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bir kısmı Tosyalı Holding’den izin
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Fuat TOSYALI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlarımız, Paydaşlarımız,
Çalışanlarımız;

küresel bir yapılanmaya sahibiz. Üretim kapasitemizi ilk etapta 6 milyon tona, 2023 yılına ulaştığımızda
10 milyon ton/yıl’a çıkarmanın, istihdam rakamımızı
TOSYALI HOLDİNG olarak yürüdüğümüz yolda yapise 10 bin kişiye ulaştırmanın hesaplarını yapıyoruz.
tıklarımızı, yapacaklarımızı, hazırlıklarımızı, hedeflerimizi, yatırımlarımızı ve biraz da tüm bu zorlu süreçteki işin Dünya sektör otoritelerinin “ASRIN RÜYA PROJESİ”
mutfağını sizlerle paylaşmamızda önemli rol oynayan olarak tanımladığı “TRANS ANADOLU DOĞALGAZ
TOSYALI HABER dergisinin 5. sayısına Sesleniş yazısı BORU HATTI PROJESİ - TANAP” projesinde kullayazmaktan son derece mutluyum.
nılacak olan nitelikli boru ihtiyacının ana tedarikçisi
olmamızın ve bu proje için yaptığımız “çözüm” kabul
Yolun başında olmak!
edilen özel üretimimizin döşenmeye başlamasının
Yazılı ve görsel medyada benimle yapılan röporgururunu sizlerle de paylaşmak mutluluk verici.
tajların çoğunda Tosyalı Ailesi olarak 63 yıl önce
başlayan ve dirayetle, kararlılıkla, inançla, çok Bu çerçevede Japonya’nın, sektöründe lider şirketçalışmakla geldiğimiz bu nokta için “… yolun ba- lerinden Toyo Kohan’la attığımız adımın hayata geçşındayız henüz.” demiştim. Çoğunluğun klasik mesi yine ülkemiz ve dünya çelik üretiminde önemli
bir ifade olarak değerlendirdiği bu sözüm aslında bir kilometre taşı niteliğindedir.
bizim için bir düsturdu. Nerede, hangi aşamada,
Türk sanayisinin, Türk insanının başarıları olarak
hangi noktada olursanız olun; yolun başında oldukabul ettiğimiz bu projelerimizin ülkemiz ekonomiğunuza inanırsanız rehavete kapılmadan öğrenme
sine sağlayacağı katkı kadar yenilikçi yaklaşımımızın
isteğinizi, çalışma azminizi kaybetmez; herkes ne
meyvelerini alıyor oluşumuzla da bizde yarattığı şevkadar büyük olduğunuzu anlatırken siz geçmişinikin önemi tartışılmazdır.
zi, mütevazılığı unutmaz; sağlıklı ve uzun soluklu
planlamadan ayrılmaz; istihdam yaratmaya, yatırım Değerli dostlarımız önümüzde; projeler üreterek,
yapmaya, üretmeye devam edersiniz. Zordur yolun bunları uygulayarak, istihdam yaratarak, katma
değer oluşturarak çok çalışacağımız günler bizleri
başında olunduğu inancı…
bekliyor. Gelecekte de biz daha yolun başında olAvrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Afrika’ya
duğumuzu hiç unutmayacağız.
uzanan bir coğrafyanın ihtiyacını karşılayan, 3.5 milyon ton/yıl kapasiteye sahip, dakikada 5 bin metre TOSYALI HABER’in gelecek sayılarında beraber olaboru üretimi yapabilen, 6 bin kişiye istihdam yaratan bilmek ümidiyle…
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Yapısal çelikte
Türkiye’nin gururu
Türkiye’nin geleceği

F uat T osyalı
Tosyalı Holding
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YARIM MİLYAR
DOLARLIK
İTHALATI
ÇELİK GİBİ
KESECEK;

Tosyalı Holding,
Japon Toyo Kohan ile
dünyaya kaliteli çelik
ihraç edecek!

DEV
YATIRIM
Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretecek olan Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Üretim Tesisleri’nin temel
atma töreni Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı
törenle atıldı. Törende konuşan Başbakan Davutoğlu,
bu tesisin Türk-Japon dostluğunun en güzel nişanesi
olduğunu ifade ederken, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, “2017 itibariyle üretim
hedefimiz 6 milyon ton, 2020 yılında ise 10 milyon ton
üretime ulaşacağız. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’nin lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi
Tosyalı Holding ve çelik ürünlerde Japonya’nın öncü
şirketlerinden Toyo Kohan arasında 2012’de imzalanan işbirliği kapsamında çalışmalarına başlanan ve
ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Tosyalı-Toyo
Çelik A.Ş’nin temel atma töreni, Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Osmaniye’de gerçekleştirildi.
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YENİ YILDA DEV YATIRIM!
ürkiye’nin katma değerli ürünlere yönelmesinin ısrarla vurgulandığı bir dönemde, ülkemize çağ atlatacak girişimlere odaklanan Tosyalı Holding, yeni
yıla dev bir yatırımla girdi. Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma
değerli yassı çeliğini üretecek Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş’nin
temeli, yaklaşık 3 yıl süren hazırlık çalışmaları sonucunda
atıldı. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın
da desteğiyle hayata geçirilen yatırımın temel atma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

T

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 2’nci kısımda gerçekleştirilen ve yoğun davetli topluluğunun katıldığı temel
atma töreninde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AK Parti
Hatay Milletvekilleri Sadullah Ergin, Orhan Karasayar,
Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal, Osmaniye Valisi
Kerem Al, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Fatih Tosyalı, Ayhan Tosyalı, İskenderun Belediye Başkanı
Seyfi Dingil karşıladı. Başbakan Davutoğlu, davetlilerin
alkışları arasında tören alanına girerken, yoğun sevgi
gösterileriyle karşılandı.
‘BİZ TÜRKİYE’NİN GLOBAL ÇELİKÇİSİYİZ’
Temel atma töreninde ilk olarak konuşan Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektörünün
global ölçekte bir oyuncusu olduklarını belirterek, “Üç
kıtada üretim yapıyoruz. Karadağ ve Cezayir'de muhteşem tesislerimiz bulunuyor. Ülkemizde çelik sektöründe
ilklerin öncüsüyüz. Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanı
iken bu yatırımlarımız karşısında bizi, ‘öncü birlikler olarak tanıtmıştı. Bu ifade bize heyecan kattı, gururlandırdı. Tosyalı Holding, Osmaniye’deki tesislerimizle birlikte
özel sektörün ilk yassı çelik üreticisi olmuştur. Ayrıca,
yurt dışında sıfırdan yatırım yapan ilk çelik üreticisiyiz.
Yine gururla belirtmek isterim ki, cevherden-sıvı çeliğe
yatırım yapan ilk özel sektör çelik üreticisi Tosyalı Holding olmuştur. Bütün bunlarla beraber, hem hurda hem
de cevherden başlayıp.. Yassı çelikten- boru üretimine,
inşaat demirinden- filmanşine, soğuk sacdan-kalaylı tenekeye, haddelenmiş profilden- çelik granüle, otomotiv
çeliğinden- beyaz eşyaya kadar, çelik sektörünün bütün
ürünlerini üreten tek şirketiz. Ayrıca 3 kıtadaki üretimlerimizle ve temelini atacağımız 17. fabrikamızla, ülkemizin
global çelikçisiyiz” diye konuştu.
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‘DAKİKADA 5 BİN METRE BORU ÜRETEN
SESSİZ BİR DEVİZ’
Konuşmasının devamında, şu anda yıllık 3,5 milyon ton
kapasiteyle üretim yaptıklarını kaydeden Tosyalı, “2017 itibariyle üretim hedefimiz 6 milyon ton, 2020 yılında ise 10
milyon ton üretime ulaşacağız. Şu an itibariyle dakikada 5
bin metre boru üreten sessiz bir deviz” vurgusu yaptı. Son
olarak, ‘Asrın rüya projesi TANAP’ın da ana boru tedarikçisi
olarak yer almak bizim için büyük bir gurur” diyen Tosyalı,
“Dakikada 5 bin metre boru üretiyoruz. Tek başımıza, Türkiye'deki diğer tüm boru üreticileri kadar üretim yapıyoruz.
Hammaddeden nihai boru üretimine kadar tek çatı altında
yapılanmış tek şirketiz. Bu bize büyük bir rekabet avantajı
sağlıyor” görüşlerine yer verdi.
‘2023 İHRACAT HEDEFİ
1,5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE’
1952 yılında teneke soba boru üretimi ve ticareti yapmak
üzere kurulan şirketin bugün uluslararası bir çelik üreticisi
konumuna yükselmesinden duydukları mutluluğu ifade
eden Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding’in 2014 yılı ihracatı 550
milyon doları aştı. 2015 yılı için 805 milyon dolar, 2016’da ise
850 milyon dolar ihracat hedefimiz bulunuyor. İhracatta gelen rekor rakam ve katkımız olan 600 Milyon Dolar bizleri de
mutlu etti. Hükümetimizin 2023 yılı ihracat hedeflerine uygun
bir şekilde, biz de Tosyalı Grubu olarak en az 1,5 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
‘500 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN
ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’
Bu önemli yatırımla ilgili açıklama yapan Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektöründe
sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın önemli
bir gücü olma hedefini sürdürdüklerini vurguladı. “Japonya’nın çelik ürünlerde lider firmalarından Toyo Kohan ile
birlikte gerçekleştirdiğimiz yatırım, bu vizyon ve hedefimizin bir parçasıdır” diyen Tosyalı sözlerine şu şekilde devam
etti: “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.”
Tosyalı Holding
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“BİRÇOK YENİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, konuşmasının devamında, “2017 yılı sonunda üretime başlayacağımız tesislerimizde, bu yatırımla birlikte ülkemizde;
gıda, ambalaj sektöründe bir çok yeniliğin önünü açacağız. Eminim ki, çevremizde oluşacak KOBİ kümelenmeleriyle binlerce yeni istihdam ve milyonlarca dolarlık ihracatın
da oluşmasına sebep olacağız. Hem yoğun ihracat yapacağız, hem de yurtiçi talebi karşılayacağız. Yeni yatırımla
birlikte, elektronik ve elektrik endüstrisi için alternatif ve
rekabetçi ürünler ortaya koyacağız. Özellike beyaz eşya
ve otomotiv sanayi için yine çağdaş ve rekabetçi ürünlere imza atacağız. Ayrıca, inşaat ve genel makina sektörü
içinde ülkemizde ilk defa üretilecek birçok ürün, bu tesislerimizde üretilecek” ifadelerine yer verdi.
3 YILDA 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş’nin, Osmaniye bölgesinde, yeni
istihdam alanı olarak da önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Fuat Tosyalı, grup şirketlerinin bugün Türkiye’de
3.500’ü aşkın kişiye istihdam sağladığını açıkladı. Cezayir
ve Karadağ tesisleriyle birlikte toplam istihdam hacminin 6
binin üzerinde olduğunu belirten Tosyalı, “Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu rakamın önümüzdeki 3 yıl içinde 10
bin kişiyi aşacağını öngörüyoruz” dedi.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ SÜRECEK
Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Tosyalı, “Sadece sanayi alanına yaptığımız yatırımlarla kalmayıp aynı
duyarlılığı sosyal projelerde de gösterdik. Yapılan sayısız
yardım faaliyetlerinin yanı sıra, Osmaniye’de bugün olağan genel kongreye ev sahipliği yapacak Kapalı Spor Salonu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşaa ettik
ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza kazandırdık. Ayrıca Sosyal Bilimler Lisesi, Zihinsel Engelliler Okulu’nu da topluma
kazandırdık. Bu vesileyle bir çok sosyal projeye maddi
ve manevi katkı sağladığımızı da ayrıca belirtmek isterim.
Bunlar bizim için çok büyük sorumluluk projeleridir. Allah
izin verdikçe devam edeceğiz. Hayır işlerinde sınır tanımıyoruz. Biz bunları aldığımız nefesin diyeti, sadakası olarak
görüyoruz” dedi.
TEKNOLOJİ VE BİLGİYİ KULLANACAĞIZ
Temel atma töreninde konuşan Toyo Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Sumida Hirohiko ise, Osmaniye’deki fabrikanın
yıllık üretim miktarının Japonya’daki tesisin üretim miktarı ile
aynı olacağını duyurdu. Hirohiko, “Bu tesis, Toyokohan’ın
Kudamastu’daki tesisinden sonra ikinci önemli tesisi olacaktır. Toyokohan olarak Kudamatsu’daki fabrikamızda 80
yıldır teneke üreterek geldik. Yeni fabrikamızda da teneke
ağırlıklı üretim yapacağız. Tenekenin yanında yüzeyi kaplanmış çelik üretimi için gerekli teknoloji ve bilgiyi kullanıp üretim yapmayı amaçlıyoruz. Bu tesis tamamlandıktan sonra,
Türkiye pazarına yüksek kaliteli çelik sunacağız ve müşterilerimize en iyi şekilde servis yapacağız. Bu tesis ile Türkiye
ve Japonya arasındaki dostluk bağları daha da güçlenecek
diye düşünüyorum. Aynı zamanda, yeni fabrikamız Türkiye’nin gelişen ekonomisine de katkıda bulunacak” dedi.
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TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNUN
GÜZEL BİR NİŞANESİ DAHA
Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, böylesi
devasa bir tesisin temelini atmaktan son derece büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yatırımın bizi heyecanlandıran en önemli sebebi, yüksek teknoloji sunması ve
500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerken, 300 milyon
dolarlık ihracat hedefiyle 800 milyon dolarlık bir dış ticaret
hacmini artıracak olması. Tosyalı, bu yatırımla demirçelik
sektöründe yeni bir oluşuma öncülük edecek. Ayrıca, bu
yatırım Japon-Türk dostluğuna katkı yapacak” dedi.
TOSYALI TOYO NİTELİKSEL BİR DEĞİŞİME
ÖNCÜLÜK YAPACAK
Başbakan Ahmet Davutoğlu 62’inci hükümeti kurar kurmaz
yaptıkları en önemli atılımlardan bir tanesinin de 25 sektörel
programı ilan ettiklerini belirterek, “Burada ilk ilan ettiğimiz
9 sektörel programda en önemli husus ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve sanayide ARGE’nin üretim ve teknoloji
yoğunluğunun arttırılmasıydı. Bu yatırımın, bizi heyecanlandıran en önemli yönlerinden birisi Demir Çelik sektörümüze
ileri teknoloji boyutu kazandıracak olması ve Japon bilgi,
tecrübe ve teknolojisinin ülkemize aktarılmasını temin edilecek olmasıdır. Bu anlamda bu tesisi kuran bütün yöneticilere teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.
Sadece demir çelik sektörü kuruluşlarını değil bütün sanayi kuruluşlarını yoğun ve ileri teknoloji safhasına geçmeye davet eden Davutoğlu, “Türkiye’nin bundan sonraki
rekabeti güçlendirecek temel hususlardan birisi ARGE ve
inovasyon alanında yapacağımız atılımlar ileri teknoloji
aktarımına katkı sağlanması bakımına da büyük bir önem
taşıyor. Biz inşallah bu 428 Milyon dolarlık yatırımla demir
çelik sektöründe de niteliksel bir değişim yaşayacağımıza inanıyorum. Bu konuda da Tosyalı Toyo Şirketinin öncülük yapmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye, demir çelik
sektöründe en çok üretim kapasitesine sahip ilk 10 ülke
arasına giriyor. Ancak baktığımız zaman hala ithalatımız
ihracatımızın yaklaşık iki misli” dedi. Başbakan Davutoğlu, konuşmaların ardından, Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yönetim kurulu üyeleri Fatih
Tosyalı, Ayhan Tosyalı, anneleri Hacı Pervin Tosyalı, Toyo
Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Sumida Hirohiko eşi, Osmaniye Valisi Kerem Al, Milletvekilleri birlikte Türkiye’nin
ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini
üretecek olan Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. üretim tesislerinin
temelini attılar.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen
törende, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, AK Parti Hatay Milletvekilleri, Sadullah Ergin, Orhan
Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Adem Yeşildal, AK Parti
Adana Milletvekilleri, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
Türk ve Japonya iş dünyası ile finans sektörünün yönetim
kurulu başkanları ve temsilcileri, Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Toyo Kohan Yönetim Kurulu
Başkanı Sumida Hirohiko ve yerel yönetimlerden üst düzey yetkililer yer aldı.
Tosyalı Holding
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TANAP

HABERLER

ASRIN
PROJESİ
Start Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
Gürcistan Cumhurbaşkanı
Giorgi Margvelaşvili’nin
Kars’ta katıldığı törenle,
projenin temelini
oluşturan borular
toprağa vinçle
indirildi.
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projelerin turizm ve ticarete yansımalarına işaret eden konuk Cumhurbaşkanı, “Azerbaycan ve Türkiye bizim için
çok önemli. Üç ülke de birbirlerinin sırayla ticari ortakları.
Enerji alanında bu ortaklığı artırmamız lazım” dedi.
TOSÇELIK ‘TANAP’A YÖN VERİYOR!
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı
ile Kars'ta yapılan, 10 milyar dolarlık Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma töreni öncesi
toplu açılış töreni yapıldı. TANAP'ta 1 milyon 200 bin
tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 400 bin tonluk bölümünü tek başına Tosçelik karşılayacak.

A

Törene katılan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, “Türkiyemiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu özgün projede yer alıyor olmamızdan ötürü
gururluyuz. TANAP, Türkiye’nin enerji politikalarında yer
alan enerji merkezi olma yolunda en büyük adımdır.
TANAP'ın hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na, sayın bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Törende; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile sohbet eden
İşadamı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin yakın gelecekte enerji
dağıtım merkezi olacağını vurguladı.

