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“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,
and olsun biz peygamberimizi açık delillerle
gönderdik. Ve insanların adaleti yerine getirmeleri
için beraberinde kitabı ve nizamı indirdik.
Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve
insanlar için faydalar vardır.”

Hadîd Suresi 25. Ayet
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Fuat TOSYALI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlarımız, Paydaşlarımız ve
Değerli Çalışanlarımız;
TOSYALI HOLDİNG HABER dergimizde sizlerle
yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşmaya gayret
ediyoruz. Bu paylaşımlarımızdaki esas amacımız
aslında yürüdüğümüz yolu belirgin hatlarla göstermektir. Hatırlarsanız gerek bu sayfalarda gerekse
hemen her yerde ve her vesilede hep yolun başında olduğumuzu vurguladık. Çeşitli yatırımlarımızdan bahserken ne kadar istihdam yarattığımızı
vurgulamaya çalıştık. Evet dostlarım; yaptığımız yatırımlarda üretilmiş en yüksek teknolojiyi kullanmayı hedeflediğimiz gibi çoğu zaman da o güne dek
kullanılmamış yüksek teknolojik koşulları kendimiz
oluşturarak dünyaya örnek olduk ama en gelişmiş
teknolojiyi kullanmamıza rağmen özen gösterdiğimiz bir başka önemli konuyu da hep gündemimizde ve ön planda tuttuk. O da istihdam yaratmaktı.
Özellikle kailifiye eleman konusunda doğrudan ve
dolaylı olarak kaç kişinin hayatına olumlu dokunuşlar yaptığımızın altını çizdik. İstihdam konusu bizim
için en az yatırımlarımız kadar, vergi ödemek kadar
önemli.
Cezayir’deki yatırımları 2 milyar dolara ulaşıyor
Yaptığımız yatırımlarla Cezayir’in en büyük demir-çelik
üreticisi ve en büyük yatırımcısı konumuna gelmiş bulunmaktayız. Oran’da bulunan yeni filmaşin ve ticari
profil fabrikamızın açılış töreni Cezayir Başbakanı Abdelmalek Sellal’in katılımı ile gerçekleştirdik. Aynı gün
yeni Entegre ‘DRI’ Demir Çelik Tesisi’nin temel atma
törenini gerleştirdik. 30 ayda tamamlanması planlanan yeni yatırımlarımızın neticesinde bugün yıllık 1.6
milyon ton olan çelik üretimi, 4 milyon tona çıkacak.
Kobi’leri güçlendirecek bir yatırım
700 bin ton kapasiteli filmaşin ve ticari profil üretim
fabrikamız özellikle KOBİ’lere ve dönüşüm yapan
sanayicilere adanmıştır. Filmaşin kullanım alanı çok
geniş bir üründür. Hasır çelik üretiminden, bağ teline, çivi, vida, cıvata, somun, metal fırça, dikenli
tel, yay teli, ataç, kaynak teli gibi çok sayıda ürünün
hammaddesinin buradan gelmesini planlıyoruz.

İthalatın azalmasına büyük katkı sağlayacak
Filmaşin ve ticari profil ürünlerini bugün tamamıyla
ithal ediyoruz. Bu konuda yıllık 1,5-2 milyon ton ithalatımız var. Yüksek teknolojilerle donatılmış olan yeni
fabrika ile filmaşin ve ticari profil ithalatının yüzde 45
oranında azalacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra
ağırlıklı olarak mühendis ve teknisyenlerden oluşan
350 kişiye dolaysız istihdam yaratıyoruz.
Mega proje
Cezayir’deki yeni tesisimizin açılışının yanı sıra, ikinci
büyük bir olayı kutladık. Temeli atılan 2,5 milyon ton
çelik kapasiteli entegre “DRI” tesisi ile “Cezayir’in
mega projesini” hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.
Bu projemiz ulusal ekonomimize önemli etkilerde
bulunacaktır. 2020 senesi için öngördüğümüz 10
milyon tonluk ihtiyacın yüzde 40’nı karşılamak için
ulusal demir çelik ürünlerinde ülkeye arzın artması;
ithalatların ve döviz maliyetlerinin azaltılması; ulusal
katma değerin yükseltilmesi; hurda ve demir madeni gibi yerel hammaddelerin değerlendirilmesi; istihdam yaratılması ve demir çelik alanında yapılacak
eğitimlerle insan kaynağının değerlendirilmesi; KOBİ’lerin kalkınmasına destek sağlanması bu etkilerin
başında geliyor.
Yeni entegre “DRI” tesisinin 2017 ylında tamamlanmasıyla beraber, 4 milyon ton demir çelik ürününe ulaşmak için üretim kapasitesi 2,5 milyon ton artırılacaktır.
Filmaşin fabrikamızın işletmeye sokulmasıyla beraber
doğrudan istihdam sayısımız 1350 kişiye ulaşacak,
2017 senesi sonunda, yeni entegre “DRI” tesisinin işletmeye alınmasıyla da 3.250 kişiye doğrudan istihdam
sağlıyor olacağız. Yeni projenin yaratacağı dolaylı istihdam sayımız ise yaklaşık 15.000 kişi olacaktır.
Değerli dostlarımız dergimizin bu sayısında da son
sözler olarak yine aynı vurguyu yapmak isterim;
önümüzde; projeler üreterek, bunları uygulayarak,
istihdam yaratarak, katma değer oluşturarak çok
çalışacağımız günler bizleri bekliyor.
Gelecekte de biz daha yolun başında olduğumuzu
hiç unutmayacağız.

F uat T osyalı
Tosyalı Holding
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TOSYALI HOLDİNG
“mega proje” İle Cezayİr’de

T

ürkiye’nin lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding’in Cezayir’deki yatırımları 2 milyar dolara ulaşıyor. 2017’de 4
milyon ton çelik üretecek;

milyar doları aşmış olacak. İlk iki tesiste hurdadan
çelik elde edilirken, yeni Entegre ‘DRI’ tesisinde
demir madeninden çelik üretilecek. Bu sayede
maliyetler de azaltılmış olacak.

Mega Proje!
Cezayir’in en büyük demir-çelik üreticisi ve en büyük yatırımcısı olan Tosyalı Holding’in, Oran’da bulunan yeni filmaşin ve ticari profil fabrikasının açılış töreni Cezayir Başbakanı Abdelmalek Sellal’in
katılımı ile gerçekleşti; aynı gün yeni Entegre ‘DRI’
Demir Çelik Tesisi’nin temel atma töreni de yapıldı.

Yeni filmaşin ve ticari profil üretim fabrikasının açılışı ile yeni entegre “DRI” Demir Çelik Tesisi’nin
temel atma töreni 17 Haziran tarihinde Cezayir
Basbakanı Abdelmalek Sellal’in katılımı ile gerçekleşti. Cezayir Başbakanı Abdelmalek Sellal,
yeni Entegre “DRI” Demir Çelik Tesisi’nin temel
atma töreninde yaptığı açıklamada, Tosyalı Holding’in Cezayir’deki yatırımlarından duyduğunu
memnuniyeti dile getirdi ve yatırımlara ara vermeden aynı hızla devam edilmesini talep etti.

30 ayda tamamlanması planlanan yeni yatırımlarının sonunda, bugün yıllık 1.6 milyon ton olan çelik
üretimi, 4 milyon tona çıkacak.
2013 yılında 500 milyon dolarlık yatırımla Cezayir’de
demir-çelik üretimine başlayan Tosyalı Holding, ülkedeki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.
250 milyon dolarlık ek yatırımla hayata geçirilen ve 15
ayda tamamlanan 2. etapta, filmaşin ve ticari profil
üretimi gerçekleşecek. Özellikle KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen yeni tesisin yıllık kapasitesi 700 bin
ton olacak ve Cezayir’in tüm ithalatını ikame edecek.
Cezayir’deki Yatırım 2 Milyar Doları Aştı
1.3 milyar dolara ulaşan 3. etap yatırımları sonucunda ise, Tosyalı Holding’in ülkedeki yatırımları 2
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Güvene İşaret Ediyor
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı törende yaptığı konuşmada, 500 milyon dolar yatırımla 2013
yılında Cezayir’de üretime başlayan demir-çelik fabrikasının ulusal inşaat demiri talebinin önemli bir kısmını karşıladığını söyledi. Fabrikanın öngörülen parametreler dâhilinde, hiçbir güçlük olmaksızın işlediğini kaydeden Tosyalı,
Cezayir’deki yeni yatırımların ülkenin geleceğine duyulan
güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Mutluluk Duyuyorum
“Yeni filmaşin ve ticari profil üretim fabrikamızın açılışı ve
Yeni Entegre “DRI” Demir Çelik Tesisimizin temel atma
töreni, Bethioua sanayi bölgesinin hayatında açılan yeni
bir gelecektir” yorumunu yapan Fuat Tosyalı, Cezayir
Başbakanı Abdelmalek Sellal’in açılış törenini onurlandırmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Sizlerin aramızda olmasını, Cezayir Hükümeti’nin bu
ülkenin tekrar sanayileşmesinde, işbirliğine desteğinde,
teknoloji ve bilgi birikimi transferinde süreklilik gösteren
güçlü ilgisinin bir kanıtı olarak görüyoruz.Bu bizim için,
aynı zamanda, bizi rahatlatan ve Cezayir’de daha fazla
yatırım yapma inancımızı pekiştiren bir güven sembolüdür. Bugün açılışını yaptığımız bu yeni fabrikanın yapımında, bu güven, desteğiniz ve Sayın Sanayi ve Maden
Bakanı ve Sayın Oran Valisi’nin desteği ve genel anlamda
Hükümetinizin ve İdarelerinizin desteği bizleri cesaretlendirdi ve güçlüklerin üstesinden gelmemizi sağladı.”
Kobi’leri Güçlendirecek Bir Yatırım
700 bin ton kapasiteli filmaşin ve ticari profil üretim fabrikasının, özellikle KOBİ’lere ve dönüşüm yapan sanayicilere adandığını söyleyen Fuat Tosyalı, şu bilgileri verdi:
“Filmaşinin kullanım alanları çok çeşitli ve geniştir. Hasır
çelik üretiminden, bağ teline, çivi, vida, cıvata, somun,
metal fırça, dikenli tel, yay teli, ataç, kaynak teli gibi çok
sayıda ürünün hammaddesi buradan gelecek.”
Tosyalı Holding
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İthalatın Azalmasına
Büyük Katkı Sağlayacak
Filmaşin ve ticari profil ürünlerinin tamamıyla ithal edildiğini ve yıllık bazda ithal edilen adetlerin 1,5 milyon ton
ve 2 milyon ton arası değiştiğini ifade eden Fuat Tosyalı,
en verimli teknolojilerle donatılmış olan yeni fabrika ile filmaşin ve ticari profil ithalatının yüzde 45 oranında azalacağını söyledi. Tosyalı, “Bugünden itibaren işletmeye
sokulacak olan yeni fabrika, ağırlıklı olarak mühendis ve
teknisyenlerden oluşan 350 kişiye dolaysız istihdam yaratacaktır” dedi.
Yeni tesisin açılışının yanı sıra, ikinci büyük bir olayı kutladıklarını söyleyen Fuat Tosyalı, temeli atılan 2,5 milyon
ton çelik kapasiteli entegre “DRI” tesisi ile “Cezayir’in
mega projesini” hayata geçireceklerini kaydetti.
İnşaat çalışmaları 30 ay sürecek olan yeni tesisin 2017
yılı sonunda işletmeye alınması öngörülüyor. Yeni tesiste, hurda yerine, hammadde olarak demir madeni kullanılacak. Hammadde, limandan fabrikaya kadar döşenecek olan 14 kilometrelik konveyör taşıma bandı ile tesise
ulaşacak.
Ulusal Ekonomiye Önemli Destek
Bu rüya projenin gerçekleşmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Fuat Tosyalı, yeni
entegre “DRI” tesisinin, ulusal ekonomiye önemli etkileri
olacağını söyledi.
2020 senesi için öngörülen 10 milyon tonluk ihtiyacın yüzde
40’nı karşılamak için ulusal demir çelik ürünlerinde ülkeye
arzın artması; ithalatların ve döviz maliyetlerinin azaltılması;
ulusal katma değerin yükseltilmesi; hurda ve demir madeni gibi yerel hammaddelerin değerlendirilmesi; istihdam
yaratılması ve demir çelik alanında yapılacak eğitimlerle insan kaynağının değerlendirilmesi; KOBİ’lerin kalkınmasına
destek sağlanması bu etkilerin başında geliyor.
Afrika’nın En Büyük Demir Çelik Üssü
Bethioua sanayi bölgesine kurulmakta olan demir çelik
üssünün, Afrika’nın en büyük ve en verimlisi olacağını
söyleyen Tosyalı, “Bu üs, Cezayir sanayisinin kalkınmasına adanacak” dedi. Tosyalı şunları söyledi: “İlk fabrika
ve açılışını yapacağımız bu filmaşin tesisi ile bugünden
itibaren 1,6 milyon ton demir çelik ürünü üretim kapasitesine sahibiz. Yeni entegre “DRI” tesisinin inşaatının 2017
senesi sonunda tamamlanmasıyla beraber, 4 milyon ton
demir çelik ürününe ulaşmak için üretim kapasitesi 2,5
milyon ton arttırılacaktır. Şirket tarafından yaratılan dolaysız istihdam sayısı şu anda 1000 kişidir. Bugün filmaşin
fabrikasının işletmeye sokulmasıyla beraber dolaysız istihdam sayısı 1350 kişiye ulaşacaktır. 2017 senesi sonunda, yeni entegre “DRI” tesisinin işletmeye alınması
sırasında, 3 ayrı tesisi olan şirket 3250 kişiye dolaysız
istihdam sağlıyor olacak. Yeni projenin yaratacağı dolaylı istihdam sayısı ise yaklaşık 15.000 kişi olarak tahmin
edilmektedir.”
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Demir Madeni İle Maliyet Azalacak
Yeni entegre “DRI” tesisinin 5 Haziran 2013 tarihinde açılışı yapılan ilk çelikhane ve inşaat demiri fabrikasından farklı
olduğunu söyleyen Fuat Tosyalı, şu bilgileri verdi: “İlk fabrikamız ‘DRI’ fabrikası ile donatılmamıştı. Hurda ve atık kullanıyordu. 1.250.000 ton çelik ve 900.000 ton inşaat demiri
kapasitesindeydi. Yeni entegre “DRI” tesisi, daha büyük bir
kapasiteye sahip olacak. Tesis, yıllık 2,5 milyon ton üretim
yapabilecek ve hurdanın yerine, dolaysız olarak zenginleştirilmiş demir madeni kullanacak. Demir madeni, uluslararası
pazarda daha fazla bulunabilir ve daha az maliyetlidir.”

2017’de tamamlanması öngörülen entegre tesis, dört
ana fabrikadan oluşacak:
• Zenginleştirilmiş demir madenini demire dönüştürecek
olan “DRI” fabrikası veya Doğrudan indirgenmiş demir
fabrikası
• Demiri sıvı çeliğe dönüştürecek olan elektrikli ark ocağı;
• Sıvı çeliği kütüğe dönüştürecek olan Sürekli Döküm
Makinası;
• Duruma göre inşaat demiri, filmaşin veya ticari profil ve
diğer demir çelik ürünlerini elde etmek için kütükleri haddeleyecek haddehaneler.
Tosyalı Holding
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MÜSİAD
TÜRKİYE’NİN
YENİ GÜCÜ!
MÜSİAD 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Nail Olpak’ın başkanlığa devam ettiği
Genel Kurul’da hedefe odaklı
çalışmalarıyla dikkat çeken
hayırsever işadamı Fuat Tosyalı
ikinci dönem de yönetimde yer aldı.
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı ve
yönetimi ilgi odağı oldu.

