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Üniversite-Sanayi iş birliğine dayanan Türkiye 
İnovasyon Haftası gerçekleştirildi.
İnoSuit Programı Sertifika Töreninde İnoSuit 
Programı katılım sertifikası TOSÇELİK Profil ve 
Sac End. A.Ş. şirketi adına TOSYALI Holding 
Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürü M. Çetin 
Mutluay’a, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Orhan 
Sabuncu tarafından takdim edildi. 

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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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.

TOSYALI Iron Steel Industry 
Algérie Tesislerinde, 8 ay gibi 
rekor bir sürede günlük üretim 
rakamı 7 bin 700 tona ulaştı.
Dünyanın en büyük DRI 
modülünün de devreye 
alındığı TOSYALI Algérie 
Üretim Tesisleri, 4 milyon ton 
sıvı çelik kapasitesiyle bugün 
Cezayir’in en büyük çelik üreticisi 
konumunda.

İskenderun Teknik Üniversitesi’nin 
Teknoversite Günleri’nde öğrenci-
lerle deneyimlerini paylaşan TOS-
YALI Holding İcra Kurulu Üyesi, 
DEİK Türkiye Japonya İş Konseyi 
Başkanı, Osmaniye OSB Yö-
netm Kurulu Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı, hidrojen enerjisiyle çalışan 
araç yapımı projesi için sponsorluk 
sözleşmesini imzaladı

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi’nin düzenlediği 
18. Uluslararası İşletmecilik 
Kongresi’nde TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye 
Varlık Fonu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 
üniversitenin Fahri Doktora 
unvanına sahip Fuat Tosyalı 
“Küresel Ticaret Savaşları 
Ortamında Türkiye’nin Global 
Çelik Üreticisi TOSYALI Holding’in 
Dünü Bugünü Yarını” başlıklı bir 
sunum yaptı.

Cezayir’in ekonomik ve sosyal 
yaşamına değer katan TOSYALI 
Algérie, sektörün en zor 
pazarlarından, Amerika Birleşik 
Devletleri pazarına başarılı 
bir giriş yaparak ilk ihracatını 
gerçekleştirdi.
TOSYALI Algérie’nin yıl sonu 
ihracat hedefi 150.000 ton olarak 
öngörülüyor.
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Fuat TOSYALI

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı

Değerli dostlarımız, sevgili çalışanlarımız, 
tüm paydaşlarımız ve iş ortaklarımız;

Tosyalı Holding için yine önemli ve ülkemize değer 
katmak adına yaptığımız çalışmalarla dolu bir dönem 
geçirdik. Dergimizde her dönem bu gelişmeleri, demir 
çelik sektöründeki kararlı ilerleyişimizi ve çalışanlarımı-
zın katkılarıyla başardıklarımızı sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Küresel arenadaki yerimizi sağlamlaştırmak ve reka-
bet gücümüzü yükseltmek için oluşturduğumuz nitelikli 
ve katma değerli üretimle yatırım stratejimizin meyvelerini 
verdiğini gönül rahatlığıyla açıklayabilirim.

Grup olarak, geçen yıl Cezayir’de, dünyanın en bü-
yük ölçekli “Doğrudan İndirgenmiş Demir” (DRI) tesisini 
işletmeye almıştık. Ana enerji kaynağı olarak doğalgazın 
kullanıldığı, demir cevherinin doğrudan indirgenmesi 
ile elde edilen DRI üretiminde, 8 ay gibi kısa bir süre 
içerisinde, 7.700 ton/gün üretim hacmine ulaştık. Bu 
performansın dünyada pek sık rastlanmayan “rekor” 
seviyelerden olduğunu belirtmek isterim.

Bu başarıya ek olarak, Tosyalı Iron Steel Industry Al-
gérie üretim tesislerimiz, 4 milyon ton sıvı çelik kapasite-
siyle bugün Cezayir’in en büyük çelik üreticisi konumuna 
geldi. Bu alanda Cezayir’in ihracatını ikâme etmeyi başar-
dığımız gibi, ülkeyi artık bu alanda ihracatçı konumuna 
getiriyoruz. Cezayir tesislerimizden gerçekleştireceğimiz 
ihracat hedefimizi, işletmeye alınacak liman ve konveyör 
bandının sağlayacağı lojistik imkânlarla, 2020 yılında 600 
bin ton/yıl olarak belirledik. Orta uzun vadede ise toplam 
üretim kapasitemizi 8 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. 
Sizlerle gurur duyarak paylaştığım bu rakamlar, içinde 
bulunduğumuz her coğrafyada istihdama, ekonomiye 
ve ihracata sağladığımız önemli katkıların göstergesidir.

Hedeflerimize ulaşmak için attığımız adımlar bunun-
la da sınırlı değil. Ülkemizde ve küresel pazarda, ham 
maddeden nihai boru üretimine kadar aynı çatı altında 
yapılanmış tek şirket olmayı sürdürüyoruz. Ancak bizi 
farklılaştıran asıl konu, yüksek üretim hacmimiz değil! 
Yıllar öncesinde öngördüğümüz üzere, küresel ticaret 
savaşlarında hızlanan bir sürece girdik. Hem küresel 
pazarda hem de kendi sektörümüzde artık değişim, 
dönüşüm ve gelişim çok daha hızlı yaşanıyor. Bu da, 

Endüstri 4.0 süreciyle birlikte sanayide, Ar-Ge çalışma-
larının, yenilikçi teknolojilerin ve inovatif uygulamaların 
hiç olmadığı kadar önem kazanacağını açıkça ortaya 
koyuyor.

Tüm bu dönüşümü, demir çelik üreticisi ve Türkiye’nin 
lider sanayi kuruluşlarından biri olarak dikkatlice takip 
ettiğimizi, bu kapsamdaki tüm hazırlıkları tamamladığımızı 
söyleyebilirim. Global gelişmelerin tamamına hakimiz; 
önemli yatırım yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızla birlikte 
yenilikçi uygulamaları ve inovatif teknolojiyi üretim hat-
larımıza taşımaya devam ediyoruz.

Üretimin yanı sıra yatırım stratejilerimizde de, yeni 
dünya trendlerini göz önünde bulunduruyoruz. Son yıllar-
da rüzgarın küreselleşme trendinin aksi yönünde estiğini 
ve “yerinde üretim, yerinde satış” politikasının öne geçe-
ceğini gözlemlemiştik. Afrika’da ilkini Cezayir’de gerçek-
leştirdiğimiz yatırımımız, bu öngörünün bir sonucu oldu. 
Şimdi bu yatırım hamlesini, Senegal ile devam ettirmek 
için kolları sıvadık. Bu ülkede de, çevremizde oluşacak 
KOBİ ve girişimcilik kümelenmesiyle önemli bir farklılık 
yaratacağımızdan şüphemiz bulunmuyor. Hedefimizde 
diğer Batı Afrika ülkeleri de bulunuyor.

Bu yatırım hamleleri ve üretim gücümüzle, Türkiye’nin 
ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 5 şirketimizle birden yer 
aldığımızı, “Global Türk Şirketleri” listesinde ise Cezayir 
yatırımımızla 4’üncü sırada konumlandığımızı buradan 
mutlulukla açıklamak isterim.

Çünkü biz Türkiye’nin şirketiyiz ve ülkemizin bayra-
ğını farklı kıtalarda, gururla dalgalandırmak diğer tüm 
hedeflerimizden önce geliyor. Bu nedenle yaptığımız her 
yatırımın, attığımız her adımın, Tosyalı Holding kadar, 
dünya demir çelik pazarında daha da önemli bir konu-
ma gelebilecek ülkemizi de yakından ilgilendirdiğine 
inanıyoruz.

Bu sebeple diyoruz ki, ülkemiz için, sektörümüz için 
ve geleceğimiz için yapacak çok işimiz var! Bu yolda 
emeği geçen tüm yöneticilerimize, her kademesinde 
katkısı olan çalışanlarımıza, bize değer katan iş ortak-
larımızın her birine, Tosyalı Ailesi adına tek tek teşekkür 
ederim.

Herkese sevgi ve saygılarımla…
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La fierté de la Turquie dans l'acier de construction

Yapısal çelikte Türkiye’nin gururu
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TOSYALI Algérie’den 
Dünya Üretim Rekoru
TOSYALI Holding bünyesinde, Cezayir’de üçüncü fazı devreye giren TOSYALI Algérie 
üretim tesisleri, sadece 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı. 
Dünyanın en büyük DRI (Doğrudan İndirgenmiş Demir) modülünün de devreye 
alındığı TOSYALI Algérie tesislerinde günlük üretim rakamı 7 bin 700 tona ulaştı.
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Dünyanın En Büyük DRI Modülünün de Devreye 
Alındığı TOSYALI Algérie, 8 Ayda 7.700 Ton/Gün 
Üretimiyle Rekor Kırdı

TOSYALI Holding’in, Cezayir’de 
üçüncü fazını devreye aldığı TOSYALI 
Algérie Tesislerinde, sadece 8 ay için-
de önemli bir dünya üretim rekoru 
kırıldı.

Dünyanın en büyük DRI modü-
lünün de devreye alındığı TOSYALI 
Algérie Tesislerinde günlük üretim 
rakamı 7 bin 700 tona ulaştı.

Dünyanın 3 farklı kıtasında 20’nin 
üzerinde tesisle üretime devam eden 
TOSYALI Holding, yüksek teknolojili 
çelik ürünlerinde Türkiye’nin dışa ba-

ğımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
TOSYALI Holding’in Kuzey Afrika’daki 
Cezayir tesislerinde üçüncü faz yatırımı 
geçen yıl devreye alınmıştı.

2025 HEDEFİ: DÜNYADA 
İLK 50 ARASINA GİRMEK
Sekiz ay gibi kısa bir sürede, 

kendi kategorisinde dünya rekoru 
kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
vurgulayan TOSYALI Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Bu üretim rakamı, ülkemize daha 
fazla değer katmak adına koyduğu-
muz hedeflere inançla ve kararlılıkla 

yürüdüğümüzün en büyük kanıtı-
dır. Ülkemizde ve yurt dışında ham 
maddeden nihai boru üretimine ka-
dar aynı çatı altında yapılanmış tek 
şirketiz. Yurt dışındaki yatırımlarımızla 
Türkiye’nin demir çelik sektöründeki 
gücünü küresel arenada da hissedi-
lebilir şekilde ortaya koyuyoruz. 

TOSYALI Iron Steel Industry 
Algérie, 4 milyon ton sıvı çelik kapa-
sitesiyle bugün Cezayir’in en büyük 
çelik üreticisi konumunda. Sadece 
bu yıl 150 bin ton ihracat yapmayı 
planlıyoruz; 2020’de ise işletmeye 

TOSYALI’DAN DÜNYA ÜRETİM REKORU!

alınacak liman ve konveyör bandının 
oluşturacağı lojistik imkanlar saye-
sinde, bu rakamın yıllık 600 bin ton 
seviyesine çıkarılmasını hedefliyo-
ruz. Sırf bu rakamlar bile içinde bu-
lunduğumuz her coğrafyanın istih-
dam, ekonomi ve ihracatına önemli 
katkı sağladığımızın göstergesidir.” 
diye konuştu.

CEZAYİR’İN EN BÜYÜĞÜ 
500 milyon dolar ödenmiş serma-

yesi ve 1 milyar 200 milyon doları aşan 
öz kaynağıyla Cezayir’in en büyük sa-
nayi kuruluşu konumundaki TOSYALI 
Algérie, Cezayir’in bu alandaki ithalatını 
ikame etmekle kalmayıp, ihracatçı ko-
numuna getirdi. TOSYALI Algérie’de 
4. faz için de kollar sıvanmış durumda. 

Tamamlandığında 4.5 milyon tonu en-
tegre maden tesisinden olmak üzere, 
6 milyon ton yassı ve uzun mamul ka-
pasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek 
TOSYALI Algérie için gerçekleşecek 
toplam yatırım 6 milyar doları aşacak. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam üretim 
kapasitesinin 8 milyon tonu, cironun 
ise 5 milyar doları aşması planlanıyor.

TOSYALI ALGERIE
Türkiye’de ve yurt dışında ham maddeden 

nihai boru üretimine kadar aynı çatı 

altında yapılanan tek şirket konumundaki 

TOSYALI Holding, 3 kıtadaki yatırımları ve 

üretim faaliyetleri ile ülkemizin demir çelik 

sektöründeki gücünü küresel 
arenada da gösteriyor.

TOSYALI Algerie’nin bu yıl 150 bin ton 

olarak belirlenen ihracat rakamı 2020 

yılında 600 bin tona çıkarılacak.

Tesis 4. fazın tamamlanmasıyla 4.5 milyon 

tonu entegre maden tesisinden olmak 

üzere, 6 milyon ton yassı ve uzun mamul 

kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek 

ve toplam yatırım miktarı 6 milyar doları 

aşacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 

üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, cironun 

ise 5 milyar doları aşması planlanıyor.
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TOSYALI Algérie Afrika’da 
Tarih Yazıyor

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük sanayi tesisi yatırımı olan TOSYALI Algérie, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat ile bir ilke imza attı.
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TOSYALI ALGÉRIE AFRIKA’DA TARIH YAZIYOR

ABD Teksas Eyaleti Huston Li-
manına gerçekleştirilen 60 bin ton 
inşaat demiri yüklemesi ve sevkiyatı 
başarı ile tamamlandı.

YÜKSEK STANDARTLARDA 
ÜRETİM
Dünya demir çelik sektöründe 

talep görebilmek için gerekli olan 
nitelikli üretim ve yüksek “kalite, 
paketleme, markalama” vb. stan-
dartları en üst seviyede tutan TOS-
YALI Algérie, hedeflerini de yüksek 
tutarak, ilk ihracatını başarıyla ger-
çekleştirdi. 

Ürün kalitesi ve sevkiyatta gös-
terdiği özenle ABD pazarında kısa 
sürede yer edinen TOSYALI Algérie, 
nitelikli ürün çeşidiyle de pazar payı-
nı arttıracağını gösteriyor.

Yıl sonu ihracat hedefini 150.000 
ton olarak belirleyen TOSYALI 
Algérie, yeni yatırımları ve kullandığı 
yenilikçi üretim teknolojisi ile dünya 
demir çelik pazarında söz sahibi 
olmayı sürdürüyor.

FUAT TOSYALI: TÜRKİYE’NİN
GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ
Türkiye’nin demir çelik sektörün-

deki gücünü küresel arenada da 
ortaya koyduklarını kaydeden TOS-
YALI Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Iron Steel 
Industry Algérie, 4 milyon ton sıvı 
çelik kapasitesiyle Cezayir’in en bü-
yük çelik üreticisi konumunda. Bu yıl 
150 bin ton ihracat planlıyoruz. 2020 
hedefimiz ise ihracatımızı 600 bin 
ton/yıl seviyesine çıkarmak.” dedi.

Cezayir’de üçüncü fazı devreye giren TOSYALI Iron 
Steel Industry Algérie, 8 ay içinde günlük üretimde 7 bin 
700 tona ulaşarak bir rekora imza atarken, Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat ile de Cezayir 
devletinin ilk ihracat operasyonuna imza atarak tarihe geç-
menin gururunu yaşadı.

Üretime başladığı günden bu yana Cezayir’in eko-
nomik ve sosyal yaşamına büyük değer katan TOSYALI 
Algérie, sektörün en zor pazarlarından, Amerika Birleşik 
Devletleri pazarına başarılı bir giriş yaparak ilk ihracatını 
gerçekleştirdi.

TOSYALI Algérie’nin ABD’ye Gerçekleştirdiği 
İhracat Cezayir’in de İlk İhracatı Oldu
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FUAT TOSYALI’NIN İLGİ 
ÇEKEN KONUŞMASI
Osmaniye Korkut Ata Üniversi-

tesi ev sahipliğinde, İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
tarafından gerçekleştirilen 18. Ulus-
lararası İşletmecilik Kongresi’nde, 
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tos-

yalı, TOSYALI Holding’in dününü, 
bugününü ve yarınını ele alan zen-
gin içerikli sunumla konukların ve 
öğrencilerin ilgisini çekti. 

TOSYALI Holding’e armağan 
edilmek üzere Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi kulüplerinden 
IARES Kulübü öğrencileri tarafın-
dan %80’i yerli malzemeyle üre-

tilen ‘Güneş Enerjili Ata Oto’nun 
anahtarı Fuat Tosyalı’ya teslim 
edildi. 

Tören, üniversitenin 15 Tem-
muz Şehitler Amfisi’nde yapıldı.

DEĞİŞİMİN RİTMİ 
ÇOK DAHA HIZLI OLACAK
18. Uluslararası İşletmecilik 

BAŞARIYA YOLCULUK: 
Küresel Ticaret Savaşları Ortamında 
Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi 
TOSYALI Holding’in, Dünü Bugünü Yarını

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik 
Kongresi’nin açılışına katılan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Varlık Fonu 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda üniversitenin Fahri Doktora unvanına sahip 
Fuat Tosyalı “Küresel Ticaret Savaşları Ortamında Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi 
TOSYALI Holding’in Dünü Bugünü Yarını” başlıklı bir sunum yaptı. 

Fuat Tosyalı: 2006 yılında ilk yatırım için Osmaniye’ye geldiğimizde, bölgede çelik üretimi bilinmiyor, 
özellikle tekstil ağırlıklı olmak üzere, gıda ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden yer fıstığı işleme 
tesisleri ve buna dayalı yan sanayi vardı. Çok zor bir ortamda, düşünün ki Amerika’da son yüz yılın 
krizi başlamış, birçok bankanın battığı, Türk ekonomisine teğet mi geçti tartışmalarının olduğu, 
%10 küçüldüğümüz bir dönemde Osmaniye’ye, Türk özel sektörünün ilk çelik yatırımını yaptık. 
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Osmaniye Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 40‘a yakın şirket bizimle 
doğrudan alışveriş içerisinde. 
Kimisi bize satıyor, kimisi bizden 
alıyor farklı bir ürüne çeviriyor ve 
buradan da 100’den fazla ülkeye 
ihracat yapıyor. 

Tabii burada yapmış olduğu-
muz yatırımlar hem ülkemizde bir 
örnek oldu hem de dünya da bir-
çok farklı ülkeye örnek teşkil ettik.” 
dedi.

YERİNDE ÜRETİM, 
YERİNDE SATIŞ
TOSYALI Holding Yönetim Ku-

rulu Başkanı Fuat Tosyalı, “2010 
yılından sonra özellikle Ameri-

ka’nın yaşadığı büyük krizden 
sonra bankacılık sisteminin dünya-
ya pompaladığı ucuz ve bol para 
politikasıyla dünya ekonomileri 
göreceli bir rahatlamaya girdi. 

Ancak 2012 yılına gelindiğinde 
globalleşme çok farklı etkenleri 
beraberinde getirdi. 

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİNE 
HÂKİM OLAN ÇİN İSTİLA 
EDERCESİNE SATIŞ 
YAPIYOR
Düşünün ki bir Çin, Türkiye’nin 

yıllık çelik üretimi kadar yıllık 
üretim artışı sağlıyor. 2015 yılına 
geldiğimizde ise yıllık dünya çelik 
ihtiyacı olan 1,5 milyar ton çeliği 

Kongresi’nin açılışına katılan TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Varlık Fonu 
A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda üni-
versitenin Fahri Doktorasına sahip Fuat Tosyalı, 
“Küresel Ticaret Savaşları Ortamında Türkiye’nin 
Global Çelik Üreticisi TOSYALI’nın, Dünü Bugü-
nü Yarını” başlıklı bir sunum yaptı. 

Fuat Tosyalı, “İnsanlık tarihi boyunca ortaya 
konan buluşların tamamından daha fazlası son 
elli yılda ortaya çıkmış. Bugünkü ticaret savaşları 
ortamında ve bundan sonraki dönemde de de-
ğişim, dönüşüm ve gelişimin ritmi çok daha hızlı 
olacak. 

Endüstri 4.0, iletişimin ve teknolojinin robot-
laşmasının getirdiği etki ile işletmeler çok daha 
hızlı bir değişim ve dönüşüme girecek. Biz bu 
gelişmelerin tamamını en ileri düzeyde uygu-
luyoruz. Sadece son gelişmeleri değil bundan 
sonraki olası gelişmeleri de dikkate alarak de-
ğerlendirme yapıyoruz.” dedi. 

EN ZOR KOŞULLARDA 
YATIRIMA DEVAM ETTİK
Tosyalı, “2006 yılında ilk yatırım için Osmani-

ye’ye geldiğimizde, bölgede çelik üretimi bilin-
miyor, özellikle tekstil ağırlıklı olmak üzere, gıda 
ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden yer fıstığı 
işleme tesisleri ve buna dayalı yan sanayi vardı. 
Çok zor bir ortamda, düşünün ki Amerika’da son 
yüz yılın krizi başlamış, birçok bankanın battığı, 
Türk ekonomisine teğet mi geçti tartışmaları-
nın olduğu, %10 küçüldüğümüz bir dönemde 
Osmaniye’ye, Türk özel sektörünün ilk çelik ya-
tırımını yaptık. Osmaniye’de sanayi çeşitlendi.” 
dedi.

MUAZZAM BİR SANAYİ 
KÜMELENMESİ OLDU
Fuat Tosyalı, “Konuşma başlığında küresel 

ticaret savaşları gölgesinde TOSYALI Holding’in 
dünü bugünü yarını derken 60 yıl öncesinin 
değil, daha şurada 10 yıl 15 yıl öncesinden bah-
sediyoruz. O günlerde eksi büyümelerin olduğu 
bir dönemde yapmış olduğumuz yatırım 2010 yılı 
şubat ayında üretime başladı. 

Şunu iftiharla söylüyoruz ki, etrafımızda mu-
azzam bir sanayi kümelenmesi oluştu. Bugün 

BAŞARIYA YOLCULUK

Fuat Tosyalı: Şunu iftiharla söylüyoruz 
ki, etrafımızda muazzam bir sanayi 

kümelenmesi oluştu. Bugün Osmaniye 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 40‘a yakın 

şirket bizimle doğrudan alışveriş içerisinde. 
Kimisi bize satıyor, kimisi bizden alıyor 
farklı bir ürüne çeviriyor ve buradan da 

100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Fuat Tosyalı: Düşünün ki bir Çin, 
Türkiye’nin yıllık çelik üretimi 

kadar yıllık üretim artışı sağlıyor. 
2015 yılına geldiğimizde ise yıllık 

dünya çelik ihtiyacı olan 1,5 milyar 
ton çeliği Çin tek başına üretir 

hale geldi. Dünyada üretilen 
çeliğin 3’te 2’si Çin tarafından 
üretilince tüm dünyaya istila 
şeklinde çelik satışı başladı.
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Çin tek başına üretir hale geldi. 
Dünyada üretilen çeliğin 3’te 2’si 
Çin tarafından üretilince tüm dün-
yaya istila şeklinde çelik satışı 
başladı.” diyerek, şu açıklamayı 
yaptı;

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN 
EN BÜYÜK YATIRIMI
“Bizler TOSYALI Holding olarak 

globalleşmenin bir gün son bula-
cağı öngörümüzle yerinde üretim 
yerinde satış politikasını gündeme 
aldık ve bu doğrultuda yatırım ya-
pıyoruz. 

Afrika’nın en büyük sanayi ku-
ruluşu ve Türk özel sektörünün de 
yurt dışındaki en büyük demir çelik 
yatırımı olan TOSYALI Algérie’yi 
üretime aldık. Yıllık 4 milyon ton 
çelik üretip, Afrika Kıtası’nda Türk 
özel sektörünün en büyük yatırımı-
na imza attık. Bu tesis Türkiye’nin 
yurt dışındaki özel en büyük tesisi 
olma özelliğini taşıyor. 

Bu politikaya uygun olarak yap-
tığımız çalışmalarla kısa bir süre 
sonra Afrika’nın 3 ayrı ülkesinde 
daha yatırımlarımıza başlıyoruz.”

BİLİMSEL İLKELERLE 
YOLA ÇIKMALIYIZ
OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat 

Türk ise, “Mimarisi, müştemilatı, 
Öğrenci Yaşam Merkezi, spor te-
sisleri ile öğrencilerine, çalışanları-
na ve Osmaniye halkına sunduğu 
imkânlarıyla Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi olarak Osmaniye’ye 
ve taşıdığı isme yakışır bir üniver-
site olma gayretindeyiz.” dedi. 

Osmaniye Valisi Ömer 
Faruk Coşkun ise, “Küresel 
ekonomik krizin tüm dünyayı 

etkilediği günümüzde işletmecilik çalışmalarının 
bilimsel ilkelere göre profesyonel bir anlayışla 
yapılmasının zorunlu hale geldiği kaçınılmaz bir 
gerçektir.” dedi. 

Plaket töreninde TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu A.Ş. üyesi ve üniversitenin Fahri Doktora 
unvanına sahip Fuat Tosyalı, Ata Oto’yu 

hazırlayan IARES Kulübü Danışmanı Öğretim 
Üyesi Dr. Müslüm Demir’e plaket takdim etti. 

Fuat Tosyalı’ya ise Ata Oto’nun üç boyutlu 
maketi protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sunum sonrasında Rektör Prof. Dr. Murat 
Türk, protokol üyeleri ve IARES Kulübü Danış-
manı Öğretim Üyesi Dr.  Müslüm Demir, Kulüp 
Başkanı İsa Şahin ve kulüp üyeleri Ata Oto’nun 
üç boyutlu maketini takdim ettikten sonra 15 
Temmuz Şehitler Amfisi dışında kurulan alanda 
Ata Oto teslim töreni yapıldı. 

