkiye’nin potansiyeli büyük.

P latin Dergisi’nin görüşlerine yer verdiği TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika 
Kıtası’nın Türk iş adamları için büyük fırsatlar barın-

dırdığını ve bunun hızla değerlendirilmesi gerektini söyledi. 

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Afrika, Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırıyor. 
Anadolu’da orta ölçekli üretim yapan KOBİ’lerin Afrika’da 
rahatlıkla yatırım yapacakları alanlar var. Afrika ülkelerin-
de Türkiye’de modası geçen ürünler hâlâ kullanılıyor. Ev 
aletleri üretiminden tutun da boya üretimine kadar birçok 
alanda yatırım şansı mevcut. Afrikalıların ihtiyacı olan 
ürünleri, orada üreterek kâr marjı daha yüksek ortamlar 
yakalanabilir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” 
dedi.

Türkiye’nin Çin ve Hindistan gibi güçlü rakipleri bulun-
duğu Afrika pazarında, kazan-kazan politikasını önde tut-
ması ve Afrika pazarında bir ham madde avcısı gibi görül-
memesi olumlu bir intiba olarak belirtiliyor. Fuat Tosyalı, 
“O yüzden daha çok kabul görüyoruz. Başka ülkelerden 

gelenlerin çok katkıda 
bulunmadığını Afri-
kalılardan duyuyoruz. 
Türkiye’den giden ya-
tırımcılar, toplumsal 
kalkınmayı da destek-
liyor. Türk iş adamları 
kimseyi beklemeden 
gitsinler ve Afrika’da 
iş yapsınlar. Bir ayağı-
mızın dışarıda olması 
şart. Böylelikle hem 
üretimimizi başka 
ülkelere yayarız hem 
de kazancımızla ülke-
mizin katkıda bulu-
nuruz.” dedi. ■

İTHALATI 
İKAME EDECEK 
YENİ YATIRIM

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tos-
yalı, “Mevcut yatırımlarımızın haricinde yeni bir lo-
kasyonda, Türkiye’nin ithalatını ikâme edecek, sektör 

açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız.” dedi. 

Tosyalı, “Demir çelik sektöründe uzmanlaştık. Bu sektörün 
dışına hiçbir zaman bakışımız olmadı. Bundan sonra da 
böyle bir niyetimiz yok ama demir çelik sektöründeki bi-
rikimimizi dünyanın birçok yerinde fırsatlara bakarak art-
tıracağız.” diye konuştu. 

ASYA VE AVRUPA 
RADARDA
Birçok yerden yatırım 
teklifi aldıklarını ifa-
de eden Tosyalı, şöy-
le konuştu: “Mevcut-
ta Afrika’dayız ama 
Asya ve Avrupa’daki 
tesisler bugün çok 
rekabetçi değil. Bu-
gün yakaladığımız 
üretim parametre-
lerimizle sürdü-
rülebilir rekabet 
avantajını elde 
ettik. Bu yetkin-
liğimizi Asya tarafında da 
Avrupa tarafında da ortaya koyabilir ve 
kullanabiliriz. Oradaki fırsatlara bakıp değerlendiriyoruz”. 

Tosyalı, demir çelik sektörüne yönelik ABD’nin gümrük 
vergisi arttırımlarının da gündeme geldiğine işaret ederek, 
Türk demir çelik sektörünün tek pazarı ABD değil. Biz 180 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada ihracatımızı 
arttırdık. ABD’nin vergi artırımıyla üretimimiz de ihraca-
tımız da azalmadı.” dedi.■

AFRİKA 
YÜKSELİYOR

Türkiye’nin Global 
Çelik Üreticisi

TOSYALI Holding YK Başkanı Fuat 
Tosyalı, Türkiye’nin ithalatını ikâme 
edecek yeni bir ürünün üretimine 

yönelik yatırım yapacaklarını açıkladı. 

Türkiye’nin global çelik üreticisi olarak 
kıtalara yayılan tesislerindeki katma 

değerli üretimiyle uluslararası birçok 
projede yer alan Holding, tesislerinin 

etrafındaki sanayi kümelenmeleriyle, 
istihdama olan katkısıyla, Türkiye’nin 
cari açığının kapatılmasına yaptığı 

katkıyla ülke kalkınmasında önemli rol 
oynamaya devam ediyor. ■
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“HERKESİN BAŞKANIYIM”SÖZÜİŞİN ÖZÜ M. FATİH 
TOSYALI 



 35 

“HERKESİN BAŞKANIYIM” GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı: 
“İskenderun’da çok güzel bir seçim dönemi geçirdik, 

çok güzel bir seçim yapıldı ve İskenderunlu hemşerilerimin tercihiyle 
şu an İskenderun Belediye Başkanıyım. Bundan sonra tek amacımız var 
45 mahallemizin 250 bini aşkın İskenderunlunun, herkesin, her kesimin 

Belediye Başkanıyım, daha güzel, yaşanabilir bir İskenderun 
çabası içerisinde olacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

‘İSKENDERUN KAZANACAK’
31 Mart seçimleri öncesinde alanlarda halkın bağrına bastığı M. Fatih Tosyalı, bölgenin belli başlı mevcut 
sorunlarını tek tek belirterek bu sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti. İskenderun’a hak ettiği hizmetler 
için gece gündüz demeden çalışacağını söyleyen Tosyalı, bu seçimi çok iyi bir netice ile bitirerek hükümet 

iş birliğiyle İskenderun’u şaha kaldıracaklarının altını çizmişti. 

Sık sık sloganlarla kesilen konuşmalarında M. Fatih Tosyalı halka seslenirken, “Emin olun İskenderun’a bu 
güne kadar görmediği ve arzuladığı tüm hizmetleri tek tek kazandıracağız. Bunun için iri ve diri olacağız, 
kızmadan, kırılmadan Cumhur İttifakı teşkilatlarına yakışır bir şekilde seçimden zaferle çıkacağız. Ben 

şimdiden göstereceğiniz tüm emek ve gayretler için herkese yürekten teşekkür ediyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun.” demişti. 

Geçmişiyle, bugünüyle, ait olduğu aileyle, bugüne dek yaptıklarıyla lekesiz bir isme sahip olan Fatih 
Tosyalı büyük bir sorumlulukla elini taşın altına koydu ve seçimlerden, 

İskenderunluların güveni ve teveccühüyle, zaferle çıktı. 

YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN!
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İskenderun Belediye Başkanlı-
ğı’nı kazanan M. Fatih Tosyalı, maz-
batasını aldı. İlçe Seçim Kurulu’nda 
düzenlenen törenle mazbatasını tes-
lim alan Tosyalı, Belediye Binası’nda 
belediye çalışanları ve İskenderunlu-
lar tarafından coşkuyla karşılandı.

İskenderun Belediye Başkanı 
Tosyalı seçimin bittiğini, artık hiz-
met için çalışacaklarını belirterek, 
“İskenderun’da çok güzel bir se-
çim dönemi geçirdik, çok güzel 
bir seçim yapıldı ve İskenderunlu 
hemşerilerimin tercihiyle şu an 

İskenderun Belediye Başkanıyım. 
Bundan sonra tek amacımız var 45 
mahallemizin, 250 bini aşkın İsken-
derunlunun, herkesin, her kesimin 
Belediye Başkanıyım, daha güzel, 
yaşanılabilir bir İskenderun çaba-
sı içerisinde olacağım. Bugünlere 

İskenderunluların coşkuyla bağrına bastığı
İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI

M. FATİH TOSYALI MAZBATASINI ALDI

M. FATİH TOSYALI’NIN SEÇİM ZAFERİ
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gelmemizde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzenlenen törende görev süresi 
biten Seyfi Dingil, İskenderun’a el-
lerinden geldiğince hizmet ettiklerini 
belirterek, seçimi kazanan M. Fatih 
Tosyalı’nın çok daha güzel ve başarılı 
hizmetler yapacağını söyleyerek ba-
şarı diledi.

ATA’NIN HUZURUNA 
ÇELENK BIRAKTI

Kuran’ı Kerim tilaveti ve dua edil-
mesinin ardından Belediye Başkan-
lığı makamına geçilerek devir teslim 
işlemleri gerçekleştirildi. Makam 
odasını dolduran vatandaşlar, tek 
tek Başkan Tosyalı’yı tebrik etti.

Törene; Türkiye Varlık Fonu A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TOSYALI 
Holding YK Başkanı Fuat Tosyalı, 

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı 
Bayram Türkoğlu, Payas Belediye 
Başkanı Bekir Altan, Belen Beledi-
ye Başkanı İbrahim Gül, İskende-
run OSB Başkanı E. Ayhan Tosyalı, 
İSSİAD Başkanı Recep Atakaş ka-
tılarak, Başkan M. Fatih Tosyalı’yı 
yalnız bırakmadılar.

ARTIK HİZMET ZAMANI
Belediyedeki devir teslim törenin-

den sonra, Belediye Başkanı M. Fatih 
Tosyalı, Belediye Meclis üyelerininde 
dâhil olduğu kalabalık bir toplulukla 
Atatürk Anıtı’na geçerek, Ata’nın hu-
zuruna çelenk bıraktı. 

Başkan Tosyalı burada yaptığı 
konuşmada, “İskenderun’u ortak akıl-
la yöneteceğiz. Artık hizmet zamanı! 
Bölgemizdeki tüm sorunları yerinde 
görüp, çözüme kavuşturacağız” dedi.
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Yassı Yapısal Çelik Üretim 
Tesisleri, Sıcak Haddehane Mekanik 
Bakım Bölümü çalışanlarına ‘Problem 
Çözme Teknikleri’ eğitimi verildi. 

Osmaniye Sosyal Tesisler Eğitim 
Salonunda 1 gün süre ile gerçekleşen 
eğitimde, problemlere yaklaşım tarz-
ları ve kök sebep araştırma metodları 
üzerinde durularak, kalıcı çözümlerin 
sağlanmasına yönelik bilgi paylaşımı 
gerçekleştirildi. ■

Problem Çözme 
Teknikleri Eğitimi
–Hisa Kalite

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
–Ekosmart Enerji

Tesislerimizde çalışmaları başlatılmış olan 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme 
çalışmaları kapsamında, sistem ilgililerine 17-18 
Nisan 2019 tarihlerinde Enerji Yönetim Sistemi 
Eğitimi verildi.

Osmaniye Sosyal Tesisler Eğitim Salonunda 
gerçekleştirilen eğitimde, EnYS kurulum çalış-
maları hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, 
belgelendirme süreci için faaliyet planlarının oluş-
turulması sağlandı. ■

●

●

Tosyalı 

Holding

Hizmet İçi 

EĞİTİMLERİ
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Osmaniye Tesislerimizde yer alan 
yemekhane birimi çalışanlarına, Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları 
hakkında teorik ve uygulamalı eği-
tim gerçekleştirildi. 30-31 Ocak 2019 
tarihlerinde verilen eğitim süresince, 
ilgili standardın gereklilikleri üzerinden 
mevcut durum değerlendirmesi yapıla-
rak gelişim fırsatları değerlendirildi ve 
aksiyon planlaması oluşturuldu. ■

Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi 

Eğitimi 
–Hisa Kalite

Baltaş Grubu ile de-
vam eden “TOSYALI İK 
Sistemleri & TOSYALI 
Akademi Projesi” çalışma-
ları doğrultusunda, grup 
şirketlerinde kurgulanmış 
olan Performans Yönetim 
Sistemi sürecine yönelik, 
Performans Değerlendirme 
ve Geribildirim Eğitimi 
gerçekleştirildi.

09-10-11 Nisan 2019 
tarihlerinde 5 farklı oturum 
ile gerçekleştirilen eğitim-
lerde, geribildirim ver-
me süreci hakkında bilgi 
paylaşımı yapılarak, vâka 
çalışmaları ile örnek uygu-
lamalar üzerinde duruldu. ■

Performans Değerlendirme ve 
Geribildirim Eğitimi – Baltaş Grup

●

●

Tosyalı 

Holding

Hizmet İçi 

EĞİTİMLERİ
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TOSYALI Filmaşin ve İnşaat 
Demiri Üretim Tesislerinde çalı-
şanlara Forklift Sertifikası Eğitimi 
düzenlendi. 

Şubat ayında gerçekleştirilen fork-
lift ehliyet sınavı sonrasında eğitime 
katılan personel sertifikalandırıldı. ■

Forklift Sertifika 
Eğitimi 
–Erdem Sürücü 
Kursu

Hijyen Eğitimi – Assa Akademi

5S Eğitimleri – İç Eğitim

Şirketlerimizin Yemekhane ve Hizmet süreçleri personeline, Hijyen Eğitimi verilmiştir. Assa 
Akademi eğitmenleri tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen eğitim ile katılımcı çalışanlar 
Hijyen Sertifikası almaya hak kazandı. ■

Yassı Yapısal Çelik Üretim Tesislerinde 
çalışmaları devam eden 5S Saha 
Düzenlemesi uygulamasına yönelik, tesis 
çalışanlarına Düzenleme ve Temizlik Adımını 
içeren eğitimler verildi.

Ocak-şubat-mart ayları içerisinde ger-
çekleştirilen eğitimler ile çalışmaların tesis 
genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi 
paylaşımı sağlandı. Eğitimde, her iki adımın 
uygulama standartları, kullanılması gereken 
formlar ve belgeler örnekler üzerinden katı-
lımcılara aktarıldı. ■

●

Tosyalı 

Holding

Hizmet İçi 

EĞİTİMLERİ

●

●
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Tosçelik Granül Fabrikası 5S Çalışmaları

TOSÇELİK Profil ve Sac A.Ş. firması Yassı 
ve Yapısal Çelik Üretim Tesislerinde 1.Etapta 
faaliyetleri tamamlanan 8 çalışma alanının 
ardından, yeni belirlenen 17 alanda 2. Etap 
çalışmalarına başlandı.

Öğrenen Organizasyon yapısı ile hızlı bir 
şekilde yürütülen çalışmalarda, ayıklama ve 
düzenleme adımları sonrası, temizlik ve stan-
dartlaştırma adımlarına geçildi. 

Çalışanlara, sahalarda uygulanacak stan-
dart faaliyetler, formlar ve pano yapısı gibi 
ortak çalışmaların tüm tesis geneline yaygın-
laştırılması amacıyla eğitimler verildi. ■

Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri 
5S Çalışmaları

TOSÇELİK Granül İskenderun 
Fabrikasında 5S saha düzenlemesi 
çalışmaları standartlaştırma adımıyla 
devam ediyor.

Çalışmada ‘Ayıklama, Düzenleme 
ve Temizlik’ adımlarında oluşan kaza-
nımların sürdürülebilirliği ve kontrolle-
rinin sağlanması amacıyla, standart 
uygulama faaliyetleri, form ve 5S 
Panolarının etkin kullanımı sağlanıyor. 