M

üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) gerçekleştirilen 23.
Olağan Genel Kurulu’nda, derneğin
yeni yönetim kurulu belirlendi.
MÜSİAD’ın 23. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bir dünya markası
olan, Türkiye’nin demir çelik devi Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ikinci kez yönetimde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la bir süre sohbet eden Hayırsever İşadamı Fuat Tosyalı’nın pozitif katkıları, MÜSİAD’a büyük güç veriyor.
Genel kurula katılan MÜSİAD Hatay Şube Başkanı
Fatih Tosyalı ve yönetimi, önemli temaslarda bulunurken, başarılı çalışmalarıyla da ilgi odağı oldular.
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Çok sayıda katılımcının da hazır bulunduğu Kurul’un öğleden önceki bölümü basına kapalı
olarak düzenlendi. Kurulun bu bölümü, Divan
Kurulu’nun oluşturulmasıyla başlarken, derneğin
faaliyet özeti ve bütçe sunumuyla devam etti. Ardından da yeni Yönetim Kurulu’nun teklif edildiği
kurulda, üyeler oylandı.
Nail Olpak’ın başkanlığa devam ettiği Genel
Kurul’da asil üyeler Olpak, Ahmet Selvi, Alipınar
Tobdaş, Fuat Tosyalı, Bekir Sami Nalbantoğlu,
Burak Benşin, Esat Akbülbül, Eyüp Uğur, Gökhan Murat Kalsın, Gülten Durdu, Hakan Altınay,
Halim Aydın, Mahmut Asmalı, Mehmet Ünal,
Melike Günyüz, Namuk Alper Esen, Nazım Özdemir, Necmettin Öztürk, Ömer Faruk Akbal,
Ömer Faruk Çelik, Remzi Gür, Soner Meşe,
Turgut Al, Ümit Kiler ile Yavuz Fettahoğlu’ndan
oluştu.
Tosyalı Holding
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Kırmızı Çizgilerimizi Soranlar Var
MÜSİAD’ın, kırmızı çizgilerinin sorulduğuna değinen Olpak,
“Milletimizin menfaatine olan konularda, bizimle yan yana
durmaktan çekinmeyen herkesle işbirliği yaparız diyorum.
Ama derilerinin rengine ve cüzdanlarına bakarak üye alanlarla, bizi de bu gözle değerlendirdikleri ve bu tavırlarını değiştirmedikleri sürece bizim de işbirliğimiz olamaz. Bizi hükümeti desteklemekten başka iş yapmamakla itham eden,
TÜSİAD Başkan Yardımcısının bilmediği çok şey var. Medya önünde sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet
aleyhinde kahramanlık yapanların basına kapalı toplantılarda nasıl methiye düzdüklerinin de canlı şahidiyiz. Akif’in
dediği gibi ‘Şimdi Allah’a söver, sonra biraz bol para ver.
Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder” diye konuştu.

Muradımız ve İnadımız İçin Erdoğan’layız
MÜSİAD Başkanı Olpak, Recep Tayyip Erdoğan’a 12 yılda
bu ülke için çok güzel şeyler yaptığı, 2000 yılında ”10 yıl
sonrayı görebiliyoruz” diye iktidara yağ çekenlerin 2001 yılında herkesi sürüklediği kara delikten, milleti çıkardığı için
teşekkür etti.
“Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın deyimiyle ‘Sizin icraatlarınıza, onların hayalleri bile yetişemiyor’ diyen
Olpak, kayınvalidesinin “Oğul, insan 2 şey için yaşar; biri
murad için, diğeri inad için” dediğini aktararak, muratları ve
inatları için Erdoğan ile olduklarını söyledi.
Başarının Sırrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında, Türkiye’nin
2003 yılının başından bugüne kadar elde ettiği başarının
sırrını “Sürekli üretimi artırmak, büyümeyi desteklemek
yani pastayı büyütme yönünde çalışmak” olarak açıkladı.
Bunun için yanlarına iş adamlarını alıp, dünyanın dört bir
yanını adeta karış karış dolaştıklarını anlatan Erdoğan, “Bu
gaye ile ‘Acaba Türkiye’ye ilave ne kazandırabiliriz’ diye
gece gündüz çalıştık. Kökenine, meşrebine bakmaksızın
ülkemizin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesi bunun için destekledik. ‘Bu beyaz Türktür, bu zengin Türktür’
demedik. Bu milletin vatandaşı olan her bir ferdine aynı
şekilde yaklaştık. Uluslararası sermayeyi, küresel girişimcileri Türkiye’ye çekmek için bizzat uğraştık, bizzat mesai
harcadık” görüşünü dile getirdi.

Tosyalı Holding
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Olpak’tan Erdoğan’a Tablo
Kurul’un öğleden sonra devam eden bölümü ise basına
açık yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden Kurul’un ikinci bölümünde ‘MÜSİAD Türkiye’nin Yeni Gücü” isimli bir sinevizyon
gösterisi gerçekleştirildi.
Gösterinin ardından, açılış konuşmasını MÜSİAD Başkanı
Nail Olpak yaparken, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdo-
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ğan da katılımcılara hitap etti. Erdoğan’ın konuşması zaman zaman katılımcıların alkış ve tezahüratlarıyla kesildi.
Kurul’da konuşmaların ardından Olpak, Erdoğan’a tablo
takdiminde bulundu.
Ayrıca, görevini devreden MÜSİAD sektör kurulu başkanları, şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerine de hediye
verilirken, Kurul aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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TÜRKİYE’NİN

DEMİR
Ç E L İ K

Tosyalı Holding
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İTO’DAN TOSYALI HOLDİNG’E
“İNSAN VE DOĞA” ÖDÜLÜ
Bu yıl ilk kez düzenlenen
İTO Ödülleri gecesinde
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı,
iş sağlığı ve işçi güvenliğine
verdiği önemden dolayı
“İnsan ve Doğa”
ödülünü kazandı.
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0 milyon TL yatırımla kurulan tesisle çevreye yayılan
tüm toz ve gazları temizleyen Tosyalı Holding, çevreyi ve insanı koruyucu önlemler almasındaki başarısıyla bu özel ödülü almaya hak kazandı.
Bu yıl ilk kez düzenlenen ve İstanbul’un küresel anlamda
çekim merkezi olmasını amaçlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ödülleri, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Yurt içinde ve dışında dev yatırımlara
imza atarak başarısını sürdüren Tosyalı Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş sağlığı ve işçi güvenliğine
verdiği önemden dolayı gecede, “İnsan ve Doğa” ödülünü
kazanan isim oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli katılımlarıyla düzenlenen ve İTO Başkanı
İbrahim Çağlar’ın ev sahipliği yaptığı geceye, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK
Parti İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Sunuculuğunu popüler oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın
gerçekleştirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale
Sanatçısı Selva Erdener’in konseriyle renklenen törende,
ödüller sahiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar tarafından takdim edildi.

7 Tepeli Şehirde, 7 Özel Ödül
Törende, İstanbul’un “7 tepeli şehir” olmasına atfen, ekonomi, kültür-sanat, bilim, sosyal sorumluluk, yatırım, marka ve
şehircilik olmak üzere 7 ayrı kategori altında başarı gösteren
kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş
sağlığı ve işçi güvenliğine verdiği önemden dolayı “İnsan
ve Doğa” ödülünü kazanan isim oldu.
Her yıl başarı trendini artıran, ülkesini ve insanını düşünerek yaptığı yatırımlarla takdir toplayan Fuat Tosyalı, işçi
sağlığının ve iş güvenliğinin büyük önem taşıdığı demir
çelik sektöründeki fabrikasında, 60 milyon TL tutarındaki yatırımla kurduğu tozsuzlaştırma tesisi ile çevreye yayılacak olan tüm toz ve gazları temizleyerek çevreyi ve
insanı koruyucu önlemleri nedeniyle “İnsan ve Doğa
Ödülü”ne değer bulundu.
Törende ödül alanları tebrik eden ve iş adamlarına çalışmalarında başarılar dileyen Erdoğan, “Bu ülke için yapılan
iyi işleri kamuoyu önünde göstermeyi kendimize görev bildik. Yılda bir kez, özel bir törenle verilecek İTO ödüllerini
hayata geçirmeyi özellikle istedik. Bu akşam ödüllendirilen
başarıların katlanarak çoğalmasını dilerim” diye vurguladı.

Tosyalı Holding
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BAKAN FİKRİ IŞIK,
OSMANİYE ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ’NDE
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Osmaniye
Organize Sanayi Bölgesi’nde iş
adamlarımızla bir araya gelerek
geleceğimiz açısından altı önemli
çizilmesi gereken konuları iş
adamlarımızla paylaştı
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Üretime Dayalı Bir Ekonomi Hiçbir Krizden Etkilenmez”
ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin
kalkınmada öncelikle illerinden biri olan Osmaniye’de sanayicilerle buluştu. Osmaniye Organize
Sanayi Bölgesi’nin konuğu olan Bakan Işık, ülkemizin coğrafyasının ve elinde bulundurduğu potansiyelin gelecemiz
açısından çok önemli olduğunu söyledi.

B

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde Osmaniye Valisi Kerem Al, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Osmaniye
Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Şerif Tosyalı, yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları karşıladı. OSB Konferans

Salonu’nda konuşma kürsüsüne gelen AK Parti Osmaniye
Milletvekili Durdu Mehmet Kastal, OSB’nin büyümesi gerektiğini belirterek, bu noktada Bakan Işık’tan bu konuda
destek talep etti. Osmaniye Valisi Kerem Al ise, her geçen
gün büyüyen ve gelişen Osmaniye’de OSB’nin önemine
dikkat çekti. Hükümetin her konuda iş adamlarının önünü
açmak için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini kaydeden Vali Al, önümüzdeki süre zarfında bölgenin daha da
büyüyüp gelişeceğini vurguladı.
Emin Adımlarla İlerliyoruz; Hedef 2023
Daha sonra ise konuşma kürsüsüne Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık geldi. Işık, üretime dayalı bir ekonominin

Tosyalı Holding
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krizlerden etkilenmesinin mümkün olmayacağını söyledi.
AK Parti hükümeti ülkenin emin adımlarla ilerlediğini ifade
eden Bakan Işık, bundan sonraki hedefin yeni bir sıçramayla ülkeyi 2023 hedeflerine taşımak olduğunu ifade etti.
Bakan Işık, “Bunu yaparsanız asgari ücret, emekli maaşları
daha hızlı yükselir. Ekonomiyle ilgili kararlar ne ABD’de ne
Londra’da ne de başka bir yerde alınır. Ekonomiyle ilgili kararlar Ankara’da, Osmaniye’de alınır. Üretmeden vadedilen
gelir, geleceğin satılmasıdır. ‘Bana oy verin ben size şunu
vereceğim’ demek ülkenin geleceğini ipotek altına alacağım
demektir. Eğer Türkiye’de üretime yatırım yapmamış olsaydık kişi başına düşen milli geliri 3 bin 300 dolardan 10 bin
500-11 bin dolar seviyesine çıkaramazdık” diye konuştu.
Allah’ın Verdiği Nimetleri Değerlendirirsek Kalkınırız
Altı önemle çizilmesi gereken konuları iş adamları ile paylaşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin
elinden çok büyük bir potansiyel olduğunu kaydederek,”Eğer Allah’ın verdiği bu nimeti değerlendirirsek kalkınırız. Değerlendiremezsek zayıf düşeriz. Zayıf düştüğümüz zaman
da başkalarının sürekli gözünün üzerinde olduğu, sadece
bölgesel ve dünya dengeleriyle ayakta kalmaya çalışan bir
ülke durumuna düşeriz. Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması en temel önceliğimiz. Bunlardan biri ekonomi.
Eğer bu ülke ekonomide kendi ayakları üzerinde durursa
hiç kimsenin sözüyle talimatıyla direktifiyle hareket eden
ülke olmaz kendi kararlarını kendi verir. Ekonomiyle ilgili
kararlar ne ABD’de ne Londra’da ne de başka bir yerde
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alınır. Ekonomiyle ilgili kararlar Ankara’da, Osmaniye’de
alınır” ifadelerini kullandı.
Üretmeden Vadedilen Gelir Geleceğin Satılmasıdır
Işık, 2008 krizinin dünyada üretimin değerini herkese bir
kez daha gösterdiğine dikkati çekti. Üretime dayanmayan
ekonomilerin nasıl sıkıntıya girdiğini, adeta iflasın eşiğine
geldiğini, buna mukabil üretime dayanan ekonomilerin
krizden nasıl etkilenmeden çıktığını herkesin gördüğünü
ifade eden Işık, iktidara geldikleri andan itibaren üretim
yatırım yapmaları nedeniyle o dönemde Başbakan olan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği “kriz teğet geçecek” sözünün gerçekleştiğini dile getirdi.
“Üretmeden vadedilen gelir, geleceğin satılmasıdır. ‘Bana
oy verin ben size şunu vereceğim’ demek ülkenin geleceğini ipotek altına alacağım demektir” diyen Işık, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Üretmeden kalkınmanın bir örneği yok. Allah vergisi bir turizm cennetinde yaşarsınız o zaman başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gelen turist sizi götürür, Maldivler
gibi. Ama o da dünyada sadece 1-2 ülkede var. O açıdan
hükumetlerimizin en önemli önceliği üretimin artırılması.
Eğer Türkiye’de üretim artmamış olsaydı gayrisafi yurt içi
hasılamız 233 milyar dolardan 800 milyar dolara yükselmezdi. Eğer Türkiye’de üretime yatırım yapmamış olsaydık
kişi başına düşen milli geliri 3 bin 300 dolardan 10 bin 50011 bin dolar seviyesine çıkaramazdık.”
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OSMANİYE OSB’DE,
BÜYÜME VE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

O

smaniye OSB yönetimi, bölgede meydana gelebilecek herhangi bir yangın veya doğal afete karşı
itfaiye teşkilatını son teknolojiyle güçlendirildi.

Osmaniye OSB Artık Daha Güçlü!
Osmaniye OSB’de, büyüme ve yatırımlar sürüyor.. Türkiye’nin yükselen sanayi bölgesi Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesi, yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ederken, aynı zamanda büyümenin yarattığı bazı sorunları da
çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir çok sektörden
onlarca sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelebilecek herhangi
bir yangın veya doğal afete karşı itfaiye teşkilatı güçlendirildi.
İtfaiye Teşkilatı Güçlendi
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından alınan itfaiye aracı hizmete sunuldu. Osmaniye
OSB yönetim binası önünde gerçekleşen itfaiye aracının
hizmete açılış törenine; Vali Kerem Al, Garnizon Komutanı
Tankçı Kurmay Albay Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Albay Tayfun Dündar, Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, OSB Yönetim
Kurulu Üyelerinden Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Baştuğ, Kamu
Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri ve işadamları katıldı.
1 Milyon TL’ye Mal Oldu
Vali Kerem Al, itfaiye aracının hayırlı olmasını dileyerek,
“Temenni ediyorum ki, hiç yangın olayı yaşanmasın ve bu
aracı kullanmaya gerek duymayalım” diye konuştu.. Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı da yaptığı açıklamada, kullanmadan eskitmeyi arzuladıkları itfaiye aracının
yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olduğunu belirtirken, yatırım
çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Araç Tam Donanımlı!
Törenin devamında aracın tanıtımı yapıldı. Su tankı kapasitesi 6000 litre olan araçta ayrıca tank hacmi 500 litre olan
sentetik köpük sisteminin bulunduğu bildirildi. Araç karoseri üzerinde 24 metre uzunluğunda teleskopik bomun
yer aldığı ve bom üzerine takılı kamera sistemi ile yangına
uzaktan (açık alanda 200 metreye kadar) kablosuz sistemle bağlanılarak müdahale edilebileceği belirtildi.

Tosyalı Holding

21 ←

HABERLER

HİZMETLERİNİZLE
GURUR DUYUYORUZ
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan,
Genç MÜSİAD Hatay Şube Başkanı
Yusuf Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerine
tecrübe ve deneyimlerini aktardı.
Genç MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan,
Başkan Altan’a bu güne kadar yaptığı
başarılı çalışmalardan dolayı
plaket takdim etti.
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enç MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan,
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ı ziyaret
ederek, yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı özel tasarımlı plaket takdim ettiler.

Kabulden ve göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a teşekkür eden MÜSİAD
Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı ise, ülkemizin geleceği
için hepimizin el birliği ve gönül birliği içinde olması gerektiğini belirtti.

Genç MÜSİAD Hatay şubesi üyelerine yönelik faaliyetlerine
tüm hızıyla devam ediyor. Göreve geldiğin günden beri yaptığı başarılı etkinliklerle adından söz ettiren Genç MÜSİAD
Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan, Tecrübe ve Paylaşım
Toplantıları’ kapsamında Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a konuk oldular. Sabah kahvaltısıyla başlayan program,
Payas Külliyesi gezisiyle devam etti.

Tosyalı, Başkan Altan’ın görev başında olduğu günden
beri yaptığı çalışmaları ve hizmetleri takdirle izlediklerini ve
gurur duyduklarını kaydetti.

Başkan Altan, Genç MÜSİAD üyelerini tarihi Payas külliyesini gezdirerek, tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Bu ziyaretinde kendisini ziyadesiyle onurlandırdığını belirten Payas
Belediye Başkanı Bekir Altan, gençlerimizin bu ülkenin geleceği olduğunu, onlara her yerde gereken önemin ve değerin
verilmesi gerektiğini belirtti.
Genç MÜSİAD üyelerinin hepsinin birbirinden değerli olduğunu kaydeden Başkan Altan, “Onların kendi alanlarında
yaptığı çalışmaları ve hizmetleri görüyoruz ve takdir ediyoruz. İşte Türk gençlerine verilen önemin karşılığı da budur.
Genç MÜSİAD’ın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz”
dedi.