Plaket töreninde TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 

Türkiye Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu A.Ş. üyesi ve üniversitenin 

Fahri Doktora unvanına sahip 
Fuat Tosyalı, Ata Oto’yu hazırlayan 

IARES Kulübü Danışmanı 
Öğretim Üyesi Dr. Müslüm 
Demir’e plaket takdim etti. 
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ATA OTO’NUN TEST 
SÜRÜŞÜNÜ FUAT TOSYALI 
YAPTI
Ata Oto’nun teslim töreninde 

IARES Kulüp Danışmanı Öğretim 
Üyesi Dr. Müslüm Demir, protokol 
üyelerine Ata Oto ile ilgili bilgiler 
aktardı. Daha sonra protokol üye-
leri Ata Oto ile test sürüşü ger-
çekleştirdi. 

PROTOKOL VE İŞ 
DÜNYASININ YANI SIRA 
ULUSLARARASI AKADEMİK 
SAĞLANDI
Düzenlenen 18.Uluslararası İş-

letmecilik Kongresi’ne başta Os-
maniye Valisi Ömer Faruk Coşkun 

olmak üzere MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Ka-
rakaya, Osmaniye Garnizon Ko-
mutanı Topçu Albay Emin Yılmaz 
Sancaktar, YÖK Denetleme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Güler Alkan, 
Osmaniye Milletvekili Mücahit 
Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye 
Başkanı Kadir Kara, Jandarma 
Komutanı J. Albay Tamer Bilacan, 
TOSYALI Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı, Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu A.Ş. Üyesi Fuat Tosyalı, 
bölge üniversitelerinin rektörleri, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Burhan 
Torun, MHP Genel Başkan Baş-
danışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy, 
siyasi parti il başkanları, kongreye 

yurt dışından gelen konuşmacılar 
Prof. Dr. Mahbub Zaman (United 
Kingdom Hull University Business 
School), Prof. Dr. Carlos Pedro 
Ferreira (Portugal University of 
Porto), Ass. Prof. Dr. Tomasz We-
ierzchowski (Poland University of 
Euroregional Economy), Prof. Dr. 
Kishore Gopalakrishna Pillai (Uni-
ted Kingdom University of East 
Anglia Norwich Business School), 
ülkemizin farklı üniversitelerinden 
240 bildiri ile katılan akademis-
yenler, ilimiz iş adamları, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
üniversitenin akademisyenleri, 
idari personeli, öğrencileri ile Os-
maniyeliler katıldı.

BAŞARIYA YOLCULUK
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TOSYALI Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı: 

Bizde Hiç Durmak Yok! 
Her Gün Yeni Hedefler Yeni Zirveler 
Belirlenir ve Bunlara Doğru Yol Alınır

TOSYALI Holding İcra Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı, İskenderun 
Teknik Üniversitesinde düzenlenen 
Teknoversite Günleri’nde üniversite 
öğrencileriyle bir araya geldi.

Genç yaşta elde ettiği deneyim-
lerini, geleceğe yönelik planlarını ve 
önerilerini anlatan DEİK Türkiye Ja-
ponya İş Konseyi Başkanı, Karadağ 
Cumhuriyeti’nin Hatay, Osmaniye, 

Adana ve Mersin illerini kapsayan 
bölgenin Fahri Konsolosu ve Os-
maniye OSB Yönetm Kurulu Başkan 
Vekili görevlerini de yürüten Şerif 
Tosyalı, “Zaman çok hızlı ilerlerken 

teknoloji de hızla gelişiyor. Bu gelişmeye yetişe-
bilmek için herkesin de kendisini geliştirmesi ge-
rekiyor” diyerek, öğrencilere şöyle seslendi; “Boş 
zamanlarınızı düşünmeye, yeni şeyler bulmaya ve 
girişimciliğe harcayın. Girişimciliğin yaşı yoktur. 
Gençsiniz ve önünüzde yapacağınız birçok iş var. 
İnsanlara bir şey yapabileceğimizi kanıtlamanın en 
iyi yolu o işi başarmaktan geçer. İş, kişinin ayağına 
gelmez, sizin işi kovalamanız gerekiyor. Yarını nasıl 
karşılamak istiyorsak bugün ona göre hareket et-
meliyiz. Bugün ne yaptığın yarın ne yaşayacağının 
bir görüntüsüdür. Ne istediğinizi bilin ve şimdiden 
okul bittiğinde ne yapacağınıza karar verin. Hayal 
kırıklığına uğradığınızda daha iyi şeylerin olacağına 
inanın ve o yönde hareket edin. Kendinizde var 
olan üstün yeteneklerin farkına varın ve onları aktif 
olarak kullanın. Hayatınızda bazı farklılıklar yapın. 
Hayat bazen bitti dediğiniz yerde başlar. Yeter ki 
siz yorulmadan başarmak için çalışmaya gayret 
gösterin.”

Moderatörlüğünü İskenderun Teknik Üniversi-
tesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğ-
lu’nun yaptığı söyleşide TOSYALI Holding’in genç 
yüzü Şerif Tosyalı yoğun ilgi gördü. İş hayatındaki 
deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra başarıya 
odaklanmak ve gelecekle ilgili ipuçlarını da ko-
nuşmasında paylaşan Şerif Tosyalı; “İnanmak her 
şeyin başıdır. Her sabah kalktığınızda depar atarak 
koştuğunuz bir işiniz varsa her şeyi planlayabili-
yorsunuz. Önünüzde iyi örnekleriniz varsa üzerine 
daha fazla şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela be-
nim günüm sabah 6.30 da başlıyor. 7.30-08.00 
arası kesinlikle şirkette oluyorum. Sonra satıştaki 
arkadaşlarımızla bir önceki günü değerlendiriyo-
ruz. 9.30’da Satın Alma Müdürümüzle toplantımızı 
yaparız. Saat 10.30’da tüm Türkiye’ye TOSYALI 
Holding olarak ürünlerimizin fiyatları mesaj ve mail 
olarak geçilir. Sonrada kendi rutin işlerimize döne-
riz. Üretime bakarız. Her gün rekorlar kırarız. Bizde 
hiç durmak yok. Her gün yeni hedefler yeni zirveler 

TOSYALI Holding İcra Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı: 

Hayal kırıklığına uğradığınızda daha 
iyi şeylerin olacağına inanın 

ve o yönde hareket edin. 
Kendinizde var olan üstün 

yeteneklerin farkına varın 
ve onları aktif olarak kullanın. 

Hayatınızda bazı farklılıklar yapın. 
Hayat bazen bitti dediğiniz 

yerde başlar. 
Yeter ki siz yorulmadan 

başarmak için çalışmaya 
gayret gösterin.
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belirlenir ve bunlara doğru yol alınır. Her şeyin başı 
program ve bu programa sadık kalmaktır. İşimize 
koşarak gittiğimizden planlamayı da çok iyi yapa-
biliyoruz. ”

KENDİNİZE KİMİ ÖRNEK ALIRSINIZ?
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Şerif Tosya-

lı, ‘Kendinize kimi örnek alırsınız?’ sorusuna “Kendi-
me her zaman babam Fuat Tosyalı’yı örnek aldım. 
Kendisine çok minnettarım. Yurt içi ve yurt dışında 
önemli eğitimler almamı sağladı. Her zaman bilgi 
transferinde bulunuyor. Vizyoner olmayı, dünyaya 
açılımı babamdan öğrendim. Babalığını en iyi şekil-
de yerine getiriyor. Destekçim oldu. Bir de dedem 
Şerif Tosyalı ve amcalarım benim için çok özeldir. 
Bize dürüstlüğü ismini gururla taşıdığım dedem 
öğretmiştir. Dürüstlüğümüz tamamen onun bize 
çizmiş olduğu yoldan gelir. Amcalarımın bakış açı-
ları, globalleşmeye yönelik hedefleri ve yetenekleri 
gelişimime katkı sağlamıştır. Bundan sonrası için 
yani geleceğe yönelik belirlediğim hedeflerim var. 
Gelmek istediğim yeri biliyorum. Şirket olarak daha 
da dünyaya açılmak hedeflerimin üst sıralarında... 
Artılarımı ve eksilerimi biliyorum. Eksilerimi düzelt-
meye gayret ediyorum. Hepsi bir süreç.”

HEDEF: DÜNYA ÇAPINDA FİNANSAL 
DATALARI KABUL GÖREN BİR ŞİRKET
OLMAK
Çelik sektöründeki büyük oyunculardan biri 

olarak belli strateji ve belli programlarla büyüyen, 
yürüyen bir şirket olduklarını da belirten Tosyalı; 
“Stratejimizde olmayan hiçbir işe bakmıyoruz. Tos-
yalı da her şey strateji üzerine. Bu stratejilerden bir 
tanesi biz çelik sektöründe büyümeyi ilke edinmiş 
bir şirketiz. Büyük bir şirket olmanın yanında çok 
kârlı ve toplumuna da çok faydalı bir şirket olmak 
dünyanın en prestijli şirketleri arasına adımızı yaz-
dırmak istiyoruz. Dünyada prestijli şirket derken, 

dünya finansal sisteminde finansal 
dataları tercih edilen firmalardan 
birisi olmak istiyoruz. Uzun soluklu 
bir iş. Belli değerlerimizi uzun vade-
de insanlara açmak istiyoruz. Bunun 
yanında katma değerli çelik üretim 
tarafında hâlâ yurt dışındaki onlarca 
firmayla görüşmelerimiz devam edi-
yor. Bu noktada da stratejik kararlar 
vermeye çalışıyoruz. Sonuçta şunu 
bir kez daha vurgulamak istiyorum 
ki, hedefimiz daha da büyümek. 
Ama bu büyümeyi yaparken dünya-
nın en büyüğü olmak için değil en 
kârlı ve topluma en faydalı şirket ola-
bilmektir. Büyüme stratejilerimiz bu 
yönde oluşturuluyor” diye konuştu.

“Tosyalı gibi bir ailenin evladı ol-
masaydınız kendinizi nerede görmek 

isterdiniz?” sorusuna ise Şerif Tos-
yalı, şu cevabı verdi; “Bu soruyu 
kendime ben de birçok kez sordum. 
Sanırım eğitimini de gördüğüm, 
çok sevdiğim finans dünyasında bir 
yerde olurdum. Gerçekten ekonomi, 
finans merak duyduğum bir alandır. 
Üniversitede eğitimimi bu yönde 
tamamladım. Daha sonra bir büyük 
şirketin kurumsal finans tarafında 
çalıştım. Şirketlerin bilançolarını, hal-
ka açılma süreçlerini yakinen takip 
ettim. Başlangıç noktam kesinlikle 
finans alanında olurdu. Sonrasında 
rüzgâr beni nereye götürürdü bilemi-
yorum. Ancak inanıyorum ki ölme-
den önce demir çelik sektörünün bir 
yerinde mutlaka olurdum diye düşü-
nüyorum. Bu kadar dinamik bir yapı-
nın olduğu alandan hakikaten farklı 

bir alana çıkamıyorsunuz. Demir 
çelik ve finans olmak üzere kendimi 
kesinlikle bu iki alanda bulurdum.”

TOSYALI, HİDROJEN 
ENERJİLİ ARAÇ PROJESİNE 
SPONSOR OLDU
Bu arada etkinlikte İskenderun 

Teknik Üniversitesi, Hidrojen Tekno-
lojileri Öğrenci Topluluğu temsilcileri 
hidrojen enerjisiyle çalışan araç 
yapımı projesi için Şerif Tosyalı’dan 
destek istediler. Öğrencilerin spon-
sorluk sözleşmesini imzalamasının 
ve aracın maketinin hediye edil-
mesinin ardından Tosyalı; “Bize ne 
görev düşüyorsa elimizden gelen 
desteği vermeye hazırız.” cümlesine 
salonda bulunanlar tarafından alkış-
larla karşılık verildi.
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Japon Uluslararası İş Birliği Ban-
kası (JBIC) Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Bölge Sorumlusu Masayuki 
Tanimoto da iki ülke için tarihi bir 
toplantıda bulunduklarını, bu top-
lantının stratejik bir öneme sahip 
olduğunu vurguladı.

BU SENE JAPONYA’DA 
‘TÜRKİYE YILI’ İLAN EDİLDİ
Bu iş birliğinin, geçmişinin 2 yıl 

öncesine dayandığını aktaran Ta-
nimoto, “Buna benzer iş birlikleri, 
diğer Avrupa ülkeleri ile de gerçek-
leşti. Özellikle İngiltere ile Afrika böl-
gesinde çeşitli iş birlikleri yapılıyor. 
Bu sene Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ 
ilan edildi. Afrika’da altyapı projeleri-
ni teşvik için Türk inşaat firmalarının 
yönlendirilmesi gerekiyor. Ağustos 
ayında özel sektör katılımcılarının 
da yer alacağı ve Afrika’da potan-
siyel iş imkanlarının konuşulacağı 
Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma 
Konferansı (TICAD) düzenlenecek. 
Konferansta, Afrika’nın yardımdan 
ziyade yatırıma ihtiyacı olduğu vur-
gulanacak. JPIC olarak İstanbul’da 
temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. 
Bu bizim 17. temsilcilik ofisimiz ola-
cak.” dedi.

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı Fa-
tih Volkan Kazova ise toplantının iki 
ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara 
ivme kazandıracağını söyledi. 

DEİK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Kazova, DEİK’in, 45 Afrika ülke-

sinde 50 meslektaş kuruluş ile bağ-
lantılı ikili iş konseyi mekanizması ile 
Türkiye-Afrika ticaretinin, ekonomik 
ve kültürel bağlarının güçlendirilme-
sinde önemli rol oynadığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti: 

“Son 15 yıl boyunca, Türkiye 
ile Afrika ülkeleri arasındaki siyasi 
güven sürekli olarak güçlendirildi. 
Türkiye, Afrika Kıtası’nda karşılıklı 
yarar ve ortak gelişme için stratejik 
ortaklığa yükseltilen güçlü bir iş bir-
liği yaptı. Türkiye, Afrika Birliği’nde 
gözlemci ülke statüsü kazandı ve 
2008’de bölgesel olmayan Afrika 
Kalkınma Bankası üyesi olarak ka-
bul edildi.” 

Türkiye ve Afrika’nın, karşılıklı ya-
rar sağladığı ticaret ve ekonomik iş 
birliklerine imza attığına işaret eden 
Kazova, “Türkiye’nin Afrika Kıtası’yla 
ticaret hacmi 2003 yılında 5,4 milyar 
dolar iken, bu rakam 2018’de 4 katı-
na çıkarak 21,5 milyar dolara ulaştı. 
Yine 2003 yılında, Türkiye’nin Afri-
ka’ya doğrudan yatırımı sadece 100 
milyon dolarken, 2018 yılında Tür-
kiye’nin doğrudan yaptığı 6 milyar 
dolar yatırımla yeni iş sahaları açıldı. 
Ayrıca Fas, Tunus, Mısır ve Morityus 
ile serbest ticaret anlaşmaları imza-
landı.” diye konuştu.

Kazova, Afrika Kıtası’nda Tür-
kiye’nin 2003 yılında imzaladığı 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması’nın 6 ülkede 
yürürlükte olduğunu, bugün ise bu 
anlaşmanın 25 ülke tarafından im-
zalanmış bulunduğunu bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Türk iş 
insanları olarak, Afrika’daki bilişim teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat ve otomotiv endüstrisi 
gibi sektörlerin cazip fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Şerif Tosyalı: 
Afrika Kıtası’ndaki 

cazip fırsatları 
değerlendirmek 

istiyoruz
Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nı geçen 
yıl İstanbul’da 500 üst düzey iş insanının katılımıyla 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şerif Tosyalı, 25. Türkiye-
Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın, 1 Kasım 2019’da 
Tokyo’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

TOSYALI Holding İcra Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı, DEİK’in düzen-
lediği Türkiye-Japonya Afrika’da İş 
Birliği ve İkili İş Görüşmeleri Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, DEİK’in, 
Türkiye’nin dış ticaret ve yatırım 
ilişkilerini yürütmekle görevli önde 
gelen kuruluşlardan biri olduğunu 
söyledi. 

Tosyalı, dünyanın ticaret sa-
vaşlarına tanık ettiğini belirterek, 
“Bu ekonomik konjonktür sırasında 
Türk-Japon dostluğu tesadüf değil-
dir. Biz her zaman yan yana olduk.” 
dedi.

Türkiye ve Japonya’nın yaralarını 
birlikte sardığını ifade eden Tosyalı, 
tarihsel ilişkiler göz önüne alındığın-
da Türkiye-Japonya iş birliğinin her 

zaman büyümeye devam edeceğini 
söyledi. 

Türkiye-Japonya İş Konseyi ola-
rak, iki ülke arasındaki ekonomik 
ve yatırım ilişkilerini teşvik ettiklerini 
ve özellikle Afrika Bölgesi’nde güç-
lü ortaklıklar kurmaya devam et-
mek için büyük motivasyona sahip 
olduklarını aktaran Tosyalı, şunları 
kaydetti; “Türkiye ve Japonya’nın, 
Afrika’da öne çıkan yatırımları 
var. Türkiye’nin 2018’de en az 6,5 
milyar dolar yatırımı varken, Ja-
ponya’nın en az 10 milyar dolarlık 
yatırımı var. Japonya, Asya-Afrika 
Büyüme Koridoru ile ortaklıklar 
kurma konusundaki istekliliğini 
göstermektedir. Biz de Türk iş in-
sanları olarak, Afrika’daki bilişim 

teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat 
ve otomotiv endüstrisi gibi sektör-
lerin cazip fırsatlarını değerlendir-
mek istiyoruz. Afrika’daki potansi-
yelin, bizim için sayıların ötesinde 
olduğuna inanıyoruz.”

JAPONYA’DA HALKLA 
İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 
YAPMALIYIZ
Şerif Tosyalı, Türkiye-Japonya 

İş Konseyi olarak belirledikleri he-
defleri şöyle sıraladı; “Her şeyden 
önce, Afrika Bölgesi’nde Japonya 
ile ortaklığın arttırılması amacıyla ko-
laylaştırıcı düzenlemelerin yapılması 
gerekiyor. Her iki ülkenin turizm 
bilincini karşılıklı olarak arttırmalı ve 
iki ülke vatandaşları arasında ortak 
kültürü teşvik etmeliyiz. Ortak yatı-
rımlarda kullanmak amacıyla Japon 
finansal fonları Türkiye’ye çekmeye 
yönelik çalışmaların yapılması ge-
rekiyor. Japonya’nın yüksek tekno-
lojisinin Türkiye’ye aktarılması için 
üst düzey toplantılar düzenlemeliyiz. 
İki taraflı ticaret ve turizm ilişkilerini 
güçlendirmek için Japonya’da halk-
la ilişkiler faaliyetleri yapmalıyız.”

Türkiye-Japonya İş Konseyi 
Ortak Toplantısı’nı geçen yıl İstan-
bul’da 500 üst düzey iş insanının 
katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatır-
latan Tosyalı, 25. Türkiye-Japonya 
İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın, 
1 Kasım 2019 tarihinde Tokyo’da 
gerçekleştirileceğini bildirdi.

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı 

Fatih Volkan Kazova:
Son 15 yıl boyunca, Türkiye, Afrika 
Kıtası’nda karşılıklı yarar ve ortak 

gelişme için stratejik ortaklığa 
yükseltilen güçlü bir iş birliği 

yaptı, Afrika Birliği’nde gözlemci 
ülke statüsü kazandı ve 2008’de 

bölgesel olmayan Afrika Kalkınma 
Bankası üyesi olarak kabul edildi
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ŞERİF TOSYALI, KURULU 
BİLGİLENDİRDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunmasının ardından Os-
maniye OSB Başkan Vekili Şerif 
Tosyalı yaptığı konuşmada, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Enerji yatırımının önemli bir geri 
dönüş sağladığına dikkat çeken 
Şerif Tosyalı, elektrik santrali baş-
ta olmak üzere Gümrük, 112 Acil 
İstasyonu, Jandarma binası gibi 
önemli hizmetleri OSB’ye kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti.

HEDEFLER
Osmaniye OSB’ye demir yolu ka-

zandırmayı hedeflediklerini belirten 
Şerif Tosyalı, yapılması planlanan 

OSB-demir yolu ve OSB-liman bağ-
lantı yolu ile birlikte yaşanan birçok 
lojistik dezavantajı çözüme kavuş-
turmak istediklerini söyledi.

Genel Kurulun sonunda konuş-
ma yapan Osmaniye Valisi Ömer 
Faruk Coşkun, Osmaniye OSB’nin 
sorunlarının çözümü için çalışma-
larını sürdüreceklerini belirterek, 
Valilik olarak, önemli bir görevi yeri-
ne getiren sanayicilerin her zaman 
yanında olmaya devam edecekleri-
ni ifade etti.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk 
Coşkun ve sanayiciler Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde hizmete 
giren, sanayicilerin spor yapabile-
cekleri Spor Salonu’nda inceleme-
lerde bulundu.

YENİ YÖNETİM KURULU
Genel Kurul’da yapılan seçimde 

yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu:

• Şerif Tosyalı (YK Başkan Vekili)
• Mustafa Baştuğ
• Abdullah İlbeyli
• Nejan Hatko
• Tamer Bilici
• Mustafa Güdül
• Onur Doğukarabek
• Nami Çetingök

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 5. Olağan 
Genel Kurul gerçekleştirildi.

Osmaniye OSB’nin Olağan Genel Kurulu’nda yapılan 
oylamada Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Başkan-
lığındaki Müteşebbis Heyetin devamına oy birliğiyle karar 
verilirken, Şerif Tosyalı, Mustafa Baştuğ, Abdullah İlbeyli, 
Nejan Hatko, Tamer Bilici, Mustafa Güdül, Onur Doğuka-
rabek, Nami Çetingök Yönetim Kuruluna seçildiler.

Bakanlık temsilcileriyle birlikte Divan Başkanlığını Tur-
gut Çalışkan yaparken, üyeliği Umut Deniz Kaya yaptı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  
5. Olağan Genel Kurulunda 
Şerif Tosyalı Güven Tazeledi

Osmaniye OSB Başkan 

Vekili Şerif Tosyalı, 

Genel Kurul’da söz alarak, bugüne 

dek yapmış oldukları hizmetlerden 

enerji yatırımının önemli bir geri dönüş 

sağladığına işaret ederek gerçekleştirdikleri 

elektrik santrali, gümrük, 112 Acil İstasyonu, 

Jandarma Binası gibi önemli hizmetleri 

OSB’ye kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti.

Tosyalı, önümüdeki dönemde öncelikli 

hedeflerinin OSB’ye demir yolu ve liman 

bağlantısı gibi hayati önem taşıyan, 

lojistik dezavantajları bertaraf edecek 

projeler olduğunu açıkladı.
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T ürk askerinin Albay Şükrü 
Kanadlı komutasında Hatay’a 
İskenderun’dan girişinin 81. 

Yıldönümü kutlamaları ile 5 Temmuz 
Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 
etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle 
başladı. Atatürk Anıt Alanı’nda 
toplanan protokol ve vatandaşlar 5 
Temmuz ‘Gurur Günü’ yürüyüşü 
gerçekleştirdi. Kortej yürüyüşünde 

İskenderunlular ellerinde Türk 
bayrakları ile protokolle birlikte 
adeta kenetlendi ve coşku içinde 
özlenen birlik ve beraberliği gösterdi. 
Yürüyüşe, TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye 
Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Fuat Tosyalı, Payas Kaymakamı 
ve İskenderun Kaymakam Vekili 
Polat Kara, İSTE Rektörü Prof. Dr. 

Türkay Dereli, İskenderun Belediye 
Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti 
Hatay Milletvekilleri Abdulkadir 
Özel, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram 
Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, 
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, 
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan 
Yavuz, Arsuz Belediye Başkanı Asaf 
Güven, Antakya Belediye Başkanı 

İzzettin Yılmaz, meclis üyeleri, siyasi 
partilerin temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşları, dernek, oda ve vakıfların 
temsilcileri, iş insanları, davetliler ve 
vatandaşlar katıldı. Mehteran takımı 
eşliğinde gençler, halk oyunları 
ekipleri, palyaçoların da katıldığı 
kortejde binlerce vatandaş ellerinde 
Türk bayraklarıyla bu büyük coşkuya 
ortak oldu. ■

GURUR YÜRÜYÜŞÜ! FUAT TOSYALI 
İYİLİĞE DEVAM EDİYOR! 

Capital Dergisi’nin bu 
yıl 7’nci kez hazırladığı 
“Türkiye’nin Gönlü 

Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 
1 sıra daha yükselerek 2. olan 
TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
2018’de 165 milyon lira olan 
bağış rakamını 2019’da 35 
milyon TL artırarak, 200 milyon 
lira bağış tutarıyla yine iyiliğin 
öncüsü oldu.

YOKSUNLUKLARI 
GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ
Tosyalı, “Farklı bölgelerde 
insanlarımızın sosyal, kültürel, 
sağlık ve manevi konularda 
eksiklerini tamamlayarak, 
yoksunlukları gidermeye 
çalışıyoruz. 

Çalışmalarımızı özellikle 
eğitim, sosyal yaşam ve sağlıkta 
odaklamaya devam edeceğiz.” 
diyor.