Gerçekleştirilen çapraz saha de-
netimleriyle başarının devamlılığı ve 
gelişim fırsatları da takip ediliyor. ■

Tosyalı 

Holding

Hizmet İçi 

FAALİYETLERİ

●

●



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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Türk demir çelik sanayisinin atak firmalarından, 
sağlam adımlarla büyüyen; istihdam yaratmada ve 

katma değerli üretimde örnek teşkil eden 
TOSYALI HOLDİNG'in YK Başkanı 

FUAT TOSYALI 
sektörün prestijli yayını FORBES'a konuk oldu. 
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H ş g
eldin

Tosyalı Holding Pers. Erkan Tokay Kız Talya 24.03.2019 

Yassı Yapısal Kalite Kontrol Personeli Mehmet Aslan Kız Zeynep Hira 04.01.2019

Haddehane Makine Bakım Personeli Erkan Kalı Kız İremsu 05.01.2019

Haddehane Haddeleme Personeli Emre Şahin Kız Ece Zeynep 07.01.2019

Çelikhane Yardımcı Yol Operatörü Uğur Gökhan Ünlü Kız Nefes Duru 20.12.2018

Çelikhane Yardımcı Elektrik Bakım Personeli Fadıl Kaya Kız Elif Asya 14.01.2019

Haddehane Makine Yardımcı Bakım Personeli Özkan Nuh Kıratlı Kız Ebrar Gül 20.01.2019

Haddehane Makine Yardımcı Bakım Personeli Mehmet Akif Evcil Kız Gülden Melis 05.01.2019

Haddehane Makine Bakım Personeli İsa Çelik Kız Raziye Asel 25.01.2019

Yassı Yapısal Su Tesisleri Vardiya Personeli Ömer Çavdar Kız Eylül 07.01.2019

Yassı Yapısal Sevkiyat Personeli Yunus Özdemir Kız Esma Elezan 21.01.2019

Haddehane Haddeleme Personeli Alper Ökkeş Kök Kız Münire Almila 15.02.2019

Çelikhane SDM Kumanda Odası Personeli Erol Kayar Kız Ela 06.02.2019

Haddehane Haddeleme Pers. Yüksel Kaya Kız Aslı 20.02.2019

Yassı Yapısal Kalite Kontrol Personeli Mehmet Okay Kız Esma 02.03.2019

Haddehane İşletme Personeli Özgür Güçer Kız Nüseybe 25.12.2018

Yassı Yapısal Şebeke Bakım Personeli Osman Başpunar Kız Asel Duha 11.03.2019

Haddehane Haddeleme Pers. Mehmet Dalmaz Kız Elif 21.03.2019

Çelikhane Refrakter Personeli Uğur Aydıner Kız Ayşe Buğlem 24.03.2019

Tosyalı Holding Personeli Erkan Tokay Kız Talya 24.03.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Hasan Akpınar Kız Melek 27.03.2019

bebe
k...
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H ş g
eldin

Tosyalı Holding Pers. Y. Emrah Vural Erkek Enes Bestami  23.02.2019 

Tosyalı Holding Pers. Murat Çetin Erkek Ersun Alp 03.02.2019 

Tosyalı Holding Pers. Mehmet Alaosman Erkek Kuzey 01.03.2019 

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi personeli Rıdvan Açıcı Erkek Adnan 09.01.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi personeli Ömer Yıldırım Erkek Ömer 02.03.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi personeli İsmail Avan Erkek Ege 05.04.2019

Haddehane Haddeleme personeli Hüseyin Bıyıklı Erkek Muhammed Kazım 09.01.2019

Haddehane Elektrik Otomasyon Pers. Muharrem Baç Erkek Mustafa Deniz 02.01.2019

Yassı Yapısal Yardımcı Sevkiyat Personeli İdris Kaya Erkek Mehmet Sait 14.01.2019

Çelikhane Yardımcı Elektrik Bakım Personeli Hasan Sarıçam Erkek Mustafa Yağız 31.01.2019

Yassı Yapısal İSG ve Çevre Yönetim Pers. Ahmet Yasin Tanrıverdi Erkek Yağız Emir 29.01.2019

Haddehane Slab Sahası Personeli Hidayet Alçı Erkek Hakkı Serdar 22.02.2019

Haddehane Haddeleme Pers. Aykut Güllü Erkek Egemen 11.03.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Emrah Çot Erkek Y.Asaf Tunahan 02.01.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Yusuf Erik Erkek Eymen 09.01.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli İrfan Çoban Erkek Hamza 02.01.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Şükrü Kavak Erkek Mirza Musab 21.01.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Hamdi Can Bahadan Erkek Aslan 25.01.2019

bebe
k...



Başsağlığı
Tosyalı Holding Personeli

Serkan Ayvataş’ın Babası 
İbrahim Ayvataş 

31.03.2019 

Tosyalı Holding Personeli Sebahat Doğan’ın Annesi Elif Doğan 30.03.2019 

Tosyalı Holding Personeli Murat Aydın’ın Abisi Fatih Aydın 21.01.2019 

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi personeli İsmail Erol’un Babası 29.01.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi personeli Harun Kuday'ın Babası 30.03.2019

Yassı Yapısal Sevkiyat Personeli Ramazan Şen’in Babası Ali Şen 03.02.2019

Yassı Yapısal Lojistik İş Mak. Pers. Süleyman Daşöz’ün Annesi Perihan Daşöz 20.02.2019

Yassı Yapısal Ambar Personeli Muhammet Talha Kasarcı’nın annesi Sacide Kasarcı 16.03.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Vedat Çetinkaya’nın babası İbrahim Çetinkaya 20.01.2018

Spiral Boru Fabrikası Personeli Veysel Taşdöğen’in annesi  Nezahat Taşdöğen 23.03.2019

Mutluluklar
Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi 
personeli 

Halil Açıkgöz - Tuba Açıkgöz 13.01.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi 
personeli

Harun Büyüktelli - Sevde Büyüktelli 21.02.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi 
personeli

Hacı Ahmet Can - Melike Nur Can 01.04.2019

Çelikhane Elektrik Bakım 
Personeli

Yusuf Kırkaç - Ebru Kırkaç 22.01.2019

Çelikhane Hurda Vinç 
Personeli

Ali Telli - Ayşe Nur Telli 22.01.2019

Çelikhane Yardımcı Yol 
Personeli

İ. Fehmi Söyler - Zübeyde Söyler 13.03.2019

Spiral Boru Fabrikası Personeli Mehmet Civelek - Nisa Nur 13.01.2018
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Turkey is having another pride: Shipment of BRUA natural gas pipeline has started
Une fierté de plus pour la Turquie: Les expéditions ont commencé au gazoduc de BRUA

TOSYALI Holding left its mark on worldwide projects: TOSYALI Holding continues to power our contry
TOSYALI Holding marque l’attention avec des projets mondiaux: TOSYALI Holding continue 
d’ajouter de l’énergie à l’énergie de notre pays

‘Investment’ support from TOSYALI Holding to the century old project
TOSYALI Holding; Support d’investissement au projet centenaı̇re

Amanos Tunnel will give breath! 
Le tunnel Amanos fera prendre de l’aı̇r!

Our pride TOSÇELİK!
TOSÇELİK notre fierté!

TOSYALI TOYO at Djazagro Fair
TOSYALI TOYO est à l’exposition de Djazagro

Prepared with the contribution of TOSYALI Toyo: 
‘Going to the Homeland Heimei-Maru’ documentary is on the final
Préparé avec les contributions de TOSYALI Toyo: 
Le documentaire ‘Vatana Gı̇derken Heimei-Maru’ est à la final

“I am everyone’s mayor!”
“Je suis le président de tout le monde!”

Forbes/Braveheart
Forbes/Un cœur brave
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Turkey is having 
another pride: 
SHIPMENT OF 
BRUA NATURAL 
GAS PIPELINE HAS 
STARTED
TOSÇELIK SPIRAL BORU, 
UNDERTAKING ROMANIA 
OPERATIONS OF THE BULGARIA, 
ROMANIA, HUNGARY AND AUSTRIA 
NATURAL GAS PIPELINE (BRUA), 
DISPATCHED THE FIRST PHASE 
FROM TOSYALI İSKENDERUN 
PORT.

Tosyalı Holding companies which 
accomplished various important 
projects in recent years, Tosçelik Spiral 
Boru became the biggest supplier of 
European Natural Gas Pipeline Project 
right after fulfilling its commitments in 
476 km long TANAP project.

For BRUA that the whole world has eyes 
on, the operation started for shipment of 
40 thousand steel pipes which weigh 103 
thousand tons manufactured at Tosçelik 
Osmaniye Facilities with 45 ships from 
Tosyalı İskenderun Port to Constanta ports.

Une fierté de 
plus pour la Turquie: 
LES EXPÉDITIONS 
ONT COMMENCÉ AU 
GAZODUC DE BRUA
TOSÇELIK SPIRAL BORU, QUI 
A MENÉ LES OPÉRATIONS 
DU PROJET DE GAZODUC DE 
BULGARIE, DE ROUMANIE, 
D’HONGRIE ET D’AUTRICHE (BRUA), 
A EXPÉDIÉ LA PREMIÈRE PHASE 
PAR PORT TOSYALI İSKENDERUN.

TOSÇELIK Spiral Boru, l’une des 
sociétés du TOSYALI Holding qui a 
réalisé de nombreux projets importants 
ces dernières années, est devenue 
le plus gros fournisseur du projet de 
gazoduc Européen juste après avoir 
rempli ses engagements dans le projet 
TANAP d’une longueur de 476 km.

40 000 tubes en acier, ayant un poids 
de 103 milles tonnes, ont été fabriqués 
dans les installations TOSÇELIK 
Osmaniye pour le projet de BRUA qui 
a attiré l’attention du monde entier. Les 
opérations, visant a transporté ces tubes 
au port de Constanta, ont commencé 
avec 45 navires en provenance du port 
de TOSYALI İskenderun.

→ 6  7 ←

BRUA(*) SEVKİYATI 
BAŞLADI

Türkiye Bir Gururu Daha Yaşıyor:

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya Doğal 
Gaz Boru Hattı’nın (BRUA) Romanya operasyonlarını 
üstlenen Tosçelik Spiral Boru, ilk fazı Tosyalı 
İskenderunPort Limanı’ndan uğurladı.

(*) Bulgaristan, Romanya, 
 Macaristan, Avusturya 
 Doğalgaz Boru Hattı

6-7-8-9

BRUANatural Gas Pipeline
BRUA Natural Gas Pipeline which is 

financed by the European Commission 

eilk connect Bulgaria, Romania, Hungary 

and Austria. The project is considered 

as an important alternative to Russian 

natural gas as regards the utilization of 

domestic resources. TOSÇELIK Spiral 

Pipe will supply the natural gas pipes and 

connective equipment for the part to be built 

by Romania’s public corporation Transgaz. 

BRUA pipeline will carry from Bulgaria and 

Romania to Austria 1,75 billion m3 of natural 

gas in 2019 and 4,4 billion m3 in 2022 when 

the second phase is complete.

Apart from TOSÇELIK, world-renowned steel 

companies such as Indian ArcelorMittal, 

German Mannessmann also submitted 

bids for the tender of the project.
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En Tosyalı Holding 
left its mark on 
worldwide projects:
TOSYALI HOLDING 
CONTINUES TO 
POWER OUR CONTRY
KEY SUPPLIER OF TURKSTREAM 
PIPELINE PROJECT WHICH IS ONE 
OF THE IMPORTANT PROJECTS IN 
THE WORLD CARRIED OUT WITH 
THE COOPERATION OF RUSSIA-
TURKEY, TOSÇELİK CONTINUES TO 
POWER OUR COUNTRY. 

TOSÇELİK SPIRAL BORU LEFT 
ITS MARK ON THE TERRESTRIAL 
SECTION OF THE TURKSTERAM 
NATURAL GAS PIPELINE PROJECT 
(TURKSTREAM PROJECT) WHICH 
WILL START IN RUSSIA AND REACH 
EUROPE THROUGH TURKEY AS A 
KEY SUPPLIER.

Started and developed with the 
negotiations of President Recep Tayyip 
Erdoğan and Russian President Vladimir 
Putin on 01 December 2014, TurkStream 
Project strengthens bridge position of 
our country in energy.

910 km of TUrkStream which consists of 

4 lines each with 15 billion 750 million m3 

capacity will go under Black Sea and the 

terrestrial section of the line on Turkish 

territory will be 260 kilometres long.

Shipment of the qualified giant natural 
gas pipes which are 13,390 m long 
and weight 5,600 kg manufactures by 
TOSÇELIK, which is known as a “reliable 
brand” with its high technology, qualified 
production and timely delivery and being 
the main supplier of numerous giant 
projects on the global scale, continues 
to be used in the terrestrial section of the 
project.

TürkAkım
Natural Gas Pipeline

TürkAkım, which aims at creating a reliable 

source of energy for Turkey, Southern and 

Southeastern Europe by connecting the 

immense Russian natural gas reserves to 

Turkey’s distribution network, is one of the 

significant energy transfer projects.

TürkAkım Open Sea Gas Pipeline begins 

from the Anapa coast in Russia and runs 

through the Black Sea for 930km and 

reaches Turkey at the Thracian coast. While 

the firat portion of the pipeline will cover 

Turkey’s needs, the other portion will transfer 

Russian gas to Turkey’s western neighbors.
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Tosyalı Holding marque 
l’attention avec des projets 
mondiaux : 

TOSYALI HOLDING CONTINUE 
D’AJOUTER DE L’ÉNERGIE À 
L’ÉNERGIE DE NOTRE PAYS
TOSÇELİK, QUI EST LE PLUS IMPORTANT 
FOURNISSEUR DU PROJET DE GAZODUC 
TÜRKAKIM RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION 
DE LA RUSSIE ET DE LA TURQUIE, CONTINUE 
D’AJOUTER DE L’ÉNERGIE À L’ÉNERGIE DE NOS 
PAYS. TOSÇELİK TUYAU SPIRAL A MARQUÉ 
L’ATTENTION COMME ÉTANT LE FOURNISSEUR LE 
PLUS IMPORTANT DE LA SECTION TERRESTRE DU 
PROJET DE GAZODUC TURC (PROJET TÜRKAKIM) 
QUI COMMENCE DE LA RUSSIE ET QUI ATTEINT 
L’EUROPE VIA LA TURQUIE. 

Le président Recep Tayyip Erdoğan et le président russe 

Vladimir Poutine ont entamé les discussions du projet de 

TürkAkım le 1er décembre 2014. Notre pays renforce sa 

position de pont de l’énergie. 

Composé de 4 lignes dont chacune ayant une capacité de 

15 milliards 750 millions de m3, les 910 kilomètres du projet 

de TürkAkım passeront sous la mer Noire. La longueur de 

la section qui passera sur les terres de la Turquie, aura une 

longueur de 260 kilomètres.