Genç MÜSİAD olarak üyelere yönelik birçok faaliyet programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Genç MÜSİAD Hatay
Şube Başkanı Yusuf Arslan ise, Payas’ın Başkan Altan ile bir
marka olduğunu söyledi.
Başkan Altan’ın siyasi hayatı ve gençlik yıllarından bu yana
yaptığı çalışmaları kendinden bire bir duymak için böyle bir
etkinlik tertiplediklerini belirten Arslan, çalışmalarıyla örnek
alınabilecek bir kişilikte olduğunu ve kendisine gururla izlediklerini dile getirdi.
Ziyaretin sonunnda Genç MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan ve MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı,
günün anısına ve yaptığı hizmetler nedeniyle Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a özel tasarımla bir plaket takdim
ettiler.

Tosyalı Holding
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ŞERİF TOSYALI ve LİSTESİ
İKİNCİ KEZ GÜVENOYU ALDI
Osmaniye Organize
Sanayi Bölgesi’nde
3. Olağan Genel Kurul
seçimleri yapıldı;
Tosyalı Holding İcra Kurulu
Üyesi Şerif Tosyalı’nın
liste başı olduğu ekip,
ikinci dönem için de
güvenoyu almayı başardı
→ 24
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Osmaniye OSB’de 3. Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanırken, genç ve başarılı bir işaamı olan Tosyalı Holding İcra
Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’nın liste başı olduğu ekip ikinci
dönem için de güven oyu almayı başardı.
Osmaniye OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurul’a Osmaniye Valisi Kerem Al,
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, YK
Üyesi Fatih Tosyalı ve çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.
İkinci Döneme Güven Tazelediler!
Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği 3. Olağan Genel Kurul’da Şerif Tosyalı, Mustafa Baştuğ, Abdullah İlbeyli,
Nami Çetingök, Erhan Ektiren, Nejan Hatko, Tamer Bilici
ve Hacı Höbek’in aday olduğu liste toplam 85 oy alırken, Yaşar Niziplioğlu, Atıf Ceritbinmez, Mehmet Kanat,
Hüseyin Doğan, Haluk Alpaydın, Yunus Kendir, Selman
Yalçın ve İbrahim Nayır’ın aday olduğu liste toplam 31
oy aldı.
3. Olağan Genel Kurul’da divan başkanlığını Erdem Ünlüçetinkaya yaparken, üyelikleri de Ali Özyurt ve Harun
Yavuz yaptılar. 3. Olağan Genel Kurul’da 116 oy kullanılırken, sanayiciler oy çokluğuyla Şerif Tosyalı, Mustafa
Baştuğ, Abdullah İlbeyli, Nami Çetingök, Erhan Ektiren,
Nejan Hatko, Tamer Bilici ve Hacı Höbek’in ikinci dönem için aday olan listesine ikinci dönem için vize verdi.

Müteşebbis Heyetin Devamına..
Osmaniye Valisi’nin başkanlık ettiği müteşebbis heyetin devamının da oylanarak oy birliğiyle kabul edildiği
genel kurul, büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleşti. 3.Olağan Genel kurul’da açılış konuşmasını yapan
Osmaniye OSB Başkan Vekili Şerif Tosyalı, iki yıl boyunca yaptıklarını ve gelecek iki yıllık dönemde yapacaklarını anlattı. Osmaniye OSB’nin Türkiye’nin gözde
OSB’lerinden birisi olması ve yatırımcıların önünü açmak için çalıştıklarını belirten Şerif Tosyalı, Osmaniye
OSB’deki üretimin büyüklüğünü ortaya koyan önemli bir
veri olan elektrik tüketiminin yüksekliğine dikkat çekti.
En Çok Yeşil Alanı Olan OSB Ünvanı
Osmaniye OSB’deki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına
cevap verecek tüm teknik altyapı hizmetinin verilmesi
için çalıştıklarını belirten Şerif Tosyalı, fidan dikim sayısıyla da Türkiye’nin en çok yeşil alanı olan OSB ünvanını
almak istediklerini söyledi. Tosyalı konuşmasında, Osmaniye OSB’yi limana bağlayacak duble yolun ihalesinin
önümüzdeki Haziran ayı sonunda yapılacağını müjdeleyerek, demir yolu hattı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Teknokent Kurulacak
Osmaniye OSB’yi teknoloji üs merkezi olarak ilan ettiklerini
belirten Şerif Tosyalı, teknokent kurulması için de çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti.

Tosyalı Holding
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Osmaniye Valisi Kerem Al’da yaptığı konuşmada, OSB
Başkan Vekili Şerif Tosyalı’nın konuşmasında anlattığı
yatırımları teyit ederek, Osmaniye’nin gelişmesine katkı
verecek her türlü çalışmanın içinde olacaklarını söyledi.

daha yüksek ürünlerin üretilmesine önem vereceklerini anlattı. Konuşmaların ardından kapalı oy açık tasnif şeklinde
oylamaya geçildi. Sandıktan çıkan oylar sanayicilerin huzurunda zarflardan çıkarılarak sayıldı.

Osmaniye OSB’nin sınırlarının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Kerem Al, Osmaniye OSB
bünyesinde lojistik üs ve teknokent kurulması için çalıştıklarını ifade ederken, Osmaniye OSB’de teknolojik değeri

İkinci dönem için üyelerden vize alan Şerif Tosyalı da yönetim kurulu adına yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni dönemin OSB’de faaliyet gösteren sanayicilere ve Türkiye’ye
hayırlı olması temennisinde bulundu.
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HEDEF BELİRLENMELİ

T

ürkiye 3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Baydar, MÜSİAD Hatay Şube yöneticileri ve
çalışanlarına yönelik verdiği seminerde şirketlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli yol haritasını çizdi.
Türkiye 3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet
Baydar, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Hatay Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Ekonomist Hikmet Baydar, MÜSİAD üyelerine 2015 yılında Mali piyasalardaki gelişmeler ve
geleceğe yönelik beklentiler, şirket varlık ve yükümlülüklerin yönetimi, şirket yönetirken en sık yapılan hatalar, faiz ve
kur riskinden korunma yolları hakkında bilgi verdi. Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi’nin
‘Şirket yönetirken, en sık yapılan hatalar faiz ve kur riskinden
korunma yolları, 2015 yılında mali piyasalardaki gelişmeler
ve geleceğe yönelik beklentiler’ semineri işadamları ve davetliler tarafından pür dikkat dinlendi.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda
ekonomist Hikmet Baydar’ın sunumuyla iki aşamalı gerçekleştirilen seminere, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Hatay Şubesi, Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih
Tosyalı, Genç Müsiad Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan,
Müsiad üyeleri, şirket sahipleri ve çalışanları katıldı.
MÜSİAD Ekonomi Danışma Kurulu Üyesi Ekonomist Hikmet Baydar’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde; “Şirket
varlık ve yükümlülüklerinin yönetimi, Şirket yönetirken en
sık yapılan hatalar, Faiz ve kur riskinden korunma yolları”
konularına değinildi.

Programlı Bir Yol İzlemek Şart
Şirket yönetiminde en çok yapılan hataların başında gelen
yöneticinin ve dolayısıyla firmanın bir hedef belirlemeden
ilerlediğini belirten Hikmet Baydar, “Firmaların analizlerini
yaparken en sık karşılaştığımız durum firma yöneticisinin
herhangi bir hedef belirlememiş olması. Hedefi belirlenmemiş olan bir firmanın sektörde tutunması ya da ilerlemesi
söz konusu değildir. Yönetim kademesinde bulunan Genel
Müdürden satış temsilcisine kadar olan tüm ekip, belirli bir
amacı olan, planlı ve programlı bir yol izlemek zorundadır.
Aksi takdirde firma her rüzgarda farklı bir yöne savrulacaktır.” dedi.
Analizler Sürekli Kontrol Altında Tutulmalıdır
Baydar yöneticilerin şu alanlarda sürekli kontrollü olması
gerektiğini belirtti: “Stok miktarı, nakit akım tablosu, cari
alacak gelişimi, teminatlandırılması ve vadesi, cari borç
vadesi, müşteriden alınan çekin kendi çeki olup olmadığının kontrolü, bankalarla olan diyaloglar ve kredibilitenin
kontrolü, duran değerlerin çalışma sermayesi ile karşılanıp
karşılanmadığı, yatırımın nakit dönüşüne uygun kredilendirilmesi, müşteri hakkında bankalardan alınan bilgi, ihracatta ödemenin garantili olup olmadığı, döviz yükümlülüğü,
alacakların ortalama tahsil süresi, satınalma departmanının konrolü ve tedarikçi analizlerinin periyodik olarak yapılıp yapılmadığı sürekli kontrol altında tutulmalıdır.” Seminerin ardından katılımlarından ve verdiği bilgilerden dolayı
Ekonomist Hikmet Baydar’a MÜSİAD Hatay Şube Başkanı
M. Fatih Tosyalı tarafından günün anısına plaket takdim
edildi.
Tosyalı Holding
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Geleceğin
Sanayisini Kuruyoruz
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MÜSİAD ÜYELERİNDEN
EŞLERE ANNELER GÜNÜ JESTİ

M

ÜSİAD Hatay Şubesi, Anneler Günü’nde üye eşlerine büyük jest yaptı. MÜSİAD Hatay Şubesi Anneler Günü’nde düzenlediği sabah kahvaltısı ile,
birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.
MÜSİAD Hatay Şubesi, yıl içinde gerçekleştirdiği birçok faaliyet ve aktivitelerlerle adından söz ettirirken, özel günlerde de
üyelere yönelik gerçekleştirdiği programlarla takdir topladı.
MÜSİAD Hatay Şube Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih
Tosyalı, yönetim kurulu üyeleri eşleriyle Anneler Günü’nde
kahvaltıda bir araya geldi. Yelken Kulübü’nde gerçekleşen
kahvaltı programına, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı ve eşi, yönetim kurulu üyeleri ve eşleri ile birlikte
davetliler katıldı.
Yoğun katılımın olduğu programda konuşan MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, annelerin sadece bir
gün değil, yılın 365 günü hatırlanması gerektiğini belirtti.
Annelerin her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirten Başkan
Tosyalı, “Bizlerde buradan eşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Yoğun iş tempomuz arasında çoğu zaman onlara zaman ayıramadık. Ancak, onlar
bu yoğunluğumuzu ve zaman ayıramamamızı her zaman
anlayışla karşıladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Anneler Günü’nü bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.
Kahvaltıda üyeler birbirleriyle bol bol sohbetler edip güzel
bir hafta sonu geçirirken, birlik ve beraberlik adına ortaya
çıkan manzara ise görülmeye değerdi.
Tosyalı Holding
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Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı
Fuat Tosyalı,
“Eğitime, sosyal
yaşama ve sağlığa
yüklü bir bütçe
ayırıyoruz”
dedi.

TÜRKİYE’NİN EN GÖNLÜ ZENGİNLERDE
4’ÜNCÜLÜK, TOSYALI HOLDİNG’İN OLDU!
Sınır Koymuyoruz!
apital Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan “Gönlü Zengin İş İnsanları” araştırmasına bu
yıl ilk kez katılan Tosyalı Holding, listede 4’üncü
sırada yer almayı başardı. Dünyada “hayırseverlik” anlayışının yükselen bir trend olduğundan yola çıkan ve
Türkiye’de de bu yöndeki güçlü eğilimi ortaya koymayı
hedefleyen Capital Dergisi, bu konudaki farkındalığı
artırmak amacıyla 3 yıldır gerçekleştirdiği “Gönlü Zengin İş İnsanları” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

C

Sosyal Sorumluluk Yatırımı
107 Milyon Lirayı Aştı
Bu yıl yarışmaya ilk kez katılan Tosyalı Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, grup olarak
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2014 yılında yaptıkları 107 milyon TL’lik sosyal sorumluluk yatırımlarıyla listenin 4’üncü sırasında yer
almayı başardı.
Dergiye yaptığı açıklamada, 2015’te de sosyal sorumluluk yatırımlarının devam edeceğini müjdeleyen Tosyalı, “Bu memnuniyet verici başarının sürmesi temennimizdir. Çalışmalarımızı özellikle eğitim, sosyal yaşam
ve sağlıkta odaklamaya devam edeceğiz. Bu alana oldukça yüklü bir bütçe ayırıyoruz ve sınır koymuyoruz.
Önceliğimizi bölgemize veriyoruz. Önemli olan bölgemizin neye ve hangi zamanda ihtiyacı olduğu...” dedi.
Öncelik Bölgeye
Capital Dergisi tarafından iş insanlarının yaptıkları ba-
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ğışlar baz alınarak gerçekleştirilen bu çalışma, çok önemli bir misyonu
yerine getiriyor. Araştırmaya bu yıl ilk kez katılan birçok hayırsever iş insanı
bulunuyor. 2014 yılında yapılan sosyal sorumluluk yatırımlarına göre hazırlanan listede ilk 3 sırada sırasıyla Koç Holding, Yıldız Holding ve Doğuş
Holding yer alıyor. Tosyalı Holding’i ise yine sırasıyla Anadolu Grubu, Fiba
Holding, Enka ve Acıbadem Sağlık Grubu takip ediyor.

Tosyalı,
“Bu memnuniyet
verici başarının
sürmesi
temennimizdir.
Çalışmalarımızı
özellikle eğitim,
sosyal yaşam ve
sağlıkta odaklamaya
devam edeceğiz. Bu
alana oldukça yüklü
bir bütçe ayırıyoruz
ve sınır koymuyoruz.
Önceliğimizi
bölgemize veriyoruz.
Önemli olan
bölgemizin neye
ve hangi zamanda
ihtiyacı olduğu...”
dedi.
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TOSÇELİK FEN LİSESİ

İskenderun Denizciler Bitişik mevkiinde yer alan okulumuz 24 derslikli
olarak yapılmıştır.
Kampüs olarak tasarlanan okul; dışarıdan gelen öğrencilerimizin barınma
gereksinimini karşılayacak kız ve erkek öğrenci yurtları ile merkezi
yemekhane ve mutfağı da bünyesinde barındırmaktadır.
Ayrıca okul kampüsü içerisinde gençlerin sportif faaliyetleri için voleybol,
basketbol sahaları, halı saha ve kapalı spor salonu da bulunmaktadır.
Taban oturumu 1.300 m² olan lisenin toplam inşaat alanı 6.600 m²’dir. Bina
bodrum + 4 kattır. Kız ve erkek yurtları 650 m² taban alanda yükselirken,
yemekhane ise 575 m²’lik bir alana yayılmıştır.
750 öğrenci kapasiteli olan TOSÇELİK Fen Lisesi, aynı zamanda Hatay’ın ilk
Fen Lisesi olma özelliğine de sahiptir.
→ 32
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TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Osmaniye Fakı uşağı Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan okulumuzun yapımı
2011 yılında tamamlanmış ve 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında gerçek
sahipleri olan öğrencilerle buluşmuştur.
Bugün Bilim Fuarlarının düzenlendiği, TUBİTAK Proje Yarışmalarının
yapıldığı, yurt dışından kardeş okul heyetlerinin ziyaret ettiği, 480 öğrenci
kapasiteli TOSÇELİK Sosyal Bilimler Lisesi’nde 16 dersliğin yanı sıra Fen
Bilimleri, Matematik Bilimleri, Bilgisayar Laboratuvarları gibi 8 adet
laboratuvar bulunmaktadır.
Yapı, öğrencilerin Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra çeşitli sportif faaliyetleri,
eğitim-öğretim organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri Spor Salonunu da
bünyesinde barındırmaktadır.
5 kat olarak inşa edilen okul toplam 1000 m² alana oturmaktadır. Toplam
inşaat alanı 5000 m²’dir.

Tosyalı Holding
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TOSYALI EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE
İŞ EĞİTİM MERKEZİ
Osmaniye Fatih Mahallesinde yer alan okulumuz 16 dersliklidir. Zihinsel engelli
bireylerin eğitim ve rehabilitasyon açığını gidermek üzere inşası planlanan okul,
"Eğitim Uygulama" ve "İş Eğitimi Merkezi" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.
Eğitim Uygulama Bölümünde; 3-14 yaş grubundaki orta ve ağır düzey zihinsel
engelli çocuklara günlük yaşam becerileri, renk, şekil kavramları, ritmik sayma, basit
toplama-çıkarma işlemi ve okuma-yazma öğretiliyor.
İş Eğitim Merkezi’nde ise, zorunlu öğretim çağı dışında kalan 16 yaş üzeri zihinsel
engelli, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik üç yıla kadar süreli kurslarda
akademik bilgi-beceri geliştirme ve iş eğitim programları uygulanıyor. Kurs
programını tamamlayanlar; diğer yaygın eğitim programlarında, işe ve mesleğe
yönlendirilmekteler.
Merkezin taban oturum alanı 1.380 m², ikinci katı 300 m² olup toplamda ise 1680
m²’lik alana sahiptir.
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MEHMET FATİH TOSYALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Hatay, Reyhanlı’da bulunan okulumuz mimari özellikleri ve donanımıyla ülkemizde
bir ilk sayılmaktadır.
15.627 m2 alana yerleşen kompleksin mimari yapılanmasında Selçuklu mimarisi
esas alınmıştır. Görkemli bir havaya sahip 3 ana bloktan oluşan okul bünyesinde
720 öğrenci kapasiteli 24 derslik ve idari bina bulunmaktadır.
Kompleks ayrıca fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarına, müzik ve resim
atölyelerine, konferans salonuna, yemekhane ve kütüphaneye sahiptir. Engelli
öğrencilerimiz için eğitim binalarının her katında özel tuvaletler, bulunmakta, yurt
binasının zemin katında özel tefriş edilmiş 2 adet yaşam odası, okul girişlerinde
kullanımı kolay rampalar, katlar arasında ise özel engelli asansörü bulunmaktadır.
Kampüste dışarıdan gelecek öğrencilerin barınma problemlerini giderecek olan
asgari 300 öğrencinin kalabileceği, ortak yaşam alanlarına sahip erkek öğrenci
yurdu da yer almaktadır.