TOSYALI HOLDİNG, 
BAĞIŞLARIYLA BİR 
BASAMAK DAHA YÜKSELDİ
Devasa yatırımların dışında 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
de destek olmayı sürdüren 
hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı, 
Türkiye’nin gururu oldu.

Geçtiğimiz yıl 165 milyon lira 
olan bağış miktarına, bu yıl 35 
milyon lira sosyal sorumluluk 
yatırımı ekleyen, Türkiye’nin 
önemli hayırseverlerinden 
TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, her 
yıl istikrarlı bağışlarıyla takdir 
topluyor. 

BAĞIŞ MİKTARINI EN ÇOK 
ARTTIRAN KİŞİ
2018 gibi Türkiye ekonomisi 
açısından ‘zor’ olarak 
tanımlanan bir yılda sosyal 
sorumluluk projelerine ve 
bağışlarına devam eden, 
kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla bu araştırmanın 
ilk yılından itibaren listede yer 
alan ve Türkiye’nin en büyük 
bağışçısı konumunda olan 
hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı, 
2018’de bağış tutarını miktar 
bazında en çok arttıran kişi 
oldu. ■

TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’dan Ziyaret

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı Osmaniye Bele-
diye Başkanı Kadir Kara’yı makamın-

da ziyaret etti.

31 mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Os-
maniyelilerin oylarıyla yeniden seçilerek 
görevini sürdüren Kara ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. ■

Bu yıl 7’ncisi açıklanan 
“Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 

bir basamak daha yükselerek 2. olan 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı, yine iyiliğin öncüsü oldu.



Yenilenen TOSYALI ONLINE tamamen kullanıcı dostu ekranları ile tüm web tarayıcılarıyla 
uyumlu hale getirilirken, yeni responsive tasarımıyla da mobil ortam uyumluluğu özellikleri 
edindi.

TOSYALI Holding grup şirketle-
rinin, müşterileri ile arasındaki 
sanal limanı TOSYALI ONLINE 

yeniden tasarlanarak, iş ortaklarının 
ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verecek 
şekilde son teknoloji yazılımlarla 
yeniden doğdu. 

SEKTÖRDE BİR İLK 
“B2B” SİSTEMİ
TOSYALI Online üzerinden iş ortak-
larının ulaşabileceği başlıca özellikler:

• Cari Hesap Bilgileri
• Bekleyen Sipariş Bilgileri
• Ürün Sevk bilgileri
• Ödeme Planı Bilgileri
• Yüklemedeki Araç Takibi
• Kredi Kartı İle Ödeme İşlemleri
• Stok Listeleri
• Fiyat Listeleri
• Liman Faaliyet Bilgileri

Sitede bu özelliklerin yanı sıra şika-
yet, talep, öneri bildirim gibi menüler 
de yer alıyor. 

Demir çelik sektörünün ilk B2B sis-
temi unvanına sahip olan TOSYALI 
Online yenilenen arayüzü sayesinde 
iş ortakları grafik ve analizlerle de 
yardımcı oluyor.

Günümüzde Endüstri 4.0 olarak 
adlandırılan 4. Sanayi Devrimi ka-
rakteristiklerini içeren TOSYALI 
Online üzerinde nesnelerin interneti 
(IOT-Internet Of Things) teknolojisi 
de yer alıyor. 

Bu teknoloji ile TOSYALI Holding 
grup şirketleri kantarlarında tartımı 
yapılan araçların yükledikleri yüke 
ait Mill-Test sertifikaları anlık olarak 
oluşturuluyor. 

Ürünlerin her birinin fiziksel ve 
kimyasal test bilgileri, metal element 
değerleri anlık olarak iş ortaklarına 
sunuluyor.

TOSYALI Holding’in yurt içi ve yurt 
dışı tüm grup şirketlerine, 25 kişilik 

dev kadrosuyla yazılım ve donanım 
desteği veren TOSYALI Holding Bilgi 
Sistemleri birimi tarafından gelişti-
rilen sistemin TOSYALI Holding İş 
ortaklarına tanıtımı, Ramazan ayı 
boyunca, Yazılım Geliştirme Depart-
manı Şefi Bilgisayar Mühendisi Öz-
han Ergen tarafından yapıldı. 

2006 yılından bu yana TOSYALI 
Holding Bilgi Sistemleri’nde görevli 
Yazılım Geliştirme Departmanı Şefi 
Özhan Ergen, iş ortakları ile organize 
edilen iftar yemeği buluşmalarında 
TOSYALI Online Sistemi hakkında 
sunumlarda bulundu. ■

TOSYALI ONLINE ZİRVEDE
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ORTAK PAYDAMIZ 
İSKENDERUN

İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih 
Tosyalı, geleceğin İskenderun’unu hep 
birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Fuat Tosyalı, aynı zamanda kardeşi olan 
İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tos-
yalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile 
getiren Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, 
“Kentimizi iş adamlarımızla, odalarımızla, 
sendikalarımızla, muhtarlarımızla birlikte 
yöneteceğiz. Herkesin görüşlerine düşün-
celerine saygılıyız. İskenderun’un gelişmesi 
ve kalkınması noktasında her türlü öneriye 
açığız. Her yatırım ve hizmette mutlaka 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile irtibatlı, iş 
birliği ve dayanışma içerisinde ve fikir alış-
verişinde olacağız.” dedi.

Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı “Birlikte 
ve dayanışma içerisinde bu şehrin men-
faatleri doğrultusunda çalışacağız. Ortak 
paydamız İskenderun’dur” diyerek, Türkiye 
Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Fuat Tosyalı’ya ziyaretinden ötürü teşekkür 
etti. ■

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, 

İskenderun Belediye Başkanı 
M. Fatih Tosyalı’yı makamında 

ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.

ATEŞ: “TOSÇELİK GURUR 
KAYNAĞIMIZ”

2018 yılı itibarıyla Türkiy’nin 
ihracatının yüzde 44,5’ini 
gerçekleştiren İSO 500 firma-

ları arasında Akdeniz İhracatçılar 
Birlikleri’ne (AKİB) üye olan 88 
firma yer aldı.  

1968 yılnda “00 büyük sanayi 
kuruluşu ile başlayan ve geliş-
tirilerek yıllar içerisinde sektör 
için en değerli verileri oluşturan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırması sektöre ışık 
tutmaya devam ediyor. 

TOSÇELİK Profil ve Sac En-
düstrisi A.Ş.listede 20. sırada yer 
alıyor. 

İlk 500’e giren AKİB üyesi ihra-
catçıları kutlayan AKİB Koordi-
natör Başkanı A. Uğur Ateş, Tür-
kiye’nin 500 sanayi devinin içinde 
yer alan 88 firmanın AKİB’i ve 
bölgeyi gururlandırdığını dile 
getirdi. 

İhracatın bu ülkenin can damarı 
olduğunun altını çizen Ateş, “Fir-
malarımızın başarı tablolarında 
yer aldığını görmek, tüm ihracat-
çılarımıza umut oluyor ve çalışma 

şevki veriyor. Bölge ve Türkiye 
ihracatını, kalite ve rakamsal 
anlamda üst seviyelere taşımak 
için AKİB ihracatçıları olarak var 
gücümüzle çalışmaya devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

AR-GE YAPAN FİRMA SAYISI 
ARTTI
İSO 500 kuruluşlarının ihracatta 
kaydettiği yüzde 11’lik artışın 
yanı sıra yaratılan katma değer-
de yüksek teknoloji yoğunluklu 
sanayilerin payının ve AR-GE 
yapan firmaların sayısının art-
ması umut verici gelişme olarak 
değerlendirildi. 

Bölgede yer alan TOSÇELİK AR-
GE Merkezi, 2017 yılında nitelikli 
kadrosu ile faaliyete geçmiş, grup 
firmalarının yanı sıra bölgedeki 
diğer firmaların da taleplerine 
mühendislik hizmetleri ve ortak 
projeler geliştirebiliyor. TOSÇELİK 
AR-GE Merkezi, dünyadaki benzer 
AR-GE kuruluşlarına da örnek 
olacak farklı disiplinlerden oluşan 
kadrosuyla Endüstri 4.0 teknoloji-
sinin uygulanması ve geliştirilmesi 
çalışmalarını sürdürüyor. ■

Akdeniz İhracatçılar Birlikleri (AKİB) Koordinatör 
Başkanı A. Uğur Ateş, Türkiye’nin ilk 500 sanayi 

devinin içinde yer alan 88 firmanın AKİB’i ve 
bölgeyi gururlandırdığını söyledi.
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T.C. Ticaret Bakanlığı koordi-
nasyonu ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ev sahipliğinde, 3-4 
Mayıs 2019 tarihlerinde, İstanbul 
Kongre Merkezinde Türkiye İno-
vasyon Haftası gerçekleştirildi.

TOSÇELİK’E SERTİFİKASI 
ORHAN SABUNCU 
TARAFINDAN VERİLDİ
İnovasyon Haftası kapsamında 

düzenlenen İnoSuit Programı Ser-
tifika Töreni’nde İnoSuit Programı 

katılım sertifikası TOSÇELİK Profil ve 
Sac End. A.Ş. şirketi adına TOSYALI 
Holding Protokol ve Halkla İlişkiler 
Müdürü M. Çetin Mutluay’a, TİM Yö-
netim Kurulu Üyesi Orhan Sabuncu 
tarafından takdim edildi.  İNOVASYON ODAKLI 

MENTORLUK PROGRAMI
Üniversite-Sanayi iş birliğine da-

yanmakta olan “İnoSuit- İnovasyon 
Odaklı Mentorluk Programı”, ihra-
catçı birlikleri üyesi şirketlerde;

• İnovasyon yönetimi yetkinliğinin 
sürdürülebilir şekilde arttırılması,

• İnovasyon yönetimi altyapısının 
oluşturulması ve güçlendirilmesi,

• Her bir kurumun kendi hedefleri-
ne, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun 
kurumsal inovasyon sistemlerinin 
tasarlanması ve hayata geçirilmesi 
amaçlanıyor.

TOSÇELİK’İN “FİKRİNLE 
İŞİNE DEĞER KAT” PROJESİ
TOSÇELİK Profil şirketinin, 

1 Kasım 2017- 31 Ekim 2018 tarihle-
ri arasında “Fikrinle İşine Değer Kat” 

sloganıyla gerçekleştirdiği projede, 
bölgemiz üniversitelerinden İsken-
derun Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Turgay 
Battal mentörlük, Marka ve Teşvik 
Müdürü Ebru Varçın Köse proje 
koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. 

Ar-Ge, İnsan Kaynakları, Eğitim 
ve Fabrika Müdürlükleri ile birlikte 
ortak çalışmalar gerçekleştirildi. 

Türkiye İnovasyon Haftasında 
TOSÇELİK’e İnoSuit Sertifikası...

İnoSuit- İnovasyon Odaklı 
Mentorluk ProgramıÜniversite-sanayi iş birliğine 

dayanan “İnoSuit- İnovasyon Odaklı 
Mentorluk Programı” ile ihracatçı 

birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon 
yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir 

şekilde arttırılması, inovasyon 
yönetimi altyapısının oluşturulması, 
güçlendirilmesi, her bir kurumun 
kendi hedeflerine, yapısına ve 
ihtiyaçlarına uygun kurumsal 

inovasyon sistemlerinin tasarlanması 
ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. ■
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Ofisi koordinasyonunda düzenle-
nen saha gezilerinde, TOSÇELİK 
Osmaniye Tesisleri incelendi. 

Filyos Projesinin önemi ve çe-
lik sektöründe Zonguldak, Bartın 
ve Karabük illerinin büyük çaba 
içerisinde olduğunu ifade eden 
Yönetim Kurulu Başkanı Zongul-
dak Valisi Erdoğan Bektaş, “Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansımız 
sayesinde Zonguldak, Karabük, 
Bartın illerimiz bir arada. Eskiden 
tek ildik ama BAKKA tekrar bizi 
bir araya getirdi. Filyos Limanı ve 
Filyos Vadisi bölgemizi çok yakın-
dan ilgilendiriyor. Sizlerle de ortak 
noktamız demir çelik. Ajansımızın 

çatısı altında çelik kümelenmesi 
üzerine çalışıyoruz. Üç il ortak bir 
çabamız var. Bu kapsamda da iyi 
uygulama örnekleri, fikir alış veriş-
leri ve tecrübe paylaşımları bizim 
için çok önemli.” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Zonguldak 
Valisi Erdoğan Bektaş ve Karabük 
Valisi Fuat Gürel, Ayhan Tosyalı’ya 
çeşitli hediyeler taktim ettiler. 

Ziyaretin ilk bölümünde TOSYALI 
Holding’in dünü, bugünü ve gele-
cek vizyonu hakkında bilgi alan He-
yet, daha sonra üretim tesislerinde 
incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Üyeleri TOSYALI Holding Osmaniye 
Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

Türkiye’nin çelik devi TOSYALI 
Holding, Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu 
Üyelerini ağırladı. 

TOSÇELİK Yassı ve Yapısal  
Çelik Osmaniye Üretim Tesisleri 
ve TOSYALI Toyo Çelik A.Ş.’de 
incelemelerde bulunan Heyeti, 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Üyemiz ve Başkan Yardımcısı E. 

Ayhan Tosyalı ve şirket üst düzey 
yöneticileri karşıladı.

Türk ekonomisinin lokomotif 
bölgelerinden Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde, BAKKA tarafından 
başlatılan kümelenme çalışmala-
rından, Çelik Kümelenmesi kapsa-
mında İskenderun’daki demir çelik 
sektörü ziyaretleri gerçekleştirildi. 

Ziyaretlere BAKKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi 
Erdoğan Bektaş, BAKKA Yönetim 
Kurulu Üyesi Karabük Valisi Fuat 
Gürel, BAKKA Genel Sekreter 
Vekili Elif Acar, BAKKA Karabük 
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
Sakin Eren ve Karabük KÜSİ He-
yeti katıldı. Batı Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı Karabük Yatırım Destek 

Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Karabük 

Yatırım Destek Ofisi 
koordinasyonunda 

düzenlenen saha gezisinde, 
TOSÇELİK Osmaniye Tesisleri 

incelendi. 
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TOSYALI HOLDİNG
ŞİRKETLERİ

SANAYİ RAPORLARINDA
 ZİRVEDE

Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve 
yüksek katma değerli yassı çeliğini üreten 

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. performansıyla büyülüyor.

TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 
TOSYALI Toyo Çelik. A.Ş. 

TOSYALI Filmaşin ve İnş. Demir Üretim San. A.Ş.
TOSYALI Demir Çelik San. A.Ş.

TOSÇELİK Spiral Boru Üretim San. A.Ş. 

•
•
•
•
•
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İSO “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Raporunda 
Tosyalı Holding 5 Şirketiyle Yer Aldı

TOSYALI TOYO’DAN 
MÜTHİŞ ÇIKIŞ!

Türkiye’nin en 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan; 
• TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 20’nci, 
• TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. 72’nci, 
• TOSYALI Filmaşin ve İnş. Demir Üretim San. A.Ş. 110’uncu, 
• TOSYALI Demir Çelik San. A.Ş. 175’inci ve 
• TOSÇELİK Spiral Boru Üretim San. A.Ş. ise 262’nci sıraya yükselerek 
Hatay ve Osmaniye’yi gururlandırdılar.

Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli 
yassı çeliğini üreten TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. performan-
sıyla büyülüyor. 

İstihdam performansı ve üretim kapasitesi ile sadece 
Osmaniye’nin değil, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında 
ve gelişmesinde önemli rol oynayan TOSYALI Toyo Çelik. 
A.Ş., sıfırdan giriş yaptığı İSO 500 Listesi’nde 72. sıradan 
en hızlı giriş yapan şirket oldu.

TOSYALI HOLDİNG ŞİRKETLERİ SANAYİ RAPORLARINDA ZİRVEDE
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TOSYALI Holding, bir önceki yıl Fortune 500’de yer 
alan TOSÇELİK Profil Sac Endüstrisi ve TOSYALI Demir 
Çelik Sanayi şirketlerinin yanı sıra 3 şirketini daha listeye 
sokarak demir çelik sektöründeki gücünü gösterdi. 

TOSYALI Toyo, TOSYALI Filmaşin ve İnşaat Demiri 
ile TOSÇELİK Spiral Boru ilk kez Fortune 500’e girme 
başarısını gösterdi. 

TOSYALI Spiral Boru geçen yıla göre 120 kat artışla 
ihracatını en çok artıran şirket unvanını kazanırken, yine 
listeye ilk kez giren Tosyalı Toyo da satışını en çok artı-

ran şirketler arasında dördüncü sırada yer aldı. Dünya 
demir çelik sektörünün önemli oyuncuları arasında yer 
alan TOSYALI Holding, Fortune 500’de 3’ü yeni olmak 
üzere 5 şirketle yer aldı. Demir çelik sektörünün karşı 
karşıya olduğu kota ve vergi sorunlarının yaşandığı, 
dünya ekonomilerinin küçüldüğü 2018 yılında hem yurt 
içi satışlarını hem de ihracatını arttıran TOSYALI Hol-
ding, istikrarlı büyümesini sürdürdü. 

Holdingin amiral şirketlerinden biri olan TOSÇE-
LİK Profil Sac Endüstrisi, bir önceki yıl 43 olan sırasını 
2018 yılında korumayı başarmanın yanı sıra toplam 

TOSYALI HOLDİNG ŞİRKETLERİ SANAYİ RAPORLARINDA ZİRVEDE

FORTUNE 500’e 
TOSYALI Holding Damgası

TOSYALI Holding, Fortune 500’de, listeye yeni giren 3 şirketi, toplamda da listede yer alan 
5 şirketiyle demir çelik sektörünün lideri oldu. TOSYALI Holding şirketlerinin ihracat ve 
kârlılık listelerinde de hakimiyeti dikkat çekiyor.

satışlarını yüzde 25 oranında 
arttırdı. TOSYALI Demir Çelik 
Sanayi A.Ş. de Fortune 500’de 
253’üncü sırada yer aldı. TOS-
YALI Holding’in Japon Toyo 
Grubu ile birlikte Osmaniye’de 
kurduğu ve 2018 yılında üretime 
başlayan TOSYALI Toyo ise 
büyük bir başarıya imza atarak 
üretime başladığı ilk yıl listeye 
120’nci sıradan giriş yaparak 
Türkiye’nin en büyük şirketleri 
arasına girdi. TOSYALI Toyo, 
satışını en çok arttıran şirketler 
sıralamasında da dördüncü 
oldu. 

Listeye 157’nci sıradan ilk 
kez giriş yapan bir diğer TOS-
YALI Holding şirketi ise TOSYALI 
Filmaşin ve İnşaat Demiri A.Ş., 
TOSÇELİK Spiral Boru Üretim 
Sanayi A.Ş.’de 323’üncü sıradan 
Fortune 500’e girmeyi başarma-
nın yanı sıra satışını en çok arttı-
ran şirketler listesinde bulunuyor.

İHRACAT VE 
KÂRLILIKTA DA 
İLK SIRALARDA 
YER ALDI
Listeye bu yıl ilk kez giren 

TOSYALI Spiral Boru, geçen yıla 
göre 120 katlık artış oranıyla “İh-
racatını en çok artıran şirketler” 
listesinin zirvesinde yer aldı. Bu 
listede ihracatını yüzde 622 ora-
nında artıran TOSYALI Toyo 12, 
yüzde 186 oranında artıran TOS-
YALI Filmaşin ve İnşaat Demiri 
AŞ ise 30’uncu sıraya yerleşti. 
TOSÇELİK Profil Sac Endüstrisi 
ise listenin en çok ihracat yapan 
50 şirketinden biri oldu.

TOSYALI şirketleri ihracatın 
yanı sıra kârlılıkta da çok önemli 
bir başarıya imza attı. Faiz ve ver-
gi öncesi kârını en çok arttıran 50 
şirket sıralamasında TOSÇELİK 
Spiral Boru 14, TOSYALI Demir 
Çelik 18, TOSYALI Filmaşin ve 
İnşaat Demiri 19, TOSÇELİK 
Profil ise 34’üncü sıraya yerleşti. 
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OSYALI Holding geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bu Ramazan ayında da geniş kitlerle 
bir araya gelebilmek, halkla kucaklaşabil-
mek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için 
İskenderun Belediyesi tarafından 
düzenlenen “GÖNÜL SOFRASI”na sponsor 
oldu.T
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İSKENDERUN 
BELEDIYESİ

 GÖNÜL SOFRASI 
BULUŞMASI

İskenderun

 44 

TOSYALI Holding geleneksel iftar yemekleri 
programı bu yıl da çeşitli illerde devam etti. Holding’in 
Ramazan ayındaki ilk etkinliği ise İskenderun halkıyla 
buluşmak oldu.

İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan 
ayının ilk iftar programında İskenderun Kaymakamı 
İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih 
Tosyalı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Levent Hakkı Yılmaz, protokol ve geniş katılımla 
İskenderun ve bölge halkı “Gönül Sofrası”nda buluştu.



TOSYALI 
HOLDİNG

&
İSKENDERUN 
BELEDİYESİ

Gönül Sofrası
Buluşması
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ürkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 

olan TOSYALI Holding’ in bu yılki iftar 

programları yine yoğun katılım ve birlik, 

beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.T
TOSYALI Holding geleneksel iftar yemekleri 

programı bu yıl da çeşitli illerde devam etti. Adana, 
Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya illerinde 
bölgesel olarak düzenlenen iftar programlarına Holding’in 
iş ortakları katıldı.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu üyeleri, 
genel müdürler, tesis müdürleri, satış temsilcilerinin 
tam kadro hazır olduğu programlarda iş ortaklarına 
seslenen Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir 
çelik sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, 
Holding olarak gerçekleştirilen yatırımlar, çalışmalar 
ve önümüzdeki kısa dönemde planlanan projeler hakkında 
açıklamalarda bulundu.
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İŞ 
ORTAKLARI 
İftar Programları

• Adana
• Ankara 
• Gaziantep 
• İzmir
• İstanbul
• Konya
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ADANA

TOSYALI

İş Ortakları 

İftar 
Programı



ANKARA

TOSYALI

İş Ortakları 

İftar 
Programı



GAZİANTEP

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programıı



İSTANBUL

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı

GAZİANTEP

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı



İZMİR

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı

İSTANBUL

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı



KONYA

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı

İZMİR

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı



TOSYALI 
Holding Ailesi 

İftar
 Programları

• Yöneticiler
• Osmaniye 
• İskenderun 
• Dilovası
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KONYA

TOSYALI 

İş Ortakları 

İftar 
Programı
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YÖNETİCİLER
İftar 

Programı
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OSMANİYE
İftar 

Programı
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İSKENDERUN
İftar 

Programı
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DİLOVASI
İftar 

Programı
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TOSYALI Holding’te her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Bayram coşkusu yaşandı. Holding’e bağlı tesislerde 
gerçekleşen bayramlaşmalarda birliğin, beraberliğin, 
dostluğun ve kardeşliğin en güzel örnekleri yaşandı. 
Türkiye’nin demir çelik sektöründeki yüz akı TOSYALI 
Holding, tüm çalışanlarıyla bir araya gelerek, dini 
bayramlarımızın getirdiği manevi iklimi doyasıya yaşadı. 

Çalışanlara hitaben kısa konuşmalar yapan TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha 
da artırdığını söyledi. Her bayram olduğu gibi bu Bayrama 
da beraber girmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fuat 
Tosyalı, tüm çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

RAMAZAN

BAYRAMI
Kutlamaları

• İskenderun
• Osmaniye 
• TOSYALI TOYO 

OSYALI HOLDİNG her yıl 
olduğu gibi bu Bayram da 
tüm çalışanlarıyla birlik 
ve beraberlik içerisinde 
kucaklaştı.T

 76 
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İSKENDERUN

Bayramlaşma
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OSMANİYE

Bayramlaşma



 82  83 

TOSYALI
TOYO

Bayramlaşma
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TOSYALI TOYO Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı ve TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Yavuz Tosyalı, Türkiye’nin dört bir 
yanında bulunan iş ortaklarını yerlerinde ziyaret etti. 

İş ortaklarına yapılan ziyaretlerde TOSYALI’nın 
vizyonunu, yatırımlarını, kısa ve uzun vadede gerçekleşecek 
projeleri, AR-GE çalışmalarını ve küresel rekâbetçi 
nitelikli üretim yeniliklerini ve hedefleri iş ortaklarına 
anlatan Şerif Tosyalı ve Yavuz Tosyalı; sahada ve 
pazarda iş ortaklarının pozisyonlarını, taleplerini ve 
önerilerini dinleme ve değerlendirme fırsatı buldu.
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OSYALI HOLDİNG her zaman 
yaptığı gibi iş ortaklarını  
yerlerinde ziyaret ederek, 
birlikte piyasanın nabzını 
tuttu.T

TOSYALI 
HOLDİNG

İŞ 
ORTAKLARI

ZİYARETLERİ
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TOSYALI Holding 
İş Ortaklarının Yanındaydı

TOSYALI HOLDİNG İŞ ORTAKLARININ YANINDAYDI
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TOSYALI HOLDİNG İŞ ORTAKLARININ YANINDAYDI
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In all spheres of life
Yaşamın her alanında

Dans toutes les sphères de la vie

• 7 •

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

bizi bugünlere taşıyan logolarımıza veda ediyoruz.