TOSÇELIK, connue comme étant une ‘’marque fiable’’ 

grâce à sa haute technologie, sa production qualifiée et 

ses livraisons dans les délais, est le principal fournisseur de 

nombreux projets géants à l’échelle mondiale. Les tuyaux 

géants de gaz naturel de 13 390 mètres de long et de 5 

600 kg continuent d’être transportées dans la région pour 

l’utilisation de la section terrestre du projet.

Fr



En ‘INVESTMENT’ SUPPORT 
FROM TOSYALI HOLDING TO 
THE CENTURY OLD PROJECT
MANUFACTURING ON THREE CONTINENTS WITH 
OVER 25 FACILITIES, TOSYALI HOLDING WILL MAKE 
INVESTMENT IN FILYOS TOWN OF ZONGULDAK.

It is aimed that Filyos Port with 25 million tons’ capacity will 
be one of the three big ports of Turkey. It is expected that 
moderate high and high technology investments are made in 
Filyos Industrial Zone which has 597-hectare area.

Speaking at the investment introduction program, Chairman 
of Tosyalı Holding ,Fuat Tosyalı , said; “If I could be the signal 
flare and gather our industrialist friends here from all around the 
world, if we could cut a dress suitable for this size, if we could 
ship waste-free, clean products suitable for whiteware and food 
industries of our country from here, we would both fulfil our 
responsibility to the region and pay our debt to our country.”

Deputy Minister of Industry and Trade Hasan Büyükdere, 
Director General of Industrial Zones Ramazan Yıldırım, 
Chairman of Tosyalı Holding Executive Board Fuat Tosyalı, 
AK Parti Zonguldak MP’s Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu 
and Hamdi Uçar and Zonguldak Governor Erdoğan Bektaş 
and protocol members attended the investment introduction 
program.

Filyos Mayor Ömer Ünal who made the opening speech, 
said; “Tosyalı Holding decided to make investment in Filyos 
Industrial Zone. An iron and steel factory will be established 
thus this will be the salvation of Filyos and the region, 
Western Black Sea by the grace of God. We would solve the 
biggest problem of Filyos, unemployment.”

THANKS TO FUAT TOSYALI
AK Parti Zonguldak MP Ahmet Çolakoğlu said; “Filyos is 
a very important investment site. As our President Recep 
Tayyip Erdoğan has emphasized the matter, the construction 
of the harbour has started in the area and about 80% of the 
construction has been completed. I thank Tosyalı Holding for 
we are confident that they will bring a world brand to Filyos.”

‘WE HAVE CLEAN FACILITIES AND HIGH 
TECHNOLOGIES’
Chairman of Tosyalı Holding Executive Board Fuat Tosyalı 
said; “When industrial facilities are mentioned, smoking 
chimneys come to mind. But I can proudly say that we are 
on a good spot with our high technology and facilities that 
we currently have. We have very clean facilities and high 
technologies. The region has great opportunities. There is a 
distinguished giant industrial organization such as Erdemir 
and there are Kardemir in Karabük and there is a main iron 
and steel industry. I concerned myself about what kind of 

14-15-16-17
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an industry should be created here and 
what kind of an organization should be 
established in accordance with the nature 
of the region. There is no need for a main 
iron and steel industry here; we must create 
a smokeless industry, a “clean industry” 
which manufactures steel for whiteware and 
automobile industry, which manufactures 
by purchasing main raw materials from the 
steel manufacturers in the region. We did 
the same in numerous places. We currently 
have over 25 facilities in the world. We have 
facilities in Osmaniye, İskenderun, Europe, 
Algeria and various African countries. With 
our first investment here, my expectation is 
that an industrial cluster is formed around 
us.”

‘OUR GOVERNMENT DID WHAT IS 
NECESSARY’
Tosyalı said; “Our government has made 
an enormous investment here so far. There 
is a considerable investment with the 
contribution of our President and ministers. 
As an entrepreneur, we cannot afford even 
projecting such a port.” And he added; 
“Our President and ministers requested us 
to come here and make investment. I will 
bring along other investor and industrialist 
friends. There is no such a port in the 
Mediterranean Region! I watched jealously. 
We need to appreciate it and give its worth. 
Our politicians and the leader of our county 
have taken all risks and built this. Now, what 
we have to do is equip this area with industry 
and provide jobs and food for everyone. 
Mr Minister Mustafa Varank calls me each 
week and asks about the progress. Ankara 
has this area in its agenda. I also thank the 
Mayor who accommodated us today.”

‘IT WILL BE THE LEADER IN THE 
REGION’
Deputy Minister of Industry and Technology 
Hasan Büyükdede said; “When we 
introduced and presented this area to Mr 

Fuat, he gave his compliments that day. 
On behalf of our Ministry, I would like to 
grant my appreciation today once more for 
coming to the stage of presentation. In this 
matter, I would like to thank both Tosyalı 
Holding and our Ministry, especially Mr 
Minister and all the MP’s and the Mayor 
who have contributed in this project.”

TOSYALI HOLDİNG BECAME THE 
SIGNAL FLARE
Zonguldak Governor Erdoğan Bektaş said; 
“Today, we are experiencing the happiness 
of seeing that a dream of decades is 
about to be realized. The most important 
two facilities manufacturing steel from ore 
are in our region and it makes us happy 
to hear that the third will be established 
in Filyos with more advanced versions. 
Tosyalı Holding will be the signal flare in 
the region and development movement for 
steel will start here.”

The introduction ceremony ended with 
presentation of plaques.

TOSYALI 
HOLDING;
SUPPORT 
D’INVESTISSEMENT 
AU PROJET 
CENTENAIRE
TOSYALI HOLDING, QUI FAIT DE 
LA PRODUCTION DANS SES 25 
INSTALLATIONS RÉPARTIES SUR 3 
CONTINENTS, VA INVESTIR DANS 
LA VILLE DE FILYOS À ZONGULDAK.

Le port de Filyos, ayant une capacité de 
25 millions de tonnes, devrait être l’un des 
trois grands ports de la Turquie. Dans 
la zone industrielle de Filyos, qui couvre 
une superficie de 597 hectares, des 
investissements de moyenne/haute et de 
haute technologie sont attendus.

S’exprimant dans le cadre du programme 
de la présentation des investissements, le 
président du conseil d’administration de 
TOSYALI Holding Fuat Tosyalı, a déclaré: 
“Si je peux être une fusée à parachute ici, 
si je peux faire venir nos amis industriels 
du monde entier, si nous pouvons tailler 
un costume apte à ce corps et si nous 
pouvons envoyer des produits ici pour 
l’industrie électroménager et l’industrie 
alimentaire, sans déchets, propre alors là 
nous pourrons payer la dette envers notre 
pays et remplir nos responsabilités envers 
la région.”

Le vice-ministre de l’Industrie et du 
Commerce Hasan Büyükdere, le 
directeur général des régions industrielles 
Ramazan Yıldırım, le président du conseil 

Chairman of TOSYALI Holding, 

Fuat Tosyalı: 

If I could be the signal flare and 
gather our industrialist friends here 

from all around the world, 
if we could cut a dress suitable 

for this size, if we could ship 
waste-free, clean products 

suitable for whiteware and food 
industries of our country from 

here, we would both fulfil 
our responsibility to the region 

and pay our debt to 
our country.
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Président du conseil 

d’administration de 

TOSYALI Holding Fuat Tosyalı 

Si je peux être une fusée à 
parachute ici, si je peux faire venir 

nos amis industriels du monde 
entier, si nous pouvons tailler un 

costume apte à ce corps et si nous 
pouvons envoyer des produits ici 
pour l’industrie électroménager 
et l’industrie alimentaire, sans 
déchets, propre alors là nous 

pourrons payer la dette envers notre 
pays et remplir nos responsabilités 

envers la région.

d’administration de TOSYALI Holding Fuat 
Tosyalı, les députés de l’AKP représentant 
la ville de Zonguldak Polat Türkmen, 
Ahmet Çolakoğlu et Hamdi Uçar ainsi 
que le gouverneur de Zonguldak Erdoğan 
Bektaş et les membres du protocole ont 
assisté au programme de la présentation 
des investissements.

Le maire de Filyos Ömer Ünal, qui a 
fait le discours d’ouverture, a déclaré: 
“TOSYALI Holding a décidé d’investir dans 
la zone industrielle de Filyos. Une usine 
sidérurgique sera établie. Grâce à Dieu, 
Filyos, la région et la Région de l’Ouest 
de la Mer Noire seront sauvé. Il a dit: nous 
allons résoudre notre plus grand problème 
qui est le chômage.” 

MERCI À FUAT TOSYALI 
Le député de l’AKP représentant la ville 
de Zonguldak Ahmet Çolakoğlu a affirmé: 
“Filyos est un site d’investissement 
très important. Grâce à la poursuite du 
président de la République de Recep 
Tayyip Erdoğan, la construction de la zone 
portuaire dans notre région a commencé 
et les 80% ont été terminé. Il a terminé ses 
paroles en disant: Je tiens à remercier 
TOSYALI Holding qui va installer une 
marque mondiale à Filyos.”

‘NOUS AVONS DES INSTALLATIONS 
TOUTE NEUVE ET DES 
TECHNOLOGIES HAUTES’
Le président du conseil d’administration 
Fuat Tosyalı a affirmé “lorsqu’on dit 
l’installation industrielle, on a en tête 
les cheminées fumantes”. Mais je dois 
dire avec fierté que nous sommes à 
un bon niveau avec nos installations 
actuelles et la technologie de pointe. 
Nous avons des installations toute 
neuve et des technologies hautes. Cette 
région a de très grande opportunité. On 
peut trouver ici une énorme entreprise 
industrielle comme Erdemir, Kardemir à 
Karabük et la principale industrie du fer 
et de l’acier. Je me suis demandé quel 
type d’industrie devrait être construit 
et quel type de construction devrait 
être adapté à la nature de la région. 

L’industrie sidérurgique n’est pas 
nécessaire ici. Nous devons créer une 
“industrie propre” sans cheminé qui 
produit de l’acier à partir des matière 
première provenant des producteurs 
d’acier environnants pour l’industrie 
électroménager, l’industrie automobile. 
Nous avons réalisé plusieurs exemple a 
plusieurs endroits. Nous avons plus de 
25 installations dans le monde. Nous 
avons des installations à Osmaniye, 
à İskenderun, en Europe, en Algérie, 
dans différents pays Africains. Il a dit: 
Ici mon attente, avec notre premier 
investissement, est la formation de 
grappes industrielles autour de nous.”   

NOTRE GOUVERNEMENT A FAIT LE 
NECESSAIRE
Tosyalı a déclaré: “Notre Gouvernement 
a fait des investissements considérables 
jusqu’à ce jour ici. Grâce à la contribution 
de notre président et de nos ministres, 
il y a eu d’important investissement. En 
tant qu’entrepreneur, nous ne pouvions 
même pas nous permettre de projeter un 
tel port. Notre président, nos ministres, 
nous ont demandé de venir investir 
ici. J’amènerai d’autres investisseurs, 
industriels et amis avec moi. Il n’y 

a pas un autre port comme celui-là 
dans la région méditerranéenne! J’ai 
regardé avec jalousie. Nous devons en 
reconnaître la valeur, payer pour cela. 
Nos politiciens, les chefs de notre pays, 
ont fait cela en prenant toutes sortes 
de risques. A partir de maintenant, 
nous devons équipés ses zones avec 
l’industrie pour apporter du travail et 
offrir des opportunités à tout le monde. 
Le Ministre Mustafa Varank nous appelle 
chaque semaine pour nous demander 
l’avancée. Ankara a porté ce sujet à 
son ordre du jour. Je tiens également à 
remercier le maire qui a réalisé la journée 
d’aujourd’hui.   

LEADER DANS LA REGION
Le vice-ministre de l’Industrie et de 
la Technologie Hasan Büyükdede a 
affirmé: lorsque Monsieur Fuat nous a 
présenté ces lieux, il nous a fait part de 
son appréciation ce jour-là. Aujourd’hui, 
je voudrais encore une fois remercier 
au nom de notre Ministère d’être venu 
au point de présentation. “Je voudrais 
remercier à ce sujet TOSYALI Holding, 
notre ministre, notre ministère et nos 
députés.” A- t-il déclaré.  

TOSYALI HOLDING EST DEVENU UNE 
FUSÉE À PARACHUTE
Le gouverneur de Zonguldak Erdoğan 
Bektaş, a également affirmé: “Nous 
sommes heureux de voir qu’un rêve 
de plus de dix ans est sur le point de 
s’acheminé. Les deux plus importantes 
usines de production d’acier sont déjà 
implantées dans la région et nous 
sommes heureux d’apprendre que la 
troisième sera déployée à Filyos avec 
des versions plus avancées. TOSYALI 
Holding viendra dans la région et sera 
une fusée à parachute. Le mouvement de 
développement pour l’acier commencera 
ici”, a-t-il déclaré. 

La cérémonie de présentation s’est 
terminée par le décernement des plaques. 
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En AMANOS TUNNEL WILL 
GIVE BREATH!
MINISTER OF INDUSTRY AND TECHNOLOGY 
MUSTAFA VARANK MADE A SERIES OF VISITS 
AND INSPECTIONS IN İSKENDERUN. MINISTER 
VARANK MET MP’S AND BUSINESS PEOPLE OF 
THE REGION FOR HASSA TUNNEL WHICH IS 
VERY IMPORTANT FOR THE REGION AND CAME 
TO A CONSENSUS FOR REALIZING THE TUNNEL 
AS SOON AS POSSIBLE.

Minister of Industry and Technology Mustafa Varank was 
welcomed by Hatay Governor Rahmi Doğan, AK Parti 
Hatay MP’s Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, 
Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy 
Çelik, MHP Hatay MP Lütfü Kaşıkçı, AK Parti Hatay 
Metropolitan Mayor Candidate İbrahim Güler, AK Parti 
İskenderun Mayor Candidate Fatih Tosyalı and business 
people.

After praying at Nihal Atakaş Mosque with the crowd, 
Minister Varank went to 2nd Organized Industrial Zone 
and held a consultation with business people and MP’s 
for Hassa Tunnel.

FATİH TOSYALI SPOKE
In the meantime, AK Parti İskenderun Mayor Candidate 
Fatih Tosyalı discussed prioritized investments that 
the region needs with Minister of Industry Mustafa 
Varank and took the promise that what is necessary 
will be done. Stating that İskenderun, Hassa and 
Erzin Organized Industrial Zones are quite important 
for our industry, Minister of Industry Mustafa Varank 
emphasized “Industrial Region” in order to make 
country’s economy competitive on the international 
level, provide technology transfer, increase production 
and employment, accelerate foreign capital input, lower 
production costs and provide suitable industrial areas 
for large scale investments.

TEKNOVERSITY FASCINATED!
Minister of Industry Mustafa Varank and accompanying 
MP’s were welcomed at İskenderun Technical University 
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by İSTE Rector Türkay Dereli, İskenderun 
Mayor Candidate Fatih Tosyalı and deans.

