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TOSYALI Holding Haber Dergisi 
basın ahlâk kurallarına 
uymayı taahhüt eder. 

Dergide yayımlanan yazıların 
ve fotoğrafların tamamı 

ya da bir kısmı 
TOSYALI Holding’in 

yazılı izni olmaksızın hiçbir 
şekilde kullanılamaz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turuna; Cezayir’e demir 
çelik sektöründe TOSYALI Algerie ile 2 milyar doların üzerinde yatırım 
yapan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Cezayir 
İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı.

Tosyalı Holding  19 ←
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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: Çok büyük 
yatırımlarınız var. Devlet olarak Tosyalı Ailesi’ne 
güveniyoruz. Sonuna kadar her desteği vermeye 
hazırız.” derken Fuat Tosyalı, “Buraya turizm gezisi için 
değil, Senegal’a değer katmak için geliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
beraberindeki iş insanları heyetiyle 
çıktığı Afrika turunda ilk durak TOSYALI 
Holding’in, Türkiye’nin en büyük özel 
sektör dış yatırımını yaptığı Cezayir oldu.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı: “TOSYALI Algerie 
Yatırım Departmanımız, Midrex, Paul 
Wurth ve Ansteel ile dikkate değer bir 
iş çıkardı. Bu kolay bir iş değildi! Her 
biriniz, tek tek ve birlikte, zaman har-
cayarak, çaba sarfederek bu hedefin 
başarısında rol aldınız. Tesisin şu anki 
görüntüsü de bu başarının en büyük ka-
nıtıdır. Şu an projenin inşaasının büyük 
bir bölümü tamamlanmış vaziyette fakat 
işimiz henüz sona ermiş değil.”

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye-Cezayir İş Konseyi 
Başkanı Fuat Tosyalı’nın “Buraya turizm 
gezisi için değil, Senegal’a değer kat-
mak için geliyoruz.” sözlerine Senegal 
Cumhurbaşkanı Macky Sall’den olumlu 
yanıt: “TOSYALI Holding’in dış yatırımla-
rını takip ediyoruz. Çok büyük yatırımla-
rınız var. Devlet olarak Tosyalı Ailesi’ne 
güveniyoruz. Sonuna kadar her desteği 
vermeye hazırız.”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptığı Afri-
ka çıkarmasında ikinci durak Senegal’di. 
Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin 
bulunduğu heyette yer alan TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 
DEİK Türk-Cezayir İş Konseyi Başkanı 
Fuat Tosyalı, Türk sanayicisine Sene-
gal’den çağrı yaptı: "Yatırıma gelin."
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TOSYALI ALGERIE 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 

‘MIDREX DRI’ TESİSİNİN 
ANA İNŞAATININ 

TAMAMLANMASINI 
KUTLADI
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Fuat Tosyalı: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün, 2017’nin 
başında planladığımız ve programladığımız gibi, yatırım inşaasının 
büyük bir bölümünün tamamlanmasını kutluyoruz. 
Projenin önemli kilometre taşı olan ana bölümünün tamamlanmasında 
emeği geçen takım arkadaşlarımı içtenlikle kutlamak istiyorum.
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DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı 
seçilen Şerif Tosyalı iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini genişletmek için, iş birliği anlaşmaları 
çerçevesinde Türkiye-Japonya arasında mekik 
dokudu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-

Japonya İş Konseyi Başkanı olarak göreve gelir 
gelmez, başarılı girişimleriyle adından söz ettiren 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı, sınırları aşarak, Türk-Japon ekono-
mik iş birliğinin altyapısını oluşturacak konuları 
ele aldı.

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı 
Şerif Tosyalı, genç yaşına rağmen azmiyle, ça-
lışkanlığıyla birbirinden önemli çalışmalara imza 
atıyor. 