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

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

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

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

bizi destekleyecek yeni LOGOTYPE tasarımımız 
kurumsal güvenirliğin simgesi olarak 

Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

www.tosyaliholding.com.tr / info@tosyaliholding.com.tr
www.toscelik.com.tr / info@toscelik.com.tr
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İskenderun Belediye Başkanı M. Fa-
tih Tosyalı, geleceğimiz olan çocuklarımıza 
daha nitelikli eğitim sağlamak amacıyla 
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da, yeğeni Yasemin Tosyalı tarafından 
düzenlenen resim serginin açılışına katıldı.

İskenderun OSB Başkanı ve 
TOSYALI Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ayhan Tosyalı’nın kızı olan 
Yasemin Tosyalı’nın ilgi gören sergisinde 
bir konuşma yapan Başkan Fatih Tos-
yalı, “Bu güzel sergiyi bizlerle buluşturan 
Yasemin Tosyalı hanımefendiye teşekkür 
ediyor, serginin hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum.” diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğe büyük önem 
verdiklerini belirten Başkan Tosyalı, 
“İskenderun Belediyesi olarak her zaman 
sanata ve kültüre en üst seviyede destek 
olmaya gayret ediyoruz. Bir şehir sadece 
altyapı, üst yapı gibi fiziki yatırımlarla 
değil sanat ve kültür alanında yapmış ol-
duğu hizmetler ile de adından söz ettirir. 
Bu anlamda bizler de belediye olarak 
bayanlarımıza yönelik çeşitli kurslar açı-
yoruz. Bu vesile ile İskenderun’da böyle 
güzel ve anlamlı bir sergi açan Yasemin 
Tosyalı hanımefendiye teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu.

Yasemin Tosyalı ise yaptığı konuşmada 
konuklara sergi hakkında bilgi vererek 
katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ko-
nuşmaların ardından resim sergisi sanat-
severlerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen sergiye İskenderun 
Kaymakamı İskender Yönden, Payas 
Kaymakamı Dr. Polat Kara, İsken-
derun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet 
Çelikkol, İskenderun OSB Başkanı 
Ayhan Tosyalı, MKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hasan Kaya ve çok sayıda davetli 
katıldı.



TOSYALI Holding Haber Dergisi’nin bu sayısında konuğumuz 
çalışanlarımızdan İrfan Özdemir oldu.

Özdemir TOSYALI İskenderun Port-Liman Müdürlüğünde 
Elektrik Bakım Formeni olarak görev yapmaktadır.

İrfan Özdemir

TOSYALI Holding Liman Müdürlüğü
Elektrik Bakım Formeni

İrfan Özdemir:
TOSYALI Holding 
bünyesinde görev 

yaptığım 1 yıllık 
sürede ekip 
çalışmasının 

önemini daha da 
anladım. 

Liman kompleksimiz 
kısa bir süre önce 
hizmete girmesine 

rağmen bu ruh 
hedeflerimizin 

çok çok üzerine 
çıkmamızı sağladı. 

▪ Sizi ve ailenizi 
tanıyabilir miyiz?
Ben İrfan Özdemir. 01.01.1972 

tarihinde Osmaniye, Düziçi’ne bağlı 
Akçakoyunlu Köyünde dünyaya gel-
dim. İlköğretimimi İskenderun Yunus 
Emre İlkokulu, ortaöğretimi İskende-
run Cumhuriyet Ortaokulu ve Lise eği-
timimi Antakya Endüstri Meslek Lisesi 
Elektronik Bölümü’nde tamamladım.             

1992 yılında vatani görevimi yaptık-
tan sonra 16 Temmuz 1995 tarihinde 
evlendim. Biri erkek üçü kız dört ço-
cuk babasıyım.

▪ Kısa süre önce hizmete gi-
ren ve hızla büyüyen TOSYALI 
İskenderun Port ile tanışmanızı 
ve tecrübelerinizi bizimle payla-
şır mısınız.

1993 yılında başka bir firmada çelik-
hane elektrik bakım’da çalışmaya baş-
ladım. 10 yıl çelikhane elektrik bakımda 
görev yaptıktan sonra liman elektrik 
bakım formeni olarak görevlendirildim.  
20 yıl sonra 2013’te o işyerimden kendi 
isteğimle ayrılarak farklı bir firmanın Li-
man Müdürlüğü’nde elektrik bakım for-
meni olarak göreve başladım. 2018 yılın-
da bu yana da TOSYALI Holding Liman 
Müdürlüğü’ndeki Liman Elektrik Bakım 
Formenliği görevimi sürdürmekteyim.

▪ TOSYALI İskenderun Port ve 
TOSYALI Holding sizin için ne 
ifade etmektedir.?
Açıkça belirtmeliyim ki daha önce 

sektörde birçok iş deneyimim bulun-
makla birlikte, TOSYALI Holding bün-
yesinde görev yaptığım 1 yıllık sürede 

ekip çalışmasının önemini daha da 
anladım. Liman kompleksimiz kısa bir 
süre önce hizmete girmesine rağmen 
bu ruh hedeflerimizin çok çok üzerine 
çıkmamızı sağladı.Liman kompleksimiz 
kısa bir süre önce hizmete girmesine 
rağmen bu ruh hedeflerimizin çok çok 
üzerine çıkmamızı sağladı. 

TOSYALI Holding’in bölgemizin ve 
ülkemizin en köklü ve en güvenilir ku-
ruluşlarının başında geldiğini herkes 
bilmektedir. Bizler de çalışanlar olarak 
bu güveni sonuna kadar hissetmekte-
yiz. Güvende olduğunu bilmek çalışan-
lar için her zaman ayrı bir motivasyon 
kaynağıdır. Kısa süre önce bir araya 
geldiğim tüm çalışma arkadaşlarımla 
birlikte TOSYALI Holding çatısı altında 
çalışmanın, mutluluğunu yaşadığımızı 
ifade etmeliyim.

▪ Son olarak TOSYALI Holding ve 
TOSYALI İskenderun Port çalışa-
nı olarak yeni işe başlayan ya da 
başlayacak olanlara neler söyle-
mek istersiniz?
Bu bünyede işe başlayacak olan 

arkadaşlara veya yeni başlamış olan 
arkadaşlara öncelikle şunu söyleyebi-
lirim, TOSYALI Holding hem bir okul 
hem de güvenli bir iş yeridir. İş hayatı 
birçok sıkıntılar barındırır. Ancak TOS-
YALI Holding bünyesinde durum çok 
farklı birçok defa vurguladığım gibi bu 
çatı altında en çok hissettiğimiz duygu 
kendimizi her konuda güvende hisse-
diyor oluşumuz. Bu da bir çalışan için 
çok önemli ve bence en başta olması 
gerekendir. Başta Yönetim Kurulumuz 
ve tesis müdürlerimiz bizlere bu duy-
guyu ilk günden itibaren hissettirdiler. 
Kısacası yeni başlayacak mesai arka-
daşlarıma tedirginliklerini ve problemle-
rini geride bırakıp, ileriye dönük kariyer 
yapmak için TOSYALI Holding’in iyi bir 
fırsat olduğunu söyleyebilirim. ■
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TOSYALI 
İSKENDERUN PORT
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Azganlık Mevkiinde İskenderun 2. Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan TOSYALI İskenderun Limanı, 
İskenderun Körfezi’nin en yeni limanıdır. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü‘nce 14.12.2015 tarihinde imar planı 
onaylatıldıktan sonra, onaylı projeye göre 07.06.2017 
tarihinde liman inşaatı saha düzenleme ve deniz dolgu 
işlemleri başlamıştır. Deniz dolgusu ile birlikte iskele 
inşaatı eş zamanlı devam etmiştir.

İskele inşaatında kullanılan toplam 1.036 adet kazık 
borularının tamamı TOSÇELİK Spiral Boru Üretim 
Tesislerinde üretilmiştir. Bu borular liman sahasında 
uç uca eklenerek yüzer dubalar ve çakarlar yardımı 

ile deniz tabanına çakılmıştır. Kazık boruların üzerine 
inşa edilen iskelemizin genişliği 35 metre ve boyu 780 
metredir. Ayrıca iskelenin en ucunda 1 adet bağlama 
dolfeni bulunmaktadır. 

Liman inşaatı tamamlandıktan sonra Liman İşletme 
İzni için gerekli başvurular yapılmış ve 24.10.2018 tari-
hinde Geçici Liman İşletme izni alınmıştır. İskenderun 
Gümrük Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte 
olan TOSYALI İskenderun Limanımıza 5 Kasım 2018’de 
ilk gemimiz yanaştırılmıştır. 

TOSYALI İskenderun Limanı sahip olduğu resmi 
izinler ve ekipmanları ile grup şirketlerine ve üçüncü 

şahıslara hizmet vermektedir. 
Geçici Liman İşletme İzin belgesi ile 
genel kargo ve dökme katı yükleri 
elleçleyebilen limanımız; tehlikeli 
yük grubuna giren hurda demir, 
kömür, ferro silikon yüklerini elleç-
leyebilmek için Ulaştırma, Denizcilik  
ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Teh-
likeli Madde Uygunluk Belgesi de 
almıştır. Ayrıca hurda tahliyesi için 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan 
Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygun-
luk Belgesi de bulunmaktadır.

Deniz kirliliğini önlemek amacıyla 
uluslararası gemilerin yanaştığı li-
manlar için Dünya Denizcilik Örgütü; 
liman trafiğine uygun kapasitede Atık 
Kabul Tesisinin kurulmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu kapsamda gerekli 
kurallar, kanun ve yönetmeliklerimize 
girmiş olup, kontrolü Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı tarafından yapılmakta-
dır. Limanımıza yanaşacak gemiler-
den alınacak katı ve sıvı atıklar için 
6 adet 60 m3 tanktan oluşan toplam 
360 m3 kapasiteli tesisimiz en yeni 
ekipmanlar ile donatılmıştır. İzin 
süreci ilgili Bakanlık nezdinde devam 
etmektedir.

Limanımız Uluslararası Güvenlik 
Belgesi (ISPS) ile yerli ve yabancı 
gemilere hizmet verebilmekte-
dir. Bulunduğu konumun coğrafi 
avantajı ile 8 metreden başlayıp 
26 metreye kadar doğal derinliğe 
sahip olan liman 200.000 DWT‘e 
kadar gemilere hizmet vermekte-
dir. Limanımızın kuzeyinde Atakaş 
Limanı, güneyinde Ekinciler Limanı 
bulunmaktadır. TOSYALI İskende-
run Limanı, iskelenin her 2 tarafına 
da gemi yanaştırılabilmektedir. 

İSKELE VİNÇLER FORKLİFTLER İŞ MAKİNALARI

İskele Uzunluğu 780 m LIEBHERR 420 1 Adet Forklift 32 ton 1 Adet CAT 323D2 4 Adet

Yanaşma Rıhtımı 1560 m SENNEBOGEN 880 2 Adet Forklift 16 ton 1 Adet CAT 950 GC 2 Adet

Maks. Derinlik 26,0 m SENNEBOGEN 870 1 Adet Forklift 8 ton 4 Adet CAT 980 1 Adet

Min. Derinlik 7,4 m SENNEBOGEN 835 1 Adet Forklift 5 ton 2 Adet CAT 246D 2 Adet

TEKNİK BİLGİLER:

TOSYALI 
İSKENDERUN 

LİMANI

Gemi büyüklüklerine bağlı 
olarak aynı anda 12 gemiye 
kadar hizmet verebilen limanımız 
yıllık 4,5 milyon ton dökme yük 
( buğday, mısır, gübre, maden, 
kömür vb.) ve 3.5 milyon ton 
genel kargo (kütük, boru, profil, 
inşaat demiri, rulo sac vb.) ile 
toplam 8 milyon ton/yıl elleçleme 
kapasitesine sahiptir. Limanımız-
da, gemilerin yanaşma/ayrılma 
hizmetleri ile yükleme /boşaltma 
hizmetleri 7/24 sürdürülmektedir. 
Limanımızın içerisinde 4 adet 
gümrüklü kantar bulunmaktadır.

Limanların bir ülkenin dünyaya 
açılan kapısı olduğu düşünülürse 
gerek ticari gerekse ülke çıkarları 
açısından tüm limanlar yüksek 
stratejik öneme sahiptir. Dünya 
ticaretinin % 90’ı deniz yolu ile 
yapılmaktadır. Deniz yolunun iki 
önemli unsuru vardır: gemiler ve 
limanlar...

 2019 yılının ilk 6 ayında 
limanımızda TOSYALI Grup 
şirketlerinin 1,5 milyon ton  ve 
üçüncü şahısların 300 bin ton yük 
elleçlemesi yapılmış olup, toplam 
179 gemiye hizmet verilmiştir. 
TOSYALI Holding sahip oldu-
ğu liman sayesinde hem kendi 
yükünü rekabete uygun yükleyip 
boşaltmakta hem de üçüncü 
şahıslara kaliteli hizmet vererek 
bölgemizdeki ürün ve müşteri 
portföyünün gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 



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



Tosyalı Holding Pers. Erkan Tokay Kız Talya 24.03.2019 

Spiral Boru Üret.Fab.Pers. Onur Hoşgör Kız Erva 17.04.2019

Spiral Boru Üret.Fab.Pers.
Bekir Enes 
Soykurt

Kız Hayat 08.05.2019

İskenderun Liman Tesis. 
Plan. ve Oper. Personeli 

Bekir 
Korkmaz

Kız Ayşe Nilda 17.04.2019

Yassı Yapısal Sevk. Pers. Ferhat Çelik Kız Amine İkra 08.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Elekt.Otom.Yard.Bak.Pers. Davut Oran Kız Hafsa 09.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Yard.Oper.

Mustafa 
Arslan Kız Ayşe 09.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Operatörü Yasin Kaya Kız Zeynep 

Defne 26.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Operatörü Fahri Kar Kız Deniz 23.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Usta Oper. Mehmet Kurt Kız Elif Ravza 22.05.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Yard.Oper.

M.Can 
Erdoğan Kız Beren 27.05.2019

Yassı Yapısal Çelikhane 
Mekanik Bakım Personeli İsmail Ateş Kız Damla Su 07.06.2019

Yassı Yapısal Çelikhane 
Refrakter Vardiya Formeni Mesut Kaya Kız Rümeysa 

Hüma 17.06.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Usta Opr.

Abdulkadir 
Avan Kız Nazlı Hilal 20.06.2019

Yassı Yapısal Sevk.Müh. Bekir Yıldız Kız Azra 12.06.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Yardımcı Opr. Yasin Çolak Kız Hiranur 15.06.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Hatboyu Vinç Oper.

Yavuz 
Erbakıcı Kız Azra 20.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli Fatih Keleş Kız Hatice Esma 

Gül 04.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Selahattin 
Çağrı Kız Ahsen İkra 02.05.2019

Tosçelik Profil Sac Erw 
Personeli

Hüseyin 
Kenan Erol Kız Bahar 02.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Kemal
Gülergül Kız Funda 21.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli Temel Kılınç Kız Hira Ömür 25.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Galvaniz 
ve Kaplama  Personeli

Hakan Kıraç Kız İrem 10.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Universal 
ve Konvansiyonel Pers.

Kadir Güllü Kız Cemre 
Berrin 18.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Dilme 
Personeli

Adil Çifçi Kız Gülcihan 21.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Kalite 
Kontrol ve Md. Pers.

Abdurrahman
Emir Kız Defne 16.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Galv.ve 
Kap.Pers.

Numan 
Çam Kız Halime 

Ebrar 26.04.2019

Tosyalı Holding Pers.
Abdulkadir 
Aysan

Erkek
Celalettin 

Aydın 
20.04.2019 

Tosyalı Holding Pers.
Volkan 
Cebeci

Erkek Demiralp 09.05.2019 

Spiral Boru Üret.Fab.Pers. İhsan Direk Erkek Ali Kerem 09.04.2019

Spiral Boru Üret.Fab.Pers. Resul Uyanık Erkek Furkan 17.04.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri 
Tesisi Pers.

İsmail Avan Erkek Ege 05.04.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri 
Tesisi Pers.

Fatih 
Kışlioğlu

Erkek Ömer Berat 20.04.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri 
Tesisi Pers.

İsmail Avcı Erkek Ebrar Edibe 15.04.2019

İskenderun Liman Tesis. 
Plan. ve Oper. Personeli 

Uğur Özsoy Erkek Berkay 10.06.2019

Yassı Yapısal Traf.Yard.Op. Ahmet Filiz Erkek Ali EKrem 08.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Makine Bakım Personeli

Fatih Mehmet 
Bolat

Erkek Süleyman Efe 22.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Haddeleme Operatörü

Mustafa 
Tekerek

Erkek
Aslan Meh-

met
17.04.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Makine Bakım Personeli

Mustafa 
Topaloğlu

Erkek Ali Asaf 25.04.2019

Yassı Yapısal Çelikhane 
Ana Vinç Operatörü

Mehmet Telli Erkek Yusuf 08.06.2019

Yassı Yapısal Yemk.Pers.
Halis Hüsrev 
Ercan

Erkek Aras 14.06.2019

Yassı Yapısal Sevk. Müh. Bekir Yıldız Erkek Mustafa 12.06.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Elek. Oto.Yard.Bak.Pers.

Muhammed 
Kurt

Erkek Tufan 18.06.2019

Yassı Yapısal Haddehane 
Elek.Otom.Yard.Bak.Pers.

Kamil Sarı Erkek Mahmut 21.06.2019

Yassı Yapısal Sevk.Pers.
Mustafa 
Karagöz

Erkek Ali Osman 25.06.2019

Yassı Yapısal Sevk.ve 
Müşt.Tek.Hizmetler Şefi

Abdulkadir 
Ayan

Erkek Yahya Robin 20.06.2019

Yassı Yapısal Çelikhane 
Yardımcı Mek.Bak.Pers.

Mehmet 
Özdemir

Erkek Kenan Yusuf 24.06.2019

Tosyalı Demir Çelik Pers. İsmail Çaylı Erkek Osman 10.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Hüseyin 
Güllü

Erkek Ömer Asaf 01.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Mehmet Lök Erkek Osman 06.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Abdulcabbar 
Sabacıoğlu

Erkek
Muhammet 

Emir
13.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Musfata 
Sefer Kaya

Erkek Burak 21.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

İsmail 
Pekel

Erkek Alperen 28.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Samet 
Küpeli

Erkek Görkem 07.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Bülent 
Erşan

Erkek Ayaz 07.06.2019

H ş geldin
bebek...

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Universal 
ve Konvansiyonel Pers.

Metin 
Taylan Kız Elif 01.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Dilme Pers.

M.Ahmet 
Dönmez Kız Zeynep 13.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Pers.

M.Mücahit 
Yıldırım Kız Eslem Sare 22.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Enerji 
Sistemleri Personeli

Necmettin 
Sak Kız Ezgi 01.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Dilovası Erw Personeli Ahmet Algün Kız Rümeysa 27.05.2019

Tosçelik Profil Sac 

Dilovası Erw Personeli
Şahin Aktaş Kız Lina Nur 03.04.2019

Tosçelik Profil Sac 

Dilovası Erw Personeli
Ufuk Ulus Kız Beren 19.04.2019

Tosçelik Profil Sac 

Dilovası Erw Personeli

Doğan 
Bingöl Kız Zeynep 24.06.2019

Tosçelik Profil Sac 

Dilovası Erw Personeli
Enes Demir Kız Tuana 18.05.2019

Tosçelik Granül Personeli M. Fatih 
Aladağ Kız Hatice Asya 17.06.2019

Tosyalı Toyo Özkan 
Aslan Kız Nehir Liya 13.04.2019

Tosyalı Toyo Muhammed 
Ademoğlu Kız Ahsen 09.05.2019

Tosyalı Toyo Bekir 
Erdoğuk Kız Zeynep İlke 30.05.2019

Tosyalı Toyo Ahmet 
Andırır Kız Hüranur 08.06.2019

Tosyalı Toyo Vedat Ateş Kız Zeynep Erva 14.05.2019

Tosyalı Toyo
Suat 
Nizamoğlu

Kız Nisa 19.04.2019

Tosyalı Toyo İlker Satmaz Kız Elif 05.04.2019

Tosyalı Toyo
Hacı Ali 
Güz

Kız Ada 08.05.2019

Tosyalı Toyo Emrah Aslan Kız Zekiye Zey-
nep 30.06.2019

Tosyalı Toyo M. Akif 
Boyraz Kız Zeynep 23.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Onur 
Salam

Erkek Ömür 02.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Nurullah 
Duran

Erkek Mahmut 24.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Osman Aslan Erkek Hazar 15.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Galvaniz ve 
Kaplama  Personeli 

Serkan 
Kaya

Erkek Arda 25.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Universal ve 
Konvansiyonel Personeli

Burak 
Kılınç

Erkek Dorukhan 01.07.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Sevk. Pers.

Mehmet 
Nağanlu

Erkek Ömer Aytuğ 15.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Galvaniz ve 
Kaplama  Personeli

Ali Karaçal Erkek Yamaç 13.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Üre. ve 
Plan.Şef. Pers.

Ali Bedir Erkek Ahmet 06.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Kalt.Kontrol 
ve Müdürlüğü Pers.

Bekir Sarı Erkek Ömer 05.04.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Sevk.Pers.

Resul 
Karaboyun

Erkek Ilgaz 17.06.2019

Tosçelik Profil Sac 

Dilovası Erw Personeli
Bahri Yalçın Erkek Abdülsamet 04.06.2019

Tosçelik Granül Personeli
Bestami 
Seraslan

Erkek Ömer 10.06.2019

Tosyalı Toyo Serhat Dik Erkek Erol Göktürk 04.04.2019

Tosyalı Toyo Veysel Zan Erkek Erdal 17.06.2019

Tosyalı Toyo
Ali Can 
Göçer

Erkek Miraç 19.04.2019

Tosyalı Toyo
Alper 
Çizmeli

Erkek Kazım 06.04.2019

Tosyalı Toyo Fatih Tüzün Erkek Yamaç Çağın 04.04.2019

Tosyalı Toyo
Muharrem 
Duysak

Erkek
Muhammed 

Ali
11.06.2019

Tosyalı Toyo
Mehmet Ali 
Yarıcı

Erkek Kıvanç 20.06.2019

Tosyalı Toyo
Şükrü 
Sarsılmaz

Erkek Doğan 22.05.2019

Tosyalı Toyo Fuat Erol Erkek Latif Buğra 03.04.2019

Tosyalı Toyo H.Yasin Turun Erkek Sami Yusuf 08.05.2019

Tosyalı Toyo Erdal Can Erkek Emir 28.05.2019

Tosyalı Toyo Onur Poyraz Erkek Kuzey Aras 10.06.2019

Tosyalı Toyo
M. Göksel 
Gökmen

Erkek Oğuzcan 10.04.2019

Tosyalı Toyo
Selahattin 
Köken

Erkek İbrahim Miraç 12.06.2019

Tosyalı Toyo
Hasan 
Bozova

Erkek
Mücahit Ha-

san
04.05.2019

Tosyalı Toyo
Oğuzhan 
Köşker

Erkek Ahmet Tuğra 28.04.2019

Tosyalı Toyo Dede Çeler Erkek Mustafa 13.05.2019

Tosyalı Toyo Ali Karayiğit Erkek Hamithan 12.04.2019



Başsağlığı

Spiral Boru Fabrikası 
Personeli

Anıl Karademir'in Babası 
Abdullah Karademir 28.04.2019 

Spiral Boru Fabrikası 
Personeli

B. Enes Soykurt'un Kızı
Hayat Soykurt 05.06.2019

Spiral Boru Fabrikası 
Personeli

Bekir Emrah Çot'un Eşi
Aysel Çot 05.06.2019

İskenderun Liman 
Tesisleri Planlama ve 
Oper.Personeli

O. Levent Yücedağ'ın 
Babası 01.06.2019

Yassı Yapısal Su Tesisleri 
Vardiya Sorumlusu

Zafer Keçe'nin Kardeşi
İdris Keçe 02.05.2019

Yassı Yapısal Trafo Mrk. 
Genel Formeni

M.Bülent Mutlu'nun Annesi
Nebahat Mutlu 19.06.2019

Çelikhane Usta Mekanik 
Bakım Personeli

Mehmet Pehlivan'ın Annesi
Ayten Pehlivan 29.06.2019

Tosyalı Demir Çelik 
Lojistik Müdürü

İbrahim Özsoy'un Annesi
Nafia Özsoy 16.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Mehmet Bereket'in Kardeşi

İlyas Bereket
02.05.2019

Tosçelik Profil Sac 
İskenderun Erw Personeli

Ahmet Sarıkaya'nın Babası
Şükrü Sarıkaya 04.02.2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye  Erw Elekt. 
Otom.ve Bak.Pers.

Halit Gündüz'ün Annesi Nisan 2019

Tosçelik Profil Sac 
Osmaniye Erw Galvaniz 
ve Kap. Pers.