İSTE Rector Dereli informed Minister Varank 
about the Technoversity by showing the 
model. Emphasizing that the Technoversity 
is quite important for the future of the region 
and science, Rector Dereli requested 
support from Minister Varank.

LE TUNNEL 
AMANOS FERA 
PRENDRE DE L’AİR!
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET 
DE LA TECHNOLOGIE MUSTAFA 
VARANK, A EFFECTUÉ UNE SÉRIE 
DE VISITES ET D’INSPECTION À 
ISKENDERUN. LA MINISTRE VARANK 
A RENCONTRÉ LES DÉPUTÉS ET LES 
HOMMES D’AFFAIRES DE LA RÉGION 
POUR LE TUNNEL DE HASSA QUI 
EST À UNE TRÈS IMPORTANTE 
IMPORTANCE POUR LA RÉGION ET 

ILS SONT TOMBÉS D’ACCORD AFIN 
DE LE METTRE EN ŒUVRE DANS 
LES MEILLEURS DÉLAIS.

Le gouverneur de Hatay Rahmi Doğan, les 
députés de l’AKP de Hatay Abdulkadir Özel, 
Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, 
Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, 
le député du MHP de Hatay Lütfü Kaşıkçı, 
le candidat à la présidentielle du HBB de 
l’AKP İbrahim Güler, le candidat de l’AKP à 
la mairie d’İskenderun Fatih Tosyalı et les 
hommes d’affaire ont accueillis le ministre de 
l’Industrie et du Commerce Mustafa Varank.

Le ministre Varank a prié dans la mosquée 
de Nihal Atakaş avec la communauté et 
s’est rendu à la deuxième zone industrielle, 
où il a consulté les hommes d’affaires et 
les députés pour le tunnel de Hassa.

FATİH TOSYALI A PRIS LA PAROLE
Pendant ce temps, le candidat de l’AKP 
à la mairie d’İskenderun Fatih Tosyalı 
a discuté avec le ministre de l’industrie 
Mustafa Varank des besoins de la région 
et les investissements prioritaires. 

Le ministre de l’Industrie Mustafa Varank, 
en soulignant l’importance des zones 
industrielles d’İskenderun, de Hassa et de 
Erzin pour notre industrie; a insisté sur le 
fait que “la Zone İndustrielle” était destinée 
à rendre l’économie du pays compétitive 
sur le plan international, à transférer des 
technologies, à augmenter la production et 
l’emploi, à accélérer les entrées de capitaux 
étrangers, à réduire les coûts de production 
et à créer une zone industrielle adaptée aux 
investissements à grande échelle. 

TECHNOVERSITÉ
Le ministre de l’Industrie Mustafa Varank et 
les députés qui l’accompagnaient, ont visité 
l’Université technique d’Iskenderun. İls ont 
été accueillis par le recteur de l’İSTE Türkay 
Dereli, le candidat de l’AKP à la mairie 
d’Iskenderun Fatih Tosyalı et les doyens.

Le recteur de l’İSTE Dereli a montré le 
modèle du qui devait être établi et a donné 
des informations aux ministre Varank. Le 
recteur Dereli a souligné que le est très 
important pour l’avenir de la région et de la 
science et a demandé de l’aide au ministre 
Varank.
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TOSÇ ELİK
OUR 
PRIDE 
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En OUR PRIDE 
TOSÇELİK!
Held for 15 years with the 
collaboration of Ekonomist Magazine 
and Turkish Economy Bank, 
“Anatolia’s Top 500 Companies 
Research Award Ceremony” was 
held with the participation of Minister 
of Agriculture and Forests Bekir 
Pakdemirli.

TOSÇELIK, Kardemir and Sarkuysan 
became the top three biggest companies 
of Anatolia respectively.

At the top of three categories as “Anatolia’s 
Biggest Company”, “Company with the 
Highest Profit Prior to Tax” and “Company 
with the Highest Export”, Tosçelik is 
getting stronger on its journey to success 
extending to 4 continents.

Chairman of TOSYALI Holding, Fuat 
Tosyalı, received the award from Minister of 

Agriculture and Forests Bekir Pakdemirli on 
behalf of TOSÇELIK. Tosyalı said; “With the 
courage that we take from these awards, 
we will continue to contribute in investment, 
production and employment.”

TOSÇELİK 
NOTRE FIERTÉ!
La cérémonie de remise des prix 
des 500 plus grandes entreprises 
d’Anatolie, organisée depuis 15 ans 

en coopération avec le magazine 
Ekonomist et le Türk Ekonomi 
Bankası, a eu lieu avec la participation 
du ministre de l’Agriculture et des 
Forêts Bekir Pakdemirli. 

TOSÇELIK, Kardemir et Sarkuysan; 
respectivement, sont devenues les trois 
plus grandes sociétés d’Anatolie. 

TOSÇELIK renforce sa force dans son 
parcours de succès qui s’étend sur 4 

continents, détenant le titre du plus haut 
niveau dans trois catégories: “La plus 
grande société d’Anatolie”, “Le plus grand 
profit avant taxe” et “La plus grande 
société exportatrice”. 

Le président du conseil d’administration du 
TOSYALI Holding, Fuat Tosyalı, a reçu trois 
prix du ministre de l’Agriculture et des Forêts 
Bekir Pakdemirli. Tosyalı a déclaré: “Avec 
le courage de ces récompenses, nous 
continuerons à contribuer à l’investissement, 
à la production et à l’emploi.”

20-21

TO
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Anatolia’s Biggest Company
La plus grande société d’Anatolie

Company with the Highest Profit Prior to Tax
Le plus grand profit avant taxe”

Company with the Highest Export
La plus grande société exportatrice
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En TOSYALI TOYO AT 
DJAZAGRO FAIR
Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. attended 
the “DJAZAGRO Agricultural Food 
Production Fair” which was held on 
25-28 February 2019 in Algiers city of 
Algeria.

Djazagro Fair, in which manufacturers took 
their places as participants and sector 
professionals on the global scale give 
importance, provided an environment for 
international trade, information exchange 
and various partnerships of 20.000 visitors.

Being an important country of Africa with 
a GDP of 170,4 billion Dollars, 2% growth 
rate, 4,6 billion Dollars trade surplus, 
budget surplus of 12% of GDP and 
approximately 300 billion Dollars public 
investments, Algeria’s packaging sector 
gains importance in parallel with Africa’s 
agricultural food production. 

Algeria’s annual tin can need is around 26 
thousand tons, as there is no domestic 
manufacturer, all tin can demand is 
imported. 

While 13% of Algeria’s total tin import is 
realized by Turkey, TOSYALI Holding’s 
share in Algeria’s total tin import is 7% and 
its share in tin import from Turkey is 52% 
according to 2018 data.

This year, 740 companies from 34 
countries attended Djazagro Fair 
which is held each year. 51% of the 
participants are from agriculture-food 
industry, 17% are service providers, 14% 
are distributors, 8% are exporters and 
importers and 10% are bakeries-pastries 
and restaurant.

TOSYALI TOYO EST 
À L’EXPOSITION DE 
DJAZAGRO
TOSYALI Toyo Çelik AŞ a participé à 
“l’exposition de production nourriture 
agricole de DJAZAGRO”, qui s’est 
tenu à Alger, en Algérie, du 25 au 28 
février 2019.

L’exposition, à laquelle ont participé 20 000 
visiteurs, accorde une importance particulière 
au commerce international, à l’échange 
d’informations et à divers partenariats. 

L’Algérie, qui est pays important en 
Afrique avec un produit intérieur brut 
de 170,4 milliards de dollars, un taux 
de croissance de 2%, un excédent 
commercial de 4,6 milliards de dollars, 
un excédent budgétaire de 12% du 
PIB et un investissement public de 
près de 300 milliards de dollars, gagne 
de l’importance dans le secteur de 
l’emballage en Algérie parallèlement au 
développement de la production agro-
alimentaire en Afrique. 

Le besoin annuel en tôles de l’Algérie 
est d’environ 26 milles tonnes, comme 
il n’existe pas de producteur à ce sujet 
l’ensemble de ce besoin est importé. 

13% des importations totales de l’Algérie 
concernant les tôles ont été réalisé par 
la Turquie. Selon les données de 2018, 
la part de TOSYALI Holding dans les 
importations totales de tôle en Algérie est 
de 7%, tandis que la part des importations 
de tôle en provenance de la Turquie était 
de 52%.

740 entreprises de 34 pays ont participé 
à l’exposition annuelle de Djazagro cette 
année. 51% des entreprises participantes 
sont de l’industrie agroalimentaire, 17% 
sont des fournisseurs de services, 14% 
sont des distributeurs, 8% sont des 
importateurs et des exportateurs et 10% 
sont des boulangeries, pâtisseries et 
restaurants. 
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En Prepared with 
the contribution of 
TOSYALI Toyo: ‘GOING 
TO THE HOMELAND 
HEIMEI-MARU’ 
DOCUMENTARY IS ON 
THE FINAL

IN THE INTERNATIONAL TRT 
DOCUMENTARY AWARDS WHICH WILL 
BE HELD FOR THE 11TH TIME THIS 
YEAR, “GOING TO THE HOMELAND 
HEIMEI-MARU” DOCUMENTARY 
WHICH SHOWS TURKISH-JAPANESE 
FRIENDSHIP IS ON THE FINAL.

The documentary that Tosyalı Toyo has 
contributed in the preparations depicts the 
firm stand of the Japanese commander 
who resisted Greek War Ship that they 
encountered while they were carrying 
our captive soldiers in Siberia at the end 
of World War I on the steamboat named 
‘Heimei-Maru’ and the common destiny of 
Turkish Soldiers and Japanese crew who 
waited on the sea for 7 months.

Speaking about the meaningful 
documentary based on a real story, 
Tosyalı Holding Executive Board Member 
Şerif Tosyalı told the unknown aspects of 
Turkish-Japanese friendship.

IT DEPICTS THE EXEMPLARY SPIRIT 
OF SOLIDARITY
Mentioning the importance of “Going to the 
Homeland Heimei-Maru” Documentary 
which is on the finals of TRT Documentary 
Movie Awards which is one of the most 
important documentary movie festivals 
of our country that numerous films apply 
each year, Şerif Tosyalı said; “When the 
World War I ended, our captive soldiers 
in Siberia set out to İstanbul on board 
Heimei-Maru steamboat and they were 
stopped by a Greek war ship on the 
day they saw the lights of Anatolia. 
When the Japanese commander of 
Heimei-Maru refused to surrender 
Turkish soldiers, they waited on 
the sea together for 7 months. 
This waiting was the common destiny of 
Turkish soldiers and Japanese crew. Depicting 
the Turkish soldiers’ reaching their homeland 
on Heimei-Maru steamboat, the documentary 
shows the unknown solidarity of Turkish-
Japanese friendship.
The documentary that we supported as 
Tosyalı Toyo was directed by Hayriye 
Savaşçıoğlu. Going to the Homeland 
Heimei-Maru Documentary was one 
of the finalists of Ankara International 
Film Festival and TRT Documentary 
Awards. I wish a good fortune to this 
meaningful documentary prepared with the 
contributions of TOSYALI Toyo.”

Préparé avec 
les contributions 
de TOSYALI Toyo: 
LE DOCUMENTAIRE 
‘’VATANA GİDERKEN 
HEIMEI-MARU’’ EST À 
LA FINAL
LE DOCUMENTAIRE “VATANA 
GİDERKEN HEIMEI-MARU”, QUI 
RACONTE L’AMITIÉ TURCO-
JAPONAISE, EST À LA FINAL DU PRIX 
DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL 
DE TRT QUI SE TIENDRA POUR LA 
ONZIÈME FOIS CETTE ANNÉE. 

Le documentaire, dont TOSYALI Toyo 
a contribué à la préparation, raconte le 
destin commun des soldats Turcs et de 
l’équipage Japonais qui résiste au cuirassé 
grec pendant 7 mois avec la position 
ferme du commandant japonais, alors qu’il 
transportait nos prisonniers de la Sibérie à 
Istanbul avec le bateau à vapeur ‘Heimei-

Maru’ 
à la fin de la 
Première Guerre mondiale. 

Şerif Tosyalı membre du conseil 
d’administration de TOSYALI Holding, a 
affirmé que le documentaire été tiré d’une 
histoire vraie et a expliqué les aspects 
inconnus de l’amitié Turco-Japonaise. 

EXPLIQUE L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ 
EXEMPLAIRE
Şerif Tosyalı attire l’attention sur 
l’importance du documentaire “Vatana 
Giderken Heimei-Maru” qui a montré 
le succès de rester à la final du Prix 
Documentaire International de TRT, l’un 
des plus importants festivals de films 
documentaires de notre pays à laquelle 
chaque année de nombreux films fait la 
demande. À la fin de la Première Guerre 
mondiale, nos soldats détenus en Sibérie 
ont pris la mer vers Istanbul avec le ferry 
Heimei-Maru et ont été arrêtés par un 
navire de guerre grec le jour où ils ont vu 
les lumières de l’Anatolie. 

Comme le commandant japonais de 
Heimei-Maru a refusé de livrer les soldats 
Turcs, ils ont attendu ensemble pendant 
7 mois au milieu de la mer. Cette attente 
devient le destin commun des soldats 
Turcs et de l’équipage Japonais. Le 
documentaire, qui raconte l’arriver des 
soldats Turcs à la patrie avec le ferry 
Heimei-Maru, montre la solidarité inconnue 
de l’amitié Turco-Japonaise. 

Le documentaire que nous avons soutenu, 
a été réalisé par Hayriye Savaşçıoğlu. Le 
documentaire “Vatana Giderken Heimei-
Maru” est devenu l’un des finalistes du 
Festival international de film d’Ankara et 
du Prix Documentaire International de 
TRT. Souhaitons beaucoup de succès 
à ce documentaire préparer avec les 
contributions de TOSYALI Toyo.
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“I AM EVERYONE’S 
MAYOR!”

ELECTED AS İSKENDERUN MAYOR, 
FATIH TOSYALI RECEIVED HIS 
CERTIFICATE OF ELECTION.

Receiving his certificate of election at 
the ceremony held at District Election 
Committee, Tosyalı was welcomed 
enthusiastically at the Municipality building. 
Stating that the election was over and 
they will work for service, İskenderun 
Mayor Fatih Tosyalı said; “We had a very 
beautiful election period in İskenderun 
and I am the Mayor of İskenderun with the 
preference of my fellow townsmen from 
İskenderun. From now on, I am the mayor 
of 45 neighbourhoods, over 250 thousand 
people from İskenderun and everyone and 
every section. I will be working for more 
beautiful and more liveable İskenderun. I 
thank everyone who contributed in helping 
us for coming these days.”