ALİYEV: ‘TARİHİ BİR GÜN’
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, bugünün
tarihi bir gün olduğunu belirtti. Haydar Aliyev’in bakışı,
cesareti sayesinde Azerbaycan’ın yeni enerji statejisi
başladığını anlatan Aliyev, Bakü- Tiflis- Ceyhan hattında
enerji koridorunu yarattıklarını belirtti.

12 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'nin son 10 yılda 45 milyar metreküp seviyesi ile
10 yıl önceye göre 3 kat artış yaptığına işaret edilirken, 12
milyar dolarlık yatırımla gerçekleşecek olan TANAP'ın kritik önemde olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Kars'ta Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin
(TANAP) temel atma töreninde konuştu.
TANAP'A ALTERNATİF BİR PROJE YOKTUR
"Dünyanın daha adil bir yer olması için sorumluluklarımız
var. Amacımız 500 milyar dolar ihracatla dünyanın ilk 10
ekonomisinden biri olmaktır. TANAP'a alternatif bir proje yoktur. Temelini attığımız TANAP 10 milyar dolar maliyetiyle bu misyonu sonuna kadar hak eden bir projedir.
1850 km'lik hattın hizmete girmesini temenni ediyoruz.
Güney gazı koridorunu hayata geçirdiğimizde Avrupa
ile Hazar bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşturacağız.
Trans Anadolu Doğalgaz Botu Hattı (TANAP) ile ilgili planımız 31 milyar metreküpe çıkacak seviyesi ile 2018'de
hayata geçmesidir. 1850 km'lik hattın hizmete girmesini
temenni ediyoruz."

1 TRİLYON METREKÜP GAZ
Hazar denizinin altında bulunan Şahdeniz doğalgaz yataklarında 1999 yılında keşfedilmişti. Yaklaşık 1 trilyon
metreküp gazın tek bir alanda bulunduğu Şahdeniz doğalgaz rezervi, dünyadaki en geniş kaynaklar arasında
yer alıyor. Şahdeniz 2 kapsamında, yılda 16 milyar metreküp (bcm) doğalgaz üretilmesi öngörülüyor. Bunun 6
bcm’inin 2018 yılsonu itibariyle Türkiye’ye, 10 bcm’inin
ise bir yıl sonra Avrupa’ya ihracatı öngörülüyor. Şahdeniz
2’nin Türkiye ayağını oluşturan TANAP Projesi için öngörülen dört aşamanın ilki 2018’de ilk gaz akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık 16 bcm olacak kapasitenin, 2023’te
23 bcm’e ulaşması hedefleniyor. TANAP’ı ileride diğer yataklardan ve başka ülkelerden doğalgaz da besleyecek.

MARGVELAŞVİLİ: ‘ÇOK ÖNEMLİ BİR KORİDOR’
Projenin çok önemli bir koridor oluşturduğuna dikkati çeken Margvelaşvili, bu tür projelere katılmanın Gürcistan
ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu tür
Tosyalı Holding
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ANADOLU'NUN
EN BÜYÜK ŞİRKETİ

'TOSÇELİK'

"Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi-Anadolu Kaplanları"
araştırmasının 2014 yılı sonuçlarına göre, Anadolu'nun en
büyük şirketi belli oldu.
"Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi-Anadolu Kaplanları"
araştırmasının 2014 yılı sonuçlarına göre, Anadolu'nun en
büyük şirketi Tosçelik oldu. Bu şirketi, Tiryaki Agro Gıda, Erbakır, Kroman Çelik ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır takip etti.

E

konomist dergisinin Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş
birliğiyle ve Turkcell'in desteğiyle düzenlediği "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi-Anadolu Kaplanları"
araştırmasının ödül töreni gerçekleştirildi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, törende yaptığı konuşmada, geçmişte ekonomik verilerin parlak olmadığı
dönemlerde Anadolu'ya gittiklerinde oradan hep moral
aldıklarını belirterek, "Bugün eğer Türk bankacılık sektörü
kalkındı ve büyüdü ise bu hep sizin bize aşıladığınız moralle oldu" dedi.
Leblebici, bu nedenle "Anadolu 500" araştırmasına 11 yıldır
destek vermelerinin en çok gurur duydukları işlerden biri
olduğunu ifade etti.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş da Türkiye'nin büyümesinin aslında Anadolu'daki şirketlerin büyümesi, kar etmesi, ihracatını ve istihdamını artırması demek
olduğunu söyledi. Turkcell ailesi olarak Anadolu'da yaptıkları organizasyonlarla mobil şirket dönüşümünde onların
yanında olmayı görev bildiklerini aktaran Kocabaş, "Sizlerin
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güvenilir iş ortağı olmak yolculuğunda yanınızda olmayı
asıl vazifemiz olarak görüyoruz. Anadolu 500 içerisinde her
10 şirketten 9'u teknoloji çözüm ortağı olarak bu yolculuklarında bizi tercih etti. Sizlere bu anlamda teşekkürü borç
biliriz. Ekip olarak teknoloji çözümlerimizle yanınızdayız"
diye konuştu.
Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş
ise Türkiye'nin yeni ve büyük şirketlerinin artık Anadolu'dan
da geldiğini belirterek "Türkiye'nin daha büyük, çok insan
çalıştıran ve değer yaratan şirketlere ihtiyacı var. Dünyanın
500 büyük şirketi içerisinde şirketlerimiz var. Dünyanın 500
büyük markası içinde de şirketlerimizin olması gerekiyor.
Umarım Anadolu 500'den bu ölçüde şirketler yaratabileceğiz" dedi.

ortaya koyuyor. Tek başımıza Türkiye'deki diğer tüm boru
üreticileri kadar üretim yapıyoruz" dedi.
Fuat Tosyalı sözlerine şöyle devam etti: "Grup olarak sanayi yatırımlarımız devam edecek. 2020 yılında 10 milyon ton
üretime ulaşmayı amaçlıyoruz. İhracat hedefimiz ise 2023
için 1,5 milyar doların üzerinde. Yatırımlarımızın, oluşturduğumuz istihdamın ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın
aynı hızda büyüyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde taş üzerine bir taş daha koyma sevdasıyla çıktığımız bu yolda, gelecekte de yeni hedeflerimize ulaşacağız"
dedi.

Şerif Tosyalı :
"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"
Bundan 63 yıl önce teneke soba boru üretimi ve ticareti
yapmak üzere kurulan şirketin bugün Anadolu'nun lideri
konumuna yükselmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kumlu Başkanı Fuat Tosyalı ise, 'Tosyalı Holding" in lokomoLif 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.
Örneğin, sadece boru segmentinde dakikada S bin metre
boru üretiyor olmamız bile bu başarının tesadüf olmadığını

Tosyalı Holding
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A

dana Oda ve Borsaları ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi ve 2013 Yılı İhracat Yıldızları Ödül Töreni’nde Tosyalı Holding iki ödüle birden layık görüldü.
Adana Hilton Otel’de düzenlenen ödül törenine; Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi, Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Üyesi M.Fatih Tosyalı, Akdeniz
İhracatçılar Birliği Başkanı Uğur Ateş, Türkiye Yaş Meyve
Sebze Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki Kıvanç, oda temsilcileri, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Ödül töreni öncesi düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nde Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının, bakanlığın faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği sunumların ardından Adana’nın
önde gelen sivil toplum örgütleri, talepleri ve sorunlarını
dile getirme imkânı buldular.
Türkiye Cari Açığını Yüzde 37 Daralttı
Törene onur konuğu olarak katılan Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, 2003 yılından itibaren Türkiye'nin dikkati çekilen
değil dikkat çeken bir ülke konumuna geldiğini ifade ederek, "Türkiye yatırım mallarında ve ara malları ithalatında
kriz olmadan dünyada şuan cari açığını en yüksek oranda daraltan ülke konumundadır. Geçen yıla göre Türkiye
yüzde 37 oranında cari açığını daralttı. İlk 9 aylık sürece
bakıldığında ise, 19,3 milyar dolarlık bir daralma sağladık.

Bunun 12,5 milyar dolarlık bir kısmını Türkiye doğrudan
net ihracatla yakaladı. Ama önemli olan bir kısımda Türkiye ara malı ham maddede daralmaya gitmeden, ithalat
etmediğin zaman hiçbir şey kaybetmeyeceği ithalatı 6,2,
6,3 milyar dolar seviyesinde daraltarak Türkiye, cari açığında inanılmaz bir başarı sağladı. Cari açığımızı biz 2014
sonu itibariyle hedef olarak koyduğumuz milli gelire oranını
yüzde 6,4 oranında gerçekleştirseydik eğer başarılı olmuş
olacaktık. Ama şimdi yıl sonu itibariyle Türkiye cari açıkta
milli gelire oranla yüzde 5, yüzde 5,2 aralığında bir yerde
olacak. Biz bunu da yeterli görmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin
sağlıklı bir şekilde cari açıkta yüzde 4'e yakın bir yere gelmesi lazım" dedi.

TOSYALI HOLDİNG
Bir Gecede
İki Ayrı Gurur Yaşadı
AKİB ev sahipliğinde Adana’da
gerçekleştirilen ve Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin onur
konuğu olarak katıldığı Ekonomi
Zirvesi ve İhracat Yıldızları
Ödül Töreni’ne Tosyalı Holding
damgasını vurdu
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Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne;
AFRİKA AÇILIMI!

Çok Önemli Hedeflerimiz Var
Türkiye'nin çok önemli hedeflerini olduğunu aktaran Bakan
Zeybekçi, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Türkiye'nin çok önemli hedeflerinin olduğu bu süreçte Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyet
hedefi slogandan çıkarak ilk defa 'Atam izindeyiz' sloganından kurtularak, elle tutulur, gözle görülür hedef olarak
görünebilir bir hedef haline geldi. Hedefimiz 2023’tür. 2023
yılına geldiğinizde dünyada muasır medeniyet seviyesindeki
ülkeler kulübüne girmekle ilgili artık çok önemli hedeflerimiz
var. Türkiye bu noktaya 12 yıldan buyana ihracatını yüzde
13,2 veya 13,4 seviyesinde artırarak geldi. Türkiye'nin 2023
hedeflerine ulaşması için de bundan sonra aynı şekilde performans göstermesi lazım. Biraz zorlaştı son 3-4 yıldan bu
yana Türkiye, ihracatta ve milli gelirde bir takılma yaşıyor.
İlk defa bu yıl Türkiye 152 milyar dolarlık hedefi aşarak 160
milyar dolara yaklaşıyor. Kişi başına milli gelirde ise Türkiye
çok başka noktaya geldi. 2013'de Türkiye 3 bin 492 dolardan 10 bin 822 dolara yükseldi Satın alma gücü kalitesine
göre de 18 bin 760 dolara çıkardı ve Türkiye dünyada 17'nci,
Avrupa'da 6'ncı büyük ekonomisi haline geldi. Bunu 2023
hedeflerimiz için söylüyorum. 2023 hedeflerinde Türkiye'nin
milli gelirdeki hedefi 25 bin dolar. Demek ki yapabileceğiz.
Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri ilk 10 büyük ekonomiden biri olmak. Avrupa'da 3 büyük ekonomiden biri olmak. Kişi başı gelirde Türkiye 3 bin 400 dolarlardan 10 bin
dolarlara gelirken, kişi başına gelirde de Türkiye refahı, gelir
adaletinde de adaleti sağlayarak başardı bunu. 2002 sonu
itibariyle Türkiye'de, Türk vatandaşının ortalama gelir seviyesi AB ortalamasının yüzde 35'i iken 2013 sonu itibariyle
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AB ortalamasının yüzde 53'üne yükseldi. O nedenle 2023
hedeflerini hakikaten ulaşabileceğimiz çok güçlü bir hedef
olarak görüyoruz."
Tosyalı Holding’e İki Ödül Birden
Bakan Zeybekçi’nin konuşmasının ardından 2013 yılında
en çok ihracat yapan şirketlere verilecek geçildi. Sektörlerinde en fazla ihracatı yapan şirket temsilcilerine ödülleri
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından tek tek takdim
edilirken Tosyalı Holding aynı gecede iki ayrı ödülü almanın haklı gururunu yaşadı.
Ülkemizin Kalkınması İçin
Gece Gündüz Çalışıyoruz
Tosyalı Holding adına ödülü alan Yönetim Kurulu Üyesi M.
Fatih Tosyalı ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Tosyalı Holding olarak, ülkemizin kalkınması ve büyümesi için
elimizden gelen tüm imkân ve gayretleri sergiliyoruz. Sürekli
yeni yatırımlar ve üretime odaklandık. Üretim demek, Türkiye’nin büyümesi, istihdamın artması ve ekonominin de büyümesi demektir. Bu noktada hiç durmuyoruz. Türkiye'nin
2023 Hedefleri doğrultusunda bizlerde üzerimize düşen
görevi yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor, ileri teknolojiye yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni projeler ve yeni
yatırımlarımız tamamen dış ticaret açığının kapanmasına
yöneliktir. Yeni yatırımlarımız ülkemizin dış ticaret açığını kapattığı gibi dünyanın çeşitli noktalarına yaptığımız ihracatla
Türkiye’nin 2023 hedeflerine destek oluyoruz. Buda bizim
için önemli bir guru kaynağıdır. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

T

ürkiye’nin Davos’u olarak adlandırılan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika pazarındaki fırsatları ve
burada yatırım yapmak isteyen girişimcilere deneyimlerini
aktardı.
Türkiye’nin lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika’ya
gerçekleştirdikleri yatırım ve bu konuda elde ettikleri deneyimleri, Uludağ Ekonomi Zirvesi 2015’te paylaştı.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleşen “Afrika: Fırsat Kıtası” oturumuna konuşmacı olarak
katılan Fuat Tosyalı, Afrika pazarındaki fırsatları ve burada
yatırım yapmak isteyen girişimcilere deneyimlerini aktardı.
Moderatörlüğünü Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Kolbaşı’nın üstlendiği panele Tosyalı’nın yanı sıra DEİK Yönetim Kurulu Başkan ı Ömer Cihad Vardan, Mozambik Maputa Belediye Başkanı Başdanışmanı Irene Tomas Boane,
Shah Group CEO’su Vimal Shah, Zambiya eski Ekonomi
Bakanı Situmbeko Musokotwane ve BH Group Kurucusu
Benjamin Hauwanga da katıldı.
Cezayir'e 2 Milyar Dolarlık Yatırım
Afrika’nın daralan ihracat pazarlarına iyi bir alternatif oluşturacağını vurgulayan Fuat Tosyalı, ekonominin yeni bir
sıçrama noktası aradığı bu dönemde, Afrika’nın çok büyük
fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Afrika açılımının artık sadece ticaret olarak düşünülmemesi gerektiğine vurgu yapan Tosyalı, pazar geliştikçe üretime geçilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Şirket olarak çok ciddi ihracatlarının bulunduğu Cezayir’e
yatırım yaptıklarını hatırlatan Tosyalı, “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 yatırıma daha başlıyoruz. Böylece Cezayir’e toplam yatırımımız 2 milyar doları bulacak”
dedi.
Fuat Tosyalı ayrıca, yatırımlar tamamlandıktan sonra, bugün günlük 3 bin 500 ton olan inşaat demiri üretiminin 12
bin tona yükseleceğini hatırlattı.
‘İş Yaptığımız Kıtaların Kültürünü de Tanıyoruz’
Bu kıtada Tosyalı Holding olarak elde ettikleri başarıyla ilgili olarak “İş yaptığımız her ortamda, ekonomik göstergelerin yanı sıra oranın kültürü de tanımaya özen gösteriyoruz”
diye konuşan Fuat Tosyalı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üç kıtada üretimimiz bulunuyor; bu farklı kıtaların kendilerine has kültürlerine ve iş yapma alışkanlıklarına dikkat ediyoruz. Afrika’da yatırım yapacak Türk girişimcilere önerim,
öncelikle buranın kültürünü tanımaya ve değerlerine dikkat
etmeye özen göstermeleri olacaktır.”
Tosyalı Holding
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Yayın Adı
: Ekonomist
Referans No : 45908663
Renk
: Renkli

Yayın Tarihi
Etki
STxCM

: 15.03.2015
: Etkisiz
: 170,83

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa

: 22
: 29337
: 22 Yayın Adı

: Ekonomist
Referans No : 45908663
Renk
: Renkli

HABERLER
Yayın Tarihi
Etki
STxCM

: 15.03.2015
: Etkisiz
: 175,83

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa

: 23
: 29337
: 22

Kamu Özel Ortakliklari Çok Önemli
ludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilk gününe Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan'ın açılış konuşması damgasını vurdu.
Zirvenin düzenlenmeye başlandığı son dört yılda zirvenin
açılış konuşmalarını yapan Ali Babacan, bu yıl da iş dünyasının en önemli isimlerinin karşısında Türkiye ve dünya
ekonomisine ilişkin 2015 değerlendirmelerini paylaştı. İş
dünyası temsilcileri, Babacan'ın özellikle son dönemde
gündemi meşgul eden Merkez Bankası-Erdoğan tartışması ve dolar kurundaki rekor yükseliş konularında söyleyeceklerini merak ediyordu. Konuşmasında hem bölgesel
hem de küresel ekonomik gelişmelere değiren Babacan,
Merkez Bankasına da tam destek verdi. Kendisini dinleyen işadamlarına da seslenen Babacan, "Yatırımlar akıllıca yapılırsa o yatırımın yıllarca ülkenin verimliliğine katkısı
olur" dedi. Her yatırımın aynı değer ve katkıda olmadığının
altını çizen Babacan, "Artık kaynaklar çok bol değil; pek
çok ülkede bütçe sorunu var. Bazı ülkelerde mali alan yok.
Bu noktada kamu özel ortaklıkları çok önemli. Hukuki çerçeveyi nasıl daha güvenilir hale getirebiliriz ki özel sektör
yatırım yapabilsin. Bu konunun hukuki ve finansman olarak
standartlaşması için çalışıyoruz" diye konuştu.