Sezer Sarıkaya'nın Annesi Mayıs 2019

Tosçelik Profil Sac 
Dilovası Erw Personeli

Mehmet Bozca'nın Babası
Mustafa Bozca 29.03.2019

Tosyalı Çelik Ticaret Satış 
Müdürü

Tarık Yeşiltaş'ın Babası
Hami Yeşiltaş 21.06.2019

Tosçelik Profil Sac 
Dilovası Erw Personeli

Mehmet Bozca'nın Babası
Mustafa Bozca 29.03.2019

Tosçelik Granül Pers. M.Fatih Aladağ'ın Babası
Mehmet Beşir 01.04.2019

Tosçelik Granül  Pers. Hasan Avcı'nın Annesi
Meryem Avcı 27.05.2019

Tosyalı Çelik Ticaret Satış 
Müdürü

Tarık Yeşiltaş'ın Babası
Hami Yeşiltaş 21.06.2019

Mutluluklar
Tosyalı Dış Ticaret Pers. Çağrı Gökçe

Z.Hande Aslankurt 21.06.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi Pers. H.Ahmet Can
Melike Nur Can 01.04.2019

Filmaşin & İnşaat Demiri Tesisi Pers. Beriş Erdoğan
Cemile Erdoğan 20.05.2019

Yassı Yapısal Sevk.Pers. İsrafil Kaplan
Hatice Güzel 15.04.2019

Yassı Yapısal Amb.Tekn. Ayhan Özdemir
Esra Yücel 11.04.2019

Haddehane Elek.Otom.Yrd.Bak.Pers. Ali Atcı
Dilek Demir 17.06.2019

Haddehane Hadde Atöl. Yrd.Yatak Bakım Pers. Ahmet Avşar
Gamze Cinbaş 09.06.2019

Haddehane Hadde Atöl. Yrd.Yatak Bakım Pers. Mustafa Demirci
Selver Yeşil 21.05.2019

Haddehane Elek.Otom.Yrd.Bak.Pers. Ali Altıntaş
Ülkü Güler 14.06.2019

Tosyalı Demir Çelik Pers. Ahmet Dulum
Sümeyye Dulum 20.04.2019

Tosyalı Demir Çelik Pers. Yasin Kendir
Kader Kendir 25.04.2019

Tosyalı Demir Çelik Pers. İsmail Şahan
Selvinaz Şahan 16.04.2019

Tosçelik Profil Sac İskenderun Erw Pers. Burak Durmuş
Tuğçe Durmuş 26.06.2019

Tosçelik Profil Sac İskenderun Erw Pers. Mehmet Kılınç
Merve Kılınç 17.04.2019

Tosçelik Profil Sac İskenderun Erw Pers. Sezer Zübarioğlu
Duygu Zübarioğlu 24.06.2019

Tosçelik Profil Sac İskenderun Erw Pers. Talip Sönmez
Rahime Sönmez 10.06.2019

Tosçelik Profil Sac Osmaniye Erw Hat Bor.Pers. Ali Ural
Merve Ural 07.04.2019

Tosçelik Profil Sac Osmaniye Erw İda.İş.Pers. Hüseyin Türker
Petek Asena 18.05.2019

Tosçelik Profil Sac Osmaniye Erw Univ. ve 
Konvansiyonel Personeli

Gökhan Yüksel
Ayşegül Yüksel 21.04.2019

Tosçelik Profil Sac Dilovası Erw Pers. Fatih Altıner
Hatice Altıner 20.06.2019

Tosçelik Granül Personeli Aylin Ergan
Emrullah Seyhan 27.04.2019

Tosçelik Granül Personeli Mehmet Metin-
F.Nur Metin 13.06.2019

Tosçelik Profil Sac Erw Pers. İbrahim Siler-
Melek Siler 27.04.2019

TOSYALI Toyo Personeline mutluluklar dileriz.
F.Ökkeş Mantar / H.Can Daban / Bahri Aslan / Mustafa Özgün / Hakan Dündar /
Erhan Çetin / Hüseyin Çiftçi / Metehan Baltacı / Aslıhan İn /
İsa Kaynar / Faruk Cura / Ahmet Bilir / Can Çelik / Cem Meydancı / 
Arif Karagöz / K.Mert Avcı / Zübeyde Kamburoğlu / Bahadır Han Pınar

TOSYALI Toyo Personeline başsağlığı dileriz.
Furkan İlter / Emrah Aslan / Abdulkadir Ural / M.Zeki Yüceol

English 
Français+
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TOSYALI Algérie breaks world production record
Record mondial de la production de TOSYALI Algérie

TOSYALI Algérie makes history in Africa
TOSYALI Algérie marque l’histoire de l’Afrique

Journey to success
Parcours vers la réussite

Şerı̇f Tosyalı: “There is no rest. New targets and new heights are set every day and 
we march towards them.” 
Şerif Tosyalı: “Chaque jour, les nouveaux objectifs sont établis et on travaille sans 
arrêt pour les atteindre.”

Şerif Tosyalı: “We want to unlock the rewarding opportunities.”
Şerif Tosyalı: “Nous souhaitons profiter des opportunités attractives.”

Fuat Tosyalı continues with philanthropic activities!
Fuat Tosyalı, toujours généreux!

TOSÇELİK entitled to the inosuit certificate during Turkish innovation week
Certificat d’inosuit à TOSÇELİK lors de la semaine de l’innovation Turquie

ISO Report: TOSYALI Holding ranks at the top with 5 companies & TOSYALI leaves a mark on 
“Fortune 500”
Rapport d’ISO: TOSYALI Holding est au sommet avec ses 5 filiales & la marque de TOSYALI dans 
“Fortune 500”

TOSYALI Holding met with the business partners and Holding employees during iftar programs
TOSYALI Holding s’est retrouvé avec ses partenaires et ses salariés lors de programmes d’iftar

Eid al-Fitr
TOSYALI Holdı̇ng: “We are a very big family.”
L’Aïd
TOSYALI Holding: “Nous sommes une grande famille”

TOSYALI İskenderun Port
Le port de TOSYALI İskenderun
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TOSYALI ALGÉRIE 
BREAKS WORLD 
PRODUCTION RECORD
TOSYALI ALGÉRIE BROKE A 
PRODUCTION RECORD WITHIN 
EIGHT MONTHS ONLY, UNDER 
TOSYALI HOLDING, WITH THE 
LAUNCH OF THE THIRD PHASE IN 
ALGERIA. THE DAILY PRODUCTION 
FIGURE REACHED 7,700 TONES 
AT TOSYALI ALGÉRIE WHERE THE 
WORLD’S LARGEST DRI MODULE 
WAS COMMISSIONED IN NOVEMBER 
2018.

TOSYALI Algérie broke a significant world 
record within eight months only, under 
Turkey’s global iron-steel producer Tosyalı 
Holding, with the launch of the third phase 
in Algeria upon reaching a daily DRI 
production figure of 7,700 tones. 

Continuing its investments and production 
with over 20 plants across three different 
continents of the world, TOSYALI operates 
with a vision and strategy driven by 
eliminating Turkey’s foreign dependency in 
terms of the state-of-the-art steel products. 
The third phase of Tosyalı Holding’s 
investments at the Algeria plants in North 
Africa was commissioned last year.

2025 TARGET: ‘RANKING AMONG THE 
TOP 50 IN THE WORLD’
Expressing their delight at breaking a world 
record quickly, just in eight months, in their 
respective category, Fuat Tosyalı, Chairman 

of the Board of Directors at TOSYALI 
Holding, said: “This production figure is 
the biggest testament to our faithful and 
determined progress towards our goals 
for adding further value to our country. We 
are the only company in our country and 
the world to gather the processes under 
a single umbrella, from raw material to the 
final pipe production. We demonstrate 
Turkey’s power in the iron-steel sector 
across the global arena in a substantial way 
with our overseas investments. 

TOSYALI Iron Steel Industry Algérie is 
currently the biggest steel producer in 
Algeria with a liquid steel capacity of 4 
million tones. We plan to export 150,000 
tones this year alone, while aiming to 
increase this figure to 600,000 tones 
annually thanks to the logistics facilities to 
be created by the port and conveyor belt 
to be commissioned in 2020. Just these 
figures are an indicator of our significant 
contribution to employment, economy 
and export in every geography we have 
presence in.”

THE LARGEST INDUSTRIAL 
ORGANIZATION OF ALGÉRIE
TOSYALI Algérie sustains its position as 
Algeria’s largest industrial organization with 
an equity capital exceeding USD 1 billion 
200 million and paid-in capital of USD 
500 million. Going beyond substituting the 
import in Algeria, TOSYALI Algérie is about 
to embark on the fourth phase, turning the 
country into an export player in the market. 
Upon completion, the total investment to be 
made for TOSYALI Algérie will exceed USD 
6 billion, to be transformed into an industrial 
plant with a capacity of 6 million tones of flat 
and long products, 4.5 million tones of which 
will be provided by the integrated mine plant. 

The total production capacity is planned to 
exceed 8 million tones in the upcoming five 
years, while the turnover of TOSYALI Algérie 
is planned to exceed USD 5 billion.

RECORD MONDIAL 
DE LA PRODUCTION 
DE TOSYALI ALGÉRIE
TOSYALI ALGÉRIE METTANT EN 
PLACE SA TROISIÈME PHASE AU SEIN 
DE TOSYALI HOLDING, A PU BATTRE 
DES RECORDS DE LA PRODUCTION 
EN 8 MOIS. LA PRODUCTION 
QUOTIDIENNE A ATTEINT 7,700 
TONNES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
DE TOSYALI ALGÉRIE OÙ LE PLUS 
GRAND MODÈLE DE FER PRÉRÉDUIT 
(DRI) DU MONDE AVAIT ÉTÉ ACTIVÉ 
AU MOIS DE NOVEMBRE 2018.

TOSYALI Algérie mettant en place sa 
troisième phase au sein de Tosyalı 
Holding, a pu battre des records de la 
production en 8 mois. La production 
quotidienne a atteint 7,700 tonnes.

TOSYALI Holding continue à produire et 
investir dans les 3 continents et dans plus 
de 20 pays, elle continue ses travaux dans le 
but de supprimer la dépendance extérieure 
de la Turquie dans le domaine des produits 
de pointe en acier. Dans les établissements 
de TOSYALI Holding en Afrique du Nord, la 
troisième phase de l’investissement avait été 
mise en place l’année dernière.

L’OBJECTİF DE L’ANNÉE 2025: 
‘CLASSE PARMI LES 50 PREMIERS 
PRODUCTEURS MONDIALS’
M.Fuat Tosyalı, le président du Conseil 
d’administration de TOSYALI Holding 
souligne son contentement pour le 
record mondial battu dans une période 
tellement courte de 8 mois au sein de 
leur classement. Il ajoute en outre: “Cette 
quantité de production est la preuve 
essentielle du fait que nous soyons 
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dans le bon chemin afin d’atteindre nos 
objectifs qui valorisent notre pays. Nous 
sommes la seule entreprise rassemblant 
la matière première et la production 
du tuyau comme le produit fini sous le 
même établissement dans notre pays 
et dans le monde entier. Par le biais de 
nos investissements à l’étranger, nous 
représentons la puissance de la Turquie 
dans le secteur de l’acier et du fer à 
l’échelle mondiale. TOSYALI Iron Steel 
Industry Algérie est actuellement l’un 
des plus grands produceurs d’acier en 
Algérie avec sa capacité de 4 millions 
de l’acier liquide. Nous envisageons 
dans cette année d’exporter 150 milles 
tonnes. A l’aide de la capacité logistique 
fournie par la bande de convoyeur et le 
port qui feront partie de l’entreprise en 
2020, nous avons le but d’augmenter ce 
chiffre à 600 milles tonnes. Ces chiffres 
représentent la grande contribution que 
nous apportons à la création d’emploi, 
l’économie et l’exportation de chaque 
région où nous nous présentons.”

LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT 
INDUSTRIEL DE L’ALGÉRIE
TOSYALI Algérie avec un capital de 500 
millions dollars et plus de 1 milliards 
200 millions dollars des fonds propres 
se montre toujours comme le plus 
grand établissement industriel de 
l’Algérie. Ce dernier a pu prendre la 
place de l’importation du pays dans 
ce domaine, en outre TOSYALI Algérie 
dans le cadre duquel la quatrième 
phase est en cours de développement, 
a transformé L’Algérie à un exportateur 
important. Une fois que cette phase 
aura fini, l’investissement fourni pour 
TOSYALI Algérie va dépasser 6 milliards 
dollars. TOSYALI Algérie deviendra ainsi 
un établissement industriel ayant une 
capacité à conserver 6 millions tonnes 
de produits plats et longs. On estime 
que dans 5 ans la capacité totale de 
production dépassera 8 millions de 
tonnes et que le chiffre d’affaire franchira 
5 milliards de dollars.

TOSYALI ALGÉRIE 
MAKES HISTORY IN 
AFRICA
TURKEY’S LARGEST INDUSTRIAL 
PLANT INVESTMENT ABROAD, 
TOSYALI IRON STEEL INDUSTRY 
ALGÉRIE, BREAKS NEW GROUND 
BY EXPORTING TO THE USA.

Having completed the third stage of 
its investment in Algeria, TOSYALI 
Algérie experienced the pride of making 
history by realizing the first exportation 
operation of the People’s Democratic 
Republic of Algeria, which was to the 
United States of America, while also 
breaking a record by reaching 7,700 tons 
of production capacity.

Having contributed to the economic 
and social live of Algeria since the day 
it became operational, TOSYALI Algerie 
Facilities have successfully performed 
their first export to the United States of 
America and made a successful entry to 
this challenging market.

Loading and shipping of 60, 00 tons of 
construction iron to the Houston Port in 
Texas, USA was completed successfully.

TOSYALI Algérie reflected its general 
approach on production to its export 
business to the USA market as well and 
successfully performed its export by 
keeping the bar high in “product quality, 
packaging, marking and shipping”. 

Having set its 2019 target as 150,000 
tons per year, TOSYALI Algérie enlarges 
its share in the global iron-steel market 
with the new investments it has made 
and the technology it uses. 

“TOSYALI Iron&Steel Industry Algerie 
is the biggest steel producer of Algeria 
with its liquid steel capacity of 4 million 
tons.” said TOSYALI Holding Chairman 
of the Board of Directors Fuat Tosyalı 
and stated that they proved Turkey’s 
strength in the iron&steel industry in the 
global arena. “We are planning to export 
150,000 tons of material for this year 
only. We expect this number to reach 
approximately 600,000 tons by 2020.” he 
added.

 7 

TOSYALI Algérie’den 
Dünya Üretim Rekoru
TOSYALI Holding bünyesinde, Cezayir’de üçüncü fazı devreye giren TOSYALI Algerie, 
sadece 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı. 
Dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı TOSYALI Algerie tesislerinde 
günlük üretim rakamı 7 bin 700 tona ulaştı.
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TOSYALI Algérie Afrika’da 
Tarih Yazıyor

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük sanayi tesisi yatırımı olan TOSYALI Algérie, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ihracat ile bir ilke imza attı.
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En

Fr

JOURNEY TO SUCCESS
FUAT TOSYALI, MEMBER OF THE BOARD OF 
DIRECTORS OF TURKEY WEALTH FUND INC. AND 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 
TOSYALI HOLDING, DREW THE ATTENTION OF THE 
PARTICIPANTS AND STUDENTS WITH A CONTENTFUL 
PRESENTATION AT THE 18th EDITION OF THE 
INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS HOSTED 
BY THE OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY AND 
ORGANIZED BY THE FACULTY OF ECONOMICS 
AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF 
BUSINESS ADMINISTRATION. THE STUDENTS FROM 
IARES, A STUDENT CLUB AT THE OSMANIYE KORKUT 
ATA UNIVERSITY, GRANTED THE KEY OF THE 80% 
DOMESTIC SOLAR-POWERED CAR ATA TO FUAT 
TOSYALI AS A GIFT FOR TOSYALI HOLDING. 

“THE RHYTHM OF CHANGE TO BE MUCH FASTER”
Attending the inauguration of the 18th Edition of the 
International Business Congress, also holding an Honorary 
PhD Degree from the university, Fuat Tosyalı, Member of the 
Board of Directors of Turkey Wealth Fund Inc. and Chairman 
of the Board of Directors of TOSYALI Holding, delivered 
a presentation titled “Turkey’s Global Steel Manufacturer 
TOSYALI in Global Trade Wars: Yesterday, Today and 
Tomorrow”  

Tosyalı said: “Most of the inventions made throughout 
the history of humanity have been achieved in the past 
five decades. The rhythm of change, transformation and 
development will be much faster in the upcoming period, 
in the realm of today’s trade wars. Business will undergo 
a much quicker process of change and transformation 
as a result of the impact of Industry 4.0 and robotization 
of communication and technology. We apply all of these 
developments extensively and undertake assessments by 
taking into account the potential changes in the future.” 

“WE SUSTAINED OUR INVESTMENTS UNDER THE 
TOUGHEST CONDITIONS”
He said: “We made the very first steel investment of the 
Turkish private sector, with the investment in Osmaniye, at 
a time that marked the biggest crisis of the century in the 
United States with a lot of sinking banks, controversies over 
whether it affected the Turkish economy or not when we 
experienced a 10% shrinkage.

“AN AMAZING INDUSTRIAL AGGREGATION TAKES 
PLACE”
Fuat Tosyalı said: “As we delve into yesterday, today and 
tomorrow under the shadow of the global trade wars, we 
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FUAT TOSYALI’NIN İLGİ 
ÇEKEN KONUŞMASI
Osmaniye Korkut Ata Üniver-

sitesi ev sahipliğinde, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bö-
lümü tarafından gerçekleştirilen 
18. Uluslararası İşletmecilik Kong-
resi’nde, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı, TOSYALI Holding’in 
dününü, bugününü ve yarınını 
ele alan zengin içerikli sunumla 
konukların ve öğrencilerin ilgisini 
çekti. 

TOSYALI Holding’e armağan 
edilmek üzere Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi kulüplerinden IA-
RES Kulübü öğrencileri tarafından 

%80’i yerli malzemeyle üretilen 
‘Güneş Enerjili Ata Oto’nun anah-
tarı Fuat Tosyalı’ya teslim edildi. 

Tören, üniversitenin 15 Tem-
muz Şehitler Amfisi’nde yapıldı.

DEĞİŞİMİN RİTMİ 
ÇOK DAHA HIZLI OLACAK
18. Uluslararası İşletmecilik 

BAŞARIYA YOLCULUK: 
Küresel Ticaret Savaşları Ortamında 
Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi TOSYALI 
Holding’in, Dünü Bugünü Yarını

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik 
Kongresi’nin açılışına katılan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Varlık Fonu 
A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda üniversitenin Fahri Doktorasına sahip Fuat Tosyalı 
“Küresel Ticaret Savaşları Ortamında Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi TOSYALI Holding’in 
Dünü Bugünü Yarını” başlıklı bir sunum yaptı. 

Fuat Tosyalı: 2006 yılında ilk yatırım için Osmaniye’ye geldiğimizde, bölgede çelik üretimi bilinmiyor, 
özellikle tekstil ağırlıklı olmak üzere, gıda ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden yer fıstığı işleme 
tesisleri ve buna dayalı yan sanayi vardı. Çok zor bir ortamda, düşünün ki Amerika’da son yüz yılın 
krizi başlamış, birçok bankanın battığı, Türk ekonomisine teğet mi geçti tartışmalarının olduğu, 
%10 küçüldüğümüz bir dönemde Osmaniye’ye, Türk özel sektörünün ilk çelik yatırımını yaptık. 
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TOSYALI ALGÉRIE MARQUE 
L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE
TOSYALI IRON STEEL INDUSTRY ALGÉRIE, QUI EST 
LE PLUS GRAND INVESTISSEMENT PARMI LES 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DE LA TURQUIE 
À L’ÉTRANGER, A RÉALISÉ UNE PREMIÈRE 
EXPORTATIONS AUX ETATS-UNIS.

TOSYALI Algérie, dont la troisième phase a été entamée, 
a réalisé un record en atteignant une production de 7 700 
tonnes en 8 mois et a eu la fierté de passer dans l’histoire 
du pays en réalisant la première opération d’exportation des 
exportations faites vers les États-Unis.

Les İnstallations de TOSYALI Algérie, qui depuis son entrée 
en activité, a ajouté de la valeur à la vie économique et 
sociale de l’Algérie et a achevé avec succès sa première 
exportation sur le marché des États-Unis qui est un marché 
assez difficile.

Le chargement et le transport de 60 000 tonnes de barres 
d’armature ont été achevés avec succès au port de Huston 
se trouvant au Texas, aux États-Unis. 

TOSYALI Algérie a également reflété son approche de 
production générale pour ses activités d’exportation vers 
le marché américain et a réalisé avec succès l’exportation 
en maintenant la barre haute concernant ‘’la qualité des 
produits, l’emballage, le marquage et le transport’’.

Ayant fixé un objectif de 150000 tonnes par an pour 2019, 
TOSYALI Algérie a élargi sa part sur le marché mondial du 
fer et de l’acier grâce aux nouveaux investissements et à la 
nouvelle technologie employée.

Le Président du Conseil d’Administration du Tosyalı Holding 
Fuat Tosyalı affirme qu’ils mettent en œuvre la puissance de 
l’industrie du fer et de l’acier de la Turquie dans le monde 
entier, que TOSYALI Iron Steel Industry Algerie industrie avec 
sa capacité de 4 millions de tonnes d’acier liquide est le plus 
grand producteur d’acier en Algérie, qu’ils planifient plus 
de 150 mille tonnes d’exportation cette année et que  leur 
objectif est d’augmenter ce chiffre à plus de 600 000 tonnes 
par an d’ici 2020.
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not only talk about sixty decades ago in 
the history of TOSYALI Holding, but also 
about 10-15 years ago. We undertook an 
investment at a time defined by negative 
growth and it launched production 
operations in February 2010. We are 
proud to witness an amazing industrial 
aggregation that surrounded us. 

Currently, up to 40 companies export 
to over 100 countries at the Osmaniye 
Organized Industrial Zone where they 
engage in trade activities with us directly, 
some selling and others buying our 
products to turn them into a different 
product. It is definitely worth noting that 
these investments set an example not only 
in Turkey, but also in numerous different 
countries across the globe.”

“ON-PREMISE PRODUCTION, 
ON-PREMISE SALES”
Fuat Tosyalı, Chairman of the Board of 
Directors of TOSYALI Holding said: “The 
global economies stepped into a period 
of relative relief through the expansionary 
monetary policy fueled by the banking 
system following the huge crisis especially 
US went through as of 2010. However, 
by 2012, globalization brought about 
a number of different factors. Please 
remember that China attains an annual 
production increase that equals to the 
annual steel production in Turkey. By 2015, 
China had been producing 1.5 billion tones 
of steel, on its own, which was the annual 
figure of steel needed by the world. A flux 
of steel sales started across the world 
since China accounted for 2/3 of the steel 
production in the world.”

THE BIGGEST INVESTMENT OF 
TURKISH PRIVATE SECTOR
At TOSYALI, we undertake our investments 
by taking into account the on-premise 
production, on-premise sales policy 

with an approach based on the cease of 
globalization one day. We commissioned 
TOSYALI Algérie, the largest industrial 
organization in Africa. We undertook the 
biggest investment of the Turkish Private 
sector in Africa with an annual production 
of 4 million tones of steel. 

This plant is Turkey’s biggest private plant 
overseas. We will soon embark on our 
investments in three different countries in 
Africa upon our activities in line with this 
policy.”

Holding an Honorary PhD Degree from 
the university, Fuat Tosyalı, Member of 
the Board of Directors of Turkey Wealth 
Fund Inc. and Chairman of the Board of 
Directors of TOSYALI Holding, presented 
a plaque to Associate Dr. Müslüm Demir, 
Advisor to the IARES Club, who prepared 
Ata Oto, at the plaque ceremony. Fuat 
Tosyalı was granted a 3D model of Ata Oto 
by the protocol members.  

PARCOURS VERS 
LA RÉUSSITE
M.FUAT TOSYALI, LE MEMBRE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE TÜRKIYE VARLIK FONU A.Ş 
ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE TOSYALI 
HOLDING, A ATTIRÉ L’ATTENTION 
DES INVITÉS ET DES ÉTUDIANTS 
PAR SA PRÉSENTATION 
LORS DU XVIIIE CONGRÈS 
INTERNATIONAL DE GESTION 
ORGANISÉ PAR LA FACULTÉ DES 
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
ADMINISTRATIVES LE DÉPARTEMENT 
DE LA GESTION AU SEIN DE 
L’UNIVERSITÉ D’OSMANIYE KORKUT 
ATA.

LA CLÉ DE LA VOITURE SOLAIRE ATA 
OTO (DONT 80% A ÉTÉ PRODUITE 
EN TURQUIE) A ÉTÉ DONNÉE À FUAT 
TOSYALI PAR LES ÉTUDIANTS DU 
CLUB IARES AYANT POUR OBJECTIF 
DE L’OFFRIR À TOSYALI HOLDING.

“AUGMENTATION DU RYTHME DE 
CHANGEMENT”
M. Fuat Tosyalı, qui est le membre du 
Conseil d’administration du Türkiye 
Varlık Fonu A.Ş, le président du Conseil 
d’administration de TOSYALI Holding et 
aussi le titulaire du doctorat honoraire 
participant à l’inauguration du XVIIIème 
édition du Congrès d’Affaires International, 
a fait une présentation intitulée “Hier, 
aujourd’hui et demain de Tosyalı, Fabricant 
mondial l’acier de la Turquie au sein des 
guerres commerciales mondiales”

Il a dit; “Au cours des cinquante dernières 
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Chairman of TOSYALI Holding, 

Fuat Tosyalı: 

“We made the very first steel 

investment of the Turkish private 

sector, with the investment in 

Osmaniye, at a time that marked 

the biggest crisis of the century 

in the United States with a lot 

of sinking banks, controversies 

over whether it affected the 

Turkish economy or not when we 

experienced a 

10% shrinkage.”