HE LEFT A WREATH ON ATATÜRK 
MONUMENT
In the handover ceremony, citizens who 
filled the office congratulated Mayor Tosyalı 
one by one.

Turkey Wealth Fund Inc. Executive Board 
Member and Chairman of Tosyalı Holding 
Fuat Tosyalı, AK Parti Hatay MP Hacı 
Bayram Türkoğlu, Payas Mayor Bekir 
Altan, Belen Mayor İbrahim Gül, Chairman 
of İskenderun Organized Industrial Zone 
Ayhan Tosyalı, Chairman of İskenderun 
Industrialists and Businessmen’s 
Association (İSSİAD) Recep Atakaş 
attended the ceremony and they did not 
leave Mayor Fatih Tosyalı alone.

After the ceremony, Mayor Fatih Tosyalı went 
to Atatürk Monument with a crowded group 
together with Municipal Assembly members 
and left a wreath on the Atatürk Monument.

“JE SUIS LE 
PRÉSIDENT DE TOUT 
LE MONDE!”
FATİH TOSYALI A ÉTÉ ÉLU MAIRE 
D’İSKENDERUN. 

Tosyalı, qui a reçu le titre de maire lors 
d’une cérémonie tenue au conseil 
électoral du département, a été accueilli 

avec enthousiasme à la mairie. Le maire 
d’İskenderun Fatih Tosyalı a déclaré que 
les élections étaient terminées et qu’ils vont 
travailler  pour servir. Il a affirmé “Nous 
avons eu une très belle période électorale 
à İskenderun et je suis maintenant maire 
d’İskenderun avec le choix des habitants 
d’İskenderun. A partir de maintenant: 
Je suis le maire de tous les habitants 
d’İskenderun composé de plus de 250 
milles habitants et de 45 quartiers. Je vais 
travailler pour rendre la ville d’İskenderun 
plus beau et plus vivable. Je voudrais 
remercier tous ceux qui ont contribué.

COURONNE DE FLEURS A ATATÜRK
Les citoyens, qui ont rempli la salle de la 
cérémonie, ont félicité le président Tosyalı 
un par un.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Le membre du 
conseil d’administration et président du 
conseil d’administration de TOSYALI 
Holding Fuat Tosyalı, le député de l’AKP 
de Hatay Hacı Bayram Türkoğlu, le maire 
de Payas Bekir Altan, le maire de Belen 
İbrahim Gül, le président de la zone 
industriel d’İskenderun Ayhan Tosyalı et le 
président d’ISSSİAD Recep Atakaş ont été 
présent à la cérémonie. 

Après la cérémonie, accompagné par les 
membres de l’Assemblée municipale, le 
maire Fatih Tosyalı a déposé une couronne 
de fleurs sur le monument d’Atatürk avec 
une communauté venu nombreuse.



Türk demir çelik sanayisinin atak firmalarından, 
sağlam adımlarla büyüyen; istihdam yaratmada ve 

katma değerli üretimde örnek teşkil eden 
TOSYALI HOLDİNG'in YK Başkanı 

FUAT TOSYALI 
sektörün prestijli yayını FORBES'a konuk oldu. 
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Mr. Fuat Tosyali, 
chairman of TOSYALI 
Holding standing out as 
one of the venturesome 
companies in Turkish iron 
and steel industry for its 
employment capacity and 
value-added production 
along with solid growth, 
was featured in prestigious 
FORBES Magazine. 

FORBES, la 
prestigieuse publication, a 
invité Fuat Tosyalı, président 
du conseil d'administration 
de TOSYALI Holding, une 
entreprise audacieuse de 
l'industrie sidérurgique 
Turque qui est en pleine 
croissance et exemplaire 
en création d'emplois et 
production à valeur ajoutée.



WITH HIS INVESTMENTS 
EXCEEDING 6 BILLION 
US DOLLARS IN FIVE 
COUNTRIES, HE WILL 
DOMINATE ALL STAGES 
OF IRON AND STEEL 
BEGINNING FROM ORE. 
WITH A GAME SET UP BY 
HIM IN RISKY REGIONS, 
MR. FUAT TOSYALI 
TRANSFORMS HIS 
COMPANY INTO A GLOBAL 
STEEL GIANT. 

BRAVEHEARTEn Fr

DES INVESTISSEMENTS 
DEPASSANT LES 6 
MILLIARDS DE DOLLARS 
DANS TOUTES LES 
ÉTAPES COMMENÇANT 
DU MINERAI ALLANT AU 
FER-ACIER DANS CINQ 
PAYS. EN CREANT UN 
JEU DANS LES ZONES A 
RİSQUE, FUAT TOSYALI 
TRANSFORME SA SOCİETE 
EN UN GEANT MONDIAL 
DE L’ACİER.

UN CŒUR BRAVE
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Global Game
Tosyalı Holding’s overseas turnover has exceeded that of 
Turkey. This is just the beginning…

According to the calculations of Fuat Tosyalı, Chairman 
of the Executive Board of the Holding, when all the invest-
ments are completed in Algeria, where they have spent 3 
billion Dollars so far, annual turnover to be received only 
from this country will be 5 billion Dollars. An investment 
decision is made for two more countries in Africa in addi-
tion to Algeria and Senegal within the scope of the global 
growth plan. In these two countries, names of which are 
covered in FORBES, production will begin directly from 
mine with an investment of 500 million Dollars. Set by 
Tosyalı, this game means that there are only a couple of 
years till the “first global Turkish company” in production of 
steel and pipe if it goes as planned.

 At the headquarters of Tosyalı Holding in İstan-
bul, Ataşehir, Fuat Tosyalı is explaining their new Africa 
investments in front of the giant world map in his office. He 
says; “We are able to deliver the goods manufactured at 
our facilities in İskenderun to Eastern Africa through Suez 
Canal. With our facilities in Oran, Algeria, we are able to 
reach both Europe and Western Africa through Gibraltar. 
Now, we will make investments in two more countries in 
the west of the continent.” They will be able to reach both 
the western shores of Africa and South America, at a dis-
tance of four or five hours of flight.

Of course, to the USA… Tosyalı is afraid of the “evil eye” 
and does not want to mention too much, but they started 
export from Algeria to USA, though it is just a little. While 
Tosyalı Holding’s rivals in Turkey in the field of both pipe 
production and iron & steel have lost the competitive ad-
vantage due to the custom duties increased by the USA 
(for example while pipe production used to grow by 7 per-
cent a year, it will be able to keep merely the same level of 
2018 in 2019), Tosyalı will increase its strength in the New 
World every year.

Jeu Mondiale 
Le chiffre d’affaires à l’étranger de TOSYALI Holding a dé-
passé celle de la Turquie. Et ça ce n’est que le début… 

D’après les calculs réaliser par le Président du conseil 
d’administration Fuat Tosyalı, un chiffre d’affaire de 5 mil-
liards de dollar par année est attendu seulement de l’Algé-
rie quand tous les investissements seront terminés dans ce 
pays dont les dépenses jusqu’à présent remonte à 3 mil-
liards de dollar. Dans le cadre du plan de croissance mon-
dial, la décision de faire des investissements dans deux 
autres pays autres que l’Algérie et le Sénégal, a été prise.  
Dans ces pays, dont le nom est dissimulé par FORBES, la 
production de minerai commencera directement avec un 
investissement de 500 millions de dollar pour la première 
étape.  Si ce plan de jeu que Tosyalı a arrangé, marchera 
comme prévu, cela donnera naissance dans seulement 
quelques années “a la première société globale de Tur-
quie” dans la production de fer, d’acier et de tuyau.  

Fuat Tosyalı, nous explique leurs nouveaux investisse-
ments en Afrique devant la gigantesque carte du monde 
qui se trouve dans son bureau au quartier général du 
TOSYALI Holding à Ataşehir İstanbul. Nous acheminons 
les produits fabriqués dans les installations d’İskenderun, 
au Sud de l’Afrique en passant par le Canal de Suez.  
Nous pouvons accéder à l’Europe et à l’Ouest de l’Afrique 
en passant par le Gibraltar grâce à nos installations im-
plantées dans la ville d’Oran en Algérie. Maintenant nous 
allons encore faire des investissements dans deux pays 
qui se trouvent à l’ouest du continent. A partir de cette 
position, nous pourrons atteindre toutes les cotes qui se 
trouvent à l’ouest de l’Afrique et l’Amérique du Sud qui se 
trouve à quatre ou cinq heures de vols.

Et bien sûr atteindre les Etats-Unis…  Bien que Tosyalı ne 
souhaite pas trop en parler, la société a commencé à ex-
porter de l’Algérie vers les Etats-Unis l’année dernière. Les 
concurrents de TOSYALI Holding dans les domaines de 
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Africa expansion is the continuation of the big step 
that they took by investing directly in Algeria (apart 

from the previous exports). In the road map, there are 
two countries on the western shores of Africa in addition 
to Senegal that he does not want to name yet. They will 
start manufacturing construction steel starting from iron 
ore with investments in these countries, which will sum 
up to 500 million Dollars within two-three years. “Let’s not 
name the countries,” says Tosyalı, “Works in this sector 
run based on ‘interstate competition’ principle. After we 
announced Senegal, too many people tried to tackle this 
project especially by means of foreign press. It will be 
more appropriate to announce everything after we make 
our plans and reach the last phase”.

In fact, he has been making these plans for a long time. 
Each week, he used to travel to Algeria and different 
countries in Africa with his Dassault Falcon 2000 S private 
jet, which has a flight range of 6200 km. After examining 
especially eastern and western coasts of the continent, 
finally he determined two countries. When describing one 
of the countries, he talks about “plains extending for miles 
and lands lit by a little light at night and where there is 
no electricity”. On his mobile phone, he shows pictures 
of people who are carrying water in containers on top 
of their heads with their traditional dresses and babies 
on their backs. The other country on the western shore 
of the continent is the third fastest growing economy in 
Africa following a bloody civil war. The common ground 
of both countries is their appetite for direct investment. 
Primarily they need construction steel and they will need 
more iron & steel products, such as house appliances 
and automotive, as the industries are developed. To sum 

production de tuyau, de fer et d’acier se trouvant 
en Turquie, ont perdu leurs avantages concurren-

tiels en raison de l’augmentation des taux de taxe appli-
qué aux Etats-Unis (par exemple la production de tuyau 
a augmenté de 7% en moyenne dans les années précé-
dents mais en 2019 elle aura le même niveau que celle 
en 2018). Tosyalı va accroitre sa force dans le Nouveau 
Monde dans les années à venir. 

L’ouverture Africain qui va permettre ceci, est la suite du 
grand pas fait avec l’investissement direct réalisé en Al-
gérie (on peut mettre de côté les exportations réalisées 
auparavant). Dans les objectives future, il y a encore deux 
pays se trouvant sur les côtes de l’ouest en dehors du 
Sénégal et dont les noms n’ont pas été annoncé pour 
l’instant. Ils vont commencer la production de rond à bé-
ton à partir des minières de fer grâce aux investissements 
équivaux à 500 millions de dollar, lors des 2 ou 3 années 
à venir, dans ces pays-là. Tosyalı dit ne pas vouloir don-
ner de noms des pays concernés car la progression des 
affaires dans ce secteur reste liée au principe de concur-
rence entre les états. Après l’annonce du Sénégal, il y a 
eu beaucoup de tentative pour annuler ce projet surtout 
dans la presse à l’étranger. C’est après avoir fait le plan-
ning et tout mit en ordre que l’annonce sera faite. 

En fait ces plannings sont faits depuis longtemps. Il faisait 
des voyages chaque semaine en Algérie et dans d’autres 
pays de l’Afrique avec son avion privé Dassault Falcon 
200 ayant une portée de 6 milles 200 km. Après avoir par-
couru l’ouest et les cotes de l’est du continent, deux pays 
ont été choisi. Lorsqu’il décrit l’un de ces pays, il dit que 
c’est un pays où il y a des terrains vierges qui s’étendent 
sur des centaines de kilomètre et où il n’y a pas d’électrici-
té et dont il n’y a pas beaucoup de lumière qui s’allument 
le soir. Il montre de son téléphone portable des photos 
où les gens portent leurs bébés sur le dos avec leurs 
vêtements traditionnelle et transportent des pots rem-
plis d’eau sur leurs têtes. Le deuxième pays se trouvant 
sur la cote de l’ouest du continent, après être sorti d’une 
guerre civile, est devenu le pays qui s’est développé le 
plus rapidement en se positionnant à la troisième position. 
Le point commun de ces deux pays, est leurs enthou-
siasme pour les investissements directes. A mesure que 
des industries telles que l’électroménager et l’automobile 
se développent, ils auront besoin de plus de produits 

En

Fr

73



up, they have a strong need for the factories to be 
established and the employment to be provided 

by them.These needs match Tosyalı’s appetite for iron & 
steel and their investment plans in Africa. As he showed 
in another picture on his phone, he is mostly interested 
in the soil of these two countries which has turned into 
red with the oxidation of iron. There is almost no scrap in 
these countries. While 400 trucks going in and out of their 
facilities in Algeria make piles of all kinds of scrap, such as 
washing machines and automobile parts collected from all 
over the country, there is no such raw material here. But 
there is something else: iron enough to stick the magnet 
to the ground… Fuat Tosyalı has eyes only for iron even 
if he finds gold by mistake: “I do not care about gold” he 
says. As seen in his picture taken over big iron rocks with 
a happy smile on his face (he did not share this picture), 
the ore is waiting on the ground, ready to be processed. 
“I will ground these rocks into dust. Then we will separate 
unwanted elements in them” he says with joy.

In new investments in Africa, in addition to enriching iron 
ore at the first stage, pellet production will be made and 
it will go to final products. “We are aiming to cascade our 
investments to the extent allowed by the countries’ condi-
tions. We can diversify products”, says Tosyalı. The invest-
ment to be made in these three countries have strategic 
importance for Tosyalı. Pellet is the raw material used in 
steel production… After extracting and processing iron 
ore, they will turn it into pellet in small balls. They can give 
enriched iron ore and pellet to other manufacturers and 
their company in Algeria, TOSYALI Algeria. He says: “We 
did not start yet, but we will start using the country’s own 
iron reserves in our facilities in Algeria”.

Established with 3 billion Dollars investment so far, TOSY-
ALI Algeria is an integrated facility which makes produc-
tion beginning from mine. While the total turnover of their 
companies in Turkey was 1,8 billion Dollars, they had 1,6 
billion Dollars turnover in Algeria. They expect that their 
turnover in Algeria reaches 2 billion Dollars at the end of 

sidérurgiques. Pour conclur, ces pays ont besoin 
de ces usines et de l’emploi qu’elles vont générer. 