Ayağının tozuyla Japonya’nın başkenti 
Tokyo’yu ziyaret ederek, iş birliği anlaşmaların-
da köprü kuran Şerif Tosyalı, Tokyo Büyükelçisi 
Murat Mercan ve T.C. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (ISPAT-
Investment Support and Promotion Agency) 
desteğiyle gerçekleşen toplantıda Türkiye’de 
yatırım yapmak isteyen Japon şirket temsilcile-
riyle buluştu.

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi 
Başkanı Şerif Tosyalı: Ziyaret 
programını, Türkiye-Japonya şirketleri 
açısından büyük bir şans olarak 
görüyorum. Türkiye’nin coğrafi ve 
kültürel avantajıyla Japonya’nın 
finansman ve teknoloji imkanlarının 
birleştirilmesi önemli bir fırsattır. 

Şerif Tosyalı’dan Japonya çıkarması

HABERLER

TOSYALI Holding 
önemli oyuncusu TOSÇELİK’le

BRUA GAZ 
İhalesini Kazandı

T
ürkiye’nin demir çelik sektöründe yüz akı 
firması TOSYALI Holding, lokomotif firmalarından 

TOSÇELİK’le girdiği Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Avusturya (BRUA) Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
Romanya bölümü ihalesinde dünya devlerinin 
arasından sıyrıldı.
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Africa landing of Turkish business world led by 
President Recep Tayyip Erdogan
Tournée en Afrique des hommes d’affaires turcs 
Présidée par le Président Recep Tayyip Erdogan

Turkish committee is in Senegal
Délégation Turque au Sénégal

TOSYALI Algerie celebrated the completion of main 
construction of world’s largest ‘MIDREX DRI’ facility
TOSYALI Algérie célèbre l’achevement de la 
construction de l’usine “MIDREX DRI”

TOSYALI Holding is awarded BRHA Gaz tender with  
its important player TOSCELIK
Le Joueur Majeur de TOSYALI Holding a remporté le 
contrat BRHA Gaz avec TOSCELIK

TOSYALI turns inactive slag to value added product
TOSYALI transforme les scories inactives en un  
produit à valeur ajoutée

TOSYALI Holding will be the biggest in Africa
TOSYALI Holding sera le plus grand en Afrique

Turkey’s global steel manufacturer is  
within the scope of TURQUALITY Program
Le Producteur Global d’acier de Turquie dans le cadre 
du programme TURQUALITY

Japanese Ambassador visited Osmaniye 
TOSYALI Toyo Facilities
L’ambassadeur du Japon a visité les usines  
d’Osmaniye TOSYALI Toyo

Şerif Tosyalı visited Japan
Şerif Tosyalı en visite au Japon

TOSYALI Iskenderun Port is counting days  
to welcome its first ship 
TOSYALI Iskenderun Port compte les jours pour 
accueillir le premier navire

TOSYALI Vision Seminars broaden horizons/
TOSYALI Holding Academy works
Les Séminaires sur la Vision de TOSYALI élargissent 
les horizons/Les travaux de l’Académie TOSYALI 
Holding
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TOSYALI Holding’in lokomotif firması 
TOSÇELİK, BRUA’nın gaz tedarikini 
sağlayacak Romanya bölümü ihalesini 
kazandı. Rus doğalgazına bağımlılığı 
azaltmak için oluşturulan AB destekli 
BRUA ihalesini dünya devlerinin arasın-
dan sıyrılarak kazanan TOSÇELİK kamu 
şirketi Transgaz’ın üstlendiği bölümün 
borularını üretecek.

TOSYALI Haber Dergisi artık 3 dilde... 
Dergi bundan böyle İngilizce ve Fran-
sızca bölümle birlikte yayımlanacak. 
HOLDİNG bünyesindeki uluslararası 
nitelikteki gelişmelerden ve haberlerden 
derlenen sayfalar sayesinde dış ülke-
lerdeki takipçiler ve paydaşlar TOSYALI 
Holding hakkında bilgiye daha rahat 
ulaşabilecek.
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı ve 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Ku-
rulu üyesi Şerif Tosyalı, sınırları aşarak, 
Türk-Japon ekonomik iş birliğinin altyapı-
sını oluşturacak adımlar atıyor. Şerif Tos-
yalı Tokyo’da Büyükelçi Murat Mercan, 
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansının (ISPAT-Investment 
Support and Promotion Agency) yetkilileri 
ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen 
Japon şirket temsilcileriyle buluştu.