Tosyalı Holding
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EROL AYHAN TOSYALI KIZ YURDU

Hatay, Reyhanlı ve dışarıdan gelecek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları
düşünülerek, 300 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun mimarisinde de hem
kentin dokusu hem de yaşayanların beğenisini kazanacak Selçuklu mimarisi
örnek alınmıştır.
Diğer yapılarımızda olduğu gibi Erol Ayhan Tosyalı Kız Yurdunun da kullanım
kolaylığı, fonksiyonel ünitelere sahip olması, ısı yalıtımının bulunması, peyzaj
mimarisinin öne çıkarılması gibi unsurlara dikkat edilmiştir.
Toplam inşaat alanı 4.900 m2 olan yurt Bodrum + 4 kattan oluşmaktadır.
Yatakhane, yemekhane, çalışma ve etüd odalarının yanı sıra öğrencilerin
sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, çeşitli organizasyonların düzenlenmesi,
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılması gibi unsurlar dikkate alınarak 2
adet voleybol sahası, 2 adet basketbol sahası, kamelya ve çim alanlara yer
verilmiştir.
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TOSYALI SPOR SALONU

Osmaniye’nin önemli bir eksiğini gidererek gençlerimize hizmet edecek ve
aynı zamanda ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılmasına da imkan
sağlayacak şekilde planlanan spor kompleksi 7.100 metrekare alan üzerine
yayılmıştır. Zemin oturma alanı 3.500 m2 olan kompleks çok amaçlı planlanmış
ve farklı branşlarda spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilmektedir.
Basketbol, hentbol, voleybol gibi salon sporlarının yapılmasına olanak
tanıyacak, 2.000 koltukta seyirci kapasiteli ve 4 adet çok amaçlı çalışma
salonuna sahip kompleks Osmaniye’nin spor kulüplerine de konforlu
antrenmanlar ve müsabakalar yapabilmelerinin önünü açabilmek, ileride
Osmaniye’nin adını başarı listelerine yazdırmalarına katkı sağlayabilmek
amacıyla hayata geçirilmiştir.
Tesiste sporcu ve hakem soyunma odaları, doktor odası, doping kontrol
merkezi ile VIP fuaye, fitness salonu, 4 adet yayın odası ile basın odaları
bulunmaktadır.
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HACI ŞERİF TOSYALI SAĞLIK OCAĞI

Tosyalı Holding olarak sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği; sağlık alanında
gerçekleştirdiğimiz bir diğer önemli projemiz de Hacı Şerif Tosyalı Sağlık
Ocağıdır. Bölge insanımızın sağlık ihtiyacının önemli bir açığı olarak tespit
ettiğimiz bu konuda sağlık hizmetine kolay ulaşılmasını ve çözüm getirlmesini
hedeflediğimiz Hacı Şerif Tosyalı Sağlık Merkezi 1998 yılında Sağlık Bakanlığı'na
bağışlanmıştır. 3587,33 m2 alana kurulu, 247 m2 bina oturumuna sahip ve
toplam iki kattan oluşan Sağlık Ocağının özellikleri şöyledir;
1.Kat
Tıbbi müdahale odası
Muayene odası (3 adet)
Bebek bakım ve emzirme odası
Toplantı odası
Malzeme odası
Engelli wc
Bay/Bayan tuvaletleri
Mescit
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2.Kat
Aşı-bebek-çocuk izlem odası
Arşiv (2adet)
Muayene odası (2 adet)
Tuvalet
Depo
Aile planlaması ve gebe izlem odası
Mutfak

KIZILAY EVLERİ
İSKENDERUN

OSMANİYE

Bir damla kanın bir hayat kurtardığının bilinciyle
yaptığımız Kızılay Evi İskenderun’un en işlek
noktalarından Anıt Alanı girişinde yer almaktadır.
Gönüllü vatandaşlarımızın kan bağışlarını
lokasyonu itibariyle de kolaylaştıran Kızılay Evi,
hayati derecede önem taşıyan kan bağışının
gerektirdiği sıhhi şartları ve konforu sağlarken,
iyileştirilen çalışma koşullarıyla da Kızılay
çalışanlarının kutsal görevlerini yerine getirirken
rahat
çalışmalarına
katkı
sağlamaktadır.
Kızılay Evi sayesinde bağışçıların daha güvenilir
bir ortamda kan vermelerinin sağlanmıştır. Sıhhi
koşulları sağlanmış, konforlu bir ortamda yapılacak
kan bağışının yarattığı güvenle, kan bağışı
miktarlarında da artış beklenmektedir. İskenderun
Kızılay Evi, Türk Kızılay’ına bağışlanmıştır.

İskenderun Kızılay Evi’nin yapımını takiben
hemen Osmaniye’deki bu eksikliğin giderilmesi
amacıyla Osmaniye Cumhuriyet Meydanı’na
yapılan ikinci Kızılay Evi’miz, daha önce mobil
olarak gerçekleştirilen kan alımı ve kan bağışını
uygun
olmayan
şartlardan
kurtarmıştır.
Bağışçıların da gönül rahatlığı ile kan bağışı
yapabilecekleri sıhhi şartlara sahip Kızılay Evi
estetik açıdan da kentin dokusuna ve bulunduğu
meydana uygun görsellikte tasarlanmıştır.
Gerek kan alımı gerekse yapılan işlemin kayıt altına
alınması gibi idari işlerin yürütülmesine uygun
tefrişata sahip olan yapı sağlık emekçilerinin
de çalışma şartlarını iyileştirmesi bakımından
amacına ulaşmıştır. Osmaniye Kızılay Evi, Türk
Kızılayı’na bağışlanmıştır.
Tosyalı Holding
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TOSYALI BELEN CAMİ

Hatay, Belen’de 2014 yılında tamamlanan cami mimari özelliği bakımından
Osmanlı mimarisi esas alınarak projelendirilmiş olup gerek revakları gerek
kubbe, minare yapısı gerekse iç mimarisi ile bölge için örnek bir cami
niteliğindedir.
Toplam inşaat alanı 1.530 m² olup, bodrum katı, ana cami katı ve mahvel katından
oluşmuş ve toplamda 19 adet revakla çerçevelenmiştir. 40 metre uzunluğunda
çift minareye sahiptir. Ana kubbe çapı 18 metredir. Bodrum katta 4 adet sınıf,
1 adet öğretmen odası ve abdest alma alanları bulunmaktadır. Caminin giriş
katında ise imam odası, son cemaat, bayan cemaat alanları mevcuttur. Bu yapısı
ile revaklarda dahil olmak üzere 1200 kişiye hitap etmektedir.
Cami alanının dışındaki alan içerisinde 4 metre çapında Cami
mimarisine paralel bir şadırvan bulunmaktadır. Ayrıca bodrum kat
çevresi ise peyzaj çalışması ile yeşil alan olarak kullanılmaktadır.
Cami Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışlanmıştır.
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AZGANLIK TOSYALI CAMİ

İskenderun Azganlık bölgesinde 2014 yılında tamamlanan cami belde
içerisindeki yolların kesişim noktasında yer almaktadır.
Yapı; cami katı, mahvel katı, kurs yeri, morg, depo ve imam lojmanının
bulunduğu zemin kattan oluşmaktadır. 750 kişi kapasiteli caminin duvarları
kabartmalı çini işlemeli olup, duvar bitimlerinde lambiri ve çiniye uygun halısı
ile bütünlük sağlanmıştır.
Cami 350 m² taban alana oturmuş olup, 300 m² cami avlusu, zemin kattaki
80 m² kurs bölümünün kendi içerisinde sınıfı, öğretmen odası ve mutfağı
bulunmaktadır. Morg kısmında iki cenaze için morg ünitesi ve yıkama ünitesi
bulunmakta, zemin katında 3 oda 1 salondan oluşan 130 m² imam lojmanı,
avluda ise 30 m²’lik şadırvan ve bay-bayan tuvaletleri yer almaktadır.
Cami ile bitişik inşa edilmiş 40 m yüksekliğinde çift şerefeli minaresi bulunanan
Azganlık Tosyalı Cami Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışlanmıştır.
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HACI PERVİN TOSYALI SEVGİ EVLERİ

23 Nisan 2011 tarihinde hizmete giren Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri;
0-6 ve 6-12 yaş arasındaki kimsesiz çocukların sıcak bir yuva ortamında
büyüyecekleri, yalnızlık hissetmeyecekleri bir kompleks olarak hizmet
vermektedir. Sevgi Evleri, ortalama 100 çocuğun bakımının üstlenildiği,
10 müstakil villadan oluşmaktadır.
Toplam 27.500 m² arsa üzerine 3.810 m²’lik inşaat alanı olan
kompleks; 3 adet 0-6 yaş çocuklar için 254 m²’lik, 7 adet 7-12 yaş
çocuklar için 280 m²’lik dubleks evleri bünyesinde barındırmaktadır.
Ayrıca 1.100 m²’lik iki katlı İdari Bina ile yönetim hizmetleri yürütülmekte,
özel günlerde çocuklarımız kutlamalar yapabilmektedir.
Genel alan içerisinde üç adet çocuk oyun parkı, basketbol sahası ve halı
saha yer almaktadır. Sevgi Evleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’na bağışlanmıştır.
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FUAT TOSYALI GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ

Gençlerimizin kaliteli vakit geçirmesi, sportif alanda başarılarının artması
isteğimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor
Merkezimiz yine önemli bir eksikliği gidermeği amaçlamaktadır.
Spor Merkezimiz; 43.000 m3 alana sentetik çimli TFF standartlarına uygun
futbol sahası, halı saha, voleybol basketbol sahaları, bay-bayan yüzme
havuzları, koşu bandı, kafeteryalar ve açık alan satranc oyun grupları ile her
yaştan gençlerin yararlanabileceği bir spor ve sosyal aktivite tesisidir.
Spor Merkezimiz toplamda 5.726 m3 kapalı alana sahip olup her mevsim
aktivite ve çeşitli organizasyonların gerçekleştirilmesine elverişli bir donanıma
sahiptir.
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HATAY MEDENİYETLER KOROSU
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OSMANİYE
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI
Organize Sanayi Bölgesi
Toprakkale - OSMANİYE

İSKENDERUN
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI
Organize Sanayi Bölgesi
Sarıseki - Hatay

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

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

www.tosyaliholding.com.tr / info@tosyaliholding.com.tr
www.toscelik.com.tr / info@toscelik.com.tr
@tosyali_holding
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Türkiye ekonomisinin özellikle seçim atmosferinde önünü
görmekle zorlandığı bir dönemde Tosyalı Holding, büyüme planlarında iddialı, yatırımlarına devam ediyor. Sadece bu yıl 3 milyar dolarlık bir yatırıma başladıklarının altını
çizen Tosyalı, piyasa değil lıedef odaklı bir şirket olduklarını sövlüvor. Ekonomideki dalgalanmalardan da etkilenmediklerine dikkat çekiyor. “BiziM için her şey yolunda.
Bir B planına gerek yok. Ülkemizin ekonomi yönetimine
çok güveniyoruz’’ diye konuşuyor.
Özellikle ihracat pazarlarına odaklanarak büyüme konusunda yol alan Tosyalı Holding’in hedefleri net. 2020 yılına
kadar 10 milyon tonun üzerinde üretim yapan 10 milyar
dolar ciroluk bir dev olmayı planlıyor.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
yeni dönemde oyun planını ve gelecek hedeflerini Capital’e şöyle anlattı:
Son 10 yılda en hızlı büyüyen gruplardan birisiniz...
Sizi hızlı büyüten ne oldu?
Biz sadece tek sektöre, kendi bildiğimiz işe odaklı olarak
yatırım yaptık. Yıllarca iyi zaman - kötü zaman demeden
işimize yaptığımız yatırımlar bize bugünkü büyümelerimizi
getirdi. Büyümede en önemli unsurlar odaklanmak ve
dağılmamak oldu.

20 ÜRETİCİDEN
BİRİ OLACAĞIZ
Tosyalı Holding son yıllarda hızlı büyüdü. 2004 yılında 354
milyon dolar ciroluk bir grupken 2014 yılı sonunda 3 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı. Holdingin başkanı Fuat Tosyalı, tek sektöre odaklanarak elde ettiklerini belirttiği bu
büyümeyi önümüzdeki günlerde de sürdürmek niyetinde.
Tosyalı, özellikle yeni yurtdışı pazarlarıyla dünya liginde
önemli bir oyuncu olmayı istediklerini söylüyor. 2015'te 3,5
milyar dolar, 2020'de ise 10 milyar dolar ciro hedeflediklerini söylüyor. Tosyalı, "2020'de dünyanın ilk 20-30 üreticisi
arasına girmeyi planlıyoruz" diyor ve ekliyor: "Sıfırdan
üretimle büyüyoruz, ancak satın almalara da açığız."
Tosyalı Holding, son 10 yılda en hızlı büyüyen grupların
başında geliyor. Sadece demir çelik sektörüne odaklanan grup, 2004'te 354 milyon dolarlık cirosal hacme
sahipken, geçtiğimiz yıl 3 milyar doların üzerinde bir
ciroya ulaştı. Bu yılı da 3,5 milyar doları aşan bir ciroyla
kapatmayı planlıyor.
Bugüne kadar tek bir işe odaklanarak büyümeyi sağladıklarını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fııal Tosyalı, "Yıllarca iyi zaman-kötü zaman demeden
işimize yaptığımız yatınmlar bize bııgüııkü büyümelerimizi
getirdi. Büyümede en etkili unsurlar odaklanmamız ve
dağılmamamız oldu" diyor.

1

Sadece tek sektöre,
kendi bildiğimiz işe
odaklı olarak yatırım
yaptık.

TOSYALININ

BÜYÜME
STRATEJİSİ

5

3

Farklı sektörlerle
ilgilenmiyoruz,
sadece işimize
odaklanıyoruz.

Afrika’da büyük
potansiyel var, o
nedenle Cezayir’den
bu kıtaya girdik.

8

Üretimimizin
yüzde 40’ını 80’den
fazla ülkeye ihraç
ediyoruz.

6

Yeni yatırımlarla
2020’de dünyada ilk
20-30 üretici arasına
gireceğiz.

9

Daha çok sıfırdan
yatırımlarla ilgiliyiz,
ancak fırsat çıkarsa
satın alırız.

2

Biz piyasa odaklı
değil, hedef odaklı
bir şirketiz. Hedefe
de sektirmeden
gidiyoruz.

4

Bu yıl 3 milyar
dolarlık yatırıma
başladık. Yatırımlara
devam
edeceğiz.

7

Ortadoğu’dan
teklifler geliyor,
potansiyeli yüksek
ABD pazarı da
ilgimizi çekiyor.