Ces besoins correspondent à l’enthousiasme que porte 
Tosyalı envers le fer et l’acier et avec les plans d’investis-
sements en Afrique. Comme il le montre dans une autre 
photo de son téléphone, il s’intéresse à l’oxydation du fer 
qui fait rougir le sol dans les deux pays. Il n’y a presque 
pas de ferraille dans ces pays. Les 400 camions, qui 
entrent et sortent de la porte de leurs installations en 
Algérie, créent des collines de ferraille de toutes sortes 
telle que l’esprit telles que les machines à laver, les 
pièces de voiture de chaque coin du pays, alors qu’ici 
il n’existe pas de telles matières premières. Mais il y a 
quelque chose d’autre: Il y a tellement de fer que l’ai-
mant que vous tenez en main pourrait coller au sol ... 
Même si Fuat Tosyalı trouve de l’or accidentellement, il 
se focaliserait sur le fer: Il dit que même s’il trouve de 
l’or, il s’en fiche complètement. Comme vous pouvez le 
voir sur la photo avec une expression très heureuse sur 
les énormes roches de fer (il n’a pas voulu partager cette 
photo), la mine est prête à être traitée à la surface. “Je 
vais les broyer comme de la poudre. Après cela, nous 
allons séparer les éléments indésirables à l’intérieur”, dit-
il avec grand plaisir.

La première étape des nouveaux investissements en 
Afrique commenceront par l’enrichissement de la mine 
de fer puis iront à la production de pellets et de produits 
finis. Notre objectif est d’augmenter nos investissements 
aussi longtemps que les conditions des pays le per-
mettent. Nous pouvons diversifier les produits’’ dit Tosyalı. 
Les nouveaux investissements dans ces trois pays ont 
une importance stratégique pour Tosyalı. Le pellet dont 
il parle, est la matière première utilisée dans la produc-
tion d’acier... Ils vont transformer la mine de fer, qu’ils 
ont extrait et traité, en de petite boulette de pellets. D’ici, 
ils peuvent donner du minerai de fer enrichi et des pel-
lets du TOSYALI Algérie aux autres fabricants du monde 
et aux sociétés algériennes. “Nous n’avons pas encore 
commencé, mais nous allons commencer à utiliser les 
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900 million $: Tosyalı Holding’s total export 
from their production in Turkey in 2018.En

900 millions de dollars: Les exportations totales 
de la production en Turquie de Tosyalı Holding en 2018.Fr



2019. Energy prices and production costs are low-
er than Turkey in Algeria, which is rich in natural 

gas…

Tosyalı collects and melts down almost all of the country’s 
scrap in Algeria, but it is not enough; they make produc-
tion beginning from mine. The company founded as a 
partnership of 49% Tosyalı and 51% Arzew Port Authority 
undertakes the work of unloading the iron ore and carrying 
it to the facilities with a conveyor line of 14 km. Only this 
line extending from the port to Tosyalı facility is a 130-mil-
lion-Dollar project. Raw materials are moved to pellet fa-
cilities and one of the world’s largest DRI (Direct Reduced 
Iron) towers, which was realized with a 200-million-Dollar 
investment. Thus, they both get rid of dependency on 
scrap and profit margin is higher in production from iron 
ore (this is the case in Algeria where energy costs are low-
er unlike in Turkey). Africa makes this equation even better 
because now they can provide the raw materials that they 
import to the port in Oran from their own company. At 
least some of it…

While describing his investment plans, Fuat Tosyalı said: 
“I play the game, but I never check the scoreboard. If I 
check the score, this might make me feel sluggish”. He 
believes that there is much to do in Africa. They have so 
far spent 3 billion Dollars to Algeria where they started in-
vestments in 2011. Only the third phase of the investments 
is completed. “All plans are made and investment started 
for the fourth phase which will consist of two separate 
modules of two billion Dollars each”, says Tosyalı. Despite 
investments in this size, their indebtedness is not high in 
Algeria. He explains this situation by saying that they used 
equity capital to a great extent and added up to the capital 
by not distributing profit so far.

Tosyalı says that their steel production will increase to 6,5 
million tons at the first stage and their turnover will ap-
proximate to 4 billion Dollars at the end of 2021. When all 
phases are completed within five years, total investments 

réserves de fer du pays dans nos installations en 
Algérie”, a-t-il déclaré.

TOSYALI Algérie, fondée avec un investissement de 3 
milliards de dollars jusqu’à ce jour, est une installation 
intégrée commençant de la mine. 

Alors que le chiffre d’affaires total des entreprises en Tur-
quie était de 1,6 milliards de dollars l’année dernière, le 
chiffre d’affaires en Algérie était de 1,8 milliards de dollars. 

À la fin de 2019, ils prévoient que les revenus en l’Algérie 
atteindront les 2 milliards de dollars. 

En Algérie, un pays riche en gaz naturel, les prix d’éner-
gie et les coûts de production sont plus faibles qu’en 
Turquie...

Tosyalı collecte et fait fondre la quasi-totalité des déchets 
en Algérie, mais comme cela ne suffit pas, il fait de la pro-
duction en commençant de la mine. La société fondée en 
partenariat, dont la propriété appartient avec 49% à Tosyalı 
et dont le reste appartient à Arzew Port Operations, pro-
cède à l’évacuation du minerai de fer et réalise le transfert 
vers les installations sur une ligne de convoyeur de 14 km. 

Cette ligne, qui s’étend du port aux installations de 
Tosyalı, est un projet de 130 millions de dollars. 

Les matières premières sont acheminées vers les instal-
lations de production de pellets fondées avec un investis-
sement de 200 millions de dollars et vers l’une des plus 
grandes tours de DRI (enrichissement en fer) du monde. 

Ainsi, ils peuvent à la fois se défaire de la dépendance 
aux ferrailles et les marges de bénéfices dans la produc-
tion de fer à partir de minerai sont plus élevées (la situa-
tion est comme cela en Algérie où les coûts énergétiques 
sont inférieurs à celui de la Turquie). 

L’Afrique rend cette équation encore meilleure. Parce qu’à 
présent, ils peuvent subvenir aux besoins de matières pre-
mières qu’ils importaient dans le port d’Oran à partir de 
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130 million $: Tosyalı Holding’s investment for Tosyalı İskenderun 
Port which was completed and started operation last year.En

130 millions de dollars: La quantité d’investissement dans le 
port de Tosyalı İskenderun qui a été acheminé l’année dernière 
et a mis en service par Tosyalı Holding.
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will reach 6 billion Dollars and 8 million tons steel 
production capacity, and their turnover will in-

crease to 5 billion Dollars. Only in Algeria… Excluding 
Turkey, Serbia, Senegal and other two countries to be 
announced…

All of the turnover in Algeria, which was 1,6 billion Dollars 
last year, comes from rebar and wire rod (semi-finished 
metal rod in coils) for now. “When the fourth phase invest-
ment is completed, we will get as much turnover from flat 
steel”, says Tosyalı. There is no export to Turkey yet, but 
they might export from Algeria to Turkey. He says that they 
can provide the steel that they require for coil production 
in Turkey from Algeria when the fourth phase is completed. 
Their rivals in Turkey in pipe production get their coil needs 
from Erdemir, Çolakoğlu and Habaş. They also import 
from Russia and Ukraine. Tosyalı already produces its 
own coils in Turkey. Providing raw materials from Algeria 
will further increase their profit margin.

The pieces of the game set by Tosyalı is coming together 
slowly. When the bigger picture is completed, they will be 
able to export from the countries where they produce from 
ore in Africa to Algeria and then from there to Turkey. To-
syalı companies, which are integrated in Turkey, will gain a 
great competitive advantage by realizing this on the global 
scale. Why did not someone do it before? Why are there 
no other Turkish investors in Algeria which seems very at-
tractive today in terms of steel investment? There are other 
investors, but not Turkish. For example, a Qatari company 
made a big investment. However, market share of Tosyalı 
is high in the country. And now foreigners are not allowed 
to make investment without public partnership anymore. 
For that reason, Qatari investment has a partnership struc-
ture as 49% to 51%. In other words, they are not advan-
tageous as much as Tosyalı. In the new countries where 
Tosyalı will make investments, there is no large scale iron 
& steel production.

In fact, while the European market is narrowing down and 

leurs propres sociétés. Au moins une partie...

Fuat Tosyalı, quand il parle de ses plans d’investissement, 
dit “Je joue à mon jeu, mais je ne regarde jamais le tableau 
de score. “Si jamais je regarde combien de points, com-
bien de matchs, combien de buts ont été marqués” dit-il, 
cela peut me trainer dans la complaisance. Il croit qu’il y a 
beaucoup plus de travail à faire en Afrique. Ils ont dépensé 
3 milliards de dollars en Algérie jusqu’à présent, où ils ont 
commencé à investir en 20ll. Seuls les investissements de 
la troisième étape ont été achevés. Tosyalı déclare que 
“La quatrième phase, qui sera constitué de deux différents 
modules avec des sommes de deux milliards de dollars, a 
été planifiée et les investissements ont été lancé”. 

 L’endettement de l’Algérie n’est pas élevé face aux inves-
tissements de cette grandeur. Tosyalı explique cette situa-
tion par le fait qu’ils utilisent un pourcentage très élevé de 
fonds propres. Sans distribuer leur profit jusqu’à présent, 
ils ont ajouté leur profit au capital. 

Tosyalı indique que la production d’acier en Algérie pas-
sera à 6,5 millions de tonnes pour la première étape et 
que leurs chiffres d’affaires atteindront les 4 milliards de 
dollars à la fin de 2021. Lorsque toutes les étapes seront 
terminées dans cinq ans, le montant total des investis-
sements atteindra les 6 milliards de dollars avec une ca-
pacité de production d’acier de 8 millions de tonnes et 
un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars. Seulement 
en Algérie ... A part la Turquie, la Serbie, le Sénégal et les 
deux autres pays dont il ne cite pas le nom...

Le chiffre d’affaires en Algérie, qui s’est élevé à 1,6 milliard 
de dollars l’année dernière, provient des rond à béton et 
des fils machine (barres de métal semi-finies en forme 
de bobine). “Lorsque l’investissement de la quatrième 
phase sera terminé, nous doublerons le chiffre d’affaires 
grâce à la production d’acier plat”, déclare Tosyalı. Il n’y 
en a pas pour l’instant, mais ils peuvent aussi exporter de 
l’Algérie vers la Turquie. Il affirme que quand la quatrième 
étape sera terminée, ils pourraient procurer l’acier dont ils 
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950 million $: Tosçelik’s share in total turnover 
in 2018 which was realized as 1,8 billion Dollars. En

950 millions de dollars: Part de Tosçelik dans 
le chiffre d’affaires total de 1,8 milliard USD en 2018.Fr



the USA is reducing the import from Turkey with 
customs duties, Africa is the new growth destina-

tion for iron & steel and pipe manufacturers. Furthermore, 
in a period in which China stands out in the world iron & 
steel production with a rate of 75 percent on the side of 
production from scrap and scrap prices increase, Africa is 
an attractive market for everyone, not only for Turkey. So is 
making production from ore… An expert in the iron & steel 
industry who has worked on top level positions in various 
companies (did not want his name disclosed) says that 
Fuat Tosyalı “prepares the transformation of the Turkish 
iron & steel industry with the steps he has taken” and 
adds: “We have to give him credit for making the biggest 
investment in the field of iron & steel and pipe in the recent 
years”.

Turkey’s biggest iron & steel company is Erdemir. The 
biggest of the private sector in terms of capacity is 
İçdaş. Çolakoğlu and Habaş are following... Tosyalı 
joined this league of giants later. As Fuat Tosyalı always 
tells, the 9 sqm shop in İskenderun, which belonged 
to his father Şerif Tosyalı and where he and his three 
siblings used to work before they went to school, was 
opened in 1952. Everything is based on this small shop 
that produced stove, stovepipes, stove buckets and 
bath water boilers. Three siblings founded Tosyalı Metal 
Ticaret in 1988. Founding date of Tosyalı Demir Çelik, 
which produces construction iron and brace clamps, is 
1993. Both in the field of iron & steel and in the field of 
pipe production by meeting 80% of the need for Trans 
Anatolia Natural Gas Pipeline Project (TANAP) in which 
they put “TANAP Badge on their chest”, they came from 
behind and settled among the biggest manufacturers. 
Now, they left all of them behind in total production and 
turnover numbers.

In fact, long-established iron & steel manufacturers are 
still “big”, but their production has stayed in the same 
volume for years and they do not make new investments 
other than capacity increase. The biggest in the field of 
pipe are Yücel Boru, Borusan Mannesmann, Erciyes, 
Ümran and they continue their operations by diversifying 
their products only in this field. With its flagship Tosçelik, 
Tosyalı started to produce pipe at first and then started 

ont besoin pour la production de tôle en Turquie à 
partir de la bas. La tôle, dont leurs rivaux ont be-

soin pour la production de tuyau en Turquie, est procuré 
par Erdemir, Çolakoglu et Habas. Ils importent également 
de la Russie et de l’Ukraine. Tosyalı produit déjà sa propre 
production de tôle en Turquie. L’approvisionnement de 
matières premières en Algérie, augmentera encore les 
marges bénéfices. 

Les pièces du jeu qu’a fondée Tosyalı, sont en train 
de se coller petit à petit. Quand le tableau sera termi-
né, ils exporteront des pays en Afrique où ils font de 
la production de minerai vers l’Algerie, puis de là ex-
porter des matières premières aux usines se trouvant 
en Turquie. Les entreprises de Tosyalı, qui sont intégré 
en lui-même en Turquie, vont également réaliser cette 
opération à l’échelle mondiale pour obtenir un avantage 
concurrentiel énorme. Pourquoi personne ne l’a pas 
déjà fait? Par exemple, pourquoi aujourd’hui il n’existe 
pas d’autre investisseur Turc en Algérie, qui semble très 
attrayant en termes d’investissement dans l’acier. Il y a 
d’autres investisseurs mais pas des Turcs. Par exemple, 
une entreprise avec un capital provenant du Qatar a 
également beaucoup investi. Cependant, Tosyalı a une 
part de marché très élevée dans le pays. De plus, les 
étrangers ne sont plus autorisés à investir en Algérie 
sans le partenariat de l’État. C’est pourquoi, la structure 
de l’actionnariat est de 49% à 51% dans les investisse-
ments des Qatariens. Donc, ils ne sont pas aussi avan-
tageux que Tosyalı. Dans les nouveaux pays où Tosyalı 
investira, il n’existe pas de production de fer à grande 
échelle.

En fait, comme le marché européen a rétréci et comme 
les Etats-Unis ont diminuer les importations en prove-
nance de Turquie avec des taxes de douane, l’Afrique est 
devenue la nouvelle voie de croissance pour les fabricants 
de fer, d’acier et de tuyaux. De plus, comme la Chine se 
démarque avec un pourcentage de 75% de production de 
fer et d’acier provenant des ferrailles et qu’il fait grimper 
les prix de la ferraille a augmenté, l’Afrique est un mar-
ché attrayant pour tout le monde, pas seulement pour la 
Turquie. La production à partir de minerai l’est ainsi... Un 
ancien employé de sidérurgie qui a travaillé dans de nom-
breuses entreprises de haut niveau (qui ne souhaite pas 
que son nom soit sité) dit que Fuat Tosyalı “a accéléré la 
transformation de l’industrie sidérurgique Turque avec les 
pas qu’il a fait”. “Il dit qu’il faut reconnaitre qu’il a fait le 
plus gros investissement de ces dernières années dans la 
production de fer, d’acier et de tuyau.”