Fr

Président du conseil 

d’administration de 

TOSYALI Holding Fuat Tosyalı:

“Nous étions le premier 
investisseur de l’acier, à l’échelle 
du secteur privé turc, par notre 
initiative à Osmaniye lors d’une 
période pendant laquelle on a 

témoigné la crise économique du 
dernier siècle aux Etats-Unis, les 

discussions cherchant la réponse 
à la question qui se pose si cette 
crise avait touché à l’économie 

turque et qu’il s’agissait de 10% de 
réduction des effectifs.”

années, plus que toutes les découvertes 
faites au cours de l’histoire humaine ont 
émergé. Le rythme du changement, la 
transformation et le progrès vont être plus 
vite dans cette atmosphère de guerres 
commerciales et durant la période suivante. 
Par le biais des effets de robotisation de 
la communication et de la technologie- 
Industrie 4.0- les entreprises prendront leur 
essor en s’améliorant. Nous prenons en 
considération tous ces développements 
en les exécutant de la meilleure manière, et 
nous les évaluons également en prenant en 
compte les développements qui pourront 
se produire à l’avenir.”

“NOUS AVONS CONTINUÉ À INVESTIR 
DANS DES CONDITIONS PLUS 
DIFFICILE”
“Nous étions le premier investisseur de 
l’acier, à l’échelle du secteur privé turc, 
par notre initiative à Osmaniye lors d’une 
période pendant laquelle on a témoigné 
la crise économique du dernier siècle aux 
Etats-Unis, les discussions cherchant la 
réponse à la question qui se pose si cette 
crise avait touché à l’économie turque et 
qu’il s’agissait de 10% de réduction des 
effectifs.” a-dit-il.

“UN REGROUPEMENT 
EXTRAORDINAIRE DE L’INDUSTRIE.”
“En évoquant le passé, l’état actuel et 
l’avenir de TOSYALI Holding au sein 
des guerres commerciales mondiales, 
ce n’est pas la période soixante ans 
avant que nous voulions préciser, nous 
parlons de dix ou quinze ans avant. Les 
investissements que nous avons effectués 

pendant la période où il s’agissait de 
la croissance négative a commencé à 
produire au mois de février en 2010. Nous 
sommes fières d’avoir un regroupement 
extraordinaire de l’industrie autour de 
nous. Aujourd’hui, dans la Zone industrielle 
organisée d’Osmaniye plus de 40 
entreprises font des affaires directes avec 
nous, certaines d’entre eux nous vendent 
ainsi que certaines achètent nos produits 
afin de les transformer à un nouveau 
produit, et aussi elles les exportent aux 
plus de 100 pays. Bien entendu, les 
investissements que nous avons réalisés 
ici sont devenus un exemple dans notre 
pays et dans plusieurs pays différents.” a 
ajouté Fuat Tosyalı.

“PRODUCTION ET VENTE LOCALES”
“Après 2010, particulièrement après la 
grande crise économique aux États-Unis, 
l’économie mondiale est entrée dans 
une phase de détente relative grâce à la 
politique monétaire de l’injection de l’argent 
dans le monde par le système bancaire. 
Néanmoins en 2012, la globalisation a 
mis en place d’autres paramètres. Voyons 
qu’en Chine il s’agissait d’une hausse de 
la production annuelle qui était égale à la 
production annuelle de l’acier en Turquie. 

En 2015, nous observons désormais que 
la Chine est capable de répondre tout seul 
au besoin mondial de l’acier (1,5 milliard 
tonnes). Vu que 2/3 de l’acier dans le monde 
entier est produit en Chine, elle a envahi le 
monde par les ventes de l’acier” dit-il.

LE PLUS GRAND INVESTISSEMENT DU 
SECTEUR PRIVÉ TURC
“En tant que TOSYALI Holding, nous 
faisons des investissements en prenant en 
considération l’idée que la globalisation 
soit finie un jour, nous adoptons ainsi la 
politique de la production et de la vente 
locales. Le société TOSYALI Algérie qui 
est le plus grand établissement industriel 
du continent africain a commencé à la 
production. En produisant 4 millions 
tonnes d’acier par an, nous avons réussi 
à créer le plus grand investissement 
du secteur privé turc en Afrique. Cet 
établissement est devenu le plus grand 
établissement privé turc à l’étranger par sa 
qualité. Grâce à nos efforts conformément 
à cette politique, nous allons bientôt 
commencer nos investissements dans 
trois pays africains différents.” ajouta-t-il.

Lors de la cérémonie des plaques, M. 
Fuat Tosyalı, le membre du Conseil 
d’administration de Türkiye Varlık Fonu A.Ş, 
le président du conseil d’administration 
de TOSYALI Holding et aussi le titulaire 
du doctorat honoraire a remis la plaque à 
Monsieur Dr. Müslüm Demir, le membre 
de faculté, qui est le conseiller du club 
IARES élaborant Ata Oto. Les membres du 
protocole ont également offert le modèle 
3D d’Ata Oto à Fuat Tosyalı.
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En ŞERİF TOSYALI: 
“THERE IS NO REST. 
NEW TARGETS AND 
NEW HEIGHTS ARE 
SET EVERY DAY AND 
WE MARCH TOWARDS 
THEM.”
THE EXECUTIVE BOARD 
MEMBER OF TOSYALI HOLDING, 
ŞERİF TOSYALI MET WITH THE 
UNIVERSITY STUDENTS DURING 
THE “TECHNOVERSITY DAYS” 
ORGANIZED AT THE İSKENDERUN 
TECHNICAL UNIVERSITY.

LIFE SOMETIMES BEGINS 
WHERE YOU THINK IT ENDS
Explaining his experiences from early 
ages, future plans and suggestions, Şerif 
Tosyalı also serves as the Chairman of the 
Turkey-Japan Business Council of Foreign 
Economic Relations Board (DEİK); honorary 
consul of a region covering provinces such 
as Hatay, Osmaniye, Adana and Mersin 
for the Republic of Montenegro; Vice 
Chairman of BoD at Osmaniye Organized 

Industrial Zone. He addressed the students 
by saying: “Technology advances rapidly 
when time passes very quickly. Everybody 
needs to improve themselves to keep 
up with this development.. Please spend 
your spare time for thinking, inventing 
and entrepreneurship. There is no age for 
entrepreneurship. You are young and have 
a lot to do ahead. The key to prove people 
that you can do something is achieving 
something. No job falls into someone’s 
lap. You must chase it. How you want to 
welcome the future must be how you act 
today. What you do today represents what 
you will do in the future. Know what you 
want and decide already what you will do 
once you graduate. If you are disappointed, 
imagine that there are better things to 
come and act in line with that. Be aware of 
your talents and use them actively. Make 
differences in your life. Life sometimes 
begins where you think it ends. Just make 
sure to keep going without getting tired to 
succeed.”

The young face of TOSYALI Holding, 
Şerif Tosyalı, drew lots of attention in a 
talk session moderated by Assistant Prof. 
Selçuk Mıstıkoğlu, Advisor to the Rector of 
Iskenderun Technical University.  “If there 
are good examples ahead of you, you can 
top them up further,” said Şerif Tosyalı, 
addressing the youth and continued: “I 
start my day at 6:30 AM. I make sure to be 
at the company between 07:30 and 08:00 
in the morning. Following that, we assess 
the previous day with my colleagues 
at the sales department. At 09:30, we 
have a meeting with our procurement 
manager. When it is 10:30, the prices of 
all our products at TOSYALI Holding are 
disseminated across Turkey via message 
and e-mail. Then we all continue with 
our routine. We focus on production. We 
break records every day. There is no rest 
here. We set new targets and new heights 
each day and we march towards them. 
Everything begins with planning and by 
remaining true to that plan. We excel at 
such planning since we are enthusiastic 
about our job.”

MY FATHER, FUAT TOSYALI, 
IS A ROLE MODEL FOR ME
Following his remarks, Şerif Tosyalı had 
a Q&A session with the students, who 
asked who his role model is. His response 
was as follows: “My father Fuat Tosyalı 
has always been a role model for me. I’m 
grateful to him. He enabled me to receive 
significant education in my country and 
abroad. He always exchanges information. 
I learnt being a visionary and expansion 
across the world from him. Additionally, my 
grandfather Şerif Tosyalı and my uncles 
are very special to me. I learnt integrity 
from my grandfather, whose name we 
proudly represent. Our integrity genuinely 
comes from the path he created for us. 
The perspectives, globalization targets 
and talents of my uncles contributed 
significantly to my development.  I also 

have very serious goals about the future. I know where I 
want to be. Further expansion across the world is among 
my top goals at the company. I am aware of my strengths 
and weaknesses. I’ve been striving to fix my weaknesses. 
However, none of them are impossible to fix. All of this is a 
process.”

Stating that they are a company that grows and progresses 
with certain strategies and plans as a major player in the 
steel industry, Tosyalı said: “Everything is built upon a 
strategy at Tosyalı. We have adopted growth as a principle in 
the steel industry. Besides becoming a major company, we 
also wish to rank among the most prestigious companies of 
the world, with a high profitability and by being beneficial to 
its society. We want to become a company with one of the 
most preferred financial data in the global financial system. 
Additionally, we continue to conduct negotiations with tens 
of overseas companies with respect to value-added steel 
production. We strive to make strategic decisions at this point 
as well. At the end of the day, I need to emphasize this once 
again: Our goal is to grow further. In doing so, however, we 
aim to become the most profitable and socially beneficial 
company, rather than become the largest in the world. Our 
growth strategies are based on these pillars.”

When asked, “Where would you like to see yourself, if you 
were not a member of the Tosyalı family?”, he responded as 
follows: 

“I’ve asked this question many times to myself as well. I 
probably would be a part of the world of finance, which I 
studied with passion. I studied this at the university. Then 
I started to work at the corporate finance department of a 
large company. I closely followed the balance sheets and 
public offering processes of the companies. My starting point 
would definitely be the field of finance. I don’t know where 
the journey would end up after that. I, however, believe that 
I would surely engage in some part of the iron-steel industry 
before departing this life. I definitely would find myself in 
these two fields, iron-steel and finance.”

Additionally, student representatives from the Hydrogen 
Technologies Student Community at Iskenderun Technical 
University (İSTE) asked for Şerif Tosyalı’s support for building 
a hydrogen-powered vehicle.  After the students granted 
the sponsorship agreement and a model of the vehicle as a 
present, Tosyalı’s words sparked applause in the hall when 
he said: “We are ready to give whatever support we are 
asked to.”

22-23-24-25

 22  23 

TOSYALI Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı; 

Bizde Hiç Durmak Yok! 
Her Gün Yeni Hedefler Yeni Zirveler 
Belirlenir ve Bunlara Doğru Yol Alınır

TOSYALI Holding İcra Kuru-
lu Üyesi Şerif Tosyalı, İskenderun 
Teknik Üniversitesinde düzenlenen 
Teknoversite Günleri’nde üniversite 
öğrencileriyle bir araya geldi.

Genç yaşta elde ettiği deneyim-
lerini, geleceğe yönelik planlarını ve 
önerilerini anlatan DEİK Türkiye Ja-
ponya İş Konseyi Başkanı, Karadağ 
Cumhuriyeti’nin Hatay, Osmaniye, 

Adana ve Mersin illerini kapsayan 
bölgenin Fahri Konsolosu ve Os-
maniye OSB Yönetm Kurulu Başkan 
Vekili görevlerini de yürüten Şerif 
Tosyalı, “Zaman çok hızlı ilerlerken 

teknoloji de hızla gelişiyor. Bu gelişmeye yetişe-
bilmek için herkesin de kendisini geliştirmesi ge-
rekiyor” diyerek, öğrencilere şöyle seslendi; “Boş 
zamanlarınızı düşünmeye, yeni şeyler bulmaya ve 
girişimciliğe harcayın. Girişimciliğin yaşı yoktur. 
Gençsiniz ve önünüzde yapacağınız birçok iş var. 
İnsanlara bir şey yapabileceğimizi kanıtlamanın en 
iyi yolu o işi başarmaktan geçer. İş, kişinin ayağına 
gelmez, sizin işi kovalamanız gerekiyor. Yarını nasıl 
karşılamak istiyorsak bugün ona göre hareket et-
meliyiz. Bugün ne yaptığın yarın ne yaşayacağının 
bir görüntüsüdür. Ne istediğinizi bilin ve şimdiden 
okul bittiğinde ne yapacağınıza karar verin. Hayal 
kırıklığına uğradığınızda daha iyi şeylerin olacağı-
na inanın ve o yönde hareket edin. Kendinizde var 
olan üstün yeteneklerin farkına varın ve onları aktif 
olarak kullanın. Hayatınızda bazı farklılıklar yapın. 
Hayat bazen bitti dediğiniz yerde başlar. Yeter ki 
siz yorulmadan başarmak için çalışmaya gayret 
gösterin.”

Moderatörlüğünü İskenderun Teknik Üniversi-
tesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğ-
lu’nun yaptığı söyleşide TOSYALI Holding’in genç 
yüzü Şerif Tosyalı yoğun ilgi gördü. İş hayatında-
ki deneyimlerini paylaşmanın yanı sıra başarıya 
odaklanmak ve gelecekle ilgili ipuçlarını da ko-
nuşmasında paylaşan Şerif Tosyalı; “İnanmak her 
şeyin başıdır. Her sabah kalktığınızda depar atarak 
koştuğunuz bir işiniz varsa her şeyi planlayabili-
yorsunuz. Önünüzde iyi örnekleriniz varsa üzerine 
daha fazla şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela be-
nim günüm sabah 6.30 da başlıyor. 7.30-08.00 
arası kesinlikle şirkette oluyorum. Sonra satıştaki 
arkadaşlarımızla bir önceki günü değerlendiriyo-
ruz. 9.30’da Satın Alma Müdürümüzle toplantımızı 
yaparız. Saat 10.30’da tüm Türkiye’ye TOSYALI 
Holding olarak ürünlerimizin fiyatları mesaj ve mail 
olarak geçilir. Sonrada kendi rutin işlerimize döne-
riz. Üretime bakarız. Her gün rekorlar kırarız. Bizde 
hiç durmak yok. Her gün yeni hedefler yeni zirveler 
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Hayal kırıklığına uğradığınızda daha 
iyi şeylerin olacağına inanın 

ve o yönde hareket edin. 
Kendinizde var olan üstün 

yeteneklerin farkına varın 
ve onları aktif olarak kullanın. 

Hayatınızda bazı farklılıklar yapın. 
Hayat bazen bitti dediğiniz 

yerde başlar. 
Yeter ki siz yorulmadan 

başarmak için çalışmaya 
gayret gösterin.



ŞERİF TOSYALI: 
“CHAQUE JOUR, LES 
NOUVEAUX OBJECTIFS 
SONT ÉTABLIS ET 
ON TRAVAILLE SANS 
ARRÊT POUR LES 
ATTEINDRE.”
M. ŞERIF TOSYALI, MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
TOSYALI HOLDING, S’EST RÉUNI 
AVEC LES ÉTUDIANTS LORS DES 
“JOURNÉES DE TEKNOVERSITE” 
ORGANISÉ À L’UNIVERSITÉ 
TECHNIQUE D’İSKENDERUN.

LA VIE COMMENCE PARFOIS LA Où 
VOUS CROYEZ QUE C’EST FINI
M. Şerif Tosyalı, le président du conseil 
d’affaires Japon-Turquie (DEİK: Conseil 
des relations économiques étrangères 
de la Turquie), le consul honoraire de la 
République du Monténégro dans la région 
encadrant les villes de Hatay, d’Osmaniye, 
d’Adana et de Mersin, et le vice-président 
de la commission d’administration de la 
Zone industrielle organisée d’Osmaniye a 
partagé ses expériences, ses projections 
pour l’avenir et ses conseils: “Le temps 
passe très vite en même temps et la 
technologie progresse autant. Afin de 
s’adapter à ce développement tout le 
monde doit s’améliorer” dit-il en s’adressant 
aux étudiants ainsi: “Consacrez votre temps 
libre à réfléchir dans le but de découvrir 
des nouvelles idées et comment devenir un 
entrepreneur. Il n’y a pas d’âge pour devenir 
un entrepreneur. Vous êtes jeunes et vous 
avez plusieurs choses à faire. Si vous 
voulez montrer aux autres votre capacité de 
réussite, il faut réussir. Il faut aller chercher 
le travail au lieu de l’attendre. Il faut agir 
aujourd’hui en fonction de la manière dont 
nous voulons accueillir demain. Ce que tu 
fais aujourd’hui est le reflet de ce que tu 
vas trouver demain. Concevez bien ce que 
vous désirez ; décidez dès maintenant ce 
que vous voudriez faire après les études. 
Lorsque vous êtes déçu, croyez que les 
meilleures opportunités vont arriver. Sachez 
bien vos talents et profitez-en. Faites 
des changements dans votre vie. La vie 
commence parfois là où vous croyez que 

c’est fini. Ce qui compte c’est que vous 
fassiez des efforts pour réussir.” 

Şerif Tosyalı, la jeune face de TOSYALI 
Holding, était centre d’attention des 
étudiants lors de la discussion dont le 
modérateur était M. Selçuk Mıstıkoğlu, 
le conseiller du recteur de l’Université 
technique d’İskenderun. “Si vous avez des 
bons exemples devant vous, vous pourrez 
faire mieux.” dit-il aux jeunes. “Ma journée 
commence à 6h30. Je suis présent au 
travail entre 7h30-8h00. Nous analysons 
ensuite les données de la veille avec nos 
collègues du département de la vente. A 
9h30 nous tenons notre réunion avec le 
directeur commercial. A 10h30 les prix des 
produits de TOSYALI Holding sont diffusés 
par message et courrier électronique dans 
toute la Turquie. Puis nous nous occupons 
de nos affaires quotidiennes et de la 
production. Chaque jour nous battons des 
records. Chez nous, il n’y a pas de pause. 
Chaque jour, les nouveaux objectifs et les 
nouveaux sommets sont déterminés, et on 
travaille pour les achever. Tout commence 
par le planning et le respect de celui-ci. 
Étant donné qu’on part pour le travail 
avec enthousiasme, on établit bien notre 
planning.”

MON PÈRE, FUAT TOSYALI, EST UN 
EXEMPLE POUR MOI
A la suite de ses explications, il a répondu 
aux questions des étudiants. A la question 
suivante: “Qui prenez-vous comme 
exemple ?”, il a répondu ainsi: “J’ai toujours 
pris mon père, Fuat Tosyalı comme 
exemple. Je le suis reconnaissant pour 
m’avoir donné la possibilité d’étudier en 
Turquie et à l’étranger. En outre, mon grand-
père Şerif Tosyalı et mes oncles sont très 
précieux pour moi. C’est mon grand-père 
qui nous a appris l’honnêteté, dont je porte 
fièrement son prénom. C’est à lui qu’on doit 
notre qualité de l’intégrité. Mes oncles, avec 
leur point de vue, leurs capacités et leurs 
objectifs global, ont tellement contribué à 
mon développement. Moi aussi, j’envisage 
des projets très important pour l’avenir. Je 
conçois bien mon chemin. L’un de mes 
objectifs primaires est de développer, en 
tant que TOSYALI Holding, aux niveaux 
internationaux. Je connais bien mes côtés 
forts et mes côtés faibles. J’essaie de 
corriger mes côtés faibles. Aucune de 
mauvaises qualités n’est irréparable. C’est 
tout un processus.

Étant l’une des plus grandes entreprises 
du secteur de l’acier, Tosyalı Holding 
souligne qu’elle s’améliore en établissant 
une stratégie et un programme bien 
définis. La croissance du secteur de l’acier 
est l’un de nos missions. A part d’être 
une grande entreprise, nous souhaitons 
devenir une entreprise rentable, bénéfique 
pour la société et en plus nous voudrions 
être nommées parmi les entreprises 
prestigieuses du monde. Nous visons 
également être une entreprise préférée pour 

ses data financières au sein du système 
de finance international. En outre, pour la 
production de l’acier à valeur-ajoutée, nous 
sommes toujours en train de s’entretenir 
avec une dizaine d’entreprises étrangères. 
A ce stade-là, il est important de prendre 
des décisions stratégiques. Après tout, je 
tiens à le souligner encore une fois; Notre 
objectif est de grandir et aller plus loin. 
Mais pour faire cette croissance, il ne s’agit 
pas d’être la plus grande au monde, mais 
d’être l’entreprise la plus rentable et la plus 
bénéfique pour la société. Nos stratégies 
de croissance sont formées dans cette 
direction” déclara-t-il.

A la question suivante “Si vous n’étiez par un 
membre de famille Tosyalı, où seriez-vous?”, 
Şerif Tosyalı a répondu ainsi: “Je me suis 
posé la même question plusieurs fois. Je 
m’imagine travailler en finance, le domaine 
que j’adore et que j’ai étudié à l’université. 
Après mes études, j’ai travaillé dans le 
département de finance d’une grande 
entreprise. J’ai fait suivi des bilans des 
sociétés et leur processus de l’ouverture du 
capital au public. Mon point de départ seriez 
certainement le domaine de finance. Je ne 
sais pas où exactement le vent me portera. 
Pourtant, je suis sûr qu’au bout d’un moment 
je ferais partie du secteur de l’acier et du fer. 
Je poursuivrais sûrement les domaines de 
l’acier et de la finance.”

Au cours de cet événement, les 
représentants des étudiants de 
l’Association étudiantes des technologies 
de l’hydrogène de l’Université Technique 
d’İskenderun ont demandé le soutien de 
Şerif Tosyalı pour leur projet consistant à 
fabriquer une voiture à hydrogène. A la suite 
de la remise du contrat de sponsoring et du 
modèle de la voiture M. Şerif Tosyalı a reçu 
des applaudissements du salon en réponse 
à ses mots suivants: “Nous sommes prêts 
à faire tout ce que nous pouvons faire.”
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En ŞERİF TOSYALI: 
“WE WANT TO 
UNLOCK THE 
REWARDING 
OPPORTUNITIES.”
ŞERIF TOSYALI, CHAIRMAN OF 
THE TURKEY-JAPAN BUSINESS 
COUNCIL OF FOREIGN ECONOMIC 
RELATIONS BOARD (DEİK), 
EXPRESSED, AS TURKISH 
BUSINESSPEOPLE, THEIR DESIRE 
TO UNLOCK THE REWARDING 
OPPORTUNITIES OFFERED 
BY INDUSTRIES SUCH AS 
INFORMATION TECHNOLOGIES, 
ENERGY, INFRASTRUCTURE, 
CONSTRUCTION AND AUTOMOTIVE 
IN AFRICA.

In his speech at the Turkey-Japan 
Cooperation and Bilateral Business 
Negotiations in Africa, a meeting organized 
by DEİK, Mr. Tosyalı said that DEİK serves 
as a prominent institution with a mission 
to conduct Turkey’s foreign trade and 
investment relations. 

Stating that the world is witnessing 
trade wars, he further said: “The Turkish-
Japanese fellowship is no coincidence 
in this current economic conjuncture. We 
have always been hand in hand.”

Stating that Turkey and Japan cure their 
wounds together, Tosyalı said that the 
Turkish-Japanese collaboration will always 
continue to grow, given the historical 
relationships. 

As the Turkey-Japan Business Council, 
Tosyalı said that they encourage economic 
and investment relations between both 
countries, with a huge motivation to 
continue to build substantial partnerships 
particularly in the African region, 
explaining: “Both Turkey and Japan have 
prominent investments in Africa. Turkey 
has a minimum investment of USD 6.5B 
in 2018 there, while this figure is USD 
10B for Japan. Japan demonstrates its 

enthusiasm for building partnerships with 
the Asia-Africa Growth Corridor. As Turkish 
businesspeople, we intend to make the 
most of the rewarding opportunities offered 
by industries such as the information 
technologies, energy, infrastructure, 
construction and automotive in Africa. We 
believe that the potential in Africa goes 
beyond the numbers for us.”

“WE NEED TO ENGAGE IN PR 
ACTIVITIES IN JAPAN”
Şerif Tosyalı listed the goals they set 
at the Turkey-Japan Business Council: 
“First of all, arrangements need to be 
made to facilitate the collaboration with 
Japan in the African region.   We should 
increase awareness of tourism mutually 
in both countries and promote a shared 
culture between their citizens. Efforts must 
be undertaken to attract the Japanese 
financial funds to Turkey in order to utilize 
them in co-investments. Top level meetings 

should be held to convey the cutting-
edge technology of Japan to Turkey, 
while carrying out PR activities in order to 
enhance trade and tourism relations.” 

Reminding that the Joint Meeting of the 
Turkey-Japan Business Council took place 
with the participation of 500 executives 
in Istanbul last year, Tosyalı announced 
that the 25th Joint Meeting of the Turkey-
Japan Business Council will take place on 
1 November 2019 in Tokyo.

“WE ARE PLANNING TO OPEN 
A REPRESENTATIVE OFFICE IN 
İSTANBUL”
Masayuki Tanimoto, the Regional Head 
for Europe, the Middle East and Africa at 
Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), stressed that they attended a 
historical meeting for both countries which 
is strategically important.