10

2015’te 3,5 milyar
dolar, 2020’de ise
10 milyar dolar ciro
hedefliyoruz.
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Yeni dönemde sektörünüzde büyüme nereden gelecek?
İhracat odaklı bir sektördeyiz. Demir çelik hala Türkiye’nin
en büyük ikinci ihracat, kalemi. Bundan sonra yüksek
teknoloji ürünlerine yapılacak yatırımlar ve bunların ihracata yapacağı katkı, sektördeki büyümeyi daha kalıcı ve
sürdürülebilir kılacak.
Üretimin azaldığı bir dönemde üretime yatırım yapıyor
olmanızın itici gücü nedir?
Biz ikinci ve üçüncü nesil olarak işimizin başındayız. Üç
kıtada üretim yapıyoruz, ülkemizin global bir çelikçisiyiz.
Bu yaptığımız işte çok büyük bir deneyimimiz var. Bunun
yanında dünyada birçok otoriteden de destek alıyoruz.
Örneğin kimlerden destek alıyorsunuz?
Yönetimsel destekler ve görüşler alıyoruz. Çünkü bu işte
sadece üretmek yetmiyor, pariteyi, ülkelerle politikaları
yönetmek, ülkelerin büyüme planlarını bilmek gerekiyor.
Üretmenin yanında, kaliteli üretmek, rekabetçi üretmek ve
bunu uygun pazarlarda yoğun bir volümle satabilmek için
iyi pazarlayabilmek şart. Tüm bu konularda biz de destek
alıyoruz.
Türkiye’nin ilk ileri teknolojili yüksek katma değerli
yassı çeliğini üretiyorsunuz? Bunun için ne kadarlık
bir yatırım yaptınız? Bu yatınmın Türkiye ekonomisine
yaratacağı değer ne olacak?
Biz bu yatırımın temelini Japon ortaklarımızla 3 Ocak’ta
attık. 500 milyon dolarlık bu yatırımla beraber yüksek
teknoloji ürünü soğuk çelikler, otomotiv çelikleri, gıda
ambalajı çelikleri üretebileceğiz. Aynca kalaylı tenekeler
ve yine yapı endüstrisine yönelik ürünlerimiz de olacak.
Bunlann birçoğu Türkiye’de ilk defa üretilecek ürünler.
Yani ülkemize şu ana kadar ithal edilen ürünleri biz üreteceğiz. Bu hem ithalatı ikame edeceği gibi hem grubumuza yoğun şekilde ihracat imkanı verecek. Bununla

BİZİM İÇİN HER ŞEY YOLUNDA
ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ
Bizim için her şey yolunda. Bir B planına gerek yok.
Ülkemizin ekonomi yönetimine çok güveniyoruz.
Planlarımızı onların bize tuttuğu ışık doğrultusunda
yapıyoruz. Çünkü bir oraya bir buraya bakarsak yönümüzü şaşırırız. Biz önümüze bakıyoruz. İşimiz yatırım,
üretim yapmak.
BAĞIRACAK BİR DURUM YOK
Ekonomi yönetimimiz de her şeyi gayet başarılı
götürüyor. Bugünkü dalgalanmalar sadece Türkiye'ye
has değil. Her şey paralel yürüyor. Dolar kuru artıyor,
emtiaların fiyatları düşüyor. Bir taraftan da öyle bakmak lazım... Her şeye kötü yandan bakmamalı. Bir
yandan enerji faturamız düşüyor, onların maliyetleri
düşüyor. Genel olarak bas bas bağıracak bir durum
söz konusu değil.

→ 50

beraber 500 milyon dolarlık yatırım özellikle İskenderun,
Osmaniye, Gaziantep ve Adana bölgesinde müthiş bir
sanayi kümelenmesi oluşturacak. Böylelikle 10 binlerce
kişiye istihdam yaratılacak.
Üretiminizin yüzde kaçı ihracat?
Türkiye’deki üretimimizin yüzde 40’ını 80’den fazla ülkeye
ihraç ediyoruz. Bu rakamda Cezayir üretimimiz yok. Çünkü Cezayir’deki üretimimizin tamamını Cezayir piyasasına satıyoruz. Cezayir’i de katarsak bu oran yüzde 60’ın
üzerine çıkar.
Siz Afrika kıtasındaki potansiyeli ilk keşfeden gruplardansınız... Bölgeye ilk yatırımı ııe zaman yaptınız?
Bizim Tosyalı Holding olarak Cezayir’le 20 yıllık bir geçmişimiz bulunuyor. 2013 yılındaki ilk yatırımımıza kadar bu
ihracatçı seviyesindeydi. Orada güçlü bir pazar payı ve
konum elde etlikten sonra ülkede yatınm yapmaya karar
verdik. Cezayir başta olmak üzere Afrika’da Türk yatınmcılar açısından güzel fırsatlanıı saklı olduğunu gözlemledik. Bu nedenle Cezayir’e yatırım kararı aldık.
Bugüne kadar bölgede ne kadarlık yatırım yaptınız?
Şu anda kıtadaki konumunuz nedir?
Bugün Cezayir’in en büyük çelik üreticisiyiz. 2013’te
üretime başlayan tesisimiz için yaklaşık 500 milyon dolar
yatırım yaptık. Bu yıl mayıs ayında üretime başlayacak
ikinci etap ile bu rakam 750 milyon dolara ulaşıyor. Yine
2 ay içinde temelini atacağımız üçüncü etap yatırımımızla
1,3 milyar dolarlık bir yatıııma daha başlıyoruz. Böylece
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Cezayir’e toplam yatırımımız 2 milyar dolan bulacak. Yatırımlar tamamlandıktan sonra bugün günlük 3 bin 500 ton
olan inşaat demiri üretimi 12 bin tona yükselecek.
Son dönemde Türk iş dünyasından birçok yatınmcının Afrika’ya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Afrika Türk
iş dünyası için nasıl bir potansiyel taşıyor?
Cezayir ve Afrika’nın daralan ihracat pazarlarına iyi bir
alternatif oluşturacağı kanısındayız. Biz de Türk yatırımcılann Afrika’nın banndırdığı büyük fırsatları son yıllarda
daha yakın takibe aldığını gözlemliyoruz. Tabii bu fırsatlan sadece ürün alışverişi olarak değil, aynı zamanda
sanayi ve üretim yatırımlan olarak da değerlendirmeleri
gerektiğinin altım çiziyoruz. Yeni pazarlar konusunda
Türkiye’nin önündeki en büyük imkan Afrika kıtası. Afrika
dünyanın en büyük yüzölçümüne ve en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci kıtası. Bu kıtayı iş insanlarımızın
çok iyi değerlendinnesini öneriyorum. Tabii bu hemen
bugünden yarına olacak bir iş değil. Afrika kıtasında 54
tane diplomatik ülke bulunuyor. Bunların her birinin ayrı
kültürü ve dili var.
Ben ülkemizdeki KOBİ niteliğindeki ya da daha büyük
ölçekteki yatmmcılarımızm o bölgede çok sayıda fırsat
bulacağını düşünüyorum.
Bu pazarda yatırım yapmak isteyenler nasıl hareket
etmeli? Riskleri nasıl tartmalı?
Biz Tosyalı Holding olarak 3 farklı kıtada, Tosyalı Toyo ile
birlikte sayılan 18’e varan tesisimizle üretim yapıyoruz.
İş yaptığımız her ortamda, ekonomik göstergelerin yanı
sıra bu bölgelerin kültürünü de tanımaya özen gösteriyoruz. Bu sadece Afrika için geçerli değil aynı zamanda Karadağ’da da üretimimiz bulunuyor. Japonya’nın
lider çelik üreticisi Toyo ile birlikte Osmaniye’de yüksek
teknolojiye sahip çelik üretimi için temel atıldı. Bunun
dışında Amerika’dan Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya ürünlerimiz 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Her bir bölgenin
kendine has kültürü ve iş yapma alışkanlıklan olduğunu
düşünüyoruz: ayrıca bu değerlere önem veriyoruz. Afrika’da yatırım yapacak Türk girişimcilere önerim, öncelikle buranın kültürünü tanımaya ve değerlerine dikkat
etmeye özen göstermeleri olur.
Yılda 3,5 milyon ton çelik üretiyorsunuz. Bununla
dünyadaki yeriniz nedir?
Cezayir’deki üretimimiz 30 ay sonra 4 milyon tona
çıkacak. Şu arıda 1,5 milyon ton üretim yapıyoruz. Mayıs
ayında temelini atacağımız yatırımımızla 2,5 milyon ton
ilave gelecek. 2020 yılına kadar 10 milyon tonun üzerinde üretim yapan bir çelik şirketi olacağız. Bu rakamlarla
dünyada ilk 20-30 üretici arasına gireriz diye tahmin
ediyorum.
Farklı sektörlerdeki fırsatlarla ilgileniyor musunuz?
Hayır, sadece işimize bakıyoruz.
Bu dönemde riske bakış açınız değişti mi?
Yok, biz planladığımız yatırımlarımıza hız kesmeden de-

ÖZKAYNAK İLİŞKİSİNİ
İYİ YÖNETMEK LAZIM
BİZİ ÇOK ETKİLEMEDİ
Dolardaki hareketlilik bizi çok etkilemedi. Diğer
şirketlerin pozisyonunu bilemeyiz. Ancak ihracat
ağırlıklı çalışıyoruz. Neredeyse üretimimizin yarısına yakınını ihraç ediyoruz. Hem Euro hem dolar
piyasalarına ihracat gerçekleştirdiğimiz için büyük
bir etkilenme söz konusu değil.
GENEL FOTOĞRAF
Tabii ki piyasanın tek oyuncusu değiliz, bizim tek
başına etkilenip etkilenmememiz de çok önemli
değil. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin pozisyonlarına genel bir fotoğrafta bakıp yönetiyoruz, Ama şu an
için öyle dikkat çekici bir etkilenme söz konusu değil.
EKONOMİ YÖNETİMİNİN UYARISI
Tabii şirketler hep dolar olarak borç almışsa maliyeti artacak. Ona göre bu Kir şirketlerin özkaynak
ilişkisini iyi yönetmesi lazım. Eğer bütün gelirleriniz
TL ise ve döviz borçlanmışsanız borçluluğunuz
artar. Her zaman ekonomi yönetimimiz, eğer dolar
geliriniz yoksa dolarla borçlanmayın diye uyarıyor.
BU İŞİN KIŞI DA GELİR...
Bu iktisadın kuralıdır, dövizle borçlanıyor ve TL ile
satış yapıyorsanız bu işin bahar ayları olur ama kışı
da gelir. İhracatınız varsa, o oranda borçlanmışsanız borcunuz artmaz da düşmez de... Bunu yöneten şirketler için bir sorun söz konusu değil.
vam ediyoruz. Sadece bu yıl 3 milyar dolar yatırıma başladık. Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda gideriz.
Biz piyasa odaklı değil, hedef odaklı bir şirketiz. Hedeflerimiz belli, hedeflerimize de sektirmeden yürüyoruz.
2020 yılında 10 milyon tonun üzerinde üretim yapan
bir çelik şirketi olacağınızı söylediniz. Bu hacime ulaştığınızda Türkiye’deki cironuz ne olur? Tosyalı Holding
olarak 2014’ü 3 milyar doların üzerinde bir ciroyla kapattık. 2015 hedef ciromuz ise 3,5 milyar doların üzerinde.
2020 için öngördüğümüz rakam 10 milyar dolar.
Yeni dönemde hangi fırsatlara ilgi duyuyorsunuz, satın
almalar olacak mı?
Fizibilitesi yüksek ve bizim gücümüze güç katacak yatırım
fırsatlarını çok dikkatlice değerlendiriyoruz. Daha çok sıfırdan yatırım fırsatları ilgimizi çekiyor; ancak Karadağ’da
olduğu gibi yapılabilir olduğu sürece alım da olabilir. Kuşkusuz planlarımız sadece Afrika’yla sınırlı değil. Örneğin
Doğu Bloku ülkelerinden çok teklif geliyor. Amerika’da
çok ciddi yatırım imkânları olduğunu gözlemliyoruz. Bölge
önemli değil; önemli olan yatırım yapacağımız pazarın
ihracat kapasitesine sahip olması.
Tosyalı Holding
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İstanbul Sanayi
Odası tarafından
hazırlanan
Türkiye’nin En Büyük
500 Sanayi Kuruluşu
2014 araştırması
sonuçlarına göre,
Tosçelik Profil ve
Sac Endüstrisi A.Ş.
istikrarlı yükselişini
sürdürdü.

TOSÇELİK İLK 20’DE!

İ

stanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2014 araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye çelik boru sektörünün büyüyen gücü
Tosçelik, 2014 yılı sıralamasında 2.6 milyar lira
üretimden satışlar ile 20. sırada yeraldı. Tosçelik,
istikrarlı büyümesini geçtiğimiz yıl da sürdürdü ve hızla
yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Tosyalı Holding’in Amiral Gemisi Olan Tosçelik,
Iso 500 Sıralamasında Başarısını Yine Taçlandırdı
2014 yılında, yassı çelik ile birlikte diğer segmentlerde
üretim, satış ve ihracat anlamında önemli başarılar
sağlayan Tosyalı Holding, yeni yatırımlarla Türkiye'nin
cari açığına pozitif yönde katkı sağlıyor. Tosyalı
Holding; merkezi İskenderun'da olmak üzere
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Osmaniye, İstanbul, İzmir, Cezayir ve Karadağ'da
birçok üretim tesisine sahip.
Demir-çelik sanayisinde Türkiye'nin ilk, en büyük özel
sektör yatırımcısı olma gururuyla beraber 3 kıtada biri
yatırım sürecinde olmak üzere 18 tesis'te faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu arada, 2015 yılının ocak ayında temeli atılan ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde
Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretecek olan Tosyalı-Toyo Çelik AŞ
ile 500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Bu
tesislerin ürünleri, otomotivden elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünlerinden meşrubat kutularına kadar
geniş bir yelpazede kullanılacağı gibi, Avrupa’dan
Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan
geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayacak.

HABERLER

TÜRKİYE’NİN
500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2014
Bağlı Buluınduğu
Oda / Kamu

Kamu Sıra
No

Özel Sıra
No

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Kocaeli

-

1

37.501.812.917

2

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

İstanbul

-

2

10.539.302.862

3

4

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

İstanbul

-

3

8.777.455.748

4

5

Arçelik A.Ş.

İstanbul

-

4

8.520.701.667

5

3

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamu

1

-

6.707.382.164

6

7

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

İstanbul

-

5

6.350.289.705

7

9

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

İskenderun

-

6

6.245.223.256

8

8

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

İstanbul

-

7

6.114.214.014

9

6

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

İstanbul

-

8

6.000.729.958

10

10

Aygaz A.Ş.

İstanbul

-

9

5.692.178.368

11

11

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

İstanbul

-

10

4.780.209.856

12

14

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

İstanbul

-

11

4.771.526.299

13

25

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kocaeli

-

12

4.626.824.128

14

15

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul

-

13

4.309.264.955

15

12

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Sakarya

-

14

4.194.318.549

16

13

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Ege Bölgesi

-

15

3.671.224.523

17

16

Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

İstanbul

-

16

3.391.950.836

18

-

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul

-

17

3.273.297.079

19

18

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Kamu

2

-

3.085.712.484

20

17

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

İskenderun

-

18

2.603.143.850

2014

2013

1

1

2

Kuruluşlar

Üretimden
Satışlar (Net)

Tosyalı Holding
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ANADOLU’NUN SESİ OLDU
Ekonomist dergisi tarafından bu yıl beşincisi yapılan
“Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
listede en etkin 2. isim oldu.
→ 54
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E

konomist
Dergisi’nin
“Anadolu’nun En Etkin 50
İş İnsanı sonuçları’ Nisan
ayı sayısında yayımlandı. Osmaniye’de özel sektör eliyle sıfırdan
yapılan ilk Yassı Çelik Üretim Tesisleri ile ülkemizin kalkınmasına
ve istihdama büyük katkılar sağlayan Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçtiğimiz yıl 4. olduğu sıralamada
bu yıl 2. sıraya yükseldi.

Cezayir bankalarının katıldığı bir
konsorsiyum hizmetlerine girdi.
Cezayir’in en büyük işverenlerinden biri oldu. Fuat Tosyalı, iş yaşamında çok hızlı karar alıyor ve
hızla uygulamaya sokuyor. Kurduğu farbikalar rakiplerinden yüzde 25-30 daha daha erken faaliyete geçiyor. Babasından kalan
iş kuralları ile hareket ediyor. Tosyalı Grubu, kuruluşundan bu yana
geçen 62 yıldan beri peşin para
ile çalışıyor. Yurt içinde 3 bin 500,
Cezayir ve Karadağ’da 2 bin 500
kişi çalıştırıyor. Fuat Tosyalı, hayır
işlerine de vakit ayırıyor. Anne ve
babası başta olmak üzere ailesi
adına çok sayıda hayır kurumu
yaparak devlete bağışladı.

Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden birçok önemli sanayicinin
yer aldığı listeyi Nisan sayısında
yayınlanan Ekonomist Dergisi, iş
adamı Fuat Tosyalı’nın bu başarısını “Osmaniye’yi Vitrine Çıkardı’
başlığıyla geniş yer verdi. Her yıl
başarı trendini arttıran, ülkesini ve Osmaniye’yi dünya demir-çelik
insanının düşünerek yaptığı yatı- sektöründe vitrine çıkaran Fuat
rımlarla takdir toplayan Tosçelik, Tosyalı, Anadolu’nun ‘En Etkin
geçtiğimiz yıl yine Ekonomist
Der50 İş İnsanı’
araştırmamızda
hızYayın Adı
: Ekonomist
Yayın Tarihi : 26.04.2015
Küpür Sayfa : 19
No : 47059772 lı yükseldi
Etki
Etkisiz
Tiraj
: 29337
gisi’nin “Anadolu’nun Referans
En Büyük
ve :geçen
yılki perforRenk
: Renkli
STxCM
: 171,67
Sayfa
: 2/13
500 Şirketi- Anadolu Newslighter
Kaplanları”
mansı
ile
ikincilik
koltuğuna
otur: http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/jHgrXHg-zw3XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650415&isH=1
araştırmasının 2014 sonuçlarında masını bildi.”
Anadolu’nun en büyük şirketi ünvanını kazanmıştı.
-

Ekonomist Dergisi Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı için ‘Osmaniye’yi Vitrine Çıkardı’ başlığında şu ifadaleri kullandı;
“Babasının teneke soba üreten
küçük atölyesinde yetişti. Önce
esnaflığı öğrendi, sonra iş adamlığına terfi etti. Halen babasının
iş düsturlarını kullanıyor. Öncelikle 2000 yılından bu yana çok
önemli başarılara imza attı. Fuat
Tosyalı’nın önderliğindeki Tosyalı
Holding’in son 10 yılda gösterdiği performans herhalde dünyada
çok az sanayiciye nasip oldu.
Tosyalı Holding, yurt içinde ve
yurt dışında 17 fabrikası olan bir
demir-çelik devi. 18. fabrikasını
Cezayir’de faaliyete geçirecek.
Yatırımın fonlanması için tüm
Tosyalı Holding
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Anadolu'da bir lider: TOSYALI HOLDİNG
3 farklı kıtada, 12 İştiraki ve 1’i yatırım aşamasında olmak üzere 18
tesisi ile faaliyetlerini sürdüren Tosyalı Holding; son dönemlerde
yapmış olduğu yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, neler
yapıyor Tosyalı Holding? Hangi alanlarda yatırımları var? Hangi
ülkelere yönelik çalışıyor? İş ortakları kimler? Ülke sanayisine ne
denli katkıda bulunuyor? İthalat - ihracat verileri neler? Tüm bu
soruların cevabını röportajımızın içerisinde bulabileceksiniz...
• Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında gösteriliyor.
• Yurtdışında sıfırdan üretim yapan ilk çelik üreticisi...
• Yüksek katma değerli kangal ve inşaat demiri üretimi yapan tesisiyle
bugüne kadar Türkiye'de en yüksek kalite ve çapta üretim yapabilen
ileri teknolojiye sahip yerli firma
• Japon iş ortakları ile Tosyalı - Toyo Çelik A.Ş'nin temellerini attı ve bu
yatırımla Türkiye'nin ilk ileri teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli
yassı çeliğini üretecek.
• Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş. sayesinde bu alanda Türkiye'nin dışa bağımlılığı ortadan kalkacak.
• Yine bu yatırımla birlikte Türkiye'ye 300 milyon dolarlık ek ihracat
girdisi sağlanacak.
• Sadece boru segmentinde dakikada 5 bin metre boru üreten Tosçelik,
tek başına Türkiye'deki diğer tüm boru üreticileri kadar üretim yapmakta.
Evet; Tosçelik'In kuruluşundan bu yana üstelenmiş olduğu projeler,
yapmış olduğu yatırımlar ve daha birçok konuyu sizler için konuştuk,
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Tosyalı Holding olarak, 3 farklı kıtada, 12 İştirakimiz ve
1'i yatırım aşamasında olan 18 tesisimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Grup şirketlerimizin lokomotifi
olarak adlandırılan Tosçelik ise bugün Türkiye'nin olduğu gibi bölgenin de lider üreticisi olmayı sürdürüyor.
Bundan 63 yıl önce teneke soba boru üretimi ve ticareti
yapmak üzere kurulan Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ'nin bugün Anadolu'nun lider şirketi konumunda
olmasının gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin lider yassı çelik
ve çelik boru üreticisi olmayı sürdüren Tosçelik, yurtiçi ve
yurtdışında gerçekleştirdiği yatırım ataklarının yanı sıra
büyüyen üretim gücüyle, bu başarıyı elde etmiş durumda. Başarıdan başarıya koşan şirketimiz, ISO tarafından
yapılan "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 17. sırada ve Ekonomist Dergisi tarafından
yapılan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında birinciliğe yerleşti.
Başarımızda özellikle, Tosyalı Holding'in Osmaniye'deki
tesislerimizle birlikte özel sektörün ilk yassı çelik üreticisi
olmasının rolü büyük.
Aynı zamanda yurt dışında sıfırdan yatırım yapan ilk çelik
üreticisi olduğumuzun da altını çizmek isteriz. Yine gururla
belirtmek isteriz ki, cevherden-sıvı çeliğe yatırım yapan ilk
özel sektör çelik üreticisi Tosyalı Holding olmuştur. Yenilikçi stratejilerimiz ve sanayiye yatırım yapan duruşumuzla
başarıyı elde ettiğimizi söyleyebiliriz.

Şerif TOSYALI

Halihazırda Tosçelik ürün yelpazesinde bulunan yassı
mamullerden ve bu mamullerin niteliklerinden bahseder misiniz?
Tosyalı Holding’in lokomotif şirketi Tosçelik, yassı çelikten
boru üretimine, inşaat demirinden filmanşine, soğuk sacdan kalaylı tenekeye, haddelenmiş profilden çelik granüle,
otomotiv çeliğinden beyaz eşyaya, çelik sektörünün tüm
ihtiyaçlarını üreten tek şirket olma başarısını sürdürüyor.
Sadece boru segmentinde firmamız, dakikada 5 bin metre boru üretiyor. Bu rakamlarla Tosçelik, tek başına, Türkiye'deki diğer tüm boru üreticileri kadar üretim yapıyor.
Yıllık üretim, satış ve ihracat rakamlarınız hakkında
bizleri bilgilendirir misiniz?
Tosyalı Holding olarak şu anda yıllık 3.5 milyon ton kapasitemizle üretim yapıyoruz. 2017 itibariyle üretim hedefimiz 6 milyon ton, 2020 yılında ise 10 milyon ton üretime
ulaşacağız. Aynı şekilde ihracat hedeflerimiz de oldukça
yüksek. 2015 yılı için 805 milyon dolar, 2016'da ise 850
milyon dolar ihracat hedefimiz bulunuyor.
Tosyalı Holding olarak hedefimiz, hükümetimizin 2023
yılı ihracat hedeflerine uygun bir şekilde, en az 1,5 milyar
doların üzerinde ihracat hacmine ulaşmak.
Tosyalı Holding olarak, sektördeki gücümüzü sağlamlaştırmak ve ürün gamımızı genişletmek adına yatırım zincirine eklediğimiz kangal ve çubuk haddehanesi tesislerinin
Tosyalı Holding
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temellerini 2012 yılında attık. Yüksek katma değerli kangal
ve inşaat demiri üretimi yapan tesis, rekor hızla tamamlandı ve 2014 yılının Temmuz ayında üretime başladı.
Tesis Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en
yüksek kalite ve çapta üretim yapabilecek ileri teknolojiye
sahip olarak diğer yatırımlardan ayrışıyor. Yeni tesislerin
devreye alınmasıyla birlikte şirketimizin üretim kapasitesi
2017 sonunda 6 milyon ton, 2020'de ise 10 milyon tona
çıkacak.
Grup şirketlerimiz bugün Türkiye'de 3.500'ü aşkın kişiye
istihdam sağlıyor; Cezayir ve Karadağ tesisleriyle birlikte
toplam istihdam hacmimiz 6 binin üzerinde. Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu rakamın önümüzdeki 3 yıl içinde
10 bin kişiyi aşacağını öngörüyoruz.
Cevherden üretim yapmayan çelik firmalarının en
büyük handikabı hurda temini ve yükselen hurda fiyatları... Bu durum firmanızı nasıl etkiliyor? Cevherden
üretim yapamamak rekabete nasıl yansıyor?
Üretim sürecinde demir cevheri kullanan şirketler, Brezilya, Avustralya, Rusya ve Kanada'daki cevherleri kullanıyor. Bugünkü konjonktürde fiyat avantajı olmasının
yanı sıra dezavantajlar, cevher tedarikinin ithalatla dayalı
olması, cevherin yanında yüksek fırın ile üretim sürecin
tamamlayıcı bir parçası olan kok kömürünün de ithal girdi
ile sağlanması olarak sıralanabilir.
Biz de Tosçelik olarak, Cezayir'de başlayacak üçüncü etap yatırımlarında ilk kez cevherden çelik üretiyor
olacağız. Bundan önceki tüm yatırımlarımızda hurdadan
çelik üretiyorduk; bu bizim için de bir ilk olacak. Buna
ek olarak, hükümetin maden cevherini kullanarak üretim
yapan şirketlere yönelik planladığı teşviği olumlu olarak
nitelendiriyoruz. Ulusal maden alanlarının rehabilitesi ve
yurtdışında yeni maden alanlarının fizibilite çalışmaları ile
bu süreçte üretimin daha da kolaylaşacağı görüşündeyiz.
Yurtdışından ithaf edilen yassı mamul ve yarı mamullere uygulanan vergiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu durum sektöre ve yerli üreticilere nasıl
yansıyor?
Bizim Tosyalı Holding ve Tosçelik olarak duruşumuz;
ithal edilen ürünleri ikame edecek yatırımlara imza atmak
yönünde. Osmaniye'deki tesislerimizde özel sektörün ilk
yassı çelik üreticisi olarak da bunu ispatladığımızı düşünüyoruz. Ayrıca, yurt dışında sıfırdan yatırım yapan ilk
çelik üreticisi ve cevherden-sıvı çeliğe yatırım yapan ilk
özel sektör çelik üreticisi olarak da bu konudaki duruşumuzu ortaya koyduk.
Son olarak Japon iş ortağımız Toyo ile Tosyalı-Toyo Çelik
A.Ş’nin temellerini attık. Türkiye’nin ilk ileri teknolojiye
sahip ve yüksek katma değerli yassı çeliğinin üretileceği
bu tesislerin ürünleri, otomotivden elektrikli ev aletlerine,
bilişim ürünlerinden meşrubat kutularına kadar geniş bir
yelpazede kullanılacağı gibi, Avrupa’dan Kafkaslar’a,

→ 58

Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayacak. Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş ile
birlikte yüksek teknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nin dışa
bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla
birlikte ülkemizin tamamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt
içinde karşılayarak, cari açığın azalmasına daha fazla
katkıda bulunacağız. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 250 bin metrekare alanda inşa edilecek
bu yatırımla birlikte ülkemizin yıllık yaklaşık 500 milyon
dolarlık ileri teknoloji ürünü çelik ithalatını ikame etmeyi
planlıyoruz. Yine bu yatırımla birlikte Türkiye’ye 300 milyon
dolarlık ek ihracat girdisi sağlayacağız.
Ülkemizde özellikle siyah sıcak bobin üretiminde
önemli bir rekabet söz konusu... Üreticiler alternatif
olarak başka hangi alana yönelebilir?
Türkiye’deyaklaşık15milyontonlukyassı çelik tüketimi
olduğu hesaplanıyor. Bunun 10 milyon tonluk kısmı yerli
üretim tarafından üretiliyor. Her ne kadar arada 5 milyon
tonluk fark varmış gibi görünse de, Türk çelik sektörü
yaklaşık slab kapasitesinin %50’sini kullanabildiğinde, iç
kapasitenin diğer yarısının atıl kalmasına karşılık tüketimin
yaklaşık %50’si ithal slab ile karşılamakta... Yassı mamulün ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık %30’larda
kalıyor. Bu nedenle Türk yassı çelik üretiminin katma
değerli ürün gamına geçmesi gerektiği kanısındayız. Aksi
halde rekabetin yoğun yaşandığı standart siyah sıcak bobin üretimine devam edilmesi halinde, kapasite kullanım
oranı düşük kalmaya devam ederken, ülkemizin ihtiyacı
olan katma değerli yassı ürünlerin tüketimi ithal kaynaklardan sağlanmaya devam edecek.
Kısa ve uzun vade de hayata geçirmeyi düşündüğünüz
projeleriniz neler? Özellikle yapacağınız yeni yatırımlardan bahseder misiniz?
2014, birçok açıdan bizim için önemli bir yıl oldu; aynı
ivmenin ve 2014’te başlayan gelişmelerin bu yılı da aynı
dinamikle sürdüreceği kanısındayız. Bunlardan birkaçını
örnek vermek gerekirse, akıllara ilk gelen kuşkusuz ‘Asrın rüya projesi TANAP’ın ana boru tedarikçileri arasında
yer almamız olacaktır. Bu tarihi projenin bize sağladığı
karlılık ve pazar payı bir yana, Türk çelik sektörünün
gücünü ortaya koyma fırsatının paha biçilemez olduğu
kanısındayız. Bu projede biz, grup şirketlerimizin lokomotifi olarak adlandırdığımız Tosçelik olarak, 1 milyon
200 bin tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 400
bin tonluk bölümünü tek başımıza aldık. Geçen yılın bir
diğer önemli gelişmesi, Japonlarla ortak yürütülen Osmaniye OSB’deki Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş. yatırımı oldu.
Yukarıda belirttiğim gibi bu yatırımla birlikte ülkemizin
tamamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt içinde karşılayarak, cari açığın azalmasına daha fazla katkıda bulunacağız. Yeni yatırımla birlikte, elektronik ve elektrik endüstrisi
için alternatif ve rekabetçi ürünler ortaya koyacağız.
Özellikle beyaz eşya ve otomotiv sanayi için yine çağdaş
ve rekabetçi ürünlere imza atacağız. Tosyalı-Toyo ile
Osmaniye’de KOBİ kümelenmeleriyle birlikte 10 binlerce
kişiye artı istihdamımız olacak.

HABERLER

-

Yayın Adı
: Capital
Yayın Tarihi : 01.04.2015
Küpür Sayfa : 104
Referans No : 46346943
Etki
: Etkisiz
Tiraj
: 9589
Renk
: Renkli
STxCM
: 150,00
Sayfa
: 3/6
Yayın
Adı
: Capital
Yayın Tarihi : 01.04.2015
Küpür Sayfa : 103
Newslighter
: http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/hdzN3nMJWXnXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1
Referans No : 46346943
Etki
: Etkisiz
Tiraj
: 9589
Renk
: Renkli
STxCM
: 154,17
Sayfa
: 2/6
Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/hdzN3nMJWXnXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Capital
46346943
Renkli

Yayın Tarihi : 01.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 151,67

Küpür Sayfa : 102
Tiraj
: 9589
Sayfa
: 1/6

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/hdzN3nMJWXnXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Capital
46346943
Renkli

Yayın Tarihi : 01.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 154,17

Küpür Sayfa : 103
Tiraj
: 9589
Sayfa
: 2/6

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/hdzN3nMJWXnXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Capital
46346943
Renkli

Yayın Tarihi : 01.04.20
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 141,94

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/hdzN3nMJWXnXB

FUAT TOSYALI / TOSYALI HOLDİNG YKB
“TOPLAM YATIRIMIMIZ
2 MİLYAR DOLARI BULACAK”
ALTERNATİF PAZAR
En büyük ihracat pazarlarımız komşu ülkeler ve Ortadoğu’ydu. ancak burada yaşana karışıklık ihracatımızı
yavaşlatınca biz de yeni pazar arayışına girdik. Afrika demir
çelik sektöründe daralan ihracat pazarlarına iyi bir alternatif
oluşturdu.
BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ
Afrika’da pazar geliştikçe üretime geçilmesi gherekiyor. Biz
de şişrket olarak çok ciddi ihracatımızın bulunduğu Cezayir’e 3 yıl önce 500 milyon dolar yatırım yaparak ülkenin en
büyük demir çelik tesisini kurduk. Yaptığımız yatırım ezayir’in en büyük özel sektör yatırımı oldu.
YATIRIM 3 ETAPTAN OLUŞUYOR
Önümüzdeki mayıs ayında üretime başlayacak ikinci
etap yatırımımızlayaptığıız yatırım tutarı 750 milyon dolara
çıkıyor. Yine 1,5-2 ay içinde temelini atacağımız üçüncü
etap yatırımımızla Cezayir’de ilave 1,3 milyar dolarlık bir
yatırıma daha başlıyoruz. Cezayir’e toplam 2 milyar dolarlık
yatırım yapmış olacağız. Bu önemli tutardaki yatırım bizi
uluslararası arenada en büyük üreticiler arasına sokacak.

Daralan ihracat pazarlarından
dolayı Afrika’ya yönelen Tosyalı
Holding de Cezayir’de ülkenin
en büyük yabancı sanayi yatırımını
gerçekleştirdi.
Tosyalı, Afrika pazarına ilave
1,3 milyar dolar daha yatırım yapıp
global demir çelik üreticileri arasında
yer almayı hedefliyor.
Afrika pazarına büyük çaplı yatırımlar
yapan Türk şirketlerinin en önemli
hedeflerinden biri pazarda hızla
büyüyerek kıtanın geneline yayılmak.
2 yıl önce Cezayir’de 500 milyon dolar
yatırımla demir çelik tesis kuran
Tosyalı Holding, ülkenin
en büyük
üreticisi oldu.
Tosyalı Holding
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MÜSİAD Ailesi
Ramazan’ın Manevi
İklimini Yaşadı
MÜSİAD Hatay Şubesi üyeleri,
aileleri ile birlikte
Mübarek Ramazan ayı
münasebetiyle iftar yemeğinde
buluştu.
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ftar yemeğinde, karşılıklı hoşgörü sevgi, saygı ve
dayanışma ön plandaydı. Manevi iklimlerle dolu iftar
yemeğinde ilahi esintiler gönülleri okşadı.