TOSYALI Denizcilik ve Liman İşletmeci-
liği’nin 125 milyon dolar bütçeyle 2018 
yılının ilk yarısında faaliyete geçirmeyi 
hedeflediği TOSYALI İskenderun Port, 
4.5 milyon ton kömür ve 3.5 milyon ton 
diğer yük olmak üzere, 8 milyon ton ka-
pasiteye sahip olacak. TOSYALI İsken-
derun Port, şirketin liman hizmetlerini 
ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı 
sıra, ihracat ve ithalat için de önemli bir 
alternatif oluşturacak.

İÇİNDEKİLER
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La fierté de la Turquie dans l'acier de construction

Yapısal çelikte Türkiye’nin gururu



Fuat TOSYALI
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 
Burada bulunmaktan ve bu teknoloji harikası devasa 

tesisleri ziyaret etmekten büyük onur duydum. Bildiğiniz 
gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023 
yılı hedefleri bulunmaktadır. Tosyalı ailesinin de 2023 
hedeflerimizin en büyük destekçisi olduğunu görmek 
beni çok memnun etti. Zira incelediğim tesisler, ülke-
miz için gurur kaynağı. Çok net söylüyorum ki, tüm 
bakanlarımız, bürokratlarımız, müsteşarlarımız ve iş 
adamlarımız mutlaka bu tesisleri ziyaret etmeli. Çünkü 
burada tarih yazılıyor. 

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: 
Tosyalı Holding’in Cezayir’de yaptığı devasa yatırım-

ları ilgiyle takip ediyoruz. Çok büyük yatırımlarınız var. 
Devlet olarak Tosyalı Ailesi’ne güveniyoruz. Sonuna 
kadar her desteği vermeye hazırız.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: 
Uzun zamandır tesislerinizi ziyaret etmek istiyordum. 

Burada büyük bir heyecana, üretim coşkusuna tanık 
oldum. Tosyalı ailesini tanımaktan ve bu tesisleri yerin-
de incelemekten büyük mutluluk duyuyorum. Kültürel 
bağlarımız, böylesine devasa tesislerle farkını ortaya 
koyan, Tosyalı ailesinin gönül bağıyla da pekişiyor.

Oran Valisi Cherifi: 
Tosyalı Holding’in ülkemize kattığı değerler ve ka-

zandırdığı ekonomik güç, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 
Yatırımın başladığı ilk günden bu yana, sosyal ve kül-
türel hizmetler olmak üzere tüm desteklerini yanımızda 
hissettik. Cezayir Hükümeti olarak Tosyalı Holding’in 
bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yanındayız 
ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

----
Değerli dostlarım, Tosyalı Haber dergimizin her sa-

yısında sizlerle samimi düşüncelerimi paylaşıyor, gör-
düklerimi, öğrendiklerimi anlatıyorum. Millet olarak daha 
fazla üretmemiz gerektiğini, uluslararası arenada reka-
bet edebilmek için oyunu doğru okumamız gerektiğini 
ve toplumun her kesiminin üzerine düşeni hakkıyla yap-
ması gerektiği konusundaki görüşlerimi sıklıkla sizlerle 
paylaşıyorum. Hükümetimizin, ordumuzun, polisimizin 
içeride ve dışarıda can siparâne görevini yaptığını; 
ülkemizin gelişmesinde, ekonomisinde, savunmasında, 

uluslararası ilişkilerinde gerekli tedbirlerin alındığını, 
olumlu adımlar atıldığını, artık figüran değil belirleyici 
bir ülke olduğumuzu hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. 
Devletimizin yaptıklarının anlamlandırılması, yüksek 
kazanımlara dönüşmesi için toplumun tüm kesimlerinin 
de aynı şekilde üzerine düşeni fazlasıyla yapması 
zorunludur. Türkiye, üretimde ve ekonomide reel bü-
yüme savaşını da sürdürülebilir boyutta kazanmalı. 