U

ULUDAĞ’DA GÜNDEM

FUAT TOSYALI
ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDEYDİ
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin dördüncüsü 12-14 Mart'ta
Bursa'da yapıldı. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in hükümeti temsil ettiği zirvede
Türkiye'nin önemli holdinglerinin kurucuları, CEO'ları, üst
düzey yöneticileri, yurtdışından gelen önemli isimler ve
bürokratlardan oluşan binin üzerinde katılım gerçekleşti.
Salonu tıklım tıklım dolduran bir kitle tarafından merakla
izlenen oturumlarda Türkiye ve dünya ekonomisinin
önemli gündem maddeleri işlendi. Canlı yayınların da
yapıldığı zirveyi yüzü aşkın gazeteci takip etti.
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Uludağ Ekonomi Zirvesi, dördüncü yılında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından çok geniş kesimden
katılımcıları ağırladı. Her ne kadar ağırlık iş dünyasında olsa
bile, zirve, siyasetçisinden bürokratına, sivil toplum örgütünden akademisyenine ve yerel yönetimlerin temsilcilerine
kadar geniş bir yelpazeden konuklara ev sahipliği yaptı. İki
gün süren yoğun zirve programında katılımcılar Grand Yazıcı Otelinin 700 kişilik salonunda birbirinden ilginç konuları ve
konuşmacıları büyük bir dikkatle izlerken, aynı zamanda lobi
ve stantlarda sohbet etme imkanı buldu. Yapılan konuşmaların ana eksenini, Türkiye'nin gündemindeki konu başlıkları
oluşturdu.
FUAT TOSYALI
“Türkiye umutsuzluktan değil
umuttan beslenen bir yapıya sahip.”
İş insanları, zirvede ekonomiye dönük beklentilerini sunarken, tavsiyelerini de dile getirdi. Zirveye ilk kez katılan
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AKP
Hükümetinin seçimlerden önceki en önemli açıklamalarının ekonomiye dönük olacağını dile getiriyor. Tosyalı,
"Her ne kadar siyaset, gündemde olsa da seçimlere kadar
ekonomik açıklamalar sıralanacak. Türkiye umutsuzluktan
değil umuttan beslenen bir yapıya sahip ve hükümet bu
yapıyı iyi biliyor" diye konuştu. Tosyalı, Türkiye'deki teşvik
uygulamalarında finans ayağının eksik kaldığı görüşünü
savunuyor. Doğu başta olmak üzere yatırımın gitmesinin
arzu edildiği bölgelere teşvik getirilirken finans kesimine dönük desteğin de olması gerektiğini belirten Tosyalı,
"Teşvik uygulanırken, fon sağlayan finans kesimi unutuluyor. Bu da eksiklik yaratıyor. Devlet, teşviklerle finans kesimine de destek olmalıdır" görüşünü iletti. Tosyalı ayrıca
yüksek teknolojiye dönük teşviklerde de hızın artırılması
gerektiğini ifade ediyor.

İlk Kez Katilanlarin Düşünceleri
Fuat Tosyalı (Tosyalı Holding YKB): "Çok önemli bir zirve.
Geçen yıl gelecektim olmadı, önümüzdeki yıl daha iddialı
bir ekiple geleceğiz."
Ali Altınbaş (Altınbaş Holding Onursal Başkanı): "Daha
önce kamuoyundan takip ettiğim zirveye katıldığım için
çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlik."
Vakkas Altınbaş (Altınbaş YKB): "İlk kez katıldım, çok yerinde ve iyi hazırlanmış bir organizasyon. Gelecek yıl holding olarak daha çok destek vermek isteriz."
Cengiz Öztelcan (TT International CEO): "Katılım çok iyi.
Düzenleyenlere tebriklerimi sunuyorum."
Sinan Öncel (Terteks Başkanı): "Entelektüel düzeyi çok
iyi ayarlanmış bir zirve. Reel sektör, finans kesimi açısından iyi bir buluşma ortamı."
Kenan Çolpan (İTÜ Teknokent CEO'su): "Bütün iş dünyasının birlikte olması açısından çok önemsediğim bir zirve. Önemli bir network merkezi olduğunu düşünüyorum."
Adil Konukoğlu (GSO Başkanı): "Sanko olarak hep desteklediğimiz bir etkinlik oldu. Bu kez Gaziantep'i daha iyi
temsil etmek için ben de katıldım."
İbrahim Çeçen (IC Holding YKB): "Babacan'ın konuşmasına odaklandım. Çok önemli bir etkinlik, tebriklerimi
sunuyorum."
İbrahim Çanakçı (IMF İcra Direktörü): "Davet aldığım için
mutluyum. Etkileyici, dünya çapında bir etkinlik olmuş."
Özgür Tort (Migros Genel Müdürü): "Çok ihtiyaç duyulan
bir etkinlik. İş dünyasının hakikaten nabzının attığı yer."
Pınar Kitapçı (Koç Finans Genel Müdürü): "Çok mutluluk verici bir toplantı. Beklediğimden daha iyi bir
organizasyon."
Tosyalı Holding
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KAİSAD’dan
Tosyalı’ya ziyaret...

T

osyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
“Atalarımız Kastamonulu ama hiç Kastamonu’ya gidemedik. İnşallah en kısa zamanda geniş kapsamlı
bir ziyaret düşünüyoruz. Tosyalı bir pirinççi esnafı kızımı
tanımadan soyadı Tosyalı olduğu için bir çuval pirinci ücret
almadan otobüsle İstanbul’a göndermiş... Bu hemşehrimin kadirşinaslığı beni çok memnun etti... Kastamonu’yu
artık ciddi ciddi düşünmeye başladım” dedi.
Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Genel Başkanı Ayhan Aslan ve beraberindeki heyet, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı ziyaret etti.
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, Tosyalı Holding ile
Japon Toyo Kohan ortaklığında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 Ocak’ta temelini atılan Tosyalı-Toyo Çelik
tesislerinin ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Derneğin
çalışmaları hakkında bilgi aktaran Aslan, ayrıca Tosyalı’yı
KASİAD’a davet etti.
Aslan, “Biz Kastamonu’yla bağı olan her işadamıyla KASİAD çatısı altında buluşmak istiyoruz. Yapılan istişareler
sonucu var olan sorunları aşabileceğimize inanıyoruz. Sizinle de bu çatı altında birlikte çalışmanın yanı sıra, fikirlerinizden ve tecrübelerinizden istifade etmek isteriz” şeklinde
konuştu.
KASİAD’ın zorlu bir misyonu üstlendiğini söyleyen Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da iş temposunun el verdiği ölçüde çalışmalara katkı sağlamaktan
mutlu olacağını dile getirdi.
Atalarımız Kastamonulu Ama...
Kastamonu’ya daha önce gitme fırsatı bulamadığını bildiren Tosyalı, “Kastamonu’yu çok görmek istememe rağmen, bir türlü nasip olmadı. KASİAD heyetiyle bir program
gerçekleştirerek bu eksiliği gidermek isterim.” dedi.

KASİAD’ın zorlu bir misyonu üstlendiğini söyleyen
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
iş temposunun el verdiği ölçüde çalışmalara
katkı sağlamaktan mutlu olacağını dile getirdi.
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Kastamonu’ya Gitmeyi Çok İstiyorum...
İşadamı Fuat Tosyalı merak edilen Kastamonu kökeni için
ise şunları söyledi: “Hatay’da bulunan Tosyalı soy ismi
taşıyanların hepsi Kastamonu Tosyalı’dır. Babam Şerif
Tosyalı, Kilis’te doğmuş ama dedelerinin Tosya ilçesinden
olduğunu söylerdi. Köklerimizin bulunması, soyadımızın
kaynağı olması sebebiyle bir tarafımız Kastamonulu... Yoğun iş tempomdan fırsat bulup bir şekilde Kastamonu’ya
geniş kapsamlı gezi gerçekleştirmeyi çok istiyorum.”

Tosyalı’nın Pirinçle Sınavı
Fuat Tosyalı kızının üniversite yıllarında Tosya pirinciyle ilgili başından geçen hikayeyi de şöyle aktardı: “Kızım Şeyda,
Yeditepe Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde okurken hocası, “Sen Tosyalı mısın?” diye sormuş. O’da evet cevabını
verince, “O zaman bize Tosya pirinci getirirsin artık.” demiş.
Tabii pirinç lafını duyana kadar çocuk soyadının Tosyalı olup
olmadığının sorulduğunu düşünüyormuş. Hocasının söylemi üzerine başlamış Tosya pirinci araştırmaya. Amerika’daki
abisini aramış, O’da internetten araştırmış ve Tosya’da bir pirinç tüccarına ulaşmış. Sipariş verirken soyadının Tosyalı olduğunu duyan pirinçci para istemediğini söylemiş. Olur du,
olmaz dı, derken pirinçci gerçekten bir çuval pirinci İstanbul’a
göndermiş! Kızım da sonra otogardan pirinci alıp hocasına
hediye etmiş. Bu durum karşısında hocası da şaşırmış. Bu
anıyı benimle paylaştıklarında hem çok gülmüştüm hem de
Tosyalı hemşerimin kadirşinaslığı beni memnun etmişti.”
Kasiad Tam Kadro
KASİAD Genel Başkanı ve İÇDAŞ İcra Kurulu Başkanı Ayhan Aslan öncülüğündeki heyette, KASİAD ve Umursan
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Umur, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Artella AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın
Aslandağ, TMS Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
Kubilay Tüfekçi, Alkan
Mermer ve Granit AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Alkan, Öztreyler
AŞ Yönetim Kurulu üyesi
Ahmet Dal, Yorum İnşaat Ortaklarından Hasan
Arpacı, Sontek Güvenlik
Kamera Sistemleri sahibi
Cemal Şenol, İzmak Kablo sahibi İzzet Açıkgöz ve
İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz yer aldı.
Ziyaret Genel Başkan Ayhan Aslan’ın, Fuat Tosyalı’ya Kastamonu yöresel
ürünlerinin
bulunduğu
hediye sepeti armağan
etmesiyle son buldu.
Tosyalı Holding
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F

uat TosyalI, Türkiye'nin en büyük özel çelik üreticilerinden Tosyalı Holding'in yönetim kurulu başkanı... 1952 yılında 9 metrekare bir dükkanda başlayan ticaret hayatını bırgün 3,5 milyon ton üretim yapan
dev bir holdingin başında devam ettiriyor.

NASIL
NASIL BAŞARDIM
BAŞARDIM ??
Benim hedeflerim her zaman büyük
olmuştur. Bu hedeflere ulaşmak için de
her şeyi zorlarım, sonunda da başarırız.
Ben pazar odaklı değilim, hedef odaklıyım,
rakamlara takılmam. Pazardaki tüketim
miktarı, Avrupa’nın küçülmesi, Çin’in
rekabete girmiş olması bizi ilgilendirmez.
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Holdingin gelişiminde pek çok kilometre taşı var. Bunların
her birinden büyük bir heyecanla söz eden Tosyalı, hedeflerinin her zaman büyük olduğunu söylüyor. Bu büyüklüğe
ulaşacağını başından beri bildiğini belirtiyor. Fuat Tosyalı,
kısa sürede Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisini nasıl yarattığını ise şöyle anlatıyor:
İhtiyaca Cevap Verdik
"Babam ve 2 kardeşimle birlikte 1952 yılında İskenderun'da
soba, boru imalatçısı olarak, 9 metrekare bir dükkanda işe
başladık. 1980'li yıllarda işin başına ten geçtim. Bu yıllar
Türkiye'nin de iyi dönemleriydi. Daha katma değerli ürünler ortaya çıktı. Bu dönemde "Benim oyun alanım dünya"
sanayi sitesinde çok daha büyük bir yere geçtik. Bölgemizdeki imalatçılara toptan çelik vermeye başladık. Türkiye
ve Irak arasında petrol taşımacılığı tankerlerle yapılıyordu.
Tanker imalatçılarına da çok yoğun sac lazım oluyordu.
Onların da ne ithalat yapma ne de toptan ürün bulma yetenekleri yoktu. Biz de İstanbul-İskenderun arasında kendi
malımızı alırken onlara da ticaret yapmaya bağladık. İhtiyaca cevap verdik...
Ölçeğimiz Buyudu
Yine aynı dönemde Türkiye'de müthiş bir açılım oldu.
Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri ortaya çıktı. Bunların çelik malzemesini kimse nereden alacağını bilmiyordu. Biz de o imalatçılara malzeme ticareti yapmaya
başladık. Bu sayede iş hacmimiz büyümeye başladı.
Belli üreticiler bizim büyümemizden rahatsızlık duydu.
Hatta 90'lı yıllara geldiğimizde bizim müşterilerimize

kendileri direkt satış yapmaya çalıştı. Bu da bizim için
bir dönüm noktasıydı.
Acımasız Rekabet
Çok acımasız bir rekabetle tanıştık. Sonuçta güç üreticilerin elindeydi. Bütün şartları onlar belirliyordu. Bu, artık dayanılmaz bir boyuta gelince İskenderun Organize Sanayi
Bölgesi'nde Tosçelik'in arazisini satın aldık ve sanayiciliğe
adım attık. Tosyalı Demir Çelik'in yatırımına başladık. Benim hedeflerim her zaman büyük olmuştur. Bu hedeflere
ulaşmak için de her şeyi zorlarım, sonunda da başarırız.
Ben pazar odaklı değilim, hedef odaklıyım, rakamlara takılmam. Pazardaki tüketim miktarı, Avrupa'nın küçülmesi,
Çin'in rekabete girmiş olması bizi ilgilendirmez.
Sonuçta herkes otursun, ne yapıyorsa yapsın. Ben üretimimi doğru yerlere yapar, doğru şekilde satarım. Benim
oyun alanım dünya. Bölgesel bir oyuncu değilim. 2020 yılı
itibarıyla 10 milyon ton çelik üretebilir durumda olacağım.
Hem de üretimimizi çeşitlendirerek bu rakama ulaşacağız.
Rekabetçiliğimizi sürdürülebilir kılmak adına bu çeşitliliği
önemsiyorum. Bu 10 milyon ton sıvı çeliği farklı pazarlara
ve farklı segmentlere ulaştırmak da en büyük amacımız.
Ortaklık Rekabet Avantajı Getirdi
2012 yılında Japonya'nın lider çelik üreticilerinden Toyo Kohan'la işbirliğine gittik. Yeni teknolojilerle pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak, yüksek kalitede üretim gerçekleştirmek en
büyük hedefimiz. Osmaniye'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağımız tesis, 500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Aynı zamanda Osmaniye, Adana, Gaziantep
gibi şehirlerde bizim ürünlerimizi proses edecek KOBİ'lere
ihtiyaç olacak. Farklı sektörlere de yapılan katma değerli
üretimin katkısı olacak. Örneğin gıda sektöründe ambalajlamada farklı ürünler ortaya çıkacak. Bu da o sektörlerin de
satıslarını artıracak. Bizim de ilişkide olduğumuz müşteri
Tosyalı Holding
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Fatih Öktem:
"PANELDER 1,5 milyar dolarlık sektörün
öncü kurumu olma yolunda ilerliyor”