Arsuz yolu üzerindeki Besime Mare’de gerçekleştirilen iftar yemeğine, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit,
Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dörtyol Kaymakamı
Recep Soytürk, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı ve eşi, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan
Tosyalı ve eşi, Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif
Tosyalı, Genç MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Yusuf Arslan, MÜSİAD Hatay Şube üyeleri ve eşleri katıldı.
İftar öncesi MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, bölge kaymakamlarımız ve MÜSİAD üyeleriyle sohbet
ederek konuklara yakın ilgi gösterdi.
Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı da üyeler ve
eşlerini kapıda karşılayarak sıcak ilgi ve samimiyet gösterdi.
Birlik ve beraberlik içinde geçen yemekte, iftar saatinin
gelmesiyle hep birlikte dualarla iftar açıldı.
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, bu yılda hep
birlikte Ramazan Ayı’na kavuşmanın mutluluğu içinde
olduklarını belirterek, MÜSİAD olarak her zaman birlik ve
beraberlik içinde hareket ettiklerini kaydetti. Ramazan
Ayı’nın yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma adına
çok kutsal günler olduğunun altını önemle çizen Başkan
Tosyalı, tüm bölge halkımızın ve İslam Alemi’nin Ramazan ayını kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi.
İftar yemeğinde Grup Ebrar İlahi ve Ezgi Grubu seslendirdiği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle gönüllere hitap
etti.

Tosyalı Holding
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Ramazan Ayı’nın
Bereketini
Bayilerimizle Paylaştık
Tosyalı Holding olarak her yıl
düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeği,
bu yılda değerli bayilerimizin yoğun
katılımı ile gerçekleşti. Ramazan Ayı’nın
her türlü manevi ikliminin yaşandığı
iftar yemeklerinde birlik, beraberlik ve
dayanışma hakimdi.
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dana –Mersin ve Hatay illerini
kapsayan bayi iftar yemeği,
Adana Sheraton Otel’de
gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu iftar
yemeğine Ramazan Ayı’nın tüm güzelliği, bereketi ve hoşgörüsü yansıdı.
Yemeğe; Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, M.
Fatih Tosyalı, E. Ayhan Tosyalı, Tosyalı
Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı,
Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat
Korkmaz, Tosyalı Holding yönetici ve
satış elemanları ile birlikte bayilerimiz
katıldı.
Ezanın okunmasının ardından dualarla hep birlikte iftar açıldı. Hoşgörü
içinde geçen yemeğin ardından
Tosyalı Holding’in bir yıl içinde
gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri
anlatan sinevizyon sunumu yapıldı.
Sunumun ardından Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
konuşma kürsüsüne geldi. Tosyalı
Holding’in yeni yatırımları, projelerini
ve önümüzdeki zaman zarfında hayata
geçecek olan çalışmaları bayilere
aktaran Fuat Tosyalı, firma olarak her
zaman önceliklerinin kalite olduğunu
önemle vurguladı. Cezayir’de Haziran ayında temeli atılan ek yatırım ile
ilgili de bilgiler veren Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
2013 yılında açılışı gerçekleştirilen
Cezayir’deki tesislerin tam kapasiyle
çalıştığını ve gelen her türlü ihtiyaca
cevap verdiğini kaydetti.
Belirlenen hedefleri doğru adımlarla
gerçekleştirdiklerini belirten Tosyalı, iftar programına programına katılımlarından dolayı tüm bayilere teşekkür ederken, böylelikle birliğin ve beraberliğin
daha güçlü bir şekilde sağlandığını
sözlerine ekledi.

Tosyalı Holding
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Çalışanlarımızla
İftarda Buluştuk

T

Tosyalı Holding, her yıl olduğu gibi bu yılda, On Bir
Ayın Sultanı Mübarek Ramazan Ayında çalışanlarıyla
iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğinde
dostluğun, dayanışmanın yanı sıra Ramazan Ayının tüm
güzellikleri ve bereketi hakimdi.

cak ve samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinde çalışanlar arasındaki dostluk, dayanışma, sevgi ve saygı ön plandaydı. İftar saatinin gelmesiyle hep birlikte dualar eşliğinde
iftar açıldı.

Tosyalı Holding, Ramazan ayında çalışanlarla aynı sofrayı
paylaştı. Her yıl olduğu gibi bu yılda çalışanlarla Ramazan
ayının manevi iklimi doyasıya yaşandı.

Yemeğin ardından çalışanlara hitaben konuşma yapan
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu
birliğin ve beraberliğin her zaman sürmesi temennisinde
bulundu.

İftar yemeğine; Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri M.
Fatih Tosyalı, E. Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding CEO’su
Suhat Korkmaz, fabrika müdürleri ve çalışanlar katıldı. Sı-

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunun
altını Fuat Tosyalı, her sene bu günlerde bir araya gelme
dilekleriyle tüm çalışanların Ramazan Ayını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.
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Bahçe Meslek Yüksekokulu
Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik
Üretim Tesisleri’ni gezdiler
Bahçe Meslek Yüksekokulu
öğretmen ve öğrencileri,
Türkiye’de böyle bir tesisin
olmasından dolayı gurur
duyduklarını açık yüreklilikle
ifade ettiler.
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ahçe Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri,
Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim
Tesisleri’ni gezdiler. Tosyalı Holding Basın aHalkla
İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay tarafından karşılan an öğrenciler, tesislere hayranlıklarını gizleyemezken
Türkiye’de böyle bir tesisin olmasından dolayı gurur duyduklarını açık yüreklilikle ifade ettiler.
Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri,
kapılarını Bahçe Meslek Yüksekoluku öğrenci ve idarecilerine açtı.
Türkiye’nin özel sektörü tarafından sıfırdan yapılan ilk
yassı çelik üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Osmaniye
Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne gelen
Bahçe Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, Tosyalı Holding
Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay

ağırladı. Ziyaretten kurum olarak büyük memnunluk duyduklarını dile getiren Mutlay, öğrencilere tesisin tüm alanlarını gezdirerek işlevleri ve yapılan çalışmalar hakkında
geniş ve detaylı bilgiler verdi. Tüm tesisi gezip inceleyerek
bilgi sahibi olan Bahçe Meslek Yüksekolulu öğrencileri ve
öğretmenleri tesislere hayran kalırken, Türkiye’de böyle
bir tesisin olmasından duydukları mutluluğu dile getirdiler.
Öğrencilerle ziyaret boyunca yakından ilgilenen ve örnek
bir misafirperverlik gösteren Tosyalı Holding Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay, ülkemizin ve
bölgemizin ekonomik anlamda kalkınması, insanlarımızın
refah düzeylerinin ve istihdamının artması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.
Mutluay, Bahçe Meslek Yüksekokulu öğreci ve öğretmenlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, günün anısına
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Tosçelik Fen Lisesi’nin
Parlayan Yıldızları
Hayata Uğurlandı
Tosçelik Fen Lisesi,
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı
mezunlarını düzenlenen görkemli
bir mezuniyet töreniyle uğurladı.
Mezuniyet töreninde duygu,
sevinç ve hüzün
bir arada yaşandı.
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T

osçelik Fen Lisesi okul bahçesinde düzenlenen
mezuniyet törenine; İskenderun Kaymakamı H.Hasan Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın,
Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Güven, Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M.Fatih
Tosyalı, Tosyalı Holding Basın Halkla İlişkiler ve Protokol
Müdürü Çetin Mutluay, Okul Müdürü İlhami Koç, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Hayattan Korkmayın;
Aldığınız Temel Sağlamdır
Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla
başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı yapan Tosçelik Fen Lisesi Müdürü İlhami
Koç, okulu bölgemize kazandıran ve maddi-manevi her
zaman yardımlarını esirgemeyen değerli Tosyalı ailesine
bir kez daha teşekkür etti.
Müdür Koç, Tosçelik Fen Lisesi’nin bu yıl YGS sınavlarına damgasını vurduğunu ve birçok öğrencinin gerek
Hatay, gerekse Türkiye genelinde dereceye girdiklerini
belirterek, okul idarecileri olarak kendilerine ve velilerine bu gururu yaşatan öğrencilerine sonsuz teşekkür
etti.

Konuşmasında, velilere, öğretmenlere ve mezun olan
öğrencilere hitaben konuşma yapan Müdür Koç, öğrencilere seslenerek, “Burada yaşamınızın bir dönemini
kapatıyor ve ondan aldığınız güç ile bir başka dönemin
başlangıcını yapıyorsunuz. 4 yıl boyunca beraber gülüp
oynadığınız, dertleştiğiniz, şakalaştığınız bazen anne ve
babanızla, kardeşinizle paylaşamadığınız sırlarınızı paylaştınız. Acı tatlı hatıralar yaşadığınız arkadaşlarınızdan
ayrılıyorsunuz. Dostlarınızı arkadaşlarınız asla unutmayın! Tüm bunlardan önemlisi gelecekten asla korkmayın!
Çünkü yarınlara attığınız ilk temel sağlamdır” ifadelerini
kullandı.
Başarımızın Sırrı Tosyalı Ailesi ve
Öğretmenlerimizdir
Daha sonra YGS sınavında birinci olan Goncagül Boral
adlı öğrenci konuşma yaptı. Boral, göstermiş oldukları bu
başarıda en büyük etken olan öğretmenlerine ve kendilerine her türlü desteği veren Tosyalı ailesine teşekkür etti.
Mezun olan öğrenciler adına konuşan Gülsüm Ateşoğlu
ise, burada gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti. Gelecekten, burada aldıkları temelini sağlam aldıkları
eğitimden dolayı asla korkmadıklarını kaydeden Ateşoğlu, Tosçelik Fen Lisesi’nin hayatlarında her zaman ayrı bir
anlam ve önemi olacağını sözlerine ekledi.
Tosyalı Holding
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Diploma Heyecanı
Mezuniyet töreninde, mezun olan öğrenciler, bir alt sınıftaki öğrencilere bayrak ve flama teslim ederken, daha
sonra ise diploma törenine geçildi.
Mezun olan öğrencilere, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Üyesi M.Fatih Tosyalı, İskenderun Kaymakamı H. Hasan
Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Güven, Tosyalı Holding Basın Halkla İlişkiler ve Protokol
Müdürü Çetin Mutluay, Okul Müdürü İlhami Koç ve öğretmenler tarafından diplomaları takdim edildi.
Tosyalı; Bize En Büyük Hediyeniz
Aldığınız Başarılardır
Burada kısa bir konuşma yapan Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Üyesi M. Fatih Tosyalı, her yıl mezuniyet törenine katıldığını ve bundan büyük bir mutluluk duyduğunu
belirterek, “Her törende ayrı bir gurur, mutluluk ve hüzün
yaşıyorum. Öğrecilerimizin bizlere en büyük hediyesi elde
ettikleri başarılardır. Onlarla her anlamda gurur duyuyorum. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık
olsun!” diye konuştu.
Öğrencilerin diplomalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken tören, öğrencilerin havaya kep fırlatmasıyla son
buldu.
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Tosçelik
Yassı ve Yapısal Çelik
Üretim Tesisleri

Haddehane

HABERLER

TÜRKİYE’NİN
GLOBAL ÇELİK
ÜRETİCİSİ
TOSÇELİK’İN
YASSI ve YAPISAL
ÇELİK ÜRETİM
TESİSLERİ

“HADDEHANE”
TOSÇELİK Sıcak Haddehane’ si Türkiye’ de özel yatırım
tarafından kurulan ilk Sıcak Haddehane olma özelliğini taşımaktadır. 2009 Kasım ayında üretime başlamıştır.
2.000.000 ton kapasiteli tesiste 1 mm kalınlığına kadar saç
üretilmektedir. Türkiye’ de bu kalınlığı üretebilen ilk ve tek
haddehane olma ünvanını da hali hazırda taşımaktadır.
Ayrıca üretimin %50’sini 2 mm altı, %30’unu 1,5 mm altı
kalınlıklar oluşturmaktadır. Dünyada bu üretim çeşitliliği ile
çalışan nadir haddehaneler arasında yer almaktadır.
Sıcak haddehane; Çelikhane tarafından üretilen veya
yurt dışından tedarik edilen slabların Slab Fırını’nda ısıtıldıktan sonra merdaneler yardımıyla inceltilerek rulo sac
haline getirildikleri tesistir. Isıtma Fırını, Kaba Hadde, Şerit Hadde, Bobin Sarma ve Temper Hadde birimlerinden
oluşmaktadır. Slablar belirli kriterlere göre program haline
getirilmekte ve haddelenmek üzere Slab Fırını’na şarj edilmektedir. Slablar 250 ton/saat kapasiteli, yürüyen taban
sistemli fırında, haddeleme için gerekli sıcaklık olan 1250°
C’ ye ısıtılmaktadır. Yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır.
Slablar ısıtıldıktan sonra ilk ezme işlemini göreceği Kaba
Hadde bölgesine gelmektedir. Burada 5 veya 7 kere tersinir olarak haddelenerek 25 mm - 35 mm arasında şerit
ön malzemesi haline getirilir. Bobinlerin nihai genişliğinin
belirlendiği yer de Kaba Hadde bölgesidir. Kaba Hadde
önünde bulunan dikey ezme rolleri ile 45mm’ye kadar
ezme yapılarak slab genişliği ayarlanabilmektedir. Kaba
Hadde bölgesinde Otomatik Genişlik Kontrolü (AWC),
Otomatik Kalınlık Kontrolü (AGC) sistemleri mevcuttur.
Şerit ön malzemesi nihai kalınlığına ulaştırılmak üzere Şerit
Hadde bölgesine gelir. Şerit Hadde; Bobin Kutusu, Kırpıntı
Makası, PRSB ve 7 adet haddeleme ayağından oluşmaktadır. Kaba Hadde’den gelen malzemenin sıcaklık kaybı
minimize edilmek ve malzeme boyunca sıcaklık homojenizasyonu sağlamak için şerit haddelemeden önce Bobin
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Hasan RAMANLI
Haddehane Müdürü
Kutusu’na sarılır. Bu makinede şerit ön malzemesi hem
ters yüz edilir hem de kuyruk başa getirilir. Sarılan malzeme açıldıktan sonra baş ve kuyruk bölgeleri makas yardımı
ile kesilir. Yüzeyde oluşan oksit tabakası PRSB adı verilen
200 bar basınçlı su sistemi ile temizlenir.
Temizlenen malzeme 7 ayaktan oluşan Şerit Hadde’den tek
seferde geçerek nihai hedef kalınlığına getirilir. Stand’lerin
her biri 4’lü düzeneğe sahiptir (2 adet destek merdanesi
ve 2 adet iş merdanesi). Merdane kontrolü malzemenin
istenen kalınlık, profil ve yüzey düzgünlüğü toleransları içerisinde haddelenmesi için gelişmiş otomasyon sistemlerine sahiptir. Kalınlık kontrolünü sağlayan Otomatik Kalınlık
Kontrol Sistemi, profil ve yüzey düzgünlüğünü sağlayan
Merdane Bükme Sistemi ve Merdane Kaydırma Sistemi ile
minimum ebat ve kalite kusuru ile malzeme üretilir.
Şerit haddelemeden sonra malzeme, soğuma hızı ve miktarı ile bobinin mekanik özelliklerinin ayarlandığı duşlu
masa bölgesine gelir ve hat sonunda bulunan 2 adet sarıcı
yardımı ile bobin haline getirilir.
Haddeleme boyunca gerekli hesaplamalar, Seviye 2 sistemi adı verilen otomasyon veri tabanı ile fiziksel ve istatistiksel formüller kullanılarak yapılır ve sürekli öğrenen bir yapıya sahiptir. Tüm ekipmanlara ait yük, akım, hız vb. binlerce
sinyal otomasyon sistemi tarafından online olarak izlenir
ve kaydedilir. Olası arıza ve sorunlarda üretilen alarmlar ile
arızanın minimum sürede giderilmesi mümkün olmaktadır.
Ayrıca üretilen malzemenin sıcaklık, genişlik, kalınlık bilgileri malzeme boyunca takip edilerek müşteriye kusursuz
bobin gitmesi sağlanır.
Haddehanede üretilen malzemeler müşteri talebi doğrultusunda tekrar sarılmak, yüzey düzgünlük kalitesini artırmak
ve %20 miktarında tekrar ezme yapılmak üzere temper
hadde bölgesine yönlendirilir.