Eşsiz ve güzel ülkemin üretiminin, yatırımının, istih-
damının, iç ve dış ticaretinin, kalkınmasının savaşçıları 
da; eğitim ordumuz, sanatçımız, işçimiz, memurumuz, 
sağlıkçımız, teknisyenimiz, mühendisimiz, tarım sektö-
rümüz, sanayicimiz... Bizleriz. 

Yazımın girişinde başta Hükümetimizin değerli üye-
si, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olmak üzere 
farklı ülkelerin değerli siyasilerinin, mülki amirlerinin 
faaliyetlerimiz, tesislerimiz, güvenilirliğimiz hakkında 
söylediklerinden bazı örneklere özellikle yer verdim.

Değerli Dostlarım,
Geniş Tosyalı ailesine şevk veren bu önemli ifadeler, 

aslında tek bir hususu işaret ediyor; biz çok çalışıyoruz. 
Çalışmamızın harcına da dürüstlüğümüzü, profesyo-
nelliğimizi, AR-GE’mizi, yenilikçi yaklaşımımızı, dünya 
standartlarının üzerine çıkma çabamızı, katma değerli 
üretim anlayışımızı, uluslararası arenada rekabet gü-
cümüzü arttırma çabamızı, yeni pazarlar arayışımızı, 
ekonominin en kısır dönemlerinde yatırımı-istihdamı 
arttırma anlayışımızı, çevreciliğimizi kısaca vizyonumuzu 
katıyoruz. Fırsatçı değil kalıcı, sürdürülebilir, rekabetçi 
katma değerli üretimin peşindeyiz. 

Pazar neredeyse oradayız, Türkiye’nin global çelik 
üreticisi olarak, olmaya da devam edeceğiz. Marka-
mız TOSÇELİK dış pazarlarda izleniyor, izlenmeye de 
devam edecek.

TOSYALI Grubu olarak atamıza, ülkemize, devleti-
mize, hükümetimize, askerimize, polisimize, gazimize, 
şehidimize borcumuzu ancak “üzerimize düşeni 
yaparak” yerine getirebileceğimize olan inancımız 
tamdır.

Biz inandık, siz de inanın...



TÜRK İŞ DÜNYASINDAN 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
LİDERLİĞİNDE AFRİKA ÇIKARTMASI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turuna, 
DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı 
başta olmak üzere geniş bir iş adamı heyeti eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir, Moritanya, 
Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı, TOSYALI Holding’in  
yatırımlarıyla adından söz ettirdiği Cezayir oldu. 
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CEZAYİR’LE BAĞLAR 
GÜÇLENİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika 
turuna başladı. Resmi temasların ilk 
durağı, tarihi bağlarımızın da olduğu 
Cezayir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, beraberindeki Bakanlar 
ve Türk İş Adamları Heyetiyle birlikte 
resmi temaslarda bulunmak ve karşı-
lıklı ticaret hacmimizi arttırmak üzere 
Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi 
kapsayan Afrika çıkartmasının ilk du-

rağı olan Cezayir’e gitti. Türk Heyeti, 
500 yıla dayanan tarihi ve kültürel 
bağlarımızın bulunduğu Cezayir’de 
resmi temaslarda bulundu ve iki ülke-
nin iş dünyası temsilcileri karşılıklı iş 
hacminin arttırılması için görüşmeler 
yaptı.