segmenti çeşitlenecek. 5 Nisan kararlarının alındığı çok zor
bir dönemde üretime başladık. Rakiplerimiz her zamanki
alışkanlıklarıyla piyasayı sıkıştırırken, biz müşteriye istediği
kadar malı, istediği vadeyle verdik. Bunu yapacak gücümüz de vardı. Bu, bizim kim olduğumuzu ve gücümüzü
gösteren önemli bir dönüm noktasıydı.
Kasamız Güçlüydü
Biz geçmişten bu yana tüm kazancımızı hep kasamızda tutarız. Bu nedenle kasamız her zaman güçlü oldu. Kârımızı
da her dönemde sermayemize ekledik. Hala da böyle ilerliyoruz. Benim şahsi kasam yoktur. Bu nedenle de kredibilite açısından başka oyuncularla mukayese kabul etmeyiz.
Bu sayede 2001 'de kriz döneminde Türkiye ekonomisi
büyümezken biz yüzde 52 büyüdük. Büyüklüğümüz ve gücümüz kriz dönemlerinde daha fazla ortaya çıktı. Türkiye
tarihinin en büyük yassı çelik yatırımını 2008 yılında yaparken de Lehman Brothers batmıştı.
Büyükler Ligine Adım Attık
Demir-çelik sektöründe bir üretici olarak büyükler ligine Tosyalı Demir Çelik yatırımıyla adım attık. İşin yönetimsel kısmını da iyi yönettik. O gün bizden birkaç gömlek büyüklere
hiç çekinmedik, teklif götürdük. Mesela ben 2008 yılında
İsdemir'in genel müdürüne iş teklif ettim. İş teklif ederken
onun makam odası benim odamın iki katıydı. Gelirken makam arabasıyla geldi, hala kendi arabasını kullanır. Biz ona
bir vizyon ve gelecek sunduk. O da bizim hayalimize ortak
oldu. Bu dönemde boru grubunda da çok fazla büyümeye
başladık. Bu da Türkiye'deki boru üreticilerini rahatsız etti.
Bizim müşterilerimize satış yapmaya başladılar.
Ürünler Yok Sattı
Biz anladık ki yine bir eşikte duruyoruz. Bu nedenle 1998 yılında boru üretimine başladık. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne
1995 yılında girmesi de bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. O tarihlerde sac ticaretinde büyük bir oyuncuyduk.
Ürününü sattığımız üreticide birinciydik, hatta ikinciyle üçüncünün toplamı bana ulaşamıyordu. Tek bir üreticiyle çalışıyorduk sonuçta. Radikal bir karar aldık ve bu ürünlerin ithalatını
yapmaya karar verdik. Ne kambiyo ne akredite biliyorduk.
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Ancak Gümrük Birliği'ne girer girmez ilk gemimizi indirdik.
Ayrıca Türkiye'den aldığımız fiyatın hemen hemen 3'te 2'sine
malımızı aldık, Ton başına 5-10 dolar zor kâr yaparken, 100
dolar gibi bir kârla çalışmaya başladık. Ama biz bu kârı kabul etmedik, fıyatlanmızı düşüldük. Sonuçta hak etmediğimiz bir kârdı. Müşterilerimiz de bu işten çok memnun oldu.
Getirdiğimiz her ürün yok sattı.
İlginç Kâr Formülü
Sonuç olarak bir yandan boru bir yandan da bölgedeki bütün imalatçılara yassı çelik üretimi yapar hale geldik. 2007
yılına geldiğimizde sac ve yassı çelik tüketimimiz öyle bir
boyuta ulaştı ki rekabetçilik ortadan kayboldu. Sonuçta talep olduğu için ürünleri tüm üreticilerden her fiyata satın
almak zorundaydık. Bu durumda ya küçülecektik ya da
kendimiz üretime başlayacaktık. Biz ikinci yolu seçik. Osmaniye'de milyar dolarlık bir yatırıma daha imza attık.
Afrika'nın İthalatını Düşürdük
2006 yılında Cezayir, Gümrük Birliği anlaşması imzaladı. Bu
durum AB dışındaki ülkeleri 3'üncü ülke statüsüne düşürdü.
Biz de herkesin ticaret yaparak deli gibi para kazandığı bir
dönemde, buraya yatırım yapmaya karar verdik. Uzun ve
meşakkatli bir süreçti. Sonuçta tanımadıkları bir yatırımcıya
kapı açmaları kolay olmadı. Lisans, izin gibi süreçler oldukça uzun bir zaman aldı. Bir yandan yurtiçi yatırımlarımız da
devam ediyordu. 2011'in başlarında yatırıma başlayabildik.
Bu yatırım Osmaniye'de yakaladığımız başarıdan daha büyük bir başarı yakaladı diyebilirim. Bu durum, Cezayir Hükümeti'nin de dikkatini çekti ve destek verdiler. Fabrika üretime
başladığı ilk 6 ayda Cezayir'deki ithalat rakamlarını otomatik
olarak düşürdü. Ancak 2008 krizine denk geldik. Zor bir dönemdi, müşterilerimizin vade sürelerini uzattık. 10!a aldık 9'a
sattık ancak yine de 1 TL para kazandık. Kısacası o dönemi
kimsenin yönetemeyeceği gibi yönettik. Düşüş pazarında
10 TL'ye aldığın bir ürüne birisi 9 TL verdiğinde satacaksın.
Daha sonra bu 9 Tl/yi de 8TLye alma şansın var. Bu sayede
cebinde 1 TI. kalır. Biz her zaman Türkiye'nin büyümesinin
en az 2-3 katı büyüdük. Sonuçta bizim oyun alanımız dünya.
Biz sanayicilikle birlikte ihracata başladık. Bu da bize hareket kabiliyeti sağlıyor.

M

ayıs 2014’te faaliyete geçen Yalıtımlı Kontinü
Panel Üreticileri Derneği “PANELDER” 15 Ocak
2015 tarihinde Ataşehir Silence Otel’de, Tosyalı-Toyo Grup Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla ve Yönetici Koçu Fuat Yalçın’ın moderatörlüğünde bir Arama
Toplantısı gerçekleştirdi.
Arama Toplantısı sırasında derneğin vizyonu ‘sektöre yön
veren, uluslararası standartlara ve etik değerlere bağlı kalınmasını sağlayan öncü bir kurum olma’ çerçevesinde
belirlendi.

Mimar, mühendis ve uygulamacıları hedefleyen PANELDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öktem, yalıtımlı kontinü panel sektörüne yön veren, ölçülebilir standartları belirleyen, kalitenin uluslararası standartlarda olmasını sağlayan
bir dernek ve referans noktası olmayı amaçladığını belirtti.
Öktem sözlerine şöyle devam etti: “PANELDER bu amaca
hizmet verirken TSE, CE belgeleri gibi aranan belgelendirmelere, olması gereken ürün standartlarının belirlenmesinde ve duyurulmasında yalıtımlı panellerin Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği (BEP) ve Yangın Yönetmeliği
kapsamında doğru biçimde kullanımına öncülük etmeyi
de amaçlıyor.
Dernek, sektörde uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek; ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu ve etik
bir yapı ve işleyiş gerçekleştirmeyi 1,5 milyar dolarlık sektörde alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Bu açıdan ülkemiz
ve sektörümüz için önemli bir misyonu bulunmaktadır.”
Toplantıda, Fuat Tosyalı Japon Toyo Yatırımı ile panel üretiminde fark yaratabilecek bir tedarikçi olacağı açıklamasında bulundu.
Tosyalı, yüksek ölçüm/ kontrol cihazları ile tam donanımlı
bir fabrika sayesinde kısa sürede, teslimat zamanlamasına
uyan ve uygun fiyatlı ürünler sunacağının sinyalini verdi. Satış sonrası hizmet kalitesi yüksek ve müşteri odaklı bir firma
olma hedefiyle yola çıkan Tosyalı-Toyo ile PANELDER’in
tüm üyelerinin güçlü bir tedarikçisi olacağının altını çizdi.
Tosyalı Holding

27 ←

HABERLER

HABERLER

B

ölgemize kurulduğu günden bu güne kadar başarılı
çalışmalara imza atan Genç Müsiad Hayat Şubesi’nin 4 Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genç Müsiad Hatay Şube Başkanı Vedat Ergünbaş, Genç Müsiad’ın bundan 12 yıl önce MÜSİAD’ın hazırlık sınıfı olarak tanımlanan
ve bünyesinde geleceğin iş adamlarını, yöneticilerini, yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olunan değerleri ve
tecrübeleri gençlerle paylaşılmasının hedeflendiği bir proje
olarak doğduğunu belirtti.
Müsiad’da Verilen Görevleri Layikıyla Yerine Getireceğim
Genç Müsiad’ın o günlerde 6-7 kişi ile yola çıkılan bu yolda
bugün 33 şubesi 2500’den fazla üyesi, yurtdışı şubeleri,
temsilcilikleri ile uluslar arası organizasyonların YK üyelikleriyle ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından
bir haline geldiğini kaydeden Ergünbaş, “4 yıldır mensubu
bulunduğum ve son iki yılını da şube başkanı olarak görev
yapmaktan şeref duyduğum, bir ömür başka ortamlarda
alamayacağım tecrübeyi kazandığım ve benim için bu kurumda başkanlık yapmanın doktora ya bedel olduğu Genç
Müsiad’dan ayrılıyorum. Görev sürecimde yanımda olan
ve beraber çalıştığım arkadaşlarımdan helallik istiyorum.
İnşallah bundan sonra MÜSİAD’ın hazırlık sınıfından terfi
etmiş biri olarak MÜSİAD’da verilen görevleri layıkı ile yapmaya çalışacağım” dedi.

Genç MÜSİAD’da
bayrağı Arslan devraldı
Genç Müsiad Hatay Şubesi
4. Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi.
Genel kurul sonrası Genç Musiad
Hatay Şubesi’nin bayrağını
Yusuf Arslan devraldı.
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Yaptığınız Çalışmaları Taçlandırmanın Vakti Gelmiştir
Ergünbaş’ın ardından konuşan Genç Müsiad Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Asım Albayrak, Genç Müsiad’ın
her devir tesliminde gerçekleştirdiği gibi, bugünde tek
vücut olduğunu söyledi. Albayrak, “Genç Müsiad güçlenmektedir, yeni ufuklar çizmektedir. Bugün buna şahitlik etmekten onur duyuyorum. Bu sebeple aramızdan ayrılacak
olan arkadaşlar Genç Müsiad’ın emeklisi olmaz. Olsa olsa
MÜSİAD’lı olur. Bu güne kadar yaptığınız çalışmaları MÜSİAD’la taçlandırmanın vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.
Gençlerimiz Geleceğimiz İçin Büyük Önem Taşımaktadır
Daha sonra ise konuşma kürsüsüne MÜSİAD Hatay Şube
Başkanı M. Fatih Tosyalı geldi. Genç Müsiad Genel Kurulu’na katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan
Tosyalı, “MÜSİAD tecrübesini yüksel ahlak ve yüksel tekno-

loji ilkesiyle birleştirerek, genç girişimci ve yöneticileri aktaran toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü ile gençliğin
sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele eden geleneğine bağlı geleceğe yön veren, genç ve
şuurlu bakış açısı oluşturmak için büyük çaba sarf ederek
çalışan, yarının Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençlerimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. Milli ve manevi
değerler ışığında toplum için çalışan ve bu çerçevede faaliyet gösteren genç girişimciler ile burada birlikte olmaktan
son derece bahtiyarız. Genç Müsiad Hatay Şubesi kurulalı 4 yıl gibi kısa süre olmasına rağmen bölgesinde güç
olmuş, çalışmalar yapmış ve varlığını kanıtlamıştır. Başarılı
bir dönemi geride bırakarak yerini çalışma arkadaşı Yusuf
Arslan’a bırakacak olan Vedat Ergünbaş’a huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Ayrı başarıları Müsiad içerisinde de
Tosyalı Holding
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Her Zaman Yanınızdayım
Genel kurula katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi
Dingil “Hayalleriniz büyük olsun” diyerek başladığı konuşmasında her zaman her konuda destek vermeye hazır
olduğunu belirtti. En küçük katkıda bile Genç Müsiad’ın
har zaman yanında olacağını dile getiren Başkan Seyfi
Dingil, “Genç Müsiad’dan hepimiz çok şey bekliyoruz.
Gençlerimiz İskenderun’un önünü açacak. İskenderun
lobisini güçlendirmemiz gerekiyor. Yeni yönetimi kutluyorum. Emeği geçenlerin hepsini tek tek kutluyorum” dedi.
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Gecede, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı,
Payas Kaymakamı ve İskenderun Kaymakamvekili Hakan
Kılınçkaya’ya, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e,
Genç Müsiad Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Asım
Albayrak’a ve Genç Müsiad Hatay Şube eski Başkanı
Vedat Ergünbaş’a plaket takdim etti.

DEMİR
Ç E L İ K
ÜRETİCİSİ

www.tosyaliholding.com.tr
tosyalı-algeria@algeria.com

312 447 4825

Genç Girişimcilerin Tek Temsilcisi Olmak İçin Çalışacağız
Genç Müsiad bayrağını devralan Yusuf Arslan ise, 20122014 yılları arasında yönetiminde başkan yardımcılığı
yaptığı Genç Müsiad’ın başkanlık görevini yapacak olmasından dolayı son derece mutlu ve onurlu olduğunu
ifade etti. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen ve
bu görevi kendisine layık gören MÜSİAD Hatay Şube
Başkanı Fatih Tosyalı’ya teşekkür eden Arslan, “Milli ve
manevi değerler ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirerek, toplumun yaşam standardı ile sosyo-kültürel
bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve bu çerçevede faaliyet
gösteren girişimcilerin tek temsilcisi olmak için çaba sarf
edeceğiz” dedi.

Yeni Üyelere Rozet Takıldı
Konuşmaların ardından 2014 yılında Genç Müsiad’a katılan Muhammed Saidnur İnan’a, Ahmet Eren’e, Can Biçer’e, Ömer Sertoğullarından’a, Ömer Deliveli’ye, Ertan
Eren’e, Erdi Çetin’e, Ömer Alptekin’e, Ersin Öksüz’e, Bahadır Hayret’e, Ahmet Şerif Yılmaz’a, Ahmet Okurlar’a, Hüseyin Erdem’e ve Kemal Selimli’ye rozetleri takıldı.

TÜRKİYE’NİN

ajansâlâ

sürdüreceğine inancım tamdır. Yerine görev vereceğimiz
arkadaşımız Yusuf Arslan’ın aynı şevk ve heyecanla çalışmalarda bulunacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Payas Kaymakamı ve İskenderun Kaymakam vekili Hakan
Kılınçkaya ise Atatürk’ün ‘Geleceğimizin teminatı gençlerimizdir’ sözünü hatırlatarak “İşte Atatürk sizleri kast ediyor.
Hepinize çıkmış olduğunuz bu yolda üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
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üstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kilis Şubesi, düzenlenen görkemli törenle açıldı. Açılış
katılan ve ev sahibi olan Müsiad Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı’ya Kilis’te yoğun ilgi ve sevgi vardı.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
açılış öncesi MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve genel
başkan yardımcıları ile birlikte Kilis Valisi Süleyman Tapsız’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Vali Tapsız, konuklarıyla yakından ilgilenerek
bir süre sohbet etti. Vali Tapsız ile Kilis’i konuşan Tosyalı
ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
günün anısına Vali Tapsız’a şilt takdim etti.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, beraberinde MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya makamında konuk oldu. Karşılıklı sohbet, görüş ve
önerilerin alındığı ziyarette ilgi, samimiyet ve konukseverlik
vardı. Kabulden dolayı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teşekkür eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Fuat Tosyalı’yı Kilis Halkı Bağrına Bastı
MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kilis esna-

fıyla da bir araya geldiler. Aslen Kilis’li olan Fuat Tosyalı’ya
Kilis halkı yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Gördüğü ilgi ve samimiyetten bir hayli memnun olan iş adamı Fuat Tosyalı’yı
Kilis halkı bağrına basarken, hemşehrileri olarak ülkemizin
kalkınması için yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar nedeniyle gurur duyduklarını ifade ettiler. Kilis’te yediden yetmişe her kesimden insanın ilgisine mazhar olan Fuat Tosyalı,
bu ilgi ve sevgi karşısında oldukça duygulu anlarda yaşadı.
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve genel başkan yardımcıları gün içinde gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından
MÜSİAD Kilis Şubesi’nin açılış törenine katıldılar.
MÜSİAD heyeti, şube açılışanda mehteran takımı ile karşılandı. Yoğun katılımın olduğu açılışta Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kilis Folklor Ekibi ile
halay çekerek programa ayrı bir güzellik kattı.
Ülkemizin Geleceği İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz
Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızın da
desteğiyle yurt içinde ve dışında ülkemizin geleceği için
çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Olpak, dünyanın
dört bir tarafındaki faaliyet zincirlerine bugün bir halka
daha eklemenin sevincini yaşadıkları belirterek, bir süredir
devam eden dernek faaliyetlerinin kurdele kesimiyle taçlandırdıklarını ifade etti.

Kilis’in güzelliği
MÜSİAD ile taçlandı
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak;
“Bu güne kadar olduğu gibi
bundan sonra da halkımızın da
desteğiyle yurt içinde ve dışında
ülkemizin geleceği için çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.
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Üretim, Kalkınma ve Rekabetle Çağı Yakalayabiliriz
Kilis Valisi Süleyman Tapsız açılışta yaptığı konuşmada,
"İstiyoruz ki; bundan sonra ülkemiz adına bir yerde bir
yatırım varsa günlük tartışmaları bir tarafa bırakarak birlik
beraberlik içerisinde olalım. Bizler üretim, rekabet ve kalkınmayla ancak çağı yakalayabiliriz. Bu sebeple işadamlarımız çok önemlidir. Birbirimizin gücünü eksiltmeyelim, tam
tersine birlik içerisinde ülkemizi daha ileriye taşımak için
gayret sarf edelim. MÜSİAD Kilis'te şubesini açarak bunun
ilk adımını atmış bulunuyor. İşadamlarımızın başarısı ülkemizin başarısıdır. Onların büyümesi Türkiye 'nin büyümesi
demektir" diye konuştu.
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Protokol konuşmalarının sonunda MÜSİAD Kilis Şubesi,
İl Müftüsü Mahmut Karatepe'nin yaptığı duanın ardından
kesilen kurbanla açıldı.
Açılışa, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7
Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, İl Müftüsü Mahmut Karatepe, MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu
üyeleri, MÜSİAD Şube Başkanları, MÜSİAD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tosyalı Holding
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012 yılında başlatılan bölgesel iş geliştirme toplantıları, bu kez 150 standla 1300m2 alanda, özellikle
3. bölgedeki 22 şehir olmak üzere yurt içi ve yurt
dışı tüm şubelerden firmalar, ayrıca yüzlerce iş adamının
katılımıyla yapıldı.
MÜSİAD Hatay Şubesi’ne üye 13 firmanın stand açarak katılım sağladığı mini fuarda iş geliştirme ve yeni iş birliktelikleri
oluşturma fırsatları değerlendirildi. Her firmanın kendisine
ait masada ikili görüşmeleri (B2B) yapma imkanı bulduğu
programda MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı,
standlarla birebir ilgilenerek görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Tosyalı, “Bu toplantıdan 1 gün önce Marmara bölgesinden metal ve maden sektöründe faaliyet gösteren
bir grup iş adamını Hatay’da misafir ettik. Misafir ettiğimiz heyetle beraber şubemizde üye olan metal ve maden
sektöründen faaliyette bulunan üye iş adamlarımızı ziyaret
ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarını sağladık.
Adana’daki iş geliştirme toplantısında üyelerimizle beraber
Adana Valisi Sn. Mustafa Büyük, MÜSİAD Genel Başkanı
Sn. Nail Olpak ve yabancı iş adamları ile bir araya gelerek
görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Toplantıya katılan MÜSİAD Hatay Şubesi’ne üye iş adamları, MÜSİAD’ın bu organizasyonu vesilesi ile yeni tanışıklıklar ve iş birliktelikleri ile ayrıldıklarını belirterek toplantının
verimli geçtiğini belirttiler.