Stating that this cooperation has a two-
year history, Tanimoto said: “We have had 
such cooperation with the other European 
countries as well. Several cooperations are 
undertaken in the Africa region with the UK 

in particular. This year was announced as 
the “Year of Turkey” in Japan. The Turkish 
construction companies need guidance 
for encouraging infrastructure projects 
in Africa. Tokyo International Conference 
on African Development (TICAD) will be 
organized in August to host private sector 
participants, as well, and to discuss 
the potential business opportunities in 
Africa. This conference will emphasize 
that Africa needs investment, rather than 
help. At JPICS, we are planning to open a 
representative office in Istanbul. This will be 
our 17th representative office.”

ŞERİF TOSYALI: 
“NOUS SOUHAITONS 
PROFITER DES 
OPPORTUNITÉS 
ATTRACTIVES.”

M. ŞERİF TOSYALI, LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’AFFAIRES 
JAPON-TURQUIE AU SEIN DE 
DEİK (CONSEIL DES RELATIONS 
ÉCONOMIQUES ÉTRANGÈRES 
DE LA TURQUIE) A AFFIRMÉ 
QU’ÉTANT HOMMES D’AFFAIRES 
TURCS, ILS SOUHAITAIENT 
ÉVALUER LES OPPORTUNITÉS 
DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE, 
ÉNERGÉTIQUE AINSI QUE LES 
OPPORTUNITÉS DANS L’INDUSTRIE 
DE L’INFRASTRUCTURE, DE 
LA CONSTRUCTION ET DE 
L’AUTOMOBILE EN AFRIQUE. 

Au cours de la réunion sur la Coopération 
et les entretiens bilatéraux de Turquie-Japon 
en Afrique, organisée par DEİK (Conseil 
des relations économiques étrangères de la 
Turquie), Tosyalı a affirmé que DEİK est l’un 
des établissements principaux de la Turquie 
qui est en charge d’établir des relations 
commerciales internationales ainsi que des 
investissements.
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Japon Uluslararası İş Birliği Ban-
kası (JBIC) Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika Bölge Sorumlusu Masayuki 
Tanimoto da iki ülke için tarihi bir 
toplantıda bulunduklarını, bu toplan-
tının stratejik bir öneme sahip oldu-
ğunu vurguladı.

BU SENE JAPONYA’DA 
‘TÜRKİYE YILI’ İLAN EDİLDİ
Bu iş birliğinin, geçmişinin 2 yıl 

öncesine dayandığını aktaran Ta-
nimoto, “Buna benzer iş birlikleri, 
diğer Avrupa ülkeleri ile de gerçek-
leşti. Özellikle İngiltere ile Afrika böl-
gesinde çeşitli iş birlikleri yapılıyor. 
Bu sene Japonya’da ‘Türkiye Yılı’ 
ilan edildi. Afrika’da altyapı projeleri-
ni teşvik için Türk inşaat firmalarının 
yönlendirilmesi gerekiyor. Ağustos 
ayında özel sektör katılımcılarının 
da yer alacağı ve Afrika’da potan-
siyel iş imkanlarının konuşulacağı 
Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma 
Konferansı (TICAD) düzenlenecek. 
Konferansta, Afrika’nın yardımdan 
ziyade yatırıma ihtiyacı olduğu vur-
gulanacak. JPIC olarak İstanbul’da 
temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. 
Bu bizim 17. temsilcilik ofisimiz ola-
cak.” dedi.

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı Fa-
tih Volkan Kazova ise toplantının iki 
ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara 
ivme kazandıracağını söyledi. 

DEİK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Kazova, DEİK’in, 45 Afrika ülke-

sinde 50 meslektaş kuruluş ile bağ-
lantılı ikili iş konseyi mekanizması ile 
Türkiye-Afrika ticaretinin, ekonomik 
ve kültürel bağlarının güçlendirilme-
sinde önemli rol oynadığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti: 

“Son 15 yıl boyunca, Türkiye 
ile Afrika ülkeleri arasındaki siyasi 
güven sürekli olarak güçlendirildi. 
Türkiye, Afrika Kıtası’nda karşılıklı 
yarar ve ortak gelişme için stratejik 
ortaklığa yükseltilen güçlü bir iş bir-
liği yaptı. Türkiye, Afrika Birliği’nde 
gözlemci ülke statüsü kazandı ve 
2008’de bölgesel olmayan Afrika 
Kalkınma Bankası üyesi olarak ka-
bul edildi.” 

Türkiye ve Afrika’nın, karşılıklı ya-
rar sağladığı ticaret ve ekonomik iş 
birliklerine imza attığına işaret eden 
Kazova, “Türkiye’nin Afrika Kıtası’yla 
ticaret hacmi 2003 yılında 5,4 milyar 
dolar iken, bu rakam 2018’de 4 katı-
na çıkarak 21,5 milyar dolara ulaştı. 
Yine 2003 yılında, Türkiye’nin Afri-
ka’ya doğrudan yatırımı sadece 100 
milyon dolarken, 2018 yılında Tür-
kiye’nin doğrudan yaptığı 6 milyar 
dolar yatırımla yeni iş sahaları açıldı. 
Ayrıca Fas, Tunus, Mısır ve Morityus 
ile serbest ticaret anlaşmaları imza-
landı.” diye konuştu.

Kazova, Afrika Kıtası’nda Tür-
kiye’nin 2003 yılında imzaladığı 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-
runması Anlaşması’nın 6 ülkede 
yürürlükte olduğunu, bugün ise bu 
anlaşmanın 25 ülke tarafından im-
zalanmış bulunduğunu bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Türk iş 
insanları olarak, Afrika’daki bilişim teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat ve otomotiv endüstrisi 
gibi sektörlerin cazip fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

Şerif Tosyalı: 
Afrika Kıtası’ndaki 

cazip fırsatları 
değerlendirmek 

istiyoruz.
Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nı geçen 
yıl İstanbul’da 500 üst düzey iş insanının katılımıyla 
gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şerif Tosyalı, 25. Türkiye-
Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın, 1 Kasım 2019’da 
Tokyo’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

TOSYALI Holding İcra Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı, DEİK’in düzen-
lediği Türkiye-Japonya Afrika’da İş 
Birliği ve İkili İş Görüşmeleri Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, DEİK’in, 
Türkiye’nin dış ticaret ve yatırım 
ilişkilerini yürütmekle görevli önde 
gelen kuruluşlardan biri olduğunu 
söyledi. 

Tosyalı, dünyanın ticaret sa-
vaşlarına tanık ettiğini belirterek, 
“Bu ekonomik konjonktür sırasında 
Türk-Japon dostluğu tesadüf değil-
dir. Biz her zaman yan yana olduk.” 
dedi.

Türkiye ve Japonya’nın yaralarını 
birlikte sardığını ifade eden Tosyalı, 
tarihsel ilişkiler göz önüne alındığın-
da Türkiye-Japonya iş birliğinin her 

zaman büyümeye devam edeceğini 
söyledi. 

Türkiye-Japonya İş Konseyi ola-
rak, iki ülke arasındaki ekonomik 
ve yatırım ilişkilerini teşvik ettikle-
rini ve özellikle Afrika Bölgesi’nde 
güçlü ortaklıklar kurmaya devam 
etmek için büyük motivasyona 
sahip olduklarını aktaran Tosyalı, 
şunları kaydetti; “Türkiye ve Ja-
ponya’nın, Afrika’da öne çıkan ya-
tırımları var. Türkiye’nin 2018’de en 
az 6,5 milyar dolar yatırımı varken, 
Japonya’nın en az 10 milyar dolar-
lık yatırımı var. Japonya, Asya-Afri-
ka Büyüme Koridoru ile ortaklıklar 
kurma konusundaki istekliliğini 
göstermektedir. Biz de Türk iş in-
sanları olarak, Afrika’daki bilişim 

teknolojileri, enerji, altyapı, inşaat 
ve otomotiv endüstrisi gibi sektör-
lerin cazip fırsatlarını değerlendir-
mek istiyoruz. Afrika’daki potansi-
yelin, bizim için sayıların ötesinde 
olduğuna inanıyoruz.”

JAPONYA’DA HALKLA 
İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 
YAPMALIYIZ
Şerif Tosyalı, Türkiye-Japonya 

İş Konseyi olarak belirledikleri he-
defleri şöyle sıraladı; “Her şeyden 
önce, Afrika Bölgesi’nde Japonya 
ile ortaklığın arttırılması amacıyla ko-
laylaştırıcı düzenlemelerin yapılma-
sı gerekiyor. Her iki ülkenin turizm 
bilincini karşılıklı olarak arttırmalı ve 
iki ülke vatandaşları arasında ortak 
kültürü teşvik etmeliyiz. Ortak yatı-
rımlarda kullanmak amacıyla Japon 
finansal fonları Türkiye’ye çekmeye 
yönelik çalışmaların yapılması ge-
rekiyor. Japonya’nın yüksek tekno-
lojisinin Türkiye’ye aktarılması için 
üst düzey toplantılar düzenlemeliyiz. 
İki taraflı ticaret ve turizm ilişkilerini 
güçlendirmek için Japonya’da halk-
la ilişkiler faaliyetleri yapmalıyız.”

Türkiye-Japonya İş Konseyi 
Ortak Toplantısı’nı geçen yıl İstan-
bul’da 500 üst düzey iş insanının 
katılımıyla gerçekleştirdiklerini ha-
tırlatan Tosyalı, 25. Türkiye-Japon-
ya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın, 
1 Kasım 2019 tarihinde Tokyo’da 
gerçekleştirileceğini bildirdi.

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri 
Koordinatör Başkan Yardımcısı 

Fatih Volkan Kazova:
Son 15 yıl boyunca, Türkiye, Afrika 
Kıtası’nda karşılıklı yarar ve ortak 

gelişme için stratejik ortaklığa 
yükseltilen güçlü bir iş birliği 

yaptı, Afrika Birliği’nde gözlemci 
ülke statüsü kazandı ve 2008’de 

bölgesel olmayan Afrika Kalkınma 
Bankası üyesi olarak kabul edildi
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TOSÇELİK 
ENTITLED TO THE 
INOSUIT CERTIFICATE 
DURING TURKISH 
INNOVATION WEEK
HOSTED BY THE TURKISH EXPORTERS’ 
ASSEMBLY (TİM) AND COORDINATED BY 
THE MINISTRY OF TRADE, THE TURKISH 
INNOVATION WEEK WAS HELD ON 3-4 
MAY 2019 AT THE ISTANBUL CONGRESS 
CENTER. 

TOSÇELİK was granted a participation 
certificate for the InoSuit Program by 
Orhan Sabuncu, Member of the Boards 
of Directors at TİM, during the InoSuit 
Program Certificate Ceremony as part of 
the Innovation Week. 

Driven by the university-industry 
collaboration, the “InoSuit-Innovation-
Oriented Mentorship Program” aims 
to sustainably increase innovation 
management competence at the exporter 
association members; build and strengthen 
the innovation management infrastructure; 
design and implement corporate innovation 
systems tailored for the objectives, structure 
and needs of each company.

Organized by TOSÇELİK between 1 
November 2017 and 31 October 2018 
under the motto “Add Value To Your Job 
With Ideas”, this project was coordinated 
by Ebru Varçın Köse, Brand and Incentive 
Manager, with mentorship by Associate Dr. 
Turgay Battal from Iskenderun Technical 
University. Shared activities were undertaken 
with the R&D, HR, Education and Factory 
Administrations within the scope of the 
project.
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FUAT TOSYALI 
İYİLİĞE DEVAM EDİYOR! 

Capital Dergisi’nin bu 
yıl 7’nci kez hazırladığı 
“Türkiye’nin Gönlü 

Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 
1 sıra daha yükselerek 2. olan 
TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
2018’de 165 milyon lira olan 
bağış rakamını 2019’da 35 
milyon TL artırarak, 200 milyon 
lira bağış tutarıyla yine iyiliğin 
öncüsü oldu.

YOKSUNLUKLARI 
GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ
Tosyalı, “Farklı bölgelerde 
insanlarımızın sosyal, kültürel, 
sağlık ve manevi konularda 
eksiklerini tamamlayarak, 
yoksunlukları gidermeye 
çalışıyoruz. 

Çalışmalarımızı özellikle 
eğitim, sosyal yaşam ve sağlıkta 
odaklamaya devam edeceğiz.” 
diyor.

TOSYALI HOLDİNG, 
BAĞIŞLARIYLA BİR 
BASAMAK DAHA YÜKSELDİ
Devasa yatırımların dışında 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
de destek olmayı sürdüren 
hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı, 
Türkiye’nin gururu oldu.

Geçtiğimiz yıl 165 milyon lira 
olan bağış miktarına, bu yıl 35 
milyon lira sosyal sorumluluk 
yatırımı ekleyen, Türkiye’nin 
önemli hayırseverlerinden 
TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, her 
yıl istikrarlı bağışlarıyla takdir 
topluyor. 

BAĞIŞ MİKTARINI EN ÇOK 
ARTTIRAN KİŞİ
2018 gibi Türkiye ekonomisi 
açısından ‘zor’ olarak 
tanımlanan bir yılda sosyal 
sorumluluk projelerine ve 
bağışlarına devam eden, 
kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla bu araştırmanın 
ilk yılından itibaren listede yer 
alan ve Türkiye’nin en büyük 
bağışçısı konumunda olan 
hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı, 
2018’de bağış tutarını miktar 
bazında en çok arttıran kişi 
oldu. ■

TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’dan Ziyaret

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı Osmaniye Bele-
diye Başkanı Kadir Kara’yı makamın-

da ziyaret etti.

31 mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Os-
maniyelilerin oylarıyla yeniden seçilerek 
görevini sürdüren Kara ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. ■

Bu yıl 7’ncisi açıklanan 
“Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesinde 1 

sıra daha yükselerek 2. olan Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yine iyiliğin öncüsü oldu.
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Indiquant son témoignage aux guerres 
commerciales mondiales, “Dans cette 
conjoncture économique, l’amitié entre la 
Turquie et le Japon ne s’est produit pas au 
hasard. Nous étions toujours ensemble.” 
dit-il.

Tosyalı a également ajouté que La 
Turquie et Le Japon s’étaient guéris tous 
ensemble et que la coopération de la 
Turquie et du Japon continuerait à se 
développer chaque jour.

Tosyalı a affirmé au nom du Conseil 
d’affaires Japon-Turquie qu’ils incitent 
les relations économiques et les 
investissements entre les deux pays et 
qu’ils étaient bien motivés afin de continuer 
à mettre en place des partenariats 
notamment en Afrique. Il a continué ainsi: 
“La Turquie et le Japon disposent des 
investissements éminents en Afrique. 
En 2018, La Turquie a fait au moins 6,5 
milliards de dollars d’investissement 
tandis que Le Japon en a fait au moins 10 
milliards de dollars. Le Japon montre son 
intention de créer des partenariats par le 
biais du corridor de la croissance Asie-
Afrique. Quant à nous, en tant qu’hommes 
d’affaires turcs, nous souhaitons évaluer les 
opportunités dans le secteur informatique, 
énergétique ainsi que les opportunités 
dans l’industrie de l’infrastructure, de la 
construction et de l’automobile en Afrique. 
Nous considérons le potentiel de l’Afrique 
au-delà de toutes les chiffres.”

“NOUS DEVONS METTRE EN PLACE 
DES ACTIVITÉS DE RELATIONS 
PUBLIQUES AU JAPON”
M. Şerif Tosyalı a expliqué ainsi leurs 
objectifs en tant que le Conseil d’affaires 
Japon-Turquie: “Tout d’abord, il est 
nécessaire de mettre en place des 
régulations afin de rendre plus facile la 
formation des partenariats avec Le Japon 
dans la région africaine. Il faut qu’on 
augmente mutuellement le tourisme 
dans les deux pays et qu’on fasse la 
promotion d’une culture commune entre 
les citoyens de deux pays. Il est primordial 
de mener des travaux pour attirer les 

fonds financiers japonais vers la Turquie 
dans le but de les reprendre au sein des 
investissements communs. Pour pouvoir 
transférer la haute technologie du Japon 
en Turquie, il faut organiser des réunions 
avancées et insister sur les activités de 
relations publiques afin de renforcer les 
relations commerciales et touristiques.”

Évoquant la réunion commune du Conseil 
d’affaires Turquie-Japon ayant eu lieu 
l’année dernière à İstanbul par une 
participation de 500 hommes d’affaires, 
M. Şerif Tosyalı a annoncé que la 25ème 
reunion commune du Conseil d’affaires 
Turquie-Japon aurait lieu le 1 Novembre 
2019, à Tokyo.

“NOUS PRÉVOYONS OUVRIR UN 
BUREAU DE REPRÉSENTATION À 
İSTANBUL”
M. Masayuki Tanimoto, le responsable 
de l’Europe, du Moyen Orient et de 
l’Afrique de la Banque Japonaise pour 
la coopération internationale (JPIC) a 
souligné l’importance stratégique de cette 
réunion historique pour les deux pays. 
Tanimoto a également affirmé que cette 
coopération datait à 2 ans auparavant. 
Il a continué ainsi: “On a mis en place 
des coopérations similaires à celles-ci 
avec les pays européens. Notamment 
en Angleterre et en Afrique, plusieurs 
coopérations sont en cours de réalisation. 
Cette année a été déclarée comme 
‘L’année de la Turquie’ au Japon. En 
Afrique, les entreprises de construction 
turques doivent être encouragées à 
promouvoir des projets d’infrastructure. 
En août, la Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD), qui réunira des participants du 
secteur privé, discutera des opportunités 
commerciales potentielles en Afrique. 
Dans cette conférence, on va insister 
sur le fait que l’Afrique a besoin 
d’investissements plutôt que d’assistance. 
En tant que JPIC, nous prévoyons 
d’ouvrir un bureau de représentation à 
Istanbul. Ce sera notre 17ème bureau de 
représentation.”

FUAT TOSYALI 
CONTINUES WITH 
PHILANTHROPIC 
ACTIVITIES!
TOSYALI Holding Chairman of the Board of 
Directors, Fuat Tosyalı ranked 2nd, up from 
the third place, on the 7th edition of the “Top 
50 Charitable Business People of Turkey” 
prepared by the Capital Magazine. He, once 
again, pioneered philanthropic activities in 
2019 through a donation amount of TRY 200 
million, with an increase of TRY 35 million 
from his donations of TRY 165 million in 
2018. Tosyalı said: “We strive to eliminate 
the deficiencies by filling the gaps our 
people experience across different regions 
in terms of social, cultural, healthcare and 
moral aspects. We will continue to focus 
particularly on education, social life and 
healthcare.”

TOSYALI HOLDING SOARS WITH 
ANOTHER RISE THROUGH DONATIONS
Continuing to support our country and 
region with CSR projects, alongside colossal 
investments, the charitable businessperson 
Fuat Tosyalı filled Turkey with pride. The 
Chairman of the Board of Directors of 
TOSYALI Holding, philanthropist Fuat 
Tosyalı, is appreciated with his steady 
donations each year, ranking in the top 
charitable people’s list with an addition 
of CSR investment amounting to TRY 
35 million this year to the previous 
year’s figure, TRY 165 million. The 
charitable businessperson Fuat 
Tosyalı, the biggest philanthropist 
of Turkey, became the person to 
increase donation amounts the most in 
2018, a year associated with ‘tough times’ 
for the Turkish economy, as he maintained 
CSR projects and donations, ranking in the 
list since the inauguration of this survey. 

FUAT TOSYALI, 
TOUJOURS GÉNÉREUX!

Selon la liste de la revue Capital dont la 
7e édition est publiée, M. Fuat Tosyalı, le 
président du conseil d’administration de 
TOSYALI Holding, s’est placé au 2e rang 
parmi les “50 premiers hommes d’affaires 
les plus généreux”. En 2019, en augmentant 
la somme de donation de 165 millions TL 
à 200 millions TL, il est devenu encore une 
fois le pionnier de la générosité. 

“Nous essayons de compenser les 
insuffisances dans les domaines sociaux, 
culturels, sanitaires et spirituels de nos 
citoyens de différentes régions. Nous 
maintiendrons à renforcer nos travaux 
sur l’éducation, la vie sociale et la santé.” 
déclara-t-il.

TOSYALI HOLDING TOUJOURS AU 
SOMMET PAR SES DONS
La Turquie est fière de Fuat Tosyalı. 
L’homme d’affaire généreux ne se 

contente pas seulement à ses grands 
investissements; il continue 

à soutenir notre pays 
et notre région 

en effectuant 
des projets de 

responsabilité 
sociale.

En ajoutant 35 
millions de TL 

d’investissement 
de la responsabilité 

sociale à la somme de 
donation de 165 millions 

TL de l’année dernière, M. 
Fuat Tosyalı, le président 

du conseil d’administration 
de Tosyalı Holding l’homme 

d’affaire généreux, a été bien 
apprécié dans la liste des “Hommes 

d’affaires les plus généreux”.

En 2018, pendant cette année difficile 
pour l’économie de la Turquie, Fuat 

Tosyalı, l’homme d’affaire généreux, s’est 
classé dans la liste dès la première année 

par ses projets de la responsabilité sociale 
et ses donations. Toujours en 2018, il a été 
montré comme l’homme d’affaire ayant 
augmenté sa somme de donation.

Fr

En
CERTIFICAT 

D’INOSUIT À TOSÇELİK 
LORS DE LA SEMAINE 
DE L’INNOVATION 
TURQUIE
LA SEMAINE DE L’INNOVATION 
TURQUIE QUI A ÉTÉ ORGANISÉE PAR 
LA COORDINATION DU MINISTÈRE DU 
COMMERCE ET L’ASSEMBLÉE DES 
EXPORTATEURS TURCS (TIM) A EU LIEU 
AU CENTRE DE CONGRÈS D’ISTANBUL, 
LE 3 ET 4 MAI 2019.
Dans le cadre la Semaine de l’Innovation, 
M. Orhan Sabuncu le membre du Conseil 
d’administration de TIM a donné le certificat 
de participation au programme InoSuit à 
TOSÇELİK lors de la cérémonie de la remise 
de certificat du programme İnoSuit. A l’aide de 
“Inosuit-Programme d’accompagnement axé 
sur l’innovation” consistant à la coopération 
de l’Université et de l’Industrie, on vise à 
augmenter durablement les capacités à gérer 
l’innovation dans les sociétés étant membre 
des associations de commerce internationale, 
installer et renforcer l’infrastructure du 
management de l’innovation, mettre en 
œuvre des systèmes d’innovation en fonction 
des objectifs de la structure et des besoins 
de chaque établissement. Dans le cadre 
du projet réalisé par TOSÇELİK entre 1 
Novembre 2017 et 31 Octobre 2018, mené 
par le slogan “Valorise ton travail par tes 
idées” M. Dr.Turgay Battal, le membre de 
faculté à l’Université Technique d’İskenderun, 
était en charge du projet d’accompagnement 
ainsi que Mme.Ebru Yalçın Köse, responsable 
de la marque et de la promotion a pris en 
charge la coordination du projet. Au cours de 
ce projet, les responsables du Recherche-
développement, des Ressources humaines, 
de la Formation et des Usines ont effectué 
des activités communes.
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ISO 
REPORT: 
TOSYALI 

HOLDING 
RANKS AT 

THE TOP WITH 5 
COMPANIES

&
TOSYALI LEAVES A 

MARK ON 
“FORTUNE 500”

The 
results 

of the 
2018 

edition of “Top 
500 Industrial 

Enterprises of Turkey”, 
a survey conducted 

by Istanbul Chamber of 
Industry, are announced.

Concluding the previous year 
successfully as one of the leading 

companies to create maximum 
employment in Turkey, TOSYALI Holding 
managed to be included with five 
companies in the 2018 edition of “Top 500 
Industrial Enterprises of Turkey”, announced 
by Istanbul Chamber of Industry (ISO), 
becoming a source of pride for Turkey and 
the region.

TOSYALI TOYO SOARS EXCELLENTLY!
The first Turkey-based producer of state-
of-the-art value-added flat steel, TOSYALI 
Toyo Çelik A.Ş. achieves a magnificent 
performance. Contributing tremendously to 
the development and improvement of the 
region and country, not only Osmaniye, with 
its employment performance and production 
capacity, TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. ranked 
72nd in the ISO Top 500 List, marking the 
quickest debut entrance in the list. As one 
of the Top 500 industrial organizations in 
Turkey, TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi 
A.Ş. sustained a steady trend by ranking 
20th  in the list due to its dynamic production 
structure; TOSYALI Filmaşin ve İnş. Demir 
Üretim San. A.Ş. ranked 110th; TOSYALI 
Demir Çelik San. A.Ş. reached the 175th 
place; TOSÇELİK Spiral Pipe Production 
Inc. achieved the 262nd place, thus honoring 
Hatay and Osmaniye.

TOSYALI HOLDING BECAME THE 
LEADER OF THE IRON-STEEL 
INDUSTRY WITH FIVE OF ITS 
COMPANIES RANKING IN FORTUNE 
500, INCLUDING THREE NEW 
ENTRANTS. TOSYALI HOLDING 
COMPANIES STAND OUT WITH 
THEIR DOMINANCE IN THE EXPORT 
AND PROFITABILITY LISTS AS WELL.

TOSYALI 
Holding 

demonstrated 
its power in the 

iron-steel industry 
with its companies 

ranking in Fortune 500 
in the previous year, i.e. 