HABERLER

Sıcak Haddehane
Ürünler Kalınlık (mm)
Genişlik (mm)
Kapasite(Ton/yıl)
Sıcak Haddelenmiş Rulo 1,0-10 550-1000 2.000.000
Kaliteler St 33, St 37, St 44, St 52 ve Yapı Çelikleri
Ekipmanlar Özellikleri
• Slab Sahası 20.000 ton istif, 4500 ton ithal slab
kesim kapasiteli
• Slab Isıtma Fırını 1 adet 250 ton/saat , Doğalgaz,
Yürüyen Taban
• Kaba Hadde 2 HI, Otomatik Kalınlık Kontrol Sistemi, Otomatik Genişlik Kontrol Sistemi
• Şerit Hadde 4 HI, 7 ayaklı, Otomatik Kalınlık Kontrol Sistemi, Merdane Bükme Sistemi, Merdane Kaydırma Sistemi
• Bobin Sarma 2 adet, hidrolik, Otomatik Sargı Atlama Kontrolü
2011-2012 Modernizasyon ve İyileştirme Çalışmaları yapılmış ve sonucunda;
• 850 mm olan max. genişlik 1000 mm’ye genişletilmiş,
• Slab ısıtma fırınında tekil burner uygulaması yapılarak fırın kontrolü otomatik hale getirilmiş,
• 4 adet 2MW toplam kapasiteli ORC ünitesi montajı tamamlanmış olup atık buhardan enerji üretilmeye
başlanmış,
• 3600 kVA’lık descale pompa motoruna drive uygulaması yapılarak enerji sarfiyatı %40 oranında
azaltılmıştır.
Tosyalı Holding
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Saygın ve Sayılı Bir
Dünya Firması

TOSÇELİK
Tamer BALIKÇI
TOSÇELİK Yassı ve Yapısal Çelilk
Üretim Tesisleri
Haddehane Bölümü Formen

Tosyalı Dergisi’nin bu sayısında Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri haddehane bölümünde formen olarak çalışan Tamer Balıkçı’yı konuk ettik. İşinde ve özel yaşamında hep pozitif enerjiyle dolu olan
Tamer Balıkçı, Tosçelik ailesinin bir ferdi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
“TOSÇELİK İLE MUTLUYUM, HUZURLUYUM”

Sizi ve Ailenizi Tanıyabilirmiyiz?
1962 Kdz. Ereğli doğumluyum. Eşim Hülya hanım ve üniversite eğitimi
gören Mert ve Caner isminde iki oğlumuz var. Çalışma hayatının dışında
faal futbol ve yelken sporlarıyla uzun yıllar uğraştım. Eşim ve çocuklarım ile
beraber yaşama pozitif bakan çekirdek bir aileyiz.

Tamer BALIKÇI;
‘Tosçelik, demir çelik
sektöründe adım adım
planlı şekilde büyüdüğünü
çeliğe şekil verip ürettiği
aynı zamanda imalatını yaptığı
birçok ürün yelpazesinin
avantajının ilerileyen
yıllarda yaşayacağını ve
bu büyümeyle beraber
sektör içinde saygın ve sayılı
bir dünya firması olacağına
inanıyorum.
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Ne zamandır Tosçelik’te çalışıyorsunuz?
2010 yılında Osmaniye Demir ve Çelik Tesisleri Temper Bobin
hazırlama hatlarına bilgi, beceri ve tecrübelerimizi paylaşmak üzere aileye
katıldım.
Tosçelik’in sizin hayatınızdaki yeri ve önemini anlatırmısınız?
Tosçelik’e değişik bir heyecanla geldiğimi itiraf edebilirim. Deneyimleri
gençlerle paylaşmak, beraber başarmak ayrı bir mutluluk veriyor. Bunun
yanında değişik bir kültürle harmanlanıp vizyonum, bakış açımın değiştiğini
görebiliyorum. Tosçelik’e bana bu imkanı verdiği içinde ayrıca teşekkür
ederim.

RÖPORTAJ
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Mesai arkadaşlarınıza buradan neler söylemek
istersiniz?
Demir çelik sektörü uzun nefesli bir yolculuktur.
Çalışan arkadaşlarımın gelişime açık olmalarını başarının
yolu yaptıkları işi sevmelerini ve saygı duymalarından
geçtiğini söylemek isterim. Birimler arası uyumlu çalışma
verim ve kaliteye yansıyacağı, bununda takım çalışması
ile olacağına inanıyorum. Çalışma alanınız yaşantınızın
bir parçası olacak. Dışarıda sizleri bekleyenleri, sevenleri
unutmadan dikkatli ve emniyeti hiçbir zaman göz ardı
etmeden çalışma hayatınız sürdürmelerini dilerim. Tosçelik
ailesine uzun ömürlü ve başarılı bir iş hayatı dilerim.

Tosçelik’in gelecek yıllarda yeri ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Tosçelik, demir çelik sektöründe adım adım planlı şekilde
büyüdüğünü çeliğe şekil verip ürettiği aynı zamanda
imalatını yaptığı birçok ürün yelpazesinin avantajının
ileriki yıllarda yaşayacağını ve bu büyümeyle beraber
sektör içinde saygın ve sayılı bir dünya firması olacağına
inanıyorum. Ülke ekonomisine ve bulunduğu bölgeye
kültürel ve sosyal gelişim aynı zamanda istihdam
sağlayacaktır.

Hülya Hanım sizi tanıyabilirmiyiz?
1968 Zonguldak doğumluyum. Ev hanımıyım.
Üniversite mühendislik dallarında üçüncü ve son
sınıfta okuyan iki oğlumuz var. Eşim, Tosçelik ailesine
katıldıktan sonra İskenderun ve sonrası Osmaniye’de
yaşamaya başladık. Eşim hayata pozitif bakan sosyal
bir insandır. Dışarıdan gözlemim buradaki işini sevdiği,
çalışma ortamında mutlu olduğudur. Ben ev işleri dışında
resim kurslarına gidiyorum, hayatı eşimle beraber renkli
kılmaya çalışıyoruz. Tosçelik ailesine eşim ve çocuklarım
adına da başarılar dilerim.

Tosçelik’te çalışan biri olarak yeni işe
başlayanlara tavsiyeniz ne olacak?
Ben işyerlerinde çalışma ruhunun oluşturulmasından
yana düşünenlerdenim. Bunun arkadaşlık, sevgi,
saygı, güven, işi sahiplenmek gibi duyguların bir araya
gelip harmanlanmasıyla ortaya çıkar. Yeni işe giren
arkadaşların bu çalışma ruhunu yakaladıklarında işin o
kadar zor olmayıp zevkle yaptıklarını ve başarınında peşi
sıra geldiğini göreceklerdir.
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Hoş geldin
bebek
ERW Üniversal
Borular Personeli,
Adem Tut’un kızı
Hacer Zeynep
1 Nisan 2015

ERW Makine
Bakım personeli,
Ertuğrul Dönmez’in kızı
Sümeyye Zümral
18 Nisan 2015

ERW Üniversal
Borular personeli,
Yusuf Evcimik’in
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ERW Kalite Kontrol
personeli,
Osman Kayar’ın kızı
Defne
5 Mayıs 2015

ERW Dime
personeli
kızı
Hıdır Yülek’in
Miray
15
20 Mayıs 20
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ERW Dilme personeli
Mehmet Yılamz’ın kızı
Zeynep Zülal
8 Nisan 2015

ERW Boyama personeli,
Kamil Tosun’un kızı
Eslem
24 Mayıs 2015
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ERW Sevkiyat Personeli,
Maşallah Mercan’ın kızı
Yasemin
9. Nisan.2015

Spiral boru perso
neli,
Nevzat Polat’ın oğ
lu
Yunus Emre
7 Nisan 2015

rsoneli,
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Elif Gül
8 Nisan 2015
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Haddehane
personeli,
Emrullah İnan’ın kızı
Arin Berita
2 Nisan 2015
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personeli,
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ERW Dilme personeli,
Fikret Arslaner!in oğlu
Eymen
20 Nisan 2015

Haddehane
personeli,
Mehmet Emin Yel’in oğlu
Yahya
24 Nisan 2015

ERW Sevkiyat Personeli,
Tahir Aslan’ın kızı
Medine Nur
24 Mayıs 2015

Haddehane personeli,
Hüseyin Er’in kızı
Berra
21 Nisan 2015

Haddehane personeli
Halil Dike’nin oğlu
Kerem
6 Mayıs 2015

Spiral Boru personeli,
Kadir Sevinç’in kızı
Elif Kübra
5 Mayıs 2015

Haddehane personeli,
Ali Baz’ın kızı
Hira
25 Mayıs 2015
Haddehane personeli,
Mevlüt Kayaoğlu’nun kızı
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Arda Berat
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Mutluluklar

ERW Üniversal Borular
Personeli Ümit Mart ve eşi
Hatice MArt
13 Nisan 2015

ERW Elektrik Bakım Personeli
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ERW Boyama İşçi
si
Vefa Hasan Dem
ir ve eşi
Türkan Demir
1 Mayıs 2015

rular İşçisi
ERW Üniversal Bo
eşi
Bahadır Ulutaş ve
Ayşe Nur Ulutaş
20 Mayıs 2015

Başsağlığı
ERW Sevkiyat Personeli,
Ramazan Arısan’ın annesi,
Yaşar Arısan
Nisan 2015

ERW Dilme Pers
oneli
İlkay Açıcı ve eş
i Feride Açıcı
29 Nisan 2015

rular İşçisi
ERW Üniversal Bo
Adil Çiftçi ve eşi
Gülizar Çiftçi
28 Nisan 2015

ERW Galvanizleme Personeli
Sinan Teper’in babası,
Dede Teper
Nisan 2015

ERW Makine
Bakım Personeli,
Adem Gür’ün annesi,
Raziye Gür,
Mayıs 2015

ERW Boru Üretim Personeli,
Tufan Karaer’in babası
Mustafa Karaer,
Mayıs 2015

TOSYALI

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Sabah Güney
48565901
Renkli

Yayın Tarihi : 20.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 124,44

Küpür Sayfa : 7
Tiraj
: 55250
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/2vCzScQnHNPXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1
-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Hürriyet Çukurova
47261602
Renkli

Yayın Tarihi : 03.05.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 82,22

Küpür Sayfa : 8
Tiraj
: 42000
Sayfa
: 2/2

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Pw74f8b4rvTXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

İstanbul Ticaret
48252457
Renkli

Yayın Tarihi : 05.06.2015
Etki
: Olumlu
STxCM
: 406,67

:
:
:
:

Hürriyet Çukurova
47261602
Renkli

Yayın Tarihi : 03.05.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 23,06

-

Küpür Sayfa : 1
Tiraj
: 42000
Sayfa
: 1/2

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Pw74f8b4rvTXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

:
:
:
:

Hürriyet
46930998
Renkli

Yayın Tarihi : 21.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 20,00

Küpür Sayfa : 1
Tiraj
:4
Sayfa
:1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Qgkbs_wvVFPXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=65

Küpür Sayfa : 10
Tiraj
: 30000
Sayfa
: 2/3

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/8bH5tu16sKXXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk Adı
Yayın
Newslighter
Referans No

-

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Sabah
48540316
Renkli

Yayın Tarihi : 19.06.2015
Küpür Sayfa
Etki
: Etkisiz
Tiraj
STxCMTarihi : 104,44
Sayfa
Yayın
19.06.2015
Küpür Sayfa
http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Apf2a5tSlC7XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=
48540316
Etki
: Etkisiz
Tiraj
Renk
: Renkli
STxCM
: 104,44
Sayfa
Yayın Tarihi : 19.06.2015
Küpür Sayfa : 13
Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Apf2a5tSlC7XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=

Etki
STxCM

: Etkisiz
: 104,44

:
:
:
:

Sabah
48540316
Renkli
Sabah

Tiraj
Sayfa

: 335540
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/Apf2a5tSlC7XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650415&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Dünya
46931424
Renkli

Yayın Tarihi : 21.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 43,06

Küpür Sayfa : 9
Tiraj
: 582
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/ejJxSlmS1K3XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

İstanbul Ticaret
48252597
Renkli

Yayın Tarihi : 05.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 86,11

Küpür Sayfa : 1
Tiraj
: 30000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/MEyvXgP0cPHXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Milliyet
48539266
Renkli

Yayın Tarihi : 19.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 52,22

Küpür Sayfa : 13
Tiraj
: 181544
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/znYBq96ekATXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650415&isH=1

10
408881
1/1

50414&isH=1

-

213

&isH=1

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Sonsöz Gazetesi
48573771
Renkli

Yayın Tarihi : 20.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 32,50

Küpür Sayfa : 9
Tiraj
: 4500
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/NaPdvTpGbjDXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650415&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Hürriyet Çukurova
48152500
Renkli

Yayın Tarihi : 05.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 26,67

Küpür Sayfa : 7
Tiraj
: 42000
Sayfa
: 2/2

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/5Rb70qVJDmbXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

TOSYALI

-

Yayın Adı

: Antakya Toplumcu Halk Yayın Tarihi : 13.04.2015
Küpür Sayfa : 10
Gazetesi
Referans No : 46702913
Etki
: Etkisiz
Tiraj
: 2000
Renk
: Renkli
STxCM
: 108,33
Sayfa
: 1/1
Newslighter : http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/qo8K-xqmRmPXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

İstanbul Ticaret
48252457
Renkli

Yayın Tarihi : 05.06.2015
Etki
: Olumlu
STxCM
: 445,00

Küpür Sayfa : 11
Tiraj
: 30000
Sayfa
: 3/3

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/8bH5tu16sKXXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter
Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Capital
47161838
Renkli

Yayın Tarihi : 01.05.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 154,44

:
:
:
:

Son-an
46964748
Renkli

Yayın Tarihi : 22.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 191,67

Küpür Sayfa : 8
Tiraj
: 8000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/KHILj8V8wMHXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

Küpür Sayfa : 291
Tiraj
: 9589
Sayfa
: 1/3

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/zNzaQ--KELrXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Özyurt Gazetesi
46727271
Renkli

Yayın Tarihi : 13.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 63,06

Küpür Sayfa : 7
Tiraj
: 1500
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/L8i2bWf7qZfXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

-

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Subcon Turkey
46400964
Renkli

Yayın Tarihi : 01.02.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 69,44

Küpür Sayfa : 108
Tiraj
: 12000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/xw1T_o3BDODXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650416&isH=1

Subcon Turkey
46400962
Renkli

Yayın Tarihi : 01.02.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 169,44

Küpür Sayfa : 106
Tiraj
: 12000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/6vtUFk0ZdLDXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650415&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Hürriyet Çukurova
48152500
Renkli

Yayın Tarihi : 05.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 24,44

Küpür Sayfa : 1
Tiraj
: 42000
Sayfa
: 1/2

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/5Rb70qVJDmbXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

:
:
:
:

Dünya
48544968
Renkli

Yayın Tarihi : 19.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 129,44

Küpür Sayfa : 9
Tiraj
: 58
Sayfa
: 2/

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/c1mFOeKNbhPXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=65

-

Hürriyet
48069169
Renkli

Yayın Tarihi : 02.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 79,44

Küpür Sayfa : 13
Tiraj
: 408881
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/yUh-eVwi_h_XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1
-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Hürriyet Çukurova
48040590
Renkli

Yayın Tarihi : 01.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 100,56

Küpür Sayfa : 2
Tiraj
: 42000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/DISBGc6QGz7XBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650416&isH=1

-

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Hatay Söz
47993628
Renkli

Yayın Tarihi : 30.05.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 191,11

Küpür Sayfa : 7
Tiraj
: 750
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/PmcLq0e44XzXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650416&isH=1

-

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

KayseriMaç
46943037
Renksiz

Yayın Tarihi : 21.04.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 123,89

Küpür Sayfa : 6
Tiraj
: 2000
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/3E-avjsJqSzXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

Yayın Adı
Referans No
Renk
Newslighter

:
:
:
:

Turkish Time Ek1
48333839
Renkli

Yayın Tarihi : 01.06.2015
Etki
: Etkisiz
STxCM
: 320,00

Küpür Sayfa : 182
Tiraj
: 43450
Sayfa
: 1/1

http://gold.ajanspress.com.tr/linkpress/8GxbU_pOyarXBz3-XFjXDQ2/?v=2&s=15663&b=650414&isH=1

TÜRKİYE’NİN
GLOBAL ÇELİK ÜRETİCİSİ

TOSYALI
TOSYALI

ajansâlâ

www.tosyaliholding.com.tr
www.toscelik.com.tr

312 447 4825

Global Steel Producer of Turkey

ِ َﻟَﻘد أَرﺳْﻠﻧﺎ رﺳَﻠﻧﺎ ِ�ﺎْﻟﺑِﯾﻧ
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ٌ َﻗ ِو ﱞ� َﻋ ِز
ُ �ُ َﻣن َﯾ

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla,
and olsun biz peygamberimizi açık delillerle
gönderdik. Ve insanların adaleti yerine getirmeleri
için beraberinde kitabı ve nizamı indirdik.
Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve
insanlar için faydalar vardır.”

Hadîd Suresi 25. Ayet

SAYI : 6

İTO’DAN
TOSYALI HOLDİNG’E
“İNSAN VE DOĞA”
ÖDÜLÜ

YARDIMSEVER
50 LİDER

holdinghaber

Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi

TOSYALI HOLDİNG
“MEGA PROJE” İLE
CEZAYİR’DE
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“MEGA PROJE” İLE
CEZAYİR’DE