MÜSİAD Bölgesel İş Geliştirme
Toplantısı verimli geçti;

Sürekli Gelişim, Sürekli Başarı
MÜSİAD Sektör Kurulları
ve İş Geliştirme komisyonu
organizasyonuyla ‘Sürekli Gelişimi,
Sürekli Başarı’ sloganıyla 07 Mart
Cumartesi günü saat 09:30-18:00
arasında Adana Shraton Otel’de İş
Geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.
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Destek Veren Tüm Üyelerimize Teşekkür Ediyorum
Şube faaliyetlerine başlayalı 7 yıl gibi bir süre olmasına rağmen tüzükte belirtilen amaç ve hizmetler doğrultusunda
başarılı ve önemli birçok organizasyona, çalışmaya imza
atmanın haklı gurur ve hazzını hep birlikte yaşadıklarını
vurgulayan Başkan Tosyalı, “ Buradan memnuniyetle ifade
etmek isterim ki bu çalışmalarda desteklerini ve gayretlerini
esirgemeyen tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu manada 2013-2014 yıllarında şubemiz açısından
bölgemize ve ülkemize değer kattığımız sosyal, ekonomik
ve kültürel açıdan başarılı birçok çalışmada bulunduğumuz
önemli bir dönemimiz olmuştur” diye konuştu.

Ü

lkemizin ve bölgemizin kalkınması noktasında el
birliğiyle çalışan MÜSİAD Hatay Şubesi, 7. Genel
Kurulu’nu gerçekleştirdi. Bu güne kadar bölgemizin her türlü sorun ve sıkıntılarına büyük katkıda bulunan
MÜSİAD Hatay Şubesi yönetim kurulu, başarılı çalışmaların
altına imza atan M. Fatih Tosyalı ile yola devam kararı aldı.
İskenderun Yalı Restaurant’ta gerçekleştirilen genel kurul,
MÜSİAD Hatay Şubesi’ni tanıtan sinevizyon gösterimi ile
başladı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Hatay
Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, 11 Haziran 2007 de kuruluşunu, 04 Ocak 2008’de ise açılışını gerçekleştirdikleri
MÜSİAD Hatay Şubesi’nin başarılarla dolu 7.yılını geride
bıraktığını belirtti.

Faaliyetlerimize Hiç Durmadan Devam Ettik
Konuşmasında 2013 – 2014 yıllarında yapmış oldukları faaliyetlerden de bahseden MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M.
Fatih Tosyalı, Yönetim kurulu ve sektör kurulları komisyon
toplantılarımız, Dost meclisi ve bilgilendirme toplantılarımız belirli aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Çeşitli zamanlarda
ilimiz Mülki erkanlarına ve Sivil toplum örgütlerine ziyaretlerde bulunarak karşılıklı görüş alış verişlerinde bulunduk.
Yaklaşık 75 adet mülki erkân ve STK ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler kapsamında görüş alış verişlerinde
bulunduğumuz DOĞAKA-KOSGEB-Ticaret il müdürlüğü
gibi kurumların çalışmaları ve proje destekleri hakkında
bilgilendirme ve eğitim seminerleri tertipledik. Çeşitli zamanlarda yapılan GİK’ler, sektörel toplantılar ve bölge
istişare toplantıları vesilesi ile MÜSİAD Şubelerini ziyaret
ederek görüş alışverişlerinde bulunduk. 03 Ocak 2013 ve

MÜSİAD çalışıyor,
HATAY kalkınıyor
Hatay’da 7. yılını dolduran
MÜSİAD Hatay Şubesi,
genel kurulunu gerçekleştirdi.
MÜSİAD, ülkemizde ve bölgemizde
ekonomi ve istihdama katkısının
yanına sosyal sorumlulukları da
ekleyerek birçok başarılı çalışmanın
altına imzasını attı.
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Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu (OSBÜK)
Başkanı Cahit Nakıboğlu;

02 Ocak 2014 tarihlerinde Ekonomiden Sorumlu Bakan
Ali Babacan ile Ekonomi değerlendirme toplantılarında bir
araya geldik. 02 Aralık 2013 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Ekonomi Başdanışmanı Durmuş Yılmaz’ın katılımlarıyla
ekonomi değerlendirmeleri programı düzenledik. Adalet
Bakanımız, Maliye Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanımız, Sanayi ve Ticaret Bakanımız gibi isimleri ilimizde ağırlayarak bilgi ve görüşlerinden, üyelerimizin ve bölge
sanayicilerimizin istifade etmelerini sağladık. 14-16 Şubat
2014 tarihlerinde ev sahipliğimizde yaklaşık 700 MÜSİAD’lı
iş adamının katılımıyla 84. Genel İdare Kurulu toplantısını
gerçekleştirdik. Büyümenin sistematiği konulu son derece
önemli Çalıştay’a ev sahipliği yaptık ve sektörel iş görüşmelerinin yapıldığı toplantılar gerçekleştirdik” dedi.
Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Olmazsa Olmazımızdır
Sosyal sorumluluk projelerine de değinin Başkan Tosyalı,
“İskenderun’da Gönül Elçiliği Projesi’nde yer aldık. İskenderun Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen ve
sponsor olduğumuz bebek seti projesi Kaymakamlık Sosyal markette devam etmektedir. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine sponsor olunmuştur. 6 İlçe kaymakamlıklarımızın
Sosyal vakıfları vasıtasıyla ve üyelerimizin tespit ettiği ihtiyaç
sahibi ailelere yaklaşık 7500’ün üzerinde Ramazan erzak
paketi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Belirli kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 2 yılda yaklaşık
250000 TL burs yardımlarımız gerçekleştirilmiştir ve devam
etmektedir. Bölge sanayici ve iş adamlarını, bürokratlarını ve
ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirerek Ramazan ayı ruhunu
doyasıya yaşatmaya çalıştığımız iftar programları gerçekleştirdik. 14 Şubat 2014 tarihinde MÜSİAD genel merkez yönetimi ile beraber Suriyeli mültecilere gıda ve yiyecek yardımı
gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.
Bundan Sonrada Aynı Heyecanla Yolumuza Devam Edeceğiz
Tüm bu çalışmalar ışığında MÜSİAD Genel merkezi yönetiminin derneğe duyduğu güvenle, Şube Yönetim Kurulu ve
üyelerin destekleri ile aynı şevk ve heyecanla faaliyetlerine
bundan sonrada devam edeceğine inancının tam olduğunu kaydeden Başkan Tosyalı, konuşmasını Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın MÜSİAD’a bakış açısı tanımlamalarını dile getirerek bitirdi; “ ‘MÜSİAD için İnsan, Önce müşteri, önce tüketici, önce çalışan değil. MÜSİAD için insan
önce insandır, eşrefi mahlûkattır, yaratılmışların en şerefli-
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sidir. MÜSİAD için Ülke, büyük bir fabrika, büyük bir mağaza, bir tüketim arenası değil, her şeyden önce şehitlerimizin
kanıyla sulanmış mübarek vatan toprağıdır. MÜSİAD için
millet, bir para kaynağı, bir ekmek kaynağı, bir iş gücü yığını
değil, Tarihin ve ecdadın şanlı mirasını omuzlarında taşıyan,
kader birliği yapan, aynı ufka bakan kardeşler topluluğudur.
MÜSİAD’ı Türkiye için değerli kılan işte ekonomiye, iktisada
böyle farklı bir nazarla bakıyor olmasıdır.”
Başkan Tosyalı Sayesinde MÜSİAD
En Etkin Dernek Haline Gelmiştir
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı’nın ardından konuşan İstanbul Hataylı İş Adamları Derneği Başkanı
İbrahim Güder, Hatay’da MÜSİAD’ı kurma çalışmalarını
severek kabul eden M. Fatih Tosyalı’nın o günden bu güne
kadar büyük bir özveri ve fedakârca çalıştığını ifade etti.
Güder, Başkan Tosyalı’nın MÜSİAD Hatay Şubesi’ni Türkiye’de en etkin ve faal bir noktaya taşıdığını kaydederek, bu
üstün başarısından dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından genel kurulun son bölümünde ise,
MÜSİAD Hatay Şubesi’ne yeni katılan üyelere, MÜSİAD
Hatay şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, İstanbul Hataylı İş
Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güder ve yönetim kurulu üyeleri tarafından rozetleri takıldı.
MÜSİAD Hatay Şubesi Yönetimi şu isimlerden oluşuyor;
M. Fatih Tosyalı, Suhat Korkmaz, Yaşar Niziplioğlu, Ali Özyurt, Şerif Tosyalı, Abdullah Bozatlı, Nuri Günal, Mehmet
Ali Dokuzoğlu, Atıf Ceritbinmez, Abdullah İnan.

“TEKNOLOJİK
ÜRÜNLERE
YÖNELMELİYİZ”

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığı'nın işbirliği ile düzenlenen Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi OSB'leri Bilgilendirme
Toplantısı İskenderun'da yapıldı.
OSBÜK Başkanı Nakıboğlu, "İlk ikisini Marmara ve Ege
Bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımız gayesi
icraatı yapanlarla, denetim yetkisini kullananları bir araya
getirerek, mevzuata uygun OSB yönetimi için dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirmektir" dedi.
Nakıboğlu büyümenin motorunun imalat sanayisi olduğunu belirterek, "2023 hedefleri geleneksel büyüme anlayışı
veya bugünkü verimlik düzeyi ile kesinlikle yakalanamaz.
Sanayiciler olarak artık katma değeri yüksek yatırımlara ve
teknolojik ürünlere yönelmeliyiz" dedi
.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal ise konuşmasında, "OSBÜK ile yapmış
olduğumuz işbirliği ile yapılan toplantılar sayesinde sanayicilerimizin sorunlarını birebir görerek tespit ediyoruz. 280
OSB'mizde yaşanılan sorunları yakinen görerek OSBÜK ile
birlikte çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik
ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Barış Morgül
ve Müfettişler Faruk Düzcan, Cemal Temiz, Oktay Altın
ve Nurullah Demirkıran mevzuat gereği; OSB Denetimlerinde sıklıkla sorulan sorular, imar ve yapılaşma, elektrik
piyasasına kadar OSB yöneticilerinin uygulamalarda dikkat etmesi gereken her türlü ayrıntı hakkında bilgi verdi.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı sonunda OSBÜK
Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Rehberlik ve
Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Kibar Altunal'a ve Müfettişlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya; Hatay
Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İskenderun Kaymakamı H.
Hasan Özyiğit, İskenderun OSB Başkanı M. Fatih Tosyalı,
OSB ve OSBÜK yöneticileri katıldı.
Tosyalı Holding

43 ←

HABERLER

HABERLER

OSB’ler Türkiye’nin
Atardamarıdır

ölgenin hızla büyüyen, gelişen ve ekonomiye sağladığı katkılarıyla dikkatleri çeken Osmaniye Organize
Sanayi Bölgesi, düzenlediği 2. Geleneksel Ekonomi
Zirvesi’nde akademisyen ve sanayicileri bir araya getirdi.

B

Yoğun katılımla gerçekleşen Ekonomi Zirvesi,öncesi okunan İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 94.
Yıldönümü ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle daha büyük bir anlam ve önemle okundu.

Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Aralot’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Dünya Gazetesi Yazarı Kenan
Mortan, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. İlter Turan’ın
konuşmacı olarak katıldığı Ekonomi Zirvesi’nde Osmaniye
Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Al, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Osmaniye
OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Şerif Tosyalı, Osmaniye
OSB yönetim kurulu üyeleri, sanayici ve iş adamları hazır
bulundu.

Osmaniye OSB Olarak Ülke Ekonomisi İçin
Canla Başla Çalışıyor
2. Geleneksel Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Şerif
Tosyalı, Osmaniye kentinin hızla büyüyen ve gelişen bir
şehir olduğuna dikkat çekti. OSB ve sanayiciler olarak
üzerlerine düşen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiklerini belirten Tosyalı, “ Osmaniye OSB, her geçen gün hem
bölge ekonomisine, hem de ülke ekonomisine büyük katma değer sağlıyor.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi
tarafından bu yıl 2.si gerçekleştirilen
Ekonomi Zirvesi’nde,
ekonomi doktorları
Kenan Mortan, Prof. Dr. Kerem Alkin ve
İlter Turan, Türkiye ve dünyanın ekonomi
anlamındaki geleceğine ışık tutarken,
OSB’lerin öneminden bahsettiler
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ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz var
gücümüzle çalışıyoruz. Daha büyük Türkiye ve daha büyük
ekonomi için el birliği içinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Osmaniye 2. Geleneksel OSB Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl
daha kapsamlı hale getireceklerini kaydeden Tosyalı, Türkiye’nin sanayi şehri olma yolunda ilerleyen Osmaniye’de
bu tür etkinliklerin büyük anlam taşıdığını söyledi.
Yatırımlarımızı Artırıyor, Yeni Yatırımcıları
Osmaniye’ye Getirmeye Çalışıyoruz
Toplantı öncesinde zirveye davet edilen konuklara Osmaniye sanayisini yerinde görme ve inceleme fırsatı sağlandığını ve bu tür toplantıların artık Osmaniye için rutin olması
gerektiğine inandığını vurgulayan Başkanvekili Şerif Tosyalı, yeni yatırımların ve yeni yatırımcıların önemine vurgu
yaparak, "Osmaniye sanayisi artık ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Ancak Osmaniye’nin sanayi alanında
yakalamış olduğu çıkış ve büyüme istikrarı tam anlamıyla
bilinmiyor. Bizler bir taraftan Osmaniye’deki yatırımlarımızı
artırırken, bir taraftan da yeni yatırımlar ve yatırımcıları buraya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarımızla sanayicilerimizi yatırım yapmaya davet
ediyoruz. Osmaniye bölgesi olarak cazibe merkezi olmak
amacındayız. İstihdam ve yatırım konularını büyük bir hassasiyetle önemsiyoruz. Buradaki tüm sanayiciler olarak

Zirvede konuşan Dünya Gazetesi Yazarı İlter Turan, dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara bakış konulu
sunumu yaptı. Turan konuşmasında,” Dünya soğuk savaş
sonrasında, ülkeler yurttaşlarına ekonomik olarak daha
özgürlükçü politikalarla refah seviyelerini arrtırma yolula
gitmiştir” dedi.

ABD’de Yaşanan Sıkıntılar Direk Olarak Dünyaya Yansıyor
Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Prof. Dr. Emre Alkin ise, Türkiye
ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değindi. Prof Dr.
Alkin, “Ekonomi çeşitli dönemlerde farklılıklar göstermektedir.
Petrol fiyatlarında ve dolar da yaşanan gelişmeler bir çok ülkede
sıkıntı yaşatmakatadır. Amerika gibi ülkelerde yaşanan sıkıntılar
tüm dünyaya direk olarak yansımaktadır. ABD Enerji politikasını
Irak savaşı sonrası ithalata dayandırırken, bu gün aynı ABD kaya
gazı ve petrol üretimi ihraç eden ülkeler konumuna gelmiştir.
Türkiye’de 2007-2008 yıllarında yaşanan %8 büyüme oranı, bugün %’lere düşmüş ise bu Türkiye’nin yavaşlamasından değil,
dünya ekonomisindeki gelişmelerde etkilemiştir. Dolarda yaşanan sıçramının ise ABD merkez bankasından gelecek açıklamalar ile durulacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
OSB Kanununda Yapılacak Değişiklikler
Büyük Önem Arz Etmektedir
Zirvede son olarak söz verilen Dünya Gazetesi Yazarı Kenan
Mortan, Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin durumlarını
masaya yatırdı ve yaptığı tespitleri konuklarla paylaştı. Mortal
Türkiye’de ilk Organize Sanayi Bölgesi’nin 1962 yılında Bursa’da
kurulduğunu, ancak OSB kanununun 2000 yılında hayata geçirildiğini ifade ederek, “Türkiye’de sadece 3 ilimizde OSB bulunmamamktadır. Küçük bir oranlama yaparsak her ilimize 3 adet OSB
düşmesine rağmen, Devletin rakamlarıyla uu OSB’lerin çalışırlık
durumu sadece %’66 dır. Yani nedeyse yarıya yakını çalışmamaktadır. Bu alanların sağlıklı bir biçimde çalıştırılaması ve yatımcıya cazip hale getirilmesi için OSB kanununda en kısa zamanda
değişiklikler yapılmalıdır. Bununla birlikte önümüzde bir Eskişehir modeli bulunmakdadır. Orada Tekno Parklar, Meslek Yüksek
Okulları gibi destekleyici unsurar bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Sunumların ardından konuşmacılara Osmaniye Valisi ve Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Al tarafından günün
anısına plaket takdim edildi. 2. Geleneksel Ekonomi Zirvesi, konukların katıldığı akşam yemeğ ile son buldu.
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ŞERİF TOSYALI
YÜKSEK LİSANSA DEVAM

İ

lkokul, ortaokul ve lise eğitimimi İskenderun'un tek özel
koleji olan lkem Koleji'nde tamamladım. ABD'de Washington DC'de bulunan The George Washington Üniversitesi Ekonomi bölümünü tamamlayarak ülkeme dönüş yaptım.
Şirketteki sorumluluk alanımın Osmaniye şehrinde olması
sebebiyle Osmaniye'de bulunan Korkut Ata Üniversitesinde
işletme yüksek lisansımı tamamlıyorum.