TOSÇELİK Profile And Sheet 
Ind. Co. and TOSYALI Iron and 

Steel Ind. Co., alongside three new 
entrants. TOSYALI Toyo managed 

to rank in Fortune 500 for the first time 
with TOSYALI Filmaşin ve İnşaat Demir 
Üretim Sanayi A.Ş. and TOSÇELİK Spiral 
Pipe. TOSYALI Spiral Pipe became the 
company with the fastest growing export 
volume, a 120 fold increase compared to 
the previous year, while TOSYALI Toyo, 
also a new entrant ranked 4th among the 
companies with the highest increase in 
sales. As one of the important players 
of the global iron and steel industry, 
TOSYALI Holding was featured in Fortune 
500 with 5 companies, including 3 new 
entrants. Increasing both its domestic 
sales and exports in 2018, TOSYALI 
Holding sustained its steady growth in 
an environment defined by quota and tax 
issues faced by the iron and steel industry 
and shrinkage experienced by the world 
economies.  

As one of the flagship companies of the 
Holding, TOSÇELİK Profile And Sheet Ind. 
Co. increased its total sales by 25 percent 
in 2018, while maintaining its ranking in 
the 43th place since the previous year. 
TOSYALI Iron and Steel Ind. Co. managed 
to rank in the 253rd place on Fortune 500. 
Co-founded by TOSYALI Holding and 
the Japanese Toyo Group in Osmaniye, 
TOSYALI Toyo launched production 
operations in 2018, currently ranking 
among the top companies of Turkey upon 
entering this list at the 120th place, which 
marks an amazing achievement in its first 
year. TOSYALI Toyo ranked in the fourth 
place among the companies with the 
highest increase in sales.

Another TOSYALI Holding company to 
enter the list for the first time at the 157th 
place is TOSYALI Filmaşin ve İnşaat 
Demiri A.Ş., while TOSÇELİK Spiral Pipe 
Production Ind. Inc. is featured in the list 
of companies with the highest increase in 
sales, on top of ranking in the 323rd place 
on Fortune 500. 

RANKING FIRST FOR EXPORTS AND 
PROFITABILITY
Featured on the list for the first time this 
year, TOSYALI Spiral Pipe ranked at the 
top of the “Companies with the highest 
export increase” list with a 120-time YoY 
increase. Increasing its export volume by 
622 percent, TOSYALI Toyo ranked 12th on 
this list, and TOSYALI Filmaşin ve İnşaat 
Demişi A.Ş. ranked 30th with an increase of 

38-39-40-41-42-43
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TOSYALI HOLDİNG
ŞİRKETLERİ

SEKTÖREL RAPORLARDA
 ZİRVEDE

Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve 
yüksek katma değerli yassı çeliğini üreten 

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. performansıyla büyülüyor.

TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 
TOSYALI Toyo Çelik. A.Ş. 

TOSYALI Filmaşin ve İnş. Demir Üretim San. A.Ş.
TOSYALI Demir Çelik San. A.Ş.

TOSÇELİK Spiral Boru Üretim San. A.Ş. 

•
•
•
•
•
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186 percent. TOSÇELİK Profile and Sheet 
Ind. Co. became one of the 50 biggest 
exporters of the list.

On top of the export figures, TOSYALI 
companies attained a tremendous 
achievement in profitability as well. Among 
the 50 companies to achieve the highest 
increase in earnings before interest and tax 
(EBIT), TOSÇELİK Spiral Pipe ranked 14th; 
TOSYALI Demir Çelik 18th; TOSYALI Filmaşin 
ve İnşaat Demiri 19th; TOŞÇELİK Profil 34th.

RAPPORT D’ISO: 
TOSYALI HOLDING EST 
AU SOMMET AVEC SES 

5 FILIALES
&

LA MARQUE DE 
TOSYALI DANS 

“FORTUNE 500”
Le résultat de la recherche intitulée ”les 
500 plus grands établissements en Turquie 
en 2018” menée par la Chambre de 
commerce d’Istanbul a été publié.

 Avec une haute performance de l’année 
dernière, TOSYALI Holding, la plus 
éminente entreprise dans le secteur privé 
turc au niveau de création d’emploi, se 
présente avec ses 5 filiales dans le cadre 
du rapport d’ISO ”les 500 plus grands 
établissements industriels en Turquie en 
2018”. TOSYALI Holding est une fierté pour 
la Turquie et pour cette région.

DÉVELOPPEMENT DE TOSYALI TOYO!
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. fascine par sa 
performance en produisant le premier plat 
acier fabriqué par la technologie de pointe 
en Turquie, comportant notamment une 
haute valeur ajoutée. TOSYALI Toyo Çelik 
A.Ş. contribue non seulement à la capacité 
de la création d’emploi et de production 
de la ville Osmaniye, elle fait également 

des efforts pour le développement et le 
progrès de la région ainsi que du pays. 
Cette dernière s’introduisant à partir de zéro 
dans le classement d’ISO 500 est devenue 
l’entreprise la plus remarquable au 72e 
rang. TOSÇELİK Profil ve Sac Endüstrisi 
A.Ş. faisant partie des 500 plus grands 
établissements industriels de la Turquie 
a préservé sa place, 20e rang, par sa 
structure de production dynamique. D’autre 
part TOSYALI Filmaşin ve İnş. Demir Üretim 
San. A.Ş. s’est présenté au 175e rang tandis 
que TOSÇELİK Spiral Boru Üretim San. 
A.Ş en étant monté au 262e rang a rendu 
heureux la ville de Hatay et d’Osmaniye.

AVEC SES 5 FILIALES DONT 3 SONT 
RÉCEMMENT ENTRÉES DANS LA 
LISTE, TOSYALI HOLDING EST 
PRÉSENTÉ COMME LE LEADER DU 
SECTEUR DE L’ACIER ET DU FER 
DANS FORTUNE 500.

A part de ses filiales, TOSÇELİK Profil Sac 
Endüstrisi et Tosyalı Demir Çelik Sanayi, 
faisant partie de la liste de Fortune 500 
l’année dernière, TOSYALI Holding a 
prouvé sa puissance dans le secteur de 
l’acier et du fer par ses 3 autres filiales qui 
ont pu se présenter dans la liste. TOSYALI 
Toyo, TOSYALI Filmaşin ve İnşaat Demiri et 
TOSÇELİK Spiral Boru ont réussi à entrer 
dans Fortune 500. TOSYALI Spiral Boru a 
été nommée comme l’entreprise ayant la 
plus grande croissance en augmentant son 
exportation 120 fois par rapport à l’année 
dernière. D’autre côté TOSYALI Toyo entrant 
pour la première fois dans la liste s’est 
placé au 4e rang parmi les entreprises ayant 
augmentée leur vente. TOSYALI Holding 
faisant l’un des membres importants du 
secteur de l’acier et du fer s’est présentée 
dans la Fortune 500 avec ses 5 filiales 
dont 3 s’y sont récemment introduites. 
TOSYALI Holding augmentant ses ventes 
domestiques et son exportation, a maintenu 
sa croissance en 2018 au cours d’une année 
pendant laquelle il y avait des problémes de 
taxes problèmes de taxe et de quota dans le 
secteur de l’acier et du fer, et que l’économie 
mondiale était remise en question.

TOSÇELİK Profil Sac Endüstrisi, la filiale 
principale de holding, a pu maintenir sa 
place au 43e rang de l’année dernière en 
2018 en même temps qu’elle a augmenté 
ses ventes totales de 25%. Quant à 
TOSYALI Demir Çelik Sanayi A.Ş. elle s’est 
classée au 253e rang dans Fortune 500. 
TOSYALI Toyo, la société de TOSYALI 
Holding fondée avec Le Groupe Japonais 
Toyo à Osmaniye, dont la production a 
démarré en 2018, s’est montrée parmi les 
plus grandes entreprises turques en se 
classant dans la liste au 120e rang dès la 
première année de production. TOSYALI 
Toyo s’est présentée au 4e rang dans 
la liste des entreprises ayant une forte 
augmentation de leurs ventes. TOSYALI 
Filmaşin ve İnşaat Demiri A.Ş. une autre 
filiale de TOSYALI Holding, est classée dans 
la liste au 157e rang. Quant à TOSÇELİK 
Spiral Boru Üretim Sanayi AŞ, elle se trouve 
au 323e rang du Fortune 500, et en plus elle 
s’est classée parmi les entreprises qui ont 
augmentées leur ventes.

AUX PREMIERS RANGS EN 
EXPORTATION ET RENTABILITÉ
Tosyalı Spiral Boru, entrant dans la liste 
pour la première fois cette année, se 
classe au sommet de la liste des ”Les 
meilleures entreprises en exportation” en 
accroissant son exportation 120 fois par 
rapport à l’année dernière. Dans le cadre 
de cette liste, TOSYALI Toyo ayant grandi 
son exportation 622%, s’est classé au 12e 
rang tandis que TOSYALI Filmaşin ve İnşaat 
Demiri A.Ş. avec une augmentation de 
186%, se trouve au rang 30e. TOSÇELİK 
Profil Sac Endüstrisi s’est également 
présentée parmi les 50 premières 
entreprises exportatrices. A part de son taux 
d’exportation, les entreprises TOSYALI ont 
eu du succès en améliorant leur rentabilité. 
TOSÇELİK Spiral Boru s’est classée au 14e 
rang, TOSYALI Demir Çelik s’est placé au 
18e rang tandis que TOSYALI Filmaşin ve 
İnşaat Demiri est au 19e rang et TOSÇELİK 
Profil se trouve au 18e rang parmi les 50 
premières entreprises augmentant leur 
bénéfice avant intérêts et impôts.



En TOSYALI HOLDING 
MET WITH THE 
BUSINESS PARTNERS 
AND HOLDING 
EMPLOYEES DURING 
IFTAR PROGRAMS
The traditional TOSYALI Holding iftar dinner 
program continued in various cities this 
year as well. As Turkey’s biggest industrial 
corporation and undertaking sales 
organizations in 7 regions across Turkey, 
TOSYALI Holding organized iftar programs 
which, once again, sparked enthusiasm in 
a sincere environment. Organized in cities 
such as Adana, Gaziantep, Ankara, Izmir, 
Istanbul and Konya, the iftar programs 
hosted business partners of the Holding. 
Addressing the business partners during the 
iftar programs with the full participation of the 
Members of the Board of Directors, general 
managers, plant managers and sales 
representatives under TOSYALI Holding, 
Chairman Fuat Tosyalı evaluated the 
developments in the iron and steel industry, 
delivering remarks on the short-term 
planned projects, as well as the investments 
and efforts undertaken by the Holding. 

TOSYALI HOLDING 
S’EST RETROUVÉ AVEC 
SES PARTENAIRES ET 
SES SALARIÉS LORS DE 
PROGRAMMES D’IFTAR
Les dîners traditionnels d’iftar de TOSYALI 
Holding ont également eu lieu cette année 
dans plusieurs villes. TOSYALI Holding, 
le plus grand établissement industriel 
turc et l’entreprise ayant une organisation 
commerciale dans 7 régions de la Turquie, a 
organisé des programmes d’iftar dans une 
ambiance chaleureuse avec la présence de 
nombreux participants. Les partenaires de 
Holding ont assisté aux programmes d’iftar 
régionaux organisés dans les villes d’Adana, 
de Gaziantep, d’Ankara, d’İzmir, d’İstanbul 
et de Konya. Lors des programmes d’iftar 
où les membres du conseil d’administration 
de TOSYALI Holding, les vice-présidents, 

les directeurs des établissements, les 
responsables commerciales étaient 
présents, M. Fuat Tosyalı, le président du 
conseil d’administration a fait un discours en 

évaluant les développement dans le secteur 
de l’acier et il s’est également exprimé sur 
les investissements, les travaux et les futurs 
projets à court-terme.
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ürkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 

olan TOSYALI Holding’in bu yılki iftar 

programları yine yoğun katılım ve birlik, 

beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.T
TOSYALI Holding geleneksel iftar yemekleri 

programı bu yılda çeşitli illerde devam etti. Adana, Ga-
ziantep, Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya illerinde böl-
gesel olarak düzenlenen iftar programlarına Holding’in iş 
ortakları katıldı.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu üyeleri, genel 
müdürler, tesis müdürleri, satış temsilcilerinin tam kadro 
hazır olduğu programlarda iş ortaklarına seslenen Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir çelik sektöründe 
yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Holding olarak ger-
çekleştirilen yatırımlar, çalışmalar ve önümüzdeki kısa dö-
nemde planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞ 
ORTAKLARI 
İftar Programları

• Adana
• Gaziantep 
• Ankara 
• İzmir
• İstanbul
• Konya
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PARTNERS / PARTENAIRES
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İSKENDERUN DİLOVASI
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En Eid al-Fitr
TOSYALI HOLDİNG: 
“WE ARE A VERY BIG 
FAMILY.”
One of the Bayrams for the World of Islam, 
Eid al-Fitr marks times of joy for Muslims. 
It is essential to make the most of these 
times and gratify the people in need, the 
poor and the orphans through bonding 
with tolerance. 

The spirit of fellowship, solidarity and 
cooperation must be kept alive, while 
undertaking steps to achieve social justice 
during the Bayram times. 

Eid al-Fitr encourages the wealthy to adopt 
it as a habit to spend his/her riches by 
sharing with others through cooperation 
with a peace of mind, with the blessing of 
Allah, and saves them from indulgence on 
possessions. Let’s do our best to reach 
out as many fellows and beloved ones 
as we can during the Bayram; refresh our 
bonding with our relatives; congratulate 
each other; pray for the world peace, 
fellowship, unity and solidarity; connect 
with our colleagues and neighbors; 
integrate with our society. 

Let’s visit the elderly; kiss the hands 
of our parents and elderly relatives to 
conciliate. Let’s share our compassion for 
the little ones with a smile on our faces. 
Let’s cherish them and make sure that 
everybody cherishes them. Let’s visit our 
friends, catch up with them and accept 
their visit. Let’s offer them some treats. 
Let’s not forget about our relatives who 
are farther away. Let’s show that they 
have a place in our hearts and minds and 
celebrate Bayram with them. 

Driven by this approach, TOSYALI Holding 
Management shook hands with each and 
every employee as a big family during Eid 
al-Fitr; caught up with them; celebrated 
Bayram with them and ensured their 
celebration with each other. 

The purpose was to be aware of being us, 
together and sincere, and loving being us.

Happy Eid al-Fitr!

L’Aïd
TOSYALI HOLDING: 
“NOUS SOMMES UNE 
GRANDE FAMILLE.”
L’Aïd, l’une des fêtes religieuses du monde 
musulman, est une fête de joie pour les 
musulmanes. Lors de ces jours, il est 
primordial de bien profiter de cette fête; ce 
qui est essentiel c’est de rendre heureux 
tous les démunis, les orphelins d’une 
manière tolérante. A l’Aïd, il faut garder 
l’esprit de fraternité, de coopération et de 
solidarité, et il est également nécessaire 
d’agir pour la justice sociale.

L’Aïd donne aux personnes riches 
l’habitude d’aider à ce qui en a besoin 
et de partager sa fortune avec les autres 
pour l’amour de Dieu. Cette habitude les 
éloigne notamment de dépendance aux 
possessions mondaines. Lors des fêtes, 
allons visiter nos amis et nos proches, 
faisons des échanges avec notre famille, 
prions ensemble pour la paix mondiale, 
pour la fraternité, l’unité et la solidarité. 
Fréquentons nos collègues, nos voisins et 
unissons avec notre monde.

Visitons nos grands-parents, nos vieux, 
notre mère et notre père; embrassons leur 
main et demandons leur remerciement. 
Soyons bienveillant vers les petits. Aimons 
les enfants et rendons-les heureux. 
Visitons nos amis, demandons comment 
vont-ils, accueillons-les chez nous. 
N’oublions pas nos proches habitants 
dans d’autre pays et montrons-les 
qu’ils sont toujours dans notre cœur et 
célébrons la fête.

L’administration de TOSYALI Holding, 
adoptant cette vision, s’est serrée la 
main avec tous ses employés et leurs 
a demandé comment vont-ils. TOSYALI 
Holding a aussi créé une ambiance 
festive pour que tout le monde célèbre 
l’Aïd ensemble.

Notre objectif est de prendre conscience 
de nous, d’être ensemble, d’être sincères; 
aimer “nous”. A la prochaine fête…
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TOSYALI Holding’te her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Bayram coşkusu yaşandı. Holding’e bağlı tesislerde 
gerçekleşen bayramlaşmalarda birliğin, beraberliğin, 
dostluğun ve kardeşliğin en güzel örnekleri yaşandı. 
Türkiye’nin demir çelik sektöründeki yüz akı TOSYALI 
Holding, tüm çalışanlarıyla bir araya gelerek, dini 
bayramlarımızın getirdiği manevi iklimi doyasıya yaşadı. 

Çalışanlara hitaben kısa konuşmalar yapan TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha 
da artırdığını söyledi. Her bayram olduğu gibi bu Bayrama 
da beraber girmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Fuat 
Tosyalı, tüm çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

RAMAZAN

BAYRAMI
Kutlamaları

• İskenderun
• Osmaniye 
• TOSYALI TOYO 

OSYALI HOLDİNG her yıl 
olduğu gibi bu Bayram da 
tüm çalışanlarıyla birlik 
ve beraberlik içerisinde 
kucaklaştı.T
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En TOSYALI 
İSKENDERUN PORT
Located in Iskenderun 2nd Organized 
Industrial Zone in Azganlık, TOSYALI 
İskenderun Port is the newest port in 
Iskenderun Bay. The construction plan of 
the project was approved by the Ministry 
of Transportation, Maritime Affairs and 
Communications General Directorate of 
Infrastructure Investments on December 
14, 2015. During the construction of the 
port under this project; site grading, sea 
embankment, and pier construction were 
all proceeded simultaneously with an 
exceptionally successful planning.

A total amount of 1036 piling pipes that 
were used in the construction of the pier 
were manufactured in the TOSÇELİK Spiral 
Pipe Production facilities and they were 
driven into the seabed by means of floating 
barges and hammers. Our pier, which 
is built on piling pipes, has a width of 35 
meters and a length of 780 meters. 

TOSYALI İskenderun Port can offer ISPS 
(International Ship and Port Facility)-
certified services to domestic and foreign 
ships and thanks to the equipment 
available and government permits granted, 
to group companies and third parties as 
well. In addition to the handling of general 
cargo and solid bulk loads, the port is 
also certified to offer handling services for 
scrap iron, coal and ferro silicon loads, 

which are classified under the hazardous 
materials group, with its Hazardous 
Material Conformity Certificate and to offer 
scrap metal discharge services with its 
Radiation Measurement System Conformity 
Certificate issued by Turkish Atomic Energy 
Authority (TAEK). 

Operating under Iskenderun Customs 
Office, the port welcomed its first ship 
on November 5, 2018. For preventing 
marine pollution, the International Maritime 
Organization obligates the ports where 
international ships berth at a Waste 
Receiving Facility with the appropriate 
capacity for the port traffic. Within this 
scope, the necessary requirements are 
included in our laws and regulation and 
checked by the Ministry of Environment 
and Urbanization. In this context, the facility, 
which is comprised of six tanks with a 60 
m3 of capacity each, has a total capacity of 
360 m3 for the solid and liquid wastes that 
will be collected from the vessels berthed 
at the port and it is equipped with the most 
modern types of equipment. 

The port has a natural depth that ranges 
from eight to 26 meters thanks to the 

geographical advantages of its location and 
can provide services to ships that weigh up 
to 200,000 DWTs. In TOSYALI Iskenderun 
Port, where both sides of the pier are 
available for berthing, we can serve up to 
12 vessels at the same time depending 
on the ship sizes. The port has a total of 
8 million tons/year handling capacity for 
4.5 million tons of bulk cargo (wheat, corn, 
fertilizer, minerals, coal, etc.) and 3.5 million 
tons of general cargo (logs, pipes, profiles, 
construction irons, steel rolls, etc.). The port 
provides berthing/leaving and loading/
unloading services on a 24/7 basis. There 
are four customs bonded weighbridges 
within our port.

Within the first 6 months of 2019, the 
handling of 1.5 million tons of cargo for 
TOSYALI Group companies along with 
the handling of 300,000 tons of cargo for 
third parties was completed and 179 ships 
benefited from the port’s services. Thanks 
to the port it owns, TOSYALI Holding 
loads/unloads its own cargo in better 
competition conditions while contributing to 
the improvement of product and customer 
portfolio in our region by providing quality 
service to the third parties. 
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TOSYALI 
İSKENDERUN PORT

LE PORT DE 
TOSYALI İSKENDERUN
Le port de TOSYALI İskenderun, situé dans 
la deuxième zone industrielle d’Iskenderun 
à Azganlık, est le port le plus nouveau 
du golfe d’Iskenderun. La construction 
du projet a été approuvé le 14.12.2015 
par les ministères du Transport, de la 
Maritime et par la Direction Générale des 
Investissements dans les Infrastructures 
de la Communication. L’aménagement 
du terrain, le remplissage de la mer 
et la construction du port a été réalisé 
parallèlement à une planification très 
réussie.

Les 1036 conduites sur pieux utilisées 
dans la construction du port ont été 
totalement produites dans les installations 
de production de tuyaux spirale de 
TOSÇELİK. Elles ont été installées au fond 
de la mer à l’aide de barges flottantes et 
de machines. Le port construit sur des 
conduites sur pieux, mesure 35 mètres de 
large et 780 mètres de long.

Le port de TOSYALI İskenderun grâce à 
son Certificat International de Sécurité 
(ISPS) peut servir les navires nationaux 
et étrangers et avec les autorisations 
officielles et ses équipements, il peut 
fournir des services aux sociétés du 

groupe et à des tiers. Elle procède 
aussi un Certificat de Conformité des 
Substances Dangereuses pour les cargos 
généraux et les marchandises en vrac, la 
ferraille, le charbon, le Ferro Silicium et 
un Certificat de Conformité du Système 
de Mesure du Rayonnement émis par 
l’Agence de l’Energie Atomique de la 
Turquie pour la décharge de ferraille.

Le premier navire a amarré le 5 novembre 
2018 au port, qui donne ses services tout 
en restant liée à la Direction des Douanes 
d’Iskenderun.

Afin d’éviter la pollution de la mer, 
L’Organisation Mondiale de la Maritime 
oblige la mise en place d’une İnstallation 
de Réception des Déchets d’une capacité 
adaptée au trafic portuaire dans les ports 
qui accueillent des navires internationaux. 
C’est dans ce contexte que les règles 
nécessaires ont été introduites dans nos 
lois et réglementations. Le contrôle est 
assuré par le ministère de l’Environnement 
et de l’Urbanisation. Toujours dans ce 
contexte, le port a été équipé d’une 
installation ayant une capacité totale 
de 360 m3, composée de 6 réservoirs 
de 60 m3 pour les déchets solides et 
liquides allant être prélever des navires qui 
accosteront au port.

Le port, grâce à l’avantage géographique 
de son emplacement avec une profondeur 

naturelle de 8 à 26 mètres, peut servir 
des navires d’une capacité allant jusqu’à 
200,000 DWL.

Le port de TOSYALI İskenderun, qui peut 
être amarré des deux côtés du port, peut 
servir jusqu’à 12 navires simultanément en 
fonction de la taille des navires. Le port a 
une capacité totale de 8 millions de tonnes/
an chaque année avec 4,5 millions de 
tonnes marchandise en vrac (blé, maïs, 
engrais, mine, charbon, etc.) et 3,5 millions 
de tonnes de marchandises diverses 
(billettes, tuyaux, profilés, barres d’armature, 
bobines, etc.).

Les services d’accostage/ de départ et de 
chargement/ de déchargement pour les 
navires sont assurés 24h/24 et 7j/7. Il existe 
4 ponts-bascules contrôlé par la douane 
dans notre port.

Au cours des six premiers mois de 2019, 
une cargaison de 1,5 million de tonnes 
de sociétés du groupe TOSYALI et de 
300 000 tonnes des tiers ont été traitées 
et 179 navires ont été servie. Grâce à son 
port, Tosyalı Holding charge et décharge 
sa propre cargaison de manière plus 
compétitive, mais contribue également 
au développement du portefeuille de 
produits et de clients dans notre région en 
fournissant des services de qualité à des 
tiers.
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PIER/PORT CRANES FORKLIFTS/CHARIOTS
HEAVY EQUIPMENT/
MACHINES DE CONSTRUCTION

Pier Length/
Longueur du port

780 m LIEBHERR 420 1 Piece
Forklift, 32 tons/
Chariots 32 tonne

1 Piece CAT 323D2 4 Pieces

Berthing Wharf/
Longueur d’accostage

1.560 m SENNEBOGEN 880 2 Pieces
Forklift, 16 tons/
Chariots 16 tonne

1 Piece CAT 950 GC 2 Pieces

Max. Depth/
Profondeur Max.

26.0 m SENNEBOGEN 870 1 Piece
Forklift, 8 tons/
Chariots 8 tonne

4 Pieces CAT 980 1 Piece

Min. Depth/
Profondeur Min.

7.4 m SENNEBOGEN 835 1 Piece
Forklift, 5 tons/
Chariots 5 tonne

2 Pieces CAT 246D 2 Pieces

Technical Information/Informations Techniques
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Global steel producer of Turkey

Le producteur global d’acier de la Turquie

Türkiye'nin global çelik üreticisi
Yaşamın her alanında
In all spheres of life

Dans toutes 
les sphères de la vie
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