Erdemir est la plus grande entreprise sidérurgique en 
Turquie. İçdaş est le plus important en termes de capacité 
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6200 km: The flight range of Fuat Tosyalı’s Dassault 
Falcon 2000 S private jet on which he travels to Algeria 
and different countries in Africa each week.

En

6 mille 200 km: La distance que parcourt l’avions 
privés Dassault Falcon 2000 S de Fuat Tosyalı qui se 
rend en Algérie et dans d’autres pays chaque semaine.
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to produce flat steel for their own needs with a 1 
billion Dollars investment in Osmaniye. Tosyalı 

says they had no other way than making this investment: 
“Everyone saw this as a trade, but it was the only way for 
me… If I didn’t establish that facility, my growth would 
have topped. When we made the investment decision, 
Erdemir was our only source of raw material and it was 
in the stage of privatization. Our monthly consumption 
reached 50 thousand tons (it is 250 thousand tons today). 
You cannot buy that much steel each month. You have to 
wait in front of the manufacturers. You cannot grow.”

Tosyalı got over this “threshold of leaping” by making a 
bold decision. They preferred growing and making invest-
ment. Then, they diversified their products on both the flat 
steel and pipe sides. There is no other company oper-
ating in both sectors at the same time. Neither is there a 
company that makes an investment of that scale outside 
of Turkey… Only Borusan Mannesmann started to pro-
duce spiral pipe in Spain in 2007 with an investment in the 
amount of 16 million Dollars. Tosyalı is not slowing down. 
On the contrary, the momentum that they got will facili-
tate further growth. Because their profitability and cash 
production are increasing. For example, they made an 
investment last year in Turkey in the amount of 200 mil-
lion Dollars, most of which was for the port in İskenderun. 
However, their total and short term debts did not increase 
and as Tosyalı says there was a decrease (short-term).

Making an investment in Algeria was a bold mode and 
Tosyalı started to reap its fruits. One of the experts in the 
sector who does not want his name to be disclosed says 
that Algeria had come to the table of other iron & steel 
company owners before. However, various risks and un-
certainties caused these files to be put on the shelves. He 
says; “It was required both to have a great support and to 
take risk for making such an investment.”

Tosyalı took that risk in Algeria. He also tells that they went 
to the country many times in 2011 before starting the in-
vestment and they struggled very hard until they started 
investment. At last, the opening in 2014, where 100 lambs 

dans le secteur privé. Çolakoğlu et Habaş suivent... 
Tosyalı a rejoint la ligue des géants plus tard. 

Comme le dit tout le temps Fuat Tosyalı, il a commencé à 
travailler avec ses trois frères dans la boutique de 9 mètres 
carrés de son père Şerif Tosyalı se trouvant à İskenderun 
et qui a ouvert ses portes en 1952. A la base, il y avait une 
petite boutique qui produisait des chaudières à eau utilisées 
dans les seaux et les salles de bains avec des poêles et des 
tuyaux. Tosyalı Metal Ticaret a été fondée en 1988 par trois 
frères. Tosyalı Demir Çelik, produisant des ronds à béton et 
des cornières, a été fondé en 1993. Il s’est placé parmi les 
plus grands producteurs en venant de derrière concernant 
la production de tuyau dans le secteur de fer et d’acier en 
répondant à 80% du besoin du projet de gazoduc transa-
natolien (TANAP) avec laquelle il a mérité “la médaille de 
TANAP”. Maintenant elle a dépassé tous ses adversaires 
avec ses chiffres de production et de chiffre d’affaires totaux.

En fait, les premiers et de fer anciens producteurs sont en-
core des “grands” producteur. Mais ils n’ont pas fait de nou-
veau investissement en dehors de l’augmentation de capa-
cité et la production est resté au même volume depuis des 
années. Les sociétés comme Yücel Boru, Borusan Mannes-
mann, Erciyes, Ümran, les plus importants dans le secteur 
de tuyau, continuent de mener leurs activités uniquement 
en diversifiant leurs produits dans ce domaine. Tosyalı a 
commencé à produire des tubes avec TOSÇELİK, puis 
s’est lancé dans la production d’acier plat répondant à ses 
propres besoins en investissant 1 milliard de dollars à Os-
maniye. Tosyalı affirme qu’il n’avait pas d’autre choix que de 
faire cet investissement: “Tout le monde considérait cet af-
faire comme un commerce. Mon seul choix... Était de mettre 
en place cette installation, sinon je n’allais pas grandir. Car 
lorsque nous avons pris la décision d’investissement, Erde-
mir était notre seule source en matières premières et il était 
en phase de privatisation. Notre consommation mensuelle 
avait atteint les 50 milles tonnes d’acier plat (aujourd’hui 250 
milles tonnes). Vous ne pouvez pas acheter autant d’acier 
chaque mois. Vous devez attendre devant les fabricants 
constamment. Vous ne pouvez pas grandir. ”

Tosyalı a dépassé ce “seuil de rebond” en prenant une 
décision audacieuse. Il a choisi de s’agrandir et d’inves-
tir. Ensuite, ils ont diversifié leurs produits d’acier plat et 
de tuyauterie. Il n’y a pas d’autre société qui exerce ses 
activités dans les deux secteurs. Pas d’autre non plus à 
faire des investissements dans cette taille en dehors de la 
Turquie... Seulement Borusan Mannesmann a commencé 
à produire des tuyaux spiraux en Espagne en 2007 avec 
un investissement de 16 millions de dollars. Tosyalı n’a 
pas perdu de sa vitesse. Au contraire, la vitesse qu’ils 
ont atteint, facilitera leur prochaine croissance. Car leur 
rentabilité et leur production en espèces augmentent. Par 
exemple, ils ont fait 200 millions de dollars d’investisse-
ment l’année dernière dont une grande partie pour le port 
d’Iskenderun en Turquie. Cependant, les dettes totales et 
à court terme de la société n’ont pas augmenté. Comme 
Tosyalı l’a déclaré, les dettes ont diminué (à court terme).

Investir en Algérie était également une étape audacieuse 
et Tosyalı a commencé à en récolter les fruits. Un ancien 
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were served as cooked as whole according to the 
country’s traditions, was made by President Recep 

Tayyip Erdoğan (he was Prime Minister back then) and 
Algeria’s President Abdulaziz Buteflika (now he is strug-
gling with medical problems and it is said that his medical 
condition is serious). Impressed by the size of the facility 
and investment, while Buteflika was taking Tosyalı’s word 
for expanding their investments during this opening, Pres-
ident Erdoğan was asking if “those facilities were bigger 
than the ones in Osmaniye”. The health of Buteflika, who 
is 81 years old, is not suitable for participating in the elec-
tions again and he already told that he would not partic-
ipate in the elections, but after the escalating reactions, 
he was requested to resign by the Chief of General Staff 
Ahmed Gaed Salah while the FORBES was in printing.

Fuat Tosyalı is not commenting about this, but he does not 
seem concerned either. He only says: “Three prime minis-
ters and seven ministers changed after we started invest-
ment. We are industrialists, business people. It is our job to 
produce, we have nothing to do with politics. We are look-
ing forward focusing on producing.” Nevertheless, it is ob-
vious that making investment in Africa is not like investing 
in developed countries. The continent has been witnessing 
bloody civil wars for years. Although it names countries, 
“democracy” is not an established regime in the Africa 
continent, border wars still continue. Briefly, it is certain 
that both geographical and political risks are high on this 
continent. Exactly for this reason, “Braveheart” is writing on 
the cover. Tosyalı realized one of the biggest direct invest-
ments in Algeria which comes out of Turkey. He might have 
been contended with the size he has achieved in Turkey or 
Algeria. For that reason, he says; “To be sincere, creating 
a successful piece of work by making what is never dared 
or never done excites me. For me, these investments have 
a meaning beyond their commercial aspects.”

Now, he is getting ready to write new stories in different 
countries in Africa. “A new story from scratch... Think, 
there is electricity, water, raw materials, customers, con-
sumers, social life, social opportunities and labor. Every-
body can do that. We will do the hard one!”.

employé du secteur, qui ne veut pas que son nom 
soit cité, affirme que d’autres grandes sociétés 
sidérurgiques ont aussi voulu faire des investis-

sements en Algérie. Cependant, les différents risques et 
incertitudes ont conduit à la mise de coté de ces projets. 
“Pour faire un tel investissement il fallait un grand soutien 
et prendre les risques“, a-t-il déclaré.

Tosyalı a pris ces risques en Algérie. Déjà avant de faire 
l’investissement lui-même, en 20ll, ils ont fait des allers 
et retours à plusieurs reprises dans le pays jusqu’à ce 
qu’ils commencent à investir et qu’ils ont beaucoup tra-
vaillé. Enfin, l’inauguration a été fait en présence du pré-
sident Recep Tayyip Erdoğan (alors premier ministre) et 
du président algérien Abdulaziz Buteflika (qui souffre en 
ce moment de problèmes de santé et qui est dans un 
état grave) en 2014 avec la préparation de 100 agneaux 
cuisinés selon les coutumes du pays. Buteflika a été tou-
ché par la taille de l’installation et de l’investissement. İl 
a demandé la promesse à ce que Tosyalı étend ses in-
vestissements lors de cette ouverture. Le président de la 
république Erdoğan a affirmé que ces installations sont 
plus grandes que celles d’Osmaniye. La santé de Bute-
flika, âgé de 81 ans, ne permet pas sa réélection. Il avait 
déjà annoncé qu’il ne participerait pas aux élections. Mais 
suite à la réaction croissante, il a été invité par le chef de 
l’état-major Ahmed Gaed Salah à démissionner lorsque le 
magasin FORBES allait publier l’article.

Fuat Tosyalı ne fait pas beaucoup de commentaires à 
ce sujet, mais il ne semble pas inquiet non plus. “Quand 
nous avons commencé à investir, il y a trois premiers mi-
nistres et sept ministres qui ont changé. Nous sommes 
des industriels, des hommes d’affaires. Nous n’avons 
pas à affaires avec la politique. Nous nous concentrons 
sur la production“, dit-il. Néanmoins, il est clair qu’inves-
tir en Afrique ne ressemble pas à investir dans les pays 
développés. Le continent est le théâtre de guerres civiles 
sanglantes depuis des années. Même si le nom de “dé-
mocratie” est donné aux pays, ce n’est pas une forme 
de gouvernement sur le continent africain, la guerre sur 
les frontières continue. En résumé, il est certain que les 
risques géographiques et politiques sont plus élevés sur 
ce continent. C’est exactement pour cela que sur la cou-
verture s’est écris “Cœur Brave“. Tosyalı a réalisé l’un 
des plus importants investissements directs en Algérie 
en provenance de Turquie. Il pourrait se contenter de la 
grandeur qu’elle a atteint en Turquie ou en Algérie. “Fran-
chement, je suis très heureux de trouver un travail réussi 
qui n’a jamais été osé et qui n’a jamais été fait. Pour moi, 
ces investissements ont plus qu’une dimension commer-
ciale“, dit-il. C’est pourquoi...

Il se prépare maintenant à écrire de nouvelles histoires 
dans d’autres pays d’Afrique. “Une nouvelle histoire en 
commençant de zéro... Pensez un peu il y a l’électricité, 
l’eau, les matières premières, le client, le consomma-
teur, la vie sociale, les opportunités sociales et la main-
d’œuvre. Tout le monde peut faire ça. Nous allons faire 
le plus dur!”

En
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Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 1

Referans No : 83752967 Rek.E.($) : 23,33 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 23,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Akşam Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 83772618 Rek.E.($) : 7928,33 Tiraj : 103888
Periyod : Günlük STxCM : 118,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 311664 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 83780678 Rek.E.($) : 320,00 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 20,00 Sayfa : 1/2
Erişim : 164478 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 10
Referans No : 83780678 Rek.E.($) : 320,00 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 35,28 Sayfa : 2/2
Erişim : 164478 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Milliyet Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 83783188 Rek.E.($) : 5243,06 Tiraj : 128752
Periyod : Günlük STxCM : 41,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 386256 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 03.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 83798088 Rek.E.($) : 143,72 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 110,56 Sayfa : 1/3
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 03.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 83798088 Rek.E.($) : 143,72 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 245,00 Sayfa : 2/3
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 03.01.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 83798088 Rek.E.($) : 143,72 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 140,83 Sayfa : 3/3
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 83844955 Rek.E.($) : 320,00 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 20,00 Sayfa : 1/1
Erişim : 164478 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Karar Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 83838037 Rek.E.($) : 21,39 Tiraj : 52361
Periyod : Günlük STxCM : 21,39 Sayfa : 1/1
Erişim : 104722 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Posta Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 83776661 Rek.E.($) : 5213,61 Tiraj : 212097
Periyod : Günlük STxCM : 38,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 636291 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 03.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 83817112 Rek.E.($) : 42,25 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 32,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Karar Yayın Tarihi : 03.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 83805187 Rek.E.($) : 5,56 Tiraj : 52361
Periyod : Günlük STxCM : 5,56 Sayfa : 1/1
Erişim : 104722 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yeni Doğu Gazetesi

Yayın Adı : Yeni Doğu Gazetesi Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 83840649 Rek.E.($) : 264,17 Tiraj : 700
Periyod : Haftada Altı STxCM : 264,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 3500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Yenigün (İzmir) Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 83832878 Rek.E.($) : 69,17 Tiraj : 9500
Periyod : Günlük STxCM : 23,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 28500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Prime Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 18
Referans No : 84194059 Rek.E.($) : 152,78 Tiraj : 10000
Periyod : Aylık STxCM : 30,56 Sayfa : 1/1
Erişim : 40000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Demir Çelik Store Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 68
Referans No : 84572727 Rek.E.($) : 333,50 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 185,28 Sayfa : 1/2
Erişim : 30000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Demir Çelik Store Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 70
Referans No : 84572727 Rek.E.($) : 333,50 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 180,56 Sayfa : 2/2
Erişim : 30000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link
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--

Yayın Adı : Özyurt Gazetesi Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 83847625 Rek.E.($) : 198,25 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 152,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 3000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 7

Referans No : 83834084 Rek.E.($) : 6,94 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 6,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Ek Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 254
Referans No : 83824339 Rek.E.($) : 7328,06 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 198,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 219304 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Star Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 83838735 Rek.E.($) : 11672,50 Tiraj : 101358
Periyod : Günlük STxCM : 134,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 304074 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