Geleceğin
Sanayisini Kuruyoruz

ajansâlâ

312 447 4825

Yurtdışı Israrı
Sanayici bir ailenin ferdi olmak beraberinde bulunduğumuz
alanlara yönelik eğitim almamızda etkili oldu. Bu sanayiciliğin yanında global bir çelik üreticisi olmamız ve ciddi ihracatçı bir organizasyonun parçası olmam yabancı dili olmazsa olmazların başında getirdi. Bu sebeple lise döneminin
başlamasıyla beraber hem hocalarım hem ailem yurtdışında
okumam konusunda ısrarcı oldu. Tabii benim de yurtdışındaki okullara yönelik araştırmalarım ortaokul döneminde
başlamıştı.
Aile Etkiliydi
Ailem okul seçimimde ciddi rol oynadı. Babamın ve annemin
vizyonu ve iyi bir eğitim almam konusundaki kararlılıkları beni
o dönem ciddi baskı altında bıraktı. Çok şükür aldığım eğitimin ve yurtdışında edindiğim tecrübenin bugün faydalanın
fazlasıyla görüyorum. İlk zamanlar evden ayrılmak, yeni bir
kültürün parçası olmak çok zor geldi. Bugün gelinen noktada iyi ki onları dinlemiş ve bu tecrübeyi yaşamışım diyorum.
Tosyalı Holding
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skenderun Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Genel Kurulu yapıldı. Bakanlık Temsilcisi Hilmi Adnan Yüksel’inde hazır bulunduğu Genel Kurul, Organize Sanayi
Bölgesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. OSB Başkanı
Fatih Tosyalıve M. Fatih Keseroğlu, Osman Gözükara, Sedat Uysal, Mustafa Kahraman’dan oluşan mevcut yönetim,
güven tazeleyerek yeni dönemde çalışmalara kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Denetim Kurulu şu isimlerden
oluştu; Denetim Kurulu asil üyeliklerine; Abit Erol, Mustafa
Menteşoğlu, Yedek Üyeliklerine ise, Faruk Sipahioğlu, Feridun Yılmaz, ayrcı, OSB Üst Kuruluşu Asil üyeliğine ise, M.
Fatih Tosyalı, OSB Üst Kuruluşu yedek üyeliğine ise, M. Fatih Keseroğlu getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seçimde, Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporları
onaylandı. Dilek ve temenniler ile sona eren Genel Kurul’un
Divan Başkanlığını Mustafa Alper Menteşoğlu, Divan üyeliklerini ise, Behzat Aşgın, Mustafa Tosyalı yaptı.

OSB’de Çalışmalarımız Sürüyor
Genel kurulda OSB’nin yaptığı faaliyetler hakkında üyeleri slayt eşliğinde bilgilendiren OSB Başkanı Fatih Tosyalı;
“OSB’de arıtma, enerji, altyapı vb. çalışmalarını OSB’ye
yakışır biçimde hayata geçirdiklerini anlattı. OSB Başkanı
Fatih Tosyalı son olarak, OSB, Müdürlük binasının tadilat
ve dekorasyonunun tamamlanarak modern bir yapıya kavuşturulduğunu, 125 kişilik mescit yapıldığını, Payas-Sarıseki havai enerji nakil hattının yer altına alındığını, Kelle
Deresi’nde taşkınları önlemek için dala büyük ölçüde yeni
menfez inşa ettiklerini belirtti.

OSB’de
YÖNETİM DEĞİŞMEDİ!

İskenderun OSB Başkanı
Fatih Tosyalı ve mevcut yönetim
güven tazeledi
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osyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunuve bununda
bir avantaj olduğunu belirterek, Türk insanının başarısı, Türk ekonomisinin güçlenmesi ve ülkemizde oluşturulan fırsatlar ile başarıya ulaştıklarını söyledi.
Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Genç Müsiad Hatay Şubesi ve Özçeller Group işbirliği ile düzenlenen
Uluslar arası Yönetim ve Türkiye’de Değişim konulu panelde, Türkiye’nin ‘Geleceği ve Tosyalı Holding’ hakkında
katımılcılara geniş ve detaylı bilgiler verdi. Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Yeşiloba Yerleşkesi konferans
salonunda düzenlenen ve Tosyalı Holding İcra Kurulu
Üyesi Şerif Tosyalı’nın panelist olarak yer aldığı etkinliğe,
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy, MÜSİAD Adana Şube
Başkanı Suat Yahşi, Genç MÜSİAD Hatay Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Arslan, dernek temsilcileri, üniversite personeli ve öğrenciler katılım gösterdi.

DOĞRU KOLTUKLARDA
DOĞRU KİŞİLER OLMALI
Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi
Şerif Tosyalı, Genç MÜSİAD Hatay
Şubesi tarafından Adana Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen
Uluslararası Yönetim ve Türkiye’de
Değişim konulu panelde
anlamlı konuştu.
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Başarının Sırrı Doğru Strateji,
Çalışmak ve İnanmak
Geniş katılımın olduğu panelde konuşan Tosyalı Holding
İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı yaptığı sunumda, holding
olarak yapılan çalışmalar, üretim ve sosyal sorumluluk
projeleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Tosyalı, bunun önemli bir
avantaj olduğunu, Türk insanının başarısı, Türk ekonomisinin güçlenmesi ve ülkemizde oluşturulan fırsatlar ile
başarıya ulaştıklarını beli rtti. Öğrencilere ve iş hayatına
yeni atılacak girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Şerif
Tosyalı, başarının sırrının doğru strateji, çok çalışmak ve
inanmak olduğunu söyledi. Tosyalı, “Müşteri odaklı çalışmak, farklılık oluşturmak, alternatiflerinizden üstün olmak
için çalışmalısınız. Farklılaşma, yenilikçilik ile olur. Müşteriye önce en kaliteli, daha sonra en ucuz ve en hızlı ürünü
sunmalısınız. Çalışanlarınızı dinlemeli, fikirlerine değer
vermelisiniz. Doğru kişiler doğru koltuklarda oturmalı.
Yabancı dil artık bir zorunluluk. Becerilerinizi ve sevdiğiniz işi birleştirerek hem mutlu hem de başarılı olursunuz.
Bilişim altyapınızı sağlam kurmalı, yeni teknolojileri doğru
kullanmalısınız. Çevrenizi genişletin ve networking, yani
kişiden kişiye bilgi aktarımı kavramı doğrultusunda çalışın. Ülkemizde başarılı bir ekonomi, genç nüfus ve rekabetçi bir iş ortamı var. Bunları en iyi şekilde değerlendirin”
şeklinde konuştu. Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif
Tosyalı, sunumun ardından merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.
Sanayi Kuruluşları ile İç İçe Çalışıyoruz
Panede konuşan Adana BTÜ Rektörü Prof Dr. Adem Ersoy,
Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr.
Ersoy, “Ülkemiz, nicelik açısından yeterliliğe sahip olmasına rağmen nitelik olarak eksiklerimiz var. Teorik bilgileri
sanayide harmanlayarak kaliteye gitmeliyiz. Biz, üniversite olarak sürekli sanayi kuruluşlarıyla iç içe çalışıyoruz. İki
yılda üniversite-sanayi işbirliği konusunda önemli adımlar
attık. Yeni bölüm açarken dahi ilgili sektörün sanayicileriyle
istişare içerisinde bulunuyoruz. Akademisyenlerimiz yurt
Tosyalı Holding

53 ←

HABERLER

dışı ihtisaslı ve sanayi deneyimli. Hem üniversitelerin sanayiciden hem de sanayicinin üniversitelerden öğrenecekleri
çok şey var.” şeklinde konuştu.
İşbirliğinin Yanında Gönül Birliği İçin Yola Çıktık
Panelde kısa bir konuşma gerçekleştiren Genç MÜSİAD
Hatay Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Arslan ise, derneğin
misyonu ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Arslan, “Genç
MÜSİAD, geleceğin erdemli iş adamlarını yetiştirmek ve
hayata hazırlamak maksadıyla kurulmuştur. İşbirliğinin yanında gönül birliğinin de oluşturulması amacıyla yola çıktık.
Sosyal ve ekonomik anlamda kalkınma için mücadele veren, geleneğine bağlı, geleceğe yön veren bir bakış açısı
oluşturmayı hedefliyoruz. Burada bu anı bizle paylaşan
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Panelin sonunda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy, Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi
Şerif Tosyalı’ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.
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NBC-e kanalında canlı yayınlanan, Melda Yücel’in
sunduğu “İş Dünyasından” programına konuk olarak katılan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, büyük oranda tedarikçi oldukları asrın projesi
TANAP’la ilgili süreci, ayrıca 2015 yılı büyüme beklentileri
ve yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.
Üretime Başladık
Melda Yücel’in TANAP temel atma töreniyle ilgili sorusuna
yanıt veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, “Asrın projesi TANAP, Türkiyemiz’e hayırlı olsun.
Muhteşem bir törendi. Bu tarihi proje sayesinde, Türkiye
enerji dağıtım merkezine dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azarbeycan’ın ısrarcılığı sayesinde, Türk çelik sektörünün gücü ortaya kondu. TANAP’ta sıkı bir eleme süresi
oldu. Bu sürecin sonunda üç Türk grubu arasında bölüşüm
yapıldı. Biz Tosçelik olarak, 1 milyon 200 bin tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 400 bin tonluk bölümünü tek
başımıza karşılıyoruz. Bizim açımızdan bu durum çok gurur
verici bir gelişme.. Ben bu projeyi zamanında tamamlayacağımızı belirtmek isterim. Mart ayı itibariyle boruları teslim etmeye başlıyoruz. Sahada çok sıkı çalışıyoruz” diye konuştu.

CNBC-e’de Canlı Yayın Konuğu Olan Fuat Tosyalı:

“TÜRKİYE’NİN
GLOBAL ÇELİK ÜRETİCİSİYİZ”
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı,
büyük oranda tedarikçi oldukları
asrın projesi TANAP’la ilgili süreci,
ayrıca 2015 yılı büyüme beklentileri ve
yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.
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Dolardaki Dalgalanmadan Etlilenmiyoruz
Melda Yücel’in “Dolar’daki dalgalanmalar yatırımlarınız açısından olumsuz bir etki yaşatıyor mu?” şeklindeki sorusuna da yanıt veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, “Biz Türkiye’nin global çelikçiyiz. Sanayide
yatırım yaparken Döviz kuruna göre hareket etmiyoruz, günübirlik değişimlere göre karar vermiyoruz. Bizler üretime
dayalı çalışıyoruz. Her ne kadar TANAP dolarla planlanan
bir proje olsa bile, dalgalanmalar bizi çok etkilemiyor. Başka ülkelerde diğer döviz kurlarıyla çalıştığımız için, bunlar
birbirini karşılıyor, etkiyi düşürüyor. Bu sebeple sarsıcı bir
maliyet yaşamıyoruz. Fakat bu süreçte günübirlik program
yapanlar doğal olarak etkileniyor” görüşlerine yer verdi.

Üç Kıtada Yatırımlarımız Var
Biz bir işi kafamıza koyduk mu, sonuna kadar gidiyoruz’
diyen Fuat Tosyalı, “Üç kıtada yatırımımız var. Oralarda
bambaşka marketler, kültürler yaşıyoruz. O pazarlar kendine has özel pazarlardan oluşuyor. Biz kendi iş yapma kültürümüzü, o yörenin dinamikleriyle birleştiriyoruz. Örneğin
Afrika yatırıma aç bir ülke.. Nasıl burada yatırım yapılmaz
ki? Biz bu fırsatları değerlendiriyoruz, çeşitlendirmeler yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Fason Üretimden Çıkmalıyız
‘Türk çelik sanayicisi ihracatını artırması gerekiyor’ diyen Fuat Tosyalı, “Fason üretim anlayışından çıkmalıyız.
Hammaddeden üretime gelen yatırımlara odaklanmalıyız.
Bundan sonraki sıçramalar, biraz daha hammadeden son
üretime giden yatırımlar olmalı. Bunun için Dünya’nın her
yerinde pazarı geliştirmeniz gerekiyor. Başka ülkedeki rakiplerimizin atacağı adımları görmeliyiz” dedi.
Teksas’a Kayagazı Sondaj Borusu Gönderiyoruz
Tosyalı, Amerika’ya ihracatı yapılan kayagazı sondaj boruları hakkında ise, “Kayagazı sondajında kullanılan borulardan tutun, pek çok boru türünde ABD`ye yoğun ihracatımız var. Kaya gazı borularının hem çeliği hem de üretim
teknolojisi çok özel. Ve biz bunun için dünyadaki en ileri
teknolojileri içeren bir yatırım yaptık. Şu anda o hatlardaki
bütün üretimimiz kaya gazı araması ve üretimi yapan ülkelere yönelik ihracata çalışıyor. Osmaniye’den Teksas’a
Kayagazı sondaj borusu gönderiyoruz. Türk çelik üreticisi,
Türkiye ihtiyacının iki üç katı üretim yapma becerisini sahip. Tüm segmentlerde kendisini geliştirdi. Biliyorsunuz ki,
Dünyanın en ciddi ekonomik krizinde Türkiye’nin ilk yassı
çelik yatırımını yaptık. Bu bizim elimizi güçlendirdi. Hiç ara
kesmeden, sürdürebilir rekabetçiliğe, yatırımlara yöneliyoruz” diye konuştu.

Cari Açığın Azalmasına Katkıda Bulunuyoruz
Japonlarla ortak yürütülen Osmaniye
OSB’deki Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş. yatırımına da değinen Tosyalı, “Burada yüksek
teknolojiye dayalı ve Dünya’da ilk defa
uygulanacak estrümanlar denenecek.
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. Yeni yatırımla
birlikte, elektronik ve elektrik endüstrisi
için alternatif ve rekabetçi ürünler ortaya
koyacağız. Özellike 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” dedi.
Tosyalı Holding
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GLOBAL ÇELİK
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“ÇELİKHANE”
Çelikhane Proses aşamaları sırasıyla; Hurda Hazırlama,
Elektrik Ark Ocağı, Pota Ocağı, Kütük ve Slab Döküm Makinelerinden meydana gelmektedir. Üretim özet olarak, çelik
hurdasından Sıvı Çelik elde edilmesi; Sıvı Çeliğin, Haddehanelerde kullanılabilecek ebat ve boylarda Kütük veya Slab
ara mamulleri haline dönüştürülmesi yoluyla yapılmaktadır.
Tesisin kapasitesi 2.000.000 ton/yıl’dır.
Tosyalı Holding, uluslararası kriterlere uygun olarak yurt içi
ve yurt dışından hurda alımı gerçekleştirmektedir. Fabrika
girişinde radyasyon ölçüm testine tabi tutulan hurdalar;
birçok denetimden, eleme ve aktarım işleminden geçirilip
niteliklerine ve kalitelerine göre sınıflandırılarak Hurda Holü
içerisinde istiflenir ve böylelikle geri dönüşümün ilk adımları gerçekleşmiş olur.
Öncelikli olarak, Hurda Hazırlama Mühendisleri tarafından,
üretilecek çeliğin kalitesine uygun olan hurda reçetesi belirlenir. Hurda Holünde bulunan, her biri 20 ton kapasiteye
sahip 6 adet tavan vinci vasıtasıyla, hurdalar şarj sepetine
doldurulur. Şarj sepetleri, raylı taşıma sistemi aracılığıyla döküm holüne sevk edilir. Hurdalar, döküm holünde
bulunan, 220 ton taşıma kapasiteli Şarj Vinci vasıtasıyla,
ergitme işleminin gerçekleştiği Elektrik Ark Ocağına şarj
edilir. Elektrik Ark Ocağı 170 ton/döküm kapasitesine sahip olup 156 MVA trafo gücüne sahiptir. Elektrik Ark Ocağında, elektrik enerjisi ve kimyasal enerji ile ergitme işlemi
yapılmaktadır. Aynı zamanda, elektrik tüketimini düşürmek
ve hurdanın eritilmesi aşamasında gerekli kimyasal reaksiyonları sağlamak amacıyla kimyasal enerji girdisi olarak
oksijen ve doğalgaz da kullanılmaktadır. Şarj alma esnasında açılan Elektrik Ark Ocağının kapağı, şarj vinci ile şarj
verildikten sonra kapatılarak, Uzman operatör denetimi ile
ergitme işlemi başlatılır.
Elektrik Ark Ocağında 250 t/saat hızda, günlük 35 döküm,
6000 ton sıvı çelik üretimi yapılabilmektedir. Çelikhane içerisinde kullanılan tüm sistemler, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ileri teknolojiye sahiptir. Aynı zamanda, tesislerimiz
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Halil İbrahim Parlak
Çelikhane Müdürü
çevreye duyarlı bir geri dönüşüm tesis olduğundan; 2.875.000
m3/saat kapasiteli Toz Toplama Ünitesi kuruludur. Elektrik
Ark Ocağında, ergitme işlemi bittikten sonra elde edilen sıvı
çelik ateşe mukavim tuğlalarla örülü pota içerisine dökülür.
Ergimiş sıvı çelik Pota Ocağına getirilir. Pota Ocağının
görevi istenilen kaliteye uygun olarak sıvı çeliğinin alaşımlandırılması, çelik temizliği-rafinasyonunun sağlanması ve
Döküm Makinelerine uygun çelik sıcaklığının ayarlanmasıdır. Pota Ocağı trafo kapasitesi 24 MVA’dır. Çelikhane
bünyesinde, 25 farklı kalite kütük ve 40’ a yakın slab kalitesi üretilebilmektedir. Pota ocağında Al-öldürülmüş ve Si-öldürülmüş kaliteler üretilmektedir. İstenilen kimyasal özelik
ve sıcaklığa ulaşan sıvı çelik ara mamul haline getirilmek
üzere, 260 ton kapasiteli döküm vinci tarafından sürekli
döküm platformunda bulunan taretlere koyulur.

Slab Döküm Tesisi
Yassı mamul üretimini geçekleştiren tesisimiz holding bünyesinde bulunan Sıcak Sac Haddehanesi tesislerinin hammadde ihtiyacını karşılamaktadır.
Tesis özellikleri aşağıda belirtilmiştir;
Kuruluş

2009

Yol Sayısı

2

Çelikhane içerisinde yassı çelik üretimine Slab Sürekli Döküm Tesisi, Uzun üretimine yönelikte Kütük Sürekli Döküm
Tesisi bulunmaktadır.

Radius

7000 mm

Üretim Kapasitesi

235 ton/saat

Tandiş Kapasitesi

35 ton

Kütük Döküm Tesisi;
Uzun mamul üretimini geçekleştiren tesisimiz holding bünyesinde bulunan Tosyalı Demir Çelik, Kangal ve İnşaat
Demiri tesislerinin öncelikli hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca ihtiyaca göre gerek Cezayir tesislerimizin
gerekse de piyasanın kütük ihtiyacını da karşılamaktadır.
Tesis özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

Üretilen Ebatlar

515x190 mm (min.) - 1015x190 mm (mak.)

Slab kesme sistemi

Gazlı Kesme Sistemi

Üretilen Boylar

4,8-10 metre

Metalurjik Boy

24,5 metre

Üretilen Kaliteler

St37, St 44, St 52 ve Yapı Çelikleri
(Al – Öldürülmüş)

Kuruluş

2009

Yol Sayısı

6

Radius

9000 mm

Üretim Kapasitesi

225 ton/saat

Tandiş Kapasitesi

35 ton

Üretilen Ebatlar

130x130, 150x150, 160x160

Kütük kesme sistemi

Gazlı Kesme Sistemi

Üretilen Boylar

6-13 metre

Proses

Açık Döküm - Kapalı Döküm

Metalurjik Boy

32,5 metre

Üretilen Kaliteler

St 37, St 44, St 52 ve Yapı Çelikleri

Tosyalı Holding
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DURMAK YOK!
HAYRA DEVAM

T
Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı,
büyük oranda tedarikçi
oldukları asrın projesi
TANAP’la ilgili süreci,
ayrıca 2015 yılı
büyüme beklentileri ve
yatırımlarına ilişkin
bilgi verdi.
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osyalı Holding tarafından Reyhanlı’da yapımına
başlanacak olan Erol Ayhan Tosyalı Öğrenci Yurdu
ve Spor Salonu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Reyhanlı halkının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan
Kız Öğrenci Yurdu ve Spor Salonu, mimari yapısı bakımından Selçuklu mimarisi esas alınarak projelendirildi.
Törende konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, “Büyük önem verdiğimiz bu projelerimiz sayısını şaşıracağımız kadar çok oldu” dedi.
2013 yılında düzenlenen protokol ile Reyhanlı halkına kazandırılacak olan Erol Ayhan Tosyalı Kız Öğrenci Yurdu ve
Spor Salonu’nun temel atma törenine; AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Hatay Valisi
Ercan Topaca, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler, Tosyalı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun
Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Antakya Belediye Başkanı
İsmail Kimyeci, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tosyalı,

Ayhan Tosyalı, Tosyalı ailesinin büyüğü Hacı Pervin Tosyalı, Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Rahim Er, daire müdürleri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davetliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim
Müdürü Kemal Karahan, kız öğrenci yurdu ve spor salonunun teknik ve fiziki yapıları ile ilgili bilgiler verdi. Daha
sonra konuşma kürsüsüne gelen Reyhanlı Kaymakamı Dr.
Yusuf Güler ise, Reyhanlı’nın günden güne büyüdüğünü
ifade etti. Tosyalı ailesinin Reyhanlı’ya böylesi bir yurdu ve
spor salonunu kazandıracak olmasından dolayı çok mutlu
olduğunu belirten Kaymakam Güler, Reyhanlı halkı adına
Tosyalı ailesine teşekkür ederek, ülkemize ve bölgemize
hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Temel atma töreninde konuşan Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Holding olarak olmazsa olmazlarımızdan biri sosyal sorumluluk projelerimizdir” dedi.
Hem dünyevi hem de uhrevi eserler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Tosyalı Holding
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Başkanı Fuat Tosyalı, “Geçtiğimiz hafta Başbakanımızın da
katıldığı törenle Osmaniye’de ülkemize kazandıracağımız bir
tesisimizin daha temelini attık. Şimdi ise Reyhanlı’da bölge
halkımıza kazandıracağımız Kız Öğrenci Yurdumuz ve Spor
Salonu’nun temelini atıyoruz. Bu eserimizin hemen yanı başında Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci
yurdunu da eğitime kazandıracağız. Temelini atacağımız
Erol Ayhan Tosyalı Kız Öğrenci Yurdu ve Spor Salonumuzu
da en güzel şekilde inşaa edip, inşallah önümüzdeki Eylül
ayında eğitim ve öğretime açacağız. Bizler bölgemizden
kazandığımıza yine bölgemize harcıyoruz. Sayın valim bu
projelerimizin öncülüğünü sizler yapıyorsunuz. Kız yurdumuz ve spor salonumuzun ülkemize ve bölgemize hayırlar
getirmesini temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise konuşmasında, gelişen ve büyüyen Türkiye’de kaliteli eğitimin her
geçen gün arttığını belirterek, Tosyalı Ailesi’ne ülkeye ve
bölgeye sunduğu katkılarndan ötürü teşekkür etti.
Törende son olarak konuşan Hatay Valisi Ercan Topaca ise,
Hatay’ın eğitim anlamında çok mesafe kat ettiğini söyledi.
Artık her şeyi devletimizden beklemenin yanlış olduğunu
savunan Vali Topaca, “Eğitim bir ülkenin kalkınması için
son derece önemlidir. Güçlü nesiller yetiştirmek istiyorsak,
gençlerimize yeterince önem ve değer vermeliyiz. Tosyalı
Holding bu bağlamda bölgemiz için bir şanstır. Fuat bey,
kardeşleri Ayhan ve Fatih bey ülkemizin kalkınması için
gece gündüz çalışıyorlar. Allah onların sayısını arttırsın. Ben
kendilerini yetiştiren anneleri Pervin Hanıma da huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. Kız öğrenci yurdumuz ve
spor salonumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

E. AYHAN TOSYALI KIZ ÖĞRENCİ YURDU VE
KAPALI SPOR SALONU HAKKINDA
TEKNİK BİLGİLER;
Her iki yapıda 7868 parsel üzerine yerleştirilmiş olup, Kız Yurdu bodrum kat + 4 kattan oluşmaktadır. Toplam
inşaat alanı 4.900 m²’dir. Kız Yurdu 150 kişilik yatakhanesi, 280 kişilik yemekhanesi, 6 adet çalışma ve etüd odaları
ile hizmet verecektir. Selçuklu mimarisinin hakim olduğu yapıda dış cephede yalıtım uygulaması da yapılacaktır.
Yine yurt alanı içerisinde öğrencilere hizmet verecek olan 2 adet voleybol, 2 adet basketbol sahaları, kamelya ve
çim alanlarda yer almaktadır. Kız Yurduna bitişik olarak oluşturulacak Kapalı Spor Salonu da 600 m² oturum alanına sahiptir. Bunun 430 m²’si spor alanı, 170 m²’si de 72 kişilik oturma bölümünün ve soyunma alanlarının olduğu
kısımlardan oluşmaktadır.

Yapılan konuşmaların ardından Erol Ayhan Tosyalı Kız Öğrenci Yurdu ve Spor Salonu’nun temeli atıldı.
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ve beraberlik içersin de olsunlar. Başarılı bir çalışma hayatı
iyi bir ekip çalışmasından geçer. Başarılı çalışma hayatı
hem kendimizi hem de firmamızı güçlendirir ve geliştirir.
Biz çalışanlar olarak hem kendimizin hem de TOSÇELİK’in
geleceği için ter dökeceğiz.

Yaşam İçin...

TOSÇELİK
Burhan DÖNMEZ
TOSÇELİK Yassı ve Yapısal Çelilk
Üretim Tesisleri

Melek Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1966 Karabük doğumluyum. Biri üniversite diğeri
lise öğrencisi geleceğe umutla bakan iki çocuk
annesiyim. Ev hanımıyım. Her zaman ailesini düşünen
Burhan Beyin eşiyim. Ev hanımı olmamdan dolayı günüm
ev işleriyle geçiyor. Kızımın eğitimiyle ilgileniyorum.
Hayat şartlarının ağır olması nedeniyle emekli olmasına
rağmen Burhan Bey Tosçelik’te çalışıyor. Bizlerden
daha fazla Tosçelik’te vakit geçiriyor. Eşim işine bağlı
sorumluluklarını bilen biri, işyerinde arkadaşlarıyla uyumlu
bir ortam oluşturmuş. Bende Tosçelik’in ailemize sağladığı
imkanlarla huzurluyum.

Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri çalışanlarından Burhan
Dönmez, Tosyalı Dergisi olarak sorduğumuz sorulara içtenlikle yanıt verdi.
Neşe içinde geçen sohbetimizi okuyanlarımız için derledik.

Sizi ve ailenizi tanıyabilir miyiz?
1959 Karabük doğumluyum. Emekli olana kadar Karabük’te çalıştım
ve ikamet ettim. Melek Hanımla evliyim. Atılay ve Gaye adında iki çocuğum
var. Atılay Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünde okuyor. Kızım
Gaye Osmaniye Merkez Anadolu lisesi 11 inci sınıf öğrencisidir. Dörtyol’da
ikamet etmekteyim.

Tosçelik’in gelecek yıllardaki yeri ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Tosçelik’in son on yılda gösterdiği ivmeye
bakarak; yurtdışında ve yurtiçinde devamlı yatırım yapıp,
bölgemizde ve ülkemizde saygın ve sayılı yerini almıştır.
Önümüzdeki yıllarda da dünyanın saygın ve sayılı firmaları
arasında yerini alacaktır.
‘YAŞAM İÇİN TOSÇELİK’ şiarıyla çıkılan bu yolda Allah’ın
izniyle ve biz çalışanların katkılarıyla, bölgemiz ve ülke
ekonomisine, huzuruna katkı sağlayarak dünya devleri
arasında yerini alacaktır.
Ne zamandan beri Tosçelik’te çalışıyorsunuz?

Burhan DÖNMEZ;
‘YAŞAM İÇİN TOSÇELİK’ şiarıyla
çıkılan bu yolda
Allah’ın izniyle ve
biz çalışanların katkılarıyla,
bölgemiz ve ülke ekonomisine,
huzuruna katkı sağlayarak
dünya devleri arasında
yerini alacaktır.
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2009’da Tosçelik ailesine katıldım. 6 yıldır Osmaniye Yassı ve Yapısal
Çelik Üretim Tesisleri’nde çalışıyorum. Mesleğimin belirli seviyesinde
olduğum için yöneticilerimizin bizlere duyduğu güven ve imkanlar sayesinde
iyi bir çalışma ortamı oluşturduk.
Tosçelik’in sizin hayatınızdaki yeri ve önemini anlatırmısınız?
Tosçelik; ailemden daha fazla zaman ayırdığım benim ikinci yuvam.
Burada çocuklarım yaşında genç ve dinamik bir kadroyla çalışıyorum.
Paylaştıkça çoğalan bilgi ve tecrübelerimi aktarıyorum. Gençlerin öğrenme
isteklerini gördükçe heyecanım ve isteğim daha da artarak çalışıyorum.
Hep beraber hem kendi geleceğimizi, hem de Tosçelik’in geleceğini garantiye
almak için ter döküyoruz. Böyle tesise yatırım yapıp bizlere güvenip teslim
eden patronlarımıza teşekkür ederim. Biz çalışanlarda bize olan güveni boşa
çıkarmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Kızımız Gaye’nin zamanı nasıl geçiyor? Tosyalı
dergisine neler söyleyecek?
Osmaniye Merkez Anadolu Lisesi 11 inci sınıf
öğrencisiyim. Günlerim okul-dershane- evdeki çalışma
odasından oluşan üçgen de geçmektedir. Gelecek
kaygımın olmaması için önce liseyi iyi bir derece ile bitirmek
istiyorum. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden
birinde Tıp-Diş Hekimliği veya Eczacılık okumak istiyorum.
Öncelikle bize bu imkanları sağlayan babama ve Tosyalı
ailesine teşekkür ederim.
TOSÇELİK’in sosyal sorumluluk bilinciyle bölgemizde
eğitim alanına, spor tesislerine ve diğer sosyal tesislere
yatırım yaparak ülkeye hizmetlerinden dolayı kutluyorum.
Gençler adına teşekkür ederim.
Oğlumuz Atılay üniversite eğitiminden dolayı aileden
uzakta ayrı yaşamakta olduğundan görüşlerini alamadık.
Babası aracılığıyla Tosçelik ailesine saygı ve sevgilerini
iletti.

Tosçelik ‘te çalışan biri olarak, yeni işe
başlayanlara tavsiyeleriniz ne olacak?
Tosçelik devamlı yurtdışında ve yurtiçinde fabrikalar
kurarak geleceğe yatırım yapıyor. Tabi ki bu yatırımlar
ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülke insanına huzur
ve refah getirmektedir. Yeni çalışma hayatına başlayan
arkadaşlara işlerine sahip çıkmalarını, gelecekleri
için çalışma hayatında her türlü zorluğun üstesinden
gelmek için çaba ve gayret göstermelerini, bu felsefe ile
çalışmalarını öğütlüyorum. Mesleklerinde başarılı bir usta
olmalarını diliyorum.
Son olarak Tosçelik ailesine neler söylemek
istersiniz?
Tosçelik’te çalışma hayatına devam etsinler. Çelik
sektörü zor ve meşakkatlidir. Sebat etsinler. Daima birlik
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Bunun dışında beslenmeye dikkat edilmelidir. Kahve,
çay, kola gibi içecekler stresi artırır. Bitki içecekleri, taze
meyve suları daha çok tercih edilmelidir. Hem enerji düzeyi
hem de strese karşı oluşacak tepkiler düzeltilir.
Kişilerle olan ilişkileri ve sosyal etkinlikleri geliştirmek de
stresi azaltmanıza büyük katkı sağlayacaktır. Karşıdaki
kişiyle tartışırken sorumluluğu ona yüklemek yerine kendi
üstüne almak daha olumludur. Farklı bir şeyler denemek
de kişiyi rahatlatan aktivitelerdir. Örneğin imaj yenileyerek,
konsere giderek, yürüyüş yaparak ortamın oluşturduğu
stresten uzaklaşmaya katkı sağlar.

• Nedensiz yere ağlamanız
• Sonuçlarını düşünmeden hareket etmeniz
• Dişlerinizi gıcırdatmanız
• Sigara, ilaç ya da alkol kullanımını artırmanız
• Kaza yapmaya eğilim göstermeniz

Stres Nedir?
Stres kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumu; kendisini rahatsız hissettiği bir ortamda organizmanın
verdiği tepkidir. Bu anlamda, günlük yaşamın bir parçası
sayılabilir. Vücut stresli halde her duruma aynı tepkiyi vermez. Yani güzel bir olayla da karşılaşsa, kötü bir olayla da
karşılaşsa her iki duruma da adaptasyon (uyum) göstermek zorundadır.
Stres zihnimizi ve fiziksel gücümüzü azaltabilir. Ancak
yaşadığınız stres her zaman zararlı değildir, hatta hafif derecedeki stres sizi harekete geçiren, enerji veren ve
kendinizi geliştirmenize yol açan bir etken olabilir. Ancak
stres düzeyiniz yüksek olduğunda verimliliğiniz düşebilir,
yaşamdan aldığınız zevk azalabilir ve çevrenizle olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir.
Stres zihnimizi ve fiziksel gücümüzü azaltabilir. Hayata
negatif yönüyle bakar, karamsar bir ruh hali alırız. Bu stresin
olumsuz tarafıdır. Olumlu stres ise, amaca ulaşırken kendi
potansiyelimizi yeterince kullanmamızı ve bu doyumu hissetmemizi sağlar. Bu yüzden kendimiz için yoğun ve uzun
olmamak koşuluyla bir miktar strese ihtiyacımız vardır.
Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış
etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz ama aslında bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir. Onları stresli
yapan, bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdir. İnsanlar
farklı olayları stresli olarak yorumlayabilir ve strese farklı
tepkiler gösterebilirler. Yani stres için belirleyici olan tek başına o dış etken değil, onunla kişi arasındaki etkileşimdir.
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Stresin Varlığı Nasıl Anlaşılır?
Stres yaşamakta olduğunuzu size gösteren belirtiler dört
grupta toplanabilir: duygusal, düşünsel, davranışsal ve bedensel. Bunlardan bir ya da birkaçını aynı anda yaşayabilirsiniz.
Duygusal Belirtiler:
• Endişe ya da sıkıntı hissetmeniz
• Korku duymanız ya da çabuk ürkmeniz
• Kendinizi değersiz, yetersiz, güvensiz ya da
terkedilmiş hissetmeniz
• Alınganlaşmanız ya da sinirli oluşunuz
• Çabuk utanmanız
Düşünsel Belirtiler:
• Özgüven eksikliği içinde olmanız
• Unutkanlık yaşamanız
• Karamsar düşünmeniz
• Gelecekle ilgili olumsuz kurgularınız
• Zihninizin sürekli bir şeylerle dolu olması
• Sürekli hayal kurmanız, dikkatinizi toplayamamanız
Davranışsal Belirtiler:
• Önceleri kolaylıkla verilebildiğiniz kararları almada
zorluk çekmeniz
• Kekelemeniz ya da diğer konuşma zorluğu yaşamanız
• Yüksek sesle gülmeniz ve sinirli bir ses tonuyla
konuşmanız

Bedensel Belirtiler:
• Ellerinizin ya da bedeninizin aşırı terlemesi
• Kalp atış ritminizin artışı
• Bedeninizin titremesi
• Sinirsel tiklerin ortaya çıkması ya da artması
• Boğaz ve ağız kuruluğu çekmeniz
• Kolayca yorulmanız
• Sık sık tuvalete çıkmanız
• Uyku (aşırı az ya da fazla) sorunu yaşamanız
• İshal, hazımsızlık ya da kusma gibi sindirim ve
boşaltım sorunu çekmeniz
• Mide sancısı ya da baş ağrınızın olması
• (Kadınlarda) Adet öncesi geriliminizin artışı
• Boynunuzda ve sırtınızın altında ağrı olması
• İştahınızı kaybetmeniz ya da aşırı iştah artışı
Stresle Nasıl Baş Edebilirsiniz?
Stresle başa çıkabilmenin en önemli yollarından birisi zamanı ele almaktır. Yani düzenli bir şekilde ‘her şeye’ vakit
ayırmak gerekir. Sadece ders, iş veya mecburi işler değil,
beslenme, çeşitli aktivite, eğlence, egzersiz gibi konulara
da vakit ayrılmalıdır.
Fiziksel bir aktivitede bulunmak, egzersiz yapmak, vücudun fizyolojik şartlarını düzene sokmaktadır. Kalp daha
rahat oksijen gönderir, bireyin zindeliği ve gücü artar. Stres
hormonlarından kurtulmak kolaylaşır. Bu egzersizlerin yanında gevşeme hareketleri yapılması bedenin rahat bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bunun için bir uzmandan
yardım almak en iyisidir.