FORBES "TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EN BÜYÜK ZİHİNLERİ'Nİ ÖDÜLLENDİRDİ
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Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 16
Referans No : 83640867 Rek.E.($) : 18844,44 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 147,22 Sayfa : 1/28
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 24
Referans No : 83640867 Rek.E.($) : 18844,44 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 151,39 Sayfa : 7/28
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hürriyet Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 83781092 Rek.E.($) : 4264,17 Tiraj : 280836
Periyod : Günlük STxCM : 35,83 Sayfa : 1/1
Erişim : 842508 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Star Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 83775399 Rek.E.($) : 1764,17 Tiraj : 101358
Periyod : Günlük STxCM : 20,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 304074 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Türkiye Yayın Tarihi : 02.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 83771884 Rek.E.($) : 1166,67 Tiraj : 125463
Periyod : Günlük STxCM : 19,44 Sayfa : 1/1
Erişim : 376389 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Kadirli Postası

Yayın Adı : Kadirli Postası Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 83853958 Rek.E.($) : 163,61 Tiraj : 600
Periyod : Haftada Altı STxCM : 163,61 Sayfa : 1/1
Erişim : 3000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Altınözü Haber

Yayın Adı : Altınözü Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 Küpür Sayfa : 2
Referans No : 84367371 Rek.E.($) : 31,94 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 31,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 2500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Türkiye İmsad Dergi Yayın Tarihi : 01.12.2018 Küpür Sayfa : 24
Referans No : 84266760 Rek.E.($) : 166,94 Tiraj : 5000
Periyod : İki Aylık STxCM : 166,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 5000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 22.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84383437 Rek.E.($) : 6,86 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 5,28 Sayfa : 1/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 22.01.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 84383437 Rek.E.($) : 6,86 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 76,11 Sayfa : 2/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Metalsan Yayın Tarihi : 01.01.2019 Küpür Sayfa : 18
Referans No : 84371219 Rek.E.($) : 625,00 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 208,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 7500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Akşam Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 83838831 Rek.E.($) : 4373,61 Tiraj : 103888
Periyod : Günlük STxCM : 65,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 311664 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Yeni Şafak Yayın Tarihi : 04.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 83838960 Rek.E.($) : 4066,67 Tiraj : 111622
Periyod : Günlük STxCM : 33,89 Sayfa : 1/1
Erişim : 334866 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link



TOSYALI

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 19
Referans No : 84539927 Rek.E.($) : 20408,89 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 158,89 Sayfa : 3/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 19
Referans No : 84539927 Rek.E.($) : 20408,89 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 158,89 Sayfa : 3/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 15
Referans No : 84539927 Rek.E.($) : 20408,89 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 161,39 Sayfa : 1/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 14
Referans No : 84539927 Rek.E.($) : 20408,89 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 159,44 Sayfa : 4/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Forbes Türkiye Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 17
Referans No : 84539927 Rek.E.($) : 20408,89 Tiraj : 15000
Periyod : Aylık STxCM : 156,94 Sayfa : 5/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Harper s Bazaar Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 174
Referans No : 84540643 Rek.E.($) : 15080,00 Tiraj : 13711
Periyod : Aylık STxCM : 193,33 Sayfa : 1/2
Erişim : 68555 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Harper s Bazaar Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 174
Referans No : 84540643 Rek.E.($) : 15080,00 Tiraj : 13711
Periyod : Aylık STxCM : 193,33 Sayfa : 1/2
Erişim : 68555 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Harper s Bazaar Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 174
Referans No : 84540643 Rek.E.($) : 15080,00 Tiraj : 13711
Periyod : Aylık STxCM : 193,33 Sayfa : 1/2
Erişim : 68555 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Harper s Bazaar Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 175
Referans No : 84540643 Rek.E.($) : 15080,00 Tiraj : 13711
Periyod : Aylık STxCM : 193,06 Sayfa : 2/2
Erişim : 68555 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Ekonomist Yayın Tarihi : 10.03.2019 Küpür Sayfa : 13
Referans No : 85723330 Rek.E.($) : 19638,89 Tiraj : 15000
Periyod : Haftalık STxCM : 183,89 Sayfa : 2/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Ekonomist Yayın Tarihi : 10.03.2019 Küpür Sayfa : 12
Referans No : 85723330 Rek.E.($) : 19638,89 Tiraj : 15000
Periyod : Haftalık STxCM : 196,39 Sayfa : 1/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Ekonomist Yayın Tarihi : 10.03.2019 Küpür Sayfa : 14
Referans No : 85723330 Rek.E.($) : 19638,89 Tiraj : 15000
Periyod : Haftalık STxCM : 171,94 Sayfa : 3/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Ekonomist Yayın Tarihi : 10.03.2019 Küpür Sayfa : 15
Referans No : 85723330 Rek.E.($) : 19638,89 Tiraj : 15000
Periyod : Haftalık STxCM : 155,00 Sayfa : 4/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Ekonomist Yayın Tarihi : 10.03.2019 Küpür Sayfa : 19
Referans No : 85723330 Rek.E.($) : 19638,89 Tiraj : 15000
Periyod : Haftalık STxCM : 169,17 Sayfa : 8/8
Erişim : 75000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Atav Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84990038 Rek.E.($) : 8,03 Tiraj : 1000
Periyod : Haftalık STxCM : 9,72 Sayfa : 2/2
Erişim : 2000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hürriyet Çukurova Yayın Tarihi : 13.02.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 85026558 Rek.E.($) : 782,53 Tiraj : 42000
Periyod : Günlük STxCM : 54,72 Sayfa : 1/1
Erişim : 168000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 84346633 Rek.E.($) : 28,89 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 145,28 Sayfa : 2/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 19.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 84289535 Rek.E.($) : 42,25 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 32,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 10
Referans No : 84311953 Rek.E.($) : 138,67 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 106,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 84971440 Rek.E.($) : 30,28 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 48,61 Sayfa : 2/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 19.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 84289535 Rek.E.($) : 42,25 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 32,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 07.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84825374 Rek.E.($) : 37,56 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 28,89 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 07.02.2019 Küpür Sayfa : 2
Referans No : 84825374 Rek.E.($) : 37,56 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 96,94 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84346633 Rek.E.($) : 28,89 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 28,89 Sayfa : 1/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Osmaniye Sabır
Gazetesi

Yayın Tarihi : 14.01.2019 Küpür Sayfa : 2

Referans No : 84124875 Rek.E.($) : 28,89 Tiraj : 500
Periyod : Haftalık STxCM : 28,89 Sayfa : 1/1
Erişim : 1500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Dünya Sektör

Yayın Adı : Dünya Sektör Yayın Tarihi : 28.01.2019 Küpür Sayfa : 16
Referans No : 84534635 Rek.E.($) : 173,06 Tiraj : 54826
Periyod : Düzensiz STxCM : 173,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 274130 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 13.02.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 85023366 Rek.E.($) : 138,33 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 138,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 19.02.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 85172329 Rek.E.($) : 17,33 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 81,39 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 11.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84033260 Rek.E.($) : 41,67 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 41,67 Sayfa : 1/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 11.01.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 84033260 Rek.E.($) : 41,67 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 81,94 Sayfa : 2/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI

--

Yayın Adı : İnşaat Sanayi Yayın Tarihi : 01.11.2018 Küpür Sayfa : 34
Referans No : 84997510 Rek.E.($) : 172,22 Tiraj : 5000
Periyod : İki Aylık STxCM : 172,22 Sayfa : 1/4
Erişim : 5000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İnşaat Sanayi Yayın Tarihi : 01.11.2018 Küpür Sayfa : 36
Referans No : 84997510 Rek.E.($) : 172,22 Tiraj : 5000
Periyod : İki Aylık STxCM : 170,83 Sayfa : 3/4
Erişim : 5000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84967483 Rek.E.($) : 39,72 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 30,56 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84967483 Rek.E.($) : 39,72 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 97,22 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hasret Gazetesi
(Osmaniye)

Yayın Tarihi : 15.01.2019 Küpür Sayfa : 3

Referans No : 84152369 Rek.E.($) : 41,08 Tiraj : 1000
Periyod : Günlük STxCM : 24,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 2000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84989717 Rek.E.($) : 27,81 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 21,39 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 12.01.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 84077771 Rek.E.($) : 55,83 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 55,83 Sayfa : 1/1
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 12.03.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 85770293 Rek.E.($) : 37,92 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 29,17 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 12.03.2019 Küpür Sayfa : 2
Referans No : 85770293 Rek.E.($) : 37,92 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 172,50 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84971440 Rek.E.($) : 30,28 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 30,28 Sayfa : 1/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : The Brand Age Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 10
Referans No : 84681300 Rek.E.($) : 525,22 Tiraj : 10000
Periyod : Aylık STxCM : 45,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 40000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : The Brand Age Yayın Tarihi : 01.02.2019 Küpür Sayfa : 10
Referans No : 84681300 Rek.E.($) : 525,22 Tiraj : 10000
Periyod : Aylık STxCM : 45,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 40000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 13.03.2019 Küpür Sayfa : 7

Referans No : 85819105 Rek.E.($) : 13,61 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 13,61 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 20.02.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 85253641 Rek.E.($) : 37,92 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 29,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Elde Demokrasi

Yayın Adı : Elde Demokrasi Yayın Tarihi : 05.03.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 85584200 Rek.E.($) : 21,67 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 73,06 Sayfa : 2/2
Erişim : 500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI

--

Zonguldak Çınar
Gazetesi

Yayın Adı : Zonguldak Çınar
Gazetesi

Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 1

Referans No : 86193955 Rek.E.($) : 12,22 Tiraj : 200
Periyod : Haftalık STxCM : 12,22 Sayfa : 1/2
Erişim : 200 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Zonguldak Çınar
Gazetesi

Yayın Adı : Zonguldak Çınar
Gazetesi

Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 7

Referans No : 86193955 Rek.E.($) : 12,22 Tiraj : 200
Periyod : Haftalık STxCM : 13,33 Sayfa : 2/2
Erişim : 200 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 05.01.2019 Küpür Sayfa : 8

Referans No : 83883676 Rek.E.($) : 37,78 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 37,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hatay İnternet Tv
Rapor Tarihi : 11.01.2019
Link : http://www.hatayinternettv.com/hatay/tosyali-holding-her-zaman-emniyetin-yaninda/99600

Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linki/uBQIwlVFaw1w72Vyjry3pA2/?v=2&s=&b=&isH=1

--

Yayın Adı : Hatay İnternet Tv
Rapor Tarihi : 11.01.2019
Link : http://www.hatayinternettv.com/hatay/tosyali-holding-her-zaman-emniyetin-yaninda/99600

Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linki/uBQIwlVFaw1w72Vyjry3pA2/?v=2&s=&b=&isH=1

--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 19.01.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 84289535 Rek.E.($) : 42,25 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 32,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Devrek Postası Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 86182163 Rek.E.($) : 27,50 Tiraj : 1000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 27,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 3000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Zafer Gazetesi (Hatay) Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 84978851 Rek.E.($) : 15,89 Tiraj : 1000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 12,22 Sayfa : 1/1
Erişim : 2000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Şaşmaz Gazetesi Yayın Tarihi : 13.02.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 85020475 Rek.E.($) : 21,67 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 16,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Sabah Yayın Tarihi : 17.01.2019 Küpür Sayfa : 9
Referans No : 84215370 Rek.E.($) : 696,11 Tiraj : 296679
Periyod : Günlük STxCM : 193,06 Sayfa : 2/2
Erişim : 890037 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Sabah Yayın Tarihi : 17.01.2019 Küpür Sayfa : 9
Referans No : 84215370 Rek.E.($) : 696,11 Tiraj : 296679
Periyod : Günlük STxCM : 193,06 Sayfa : 2/2
Erişim : 890037 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Sabah Yayın Tarihi : 17.01.2019 Küpür Sayfa : 9
Referans No : 84215370 Rek.E.($) : 696,11 Tiraj : 296679
Periyod : Günlük STxCM : 193,06 Sayfa : 2/2
Erişim : 890037 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link



--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84311936 Rek.E.($) : 214,14 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 164,72 Sayfa : 1/4
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84311936 Rek.E.($) : 214,14 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 261,94 Sayfa : 2/4
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 84311936 Rek.E.($) : 214,14 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 268,33 Sayfa : 3/4
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 84311936 Rek.E.($) : 214,14 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 277,22 Sayfa : 4/4
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

FATİH TOSYALI 
KİMDİR?

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 14.02.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 85033221 Rek.E.($) : 191,75 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 147,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 23.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84376245 Rek.E.($) : 174,78 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 134,44 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 12.03.2019 Küpür Sayfa : 2
Referans No : 85774004 Rek.E.($) : 48,06 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 48,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84311933 Rek.E.($) : 37,19 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 28,61 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 21.01.2019 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 84311933 Rek.E.($) : 37,19 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 285,28 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 23.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84376253 Rek.E.($) : 198,97 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 153,06 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 23.01.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 84376253 Rek.E.($) : 198,97 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 264,72 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hatay Ekspres Yayın Tarihi : 14.02.2019 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 85043713 Rek.E.($) : 41,17 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 31,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 22.01.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84347536 Rek.E.($) : 98,33 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 98,33 Sayfa : 1/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 22.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84347536 Rek.E.($) : 98,33 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 324,44 Sayfa : 2/2
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 23.01.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84376245 Rek.E.($) : 174,78 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 134,44 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 06.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84835681 Rek.E.($) : 2,89 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 2,22 Sayfa : 1/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 06.02.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 84835681 Rek.E.($) : 2,89 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 89,72 Sayfa : 2/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 13.02.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 85010123 Rek.E.($) : 168,64 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 129,72 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 07.03.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 85674438 Rek.E.($) : 10,83 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 8,33 Sayfa : 1/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 07.03.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 85674438 Rek.E.($) : 10,83 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 42,50 Sayfa : 2/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 07.03.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 85674438 Rek.E.($) : 10,83 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 42,50 Sayfa : 2/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



TOSYALI

Arzulanan Hizmetleri tek tek "kazandıracağız"



--

Yayın Adı : Türkiye Adana Yayın Tarihi : 17.03.2019 Küpür Sayfa : 20
Referans No : 85930840 Rek.E.($) : 6681,67 Tiraj : 14555
Periyod : Günlük STxCM : 351,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 43665 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 86163988 Rek.E.($) : 104,00 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 80,00 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 86163988 Rek.E.($) : 104,00 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 256,11 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 26.03.2019 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 86195533 Rek.E.($) : 52,36 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 40,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Güncel Olay Gazetesi Yayın Tarihi : 27.03.2019 Küpür Sayfa : 2
Referans No : 86237734 Rek.E.($) : 35,83 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 35,83 Sayfa : 1/1
Erişim : 1500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Atav Yayın Tarihi : 12.02.2019 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 84990041 Rek.E.($) : 11,33 Tiraj : 1000
Periyod : Haftalık STxCM : 6,67 Sayfa : 1/2
Erişim : 2000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 07.03.2019 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 85655150 Rek.E.($) : 332,94 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 256,11 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link
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