Kişinin kendisi ya da bir başkası hakkında sürekli olumsuz düşünmesi durumu daha da kötüleştirir. Örneğin iş veya
okulda düşük bir performans gösteren bir kişi, bundan sonraki bütün olayların da böyle gerçekleşeceğini düşünmek
yerine, daha iyi olabilirim diye düşünmesi kendisine pozitif
olarak yansıyacaktır. Ayrıca bir problemi çözmek için bazı
metotlardan faydalanılabilir. Bunun için; stres neden oldu,
çözüm yolları nelerdir, sorunu sadece ben mi sorun olarak
görüyorum gibi sorularla problem kontrol altına alınabilir.
Birçok kişi stresten kurtulmak için başka yolları seçer.
Bunlar kesinlikle faydasızdır. Madde bağımlılığı, kontrolsüz
alışveriş yapma, aşırı tepki gösterme, her şeyi içine atmak,
içine kapanmak, aşırı yemek yemek strese karşı etkili olmayan yöntemlerdir. Bunlar tam aksine vücudun dengesini
daha da bozmaktadır.

Genellikle kişiler stres altındayken bir çözüm üretmek yerine, içinde bulundukları durumun ne kadar kötü olduğunu,
kolay kolay değişmeyeceğini düşünerek olayları zihinlerinde birçok kez canlandırır. Bu da onların kendini çaresiz ve
edilgin hissetmesine neden olur.
Düşüncelerimiz ve bir olayı nasıl yorumladığımız duygu
ve davranışlarımızı belirler. Çoğumuz bazı düşünce hataları
yaparız. Örneğin, bir olaya dayanarak genellemeler yaparız, karşımızdaki kişinin ne hissettiğini ve ne düşündüğünü
bildiğimize inanırız, mutluluğumuzun diğer kişilerin davranışlarına bağlı olduğunu düşünür ve onları değiştirmeye
çalışırız. Halbuki enerjimizi başkalarını değiştirmek için değil kendimizi değiştirmek için harcarsak daha kısa zamanda sonuca ulaşabiliriz.
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A, B, C, D, E ve K vitaminler ile esansiyel aminoasitleri
(insan vücudu tarafından sentezlenmeyen mutlaka gıdalarla alınması gereken amino asitler) içeriyor.

Mu

Sağlığınıza Kefil; KEFİR
Aslında sağlık açısından kefirin özellikleri saymakla
bitmez;
• Bağışıklık sisteminin güçlenmesine,
• Temel besin maddeleri olan protein ve şekerlerin sindirimine,
• Diyetteki yağların emilimini destekleyerek kolesterolü kontrol altında tutmaya,
• Yüksek kan basıncının düşmesine,
• İçerdiği mineral maddeler ve temel aminoasitlerin sinir sistemi üzerine sakinleştirici etkisiyle uyku
bozukluklarının giderilmesine,
• Yüksek oranda kalsiyum alımıyla osteoporoz
(kemik erimesi) riskini azaltmaya,
• Antibiyotik kullanımından sonra doğal yapısı bozulan bağırsak dengesinin düzeltilmesine,

İçerdiği canlı bakteri ve mayalardan dolayı probiyotik
(sağlık için yararlı olan mikroorganizmaları içeren gıdalar için kullanılıyor) özelliğe sahip.
Düzenli olarak tüketildiğinde, bu yararlı mikroorganizmalar bağışıklık sistemini aktive ederek, hastalık yapıcı
zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuzu korumayı
sağlıyorlar.

Görüldüğü üzere yüksek besin değeri ve sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle aslında bebeklik çağından
itibaren her yaşta tüketilmesi gerekirken Türkiye’deki tüketimi maalesef çok az.
Örneğin bir restorana veya bir büfeye gittiğinizde size
ne içeceksiniz diye sorarlar ve siz ”kefir“ yanıtını verdiğinizde çoğu garsonlar kefiri hiç duymamış gibi yüzünüze
bakarlar. Kolalı-gazlı içeceklerin satıldığı gibi buralarda
kefir satılmaz. Halbuki restoran, kafe, büfe ve kahvehanelerin yanı sıra Türk Hava Yolları da içecek alternatifleri
arasına kefiri koymalı.

DÜZENLİ İÇMENİN BİRÇOK FAYDASI VAR
• Sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisi uyku
•
•
•

•
•
•

Kefir bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra;
O halde sağlığınıza kefil olması için…
Kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, magnezyum
gibi mineral maddeler,
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KEFİR İÇİN…

Beyinden sonra en fazla siniri barındıran
bağırsaklar, ikinci beyin gibi etki gösterir. Bağırsaklarımızda 1,5-2 kilogram bakteri ve mantar
var. Sindirim sistemindeki mikroorganizmalar da faydalı ve zararlı diye iki gruba ayrılır. Faydalı mikroorganizmalara
'probiyotik mikroorganizmalar' denir.
Probiyotiklerin faaliyetleri karaciğerimiz kadar önemli etkiye sahiptir
ve yeterince tüketildiğinde bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaların bağırsak duvarına yapışma ve
yayılmasını engeller. Bağırsaktaki
sağlıklı mikroorganizmaların dengesinin bozulması birçok hastalığa yol
açar. Doğru beslenme şekliyle sindirim
kanalının sağlığı korunmalıdır. Bunun için
de probiyotikleri mutlaka yeterli miktarda tüketmeliyiz. Kefir, en etkili probiyotik bakteri içeren
besindir ve içindeki yararlı bakteriler bağırsak sisteminin güçlenmesinde mucizevi bir etki gösterir.

İÇTİKÇE GENÇLEŞİN

Ayrıca; İçerdiği selenyum ve E vitamini ile beraber
hücreler üzerinde antioksidan (zararlı bakterilere karşı)
özellik gösteriyor ve B grubu vitaminlerinin üretimine ve
emilimine katkı sağlıyor.

Kefir çok eski yıllardan beri Kuzey Kafkasya’da üretilen ve buradan dünyaya yayılan sindirimi kolay, serinletici, ekşi ve köpüklü bir süt ürünü.

PROBİYOTİKLERİN ÖNEMİ

Öyle bir besin düşünün ki sütten daha faydalı, yoğurttan
daha kaliteli olsun. Hem tok tutsun hem kilo aldırmasın,
hem de sağlık versin. Çocukluktan yaşlılığa, hamilelikten menopoza hayatımızın her evresinde hiç korkmadan tüketelim ve
tükettirelim. Tükettikçe de gençleşelim ve iyileşelim.

yardımcı oluyor.

Son yıllarda Türkiye’de fonksiyonel gıda pazarının gelişmesine paralel olarak, kefirin de üretimi artıyor. Önceleri sadece Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nde mayası üretilip satılan kefiri bugün;
sade, aromalı ve light olarak bazı firmalar ticari olarak
üretip marketlerde satıyorlar.
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•

bozuklukları, depresyon ve hiperaktivite rahatsızlıklarıyla mücadelede rol oynar.
Zekanın gelişimine etki eder.
Zihinsel dinginlik sağlar.
Başta üreme hormonları östrojen, progesteron, testosteron olmak üzere kortizon, insülin, tiroit, serotonin (mutluluk hormonu) ve adrenal hormonların
üzerine olumlu etkiler yapar.
Başta yoğurt ve kefir olmak üzere doğal birçok
besinde bulunan probiyotik bakteriler, bağışıklık
sistemini güçlendirir.
Sindirim sistemini mükemmel şekilde düzenler.
Sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin sayısını
artırır. Bu sayı ne kadar fazlalaşırsa bağışıklık sistemi o kadar güçleniyor, bağırsakta vitamin üretimi
artıyor, zararlı maddelerin kan dolaşımına geçme
ihtimali azalır.
Sağlıklı diyet için önemlidir, kilo almayı önler.

• Kronik yorgunluk sendromuna ve halsizliğe karşı
•

•

•

•
•

olumlu etkileri vardır.
Tümör oluşumunu engeller ya da var olanın ilerlemesini azaltır. Araştırmalara göre kefir, kanser
riskini yüzde 55 oranında azaltıyor. İlaçlarla beraber
kullanımda ise bu rakam yüzde 70'e çıkıyor.
Kemoterapi gören meme kanserli hastalarda,
kefirin kemoterapinin yan etkilerini azaltma durumu
incelenmiş ve bulantı, ishal, kusma ve ağrı gibi
bulgularda azalma görülmüştür.
Bileşimindeki mucize mineral selenyum, hücreler
üzerinde antioksidatif etki gösterir. Kansere karşı
çok önemli bir faktör olarak değerlendirilen selenyum, kalp hastalıklarını da önleyerek, yaşlanmayı
yavaşlatır.
Metabolizmanın sürekli yenilenmesini sağlar.
Mide ve pankreas gibi bazı organların salgılarını
artırarak, başta ülser olmak üzere sindirim rahatsızlıklarını iyileştirir.
Tosyalı Holding
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HABERLER
SAĞLIK

SAMAN NEZLESİ

HABERLER
SAĞLIK

BAHAR AYLARINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN

ALERJİK
RİNİT

NEDİR?
Sıcak yaz günlerinde "Bana bir şey olmaz" diyenleri ´yaz gribi´ pusuda bekliyor. Yaz aylarında havadaki ozon miktarının artması nedeniyle kişiyi tatilde yakalayan hastalıktan korunmanın yolları basit:
Bol su ve sıvı tüketin, güneşte fazla kalmayın!
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Bahar hala gelmese de göründü geldi gelecek bize de baharı
karşılamak düşüyor. Ama bahar mevsimsel bir geçiş olduğundan
kimi hastalıkları da otomatik olarak tetikliyor tıpkı bahar alerjilerini
olduğu gibi.
Çocukluktan itibaren kimi insanların hassasiyeti bu dönemde artıyor
ve alerjileri otomatik olarak başlıyor. Kimi insanlar Nisan ve Mayıs
ayında yumurta yiyemiyor zira vücutlarında kabarma başlıyor. Kimi
insanlarda ise hapşırıkların ardı arkası kesilmiyor. Burun akıntıları
başlıyor.
O zaman gelin şimdi bu hastalığa biraz daha yakından bakalım.
Nedir, ne yapmalı, nasıl korunmalı gibi.
Havada polenlerin dolaşması hastalığı tetikliyor.
Vücudumuzda alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olan maddelere “alerjen” denir. (polen, küf, toz, hayvan tüyü, akarlar v.b.)
Alerjenler hedef organlarda (burun ve gözlerde) bir takım biyokimyasal reaksiyonlara, salgılara neden olurlar bunlardan biri de histamindir. Histamin vücut sıvılarının damarlardan dokulara sızmasına neden olur. Bu da vücutta genel kaşıntı, gözlerde yaşarma,
kızarıklık, burunda tıkanıklık ve akıntı, akciğerde ise sekresyon artışı,
öksürük, hırıltı vb. neden olur.
Alerjik Rinit (saman nezlesi); alerjenlerin hava yolu ile burnun iç
kısmını döşeyen ve mukoza adı verilen dokuya yapışarak iltihapsız
yangıya (inflamasyon) neden olur. Alerjik rinit çoğunlukla ömür boyu
devam eden, fakat ileri yaşlarda şiddeti azalabilen bir hastalıktır.
Belirli mevsimlerde (en çok polenlerin uçuştuğu bahar aylarında)
ortaya çıkan tipine mevsimsel alerjik rinit adı verilir. 19. Yüzyılda
hastalık ilk olarak tanımlandığında yanlış bir isimlendirme ile “saman
nezlesi” denmiştir. Bunun nedeni polenlerin samanların üzerine
yapışması ve rüzgârla dağılmasıdır. Daha sonra hastalığın polenlerle ilgili olduğu belirlenmiştir. Polenler dışında ev tozu, hayvan tüyleri,
küf mantarları (“mold” lar), kimyasal maddeler, klor, deterjanlar ve
hava kirliliği alerji yapabilir. Alerjik rinitin tüm bir yıl boyunca süren
tipi vardır ve perenial rinit olarak adlandırılır.
Alerjik rinit ağır bir hastalık olmamasına rağmen kişiyi son derece
rahatsız edebilir; uykuyu, yemek yeme ve yaşam şeklini olumsuz etkiler; okul ve işgücü kaybına yol açar. Kent yaşamı alerjik
hastalıkların görülme oranını arttırmıştır. Bunda çevre kirliliğinin rol
oynadığı düşünülmektedir.
Tedavisi; Alerjen uyaranlarla temasın kesilmesi, İlaç tedavisi. Hiposensibilizasyon (aşı tedavisi)
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Hoş geldin
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ERW Mekanik
Bakım Personeli,
ı
Mesut Şekeroğlu’nun kız
Sema Nur
13 Ocak 2015
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28 Ocak 2015
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Hira Su
16 Mart 2015

ERW Galvaniz ve
Diş Açma personeli
Yakup Çoban’ın kızı
Züleyha
20 Ocak 2015

Tosyalı Demir Çelik
personeli,
Ali Kalabaz’ın oğlu
Mehmet
29 Ocak 2015
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Rüstem Sökm
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4 Şubat 2015

ERW Boy kesme
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Mehmet
10 Şubat 2015
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13 Şubat 2015
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r Can’ın oğlu
Ahmet Uğu
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Muhammed
12 Mart 2015

Mutluluklar
ERW Dilme personeli,
Hüseyin Çürük’ün oğlu
Egemen
17 Ocak 2015

ERW Boru
Üretim personeli
ı
Oğuzhan Cihangir’in kız
Elif
ak 2015
Oc
23

ERW Boru
Üretim personeli,
Mustafa Karaçam
’ın oğ
Yusuf
3 Şubat 2015

lu

lik
Tosyalı Demir Çe
personeli,
lu
Ömer Çaylı’nın oğ
as
Ar
et
m
Meh
7 Şubat 2015

ERW Dilme
personeli
ın kızı
Salih Kılınç’
a
d
Cey
9 Şubat 2015

ERW Off Line Boyama
personeli,
Serkan Kaya’nın oğlu

Tosyalı Demir Çelik
personeli,
İsmail Soyak’ın oğlu
Mustafa Can
3 Şubat 2015

ERW Dilme
personeli
Rüstem Sökmen’in kızı
Miray
4 Şubat 2015

Tosyalı Demir Çelik
personeli,
Mehmet Dostum’un oğlu
Mert
25 Şubat 2015

Tosyalı Demir Çelik
personeli
Mustafa Döner’in kızı
Rabiya İkra
28 Şubat 2015

Alper
21 Şubat 2015

a
ERW Tavlam
i,
el
n
perso
oğlu
uzarslan’nın
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Y
Ali
Çınar
6 Mart 2015

ERW Boru Üretim personeli,
Resul Kar ve eşi Sultan Kar
12 Şubat 2015

ERW Off Line Boyama
personeli,
Ayhan Kaya’nın oğlu
Yusuf
6 Mart 2015

ERW Dilme
personeli,
Mehmet Türkoğlu’nun oğlu
Abdullah
20 Mart 2015

Başsağlığı
ERW Off Line
Boyama personeli,
Serkan Kaya’nın annesi
Haliye Kaya
Ocak 2015

ERW Kalite Kontrol
personeli,
Ahmet Ergündüz’üb babası
Hayri Ergündüz
Ocak 2015

ERW Galvaniz ve
Diş Açma personeli,
Mustafa Küpeli’nin babası
Tevfik Küpeli
Şubat 2015

ERW Makine Bakım
personeli,
Özgür Çakal’ın babası
Ahmet Çakal
Şubat 2015

Tosyalı Demir Çelik
personeli,
Bestami Bastık ’ın babası
Osman Bastık
14 Mart 2015
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