HABERLER
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YENİ ANLAŞMALARA

İMZA ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve be-

raberindeki Heyet Cezayir temasları 

kap sa mında iki ülke arasında eko-

nomi, kültür, tarım alanlarında çeşitli 

anlaşmalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın bir dizi resmi görüşmeyi ve 
ülkeler arası ticaret hacimlerinin art-
tırılmasını amaçlayan seyahatine eşi 
Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı 
Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Ba-

kanı Nu man Kurtulmuş, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 
DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi 
Başkanı Fuat Tosyalı ve geniş bir iş 
adamı heyeti eşlik ediyor.
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İŞ DÜNYASI HEYECANLI
DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, 

görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle 
ele alındığını, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında 
görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Tosyalı Algerie 
ile Cezayir’de en büyük demir-çelik fabrikasını kuran, çeşitli 

sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve coğrafyayı çok 
yakından tanıyan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Cezayir’in Afrika’nın en güçlü ekonomilerinden 
biri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zi-
yaretinin iki ülkenin iş dünyasını heyecanlandırdığını belirtti.

YAN SANAYİMİZ İÇİN ÇOK İYİ BİR ZEMİN
İş forumunda Cezayir Heyetiyle birebir görüşmelerde bu-

lunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Cezayir İş Konseyi 
Başkanı Fuat Tosyalı, “Cezayir’in gittikçe güçlenen, büyüyen 
ekonomisinden Türk iş dünyası da bu seyahat sayesinde 
aldığı payı arttıracak. Ülke, büyüyen ekonomiler içinde güçlü 
petrol ve gaz gelirleri sayesinde önde gitmektedir. Doğal 
kaynaklardan dolayı milli gelirleri yüksek. Türk iş dünyası 
son zamanlarda Cezayir’de yerinde üretimi tercih ediyor. En 
önemlisi şu an ülkede çok ciddi bir otomobil endüstrisi kuru-
luyor. Özellikle kendini bütün dünyaya ispat etmiş olan oto-
mobil sanayimizin, yan sanayimizin burada çok iyi bir zemin 
bulacağına inanıyorum. Bu seyahatlerde iş adamlarımızın bir 
kısmını orada bırakıyoruz, tabiri caizse ticaret tohumluyoruz 
ve yeniler orada tutunarak iş yapıyorlar.” dedi.

ÇOK UYGUN YATIRIM İMKANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği ülkelerin ya-

bancı yatırımcı istediklerini anlatan Tosyalı, şöyle devam 
etti: “Yabancı yatırımcılar içerisinde de en avantajlı olan, o 
coğrafyaya yatkın olanlar biz Türkleriz. Bizim Afrika ülkeleri 
ile bir kültür yakınlığımız var. Biz onlara uzak kalmışız ama 
onlar bizden uzak kalmamış. Son 10-15 yıldır Afrika ülke-
leriyle yakınlaşma programımız başladı ve yakınlaştıkça 
anlıyoruz ki aslında bizim için en yüksek potansiyele sahip 
pazarlar oralar. Afrika Kıtası pazarı Türkiye’deki sanayi dö-
nüşümü için de önemli. Bizde artık yenilenmesi ve yüksel-
tilmesi gereken belli teknolojileri oralara transfer edebiliriz. 
Kıta ülkeleri henüz bizim sahip olduğumuz kadar yüksek 
otomasyona sahip değil. Kendini yenilemek isteyen birçok 
sanayici tesislerini oraya kaydırabilir, orada çok uygun 
yatırım imkanları bulabilir. 

Bir yandan onların ihtiyaçlarını karşılamış bir yandan da bizim 
isteklerimizi yerine getirmiş oluruz.”

KITA TURU DEVAM EDİYOR
Afrika Kıtası’nı bugüne kadar en çok ziyaret eden lider 

olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir 
programının ardından Senegal, Moritanya ve Mali’ye de 
resmi ziyaretler gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turuna; Cezayir’e demir 
çelik sektöründe TOSYALI Algerie ile 2 milyar doların üzerinde yatırım 
yapan ve bu ülkede planlanan nihai yatırım değeri 6 milyar dolar olan 
TOSYALI Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Cezayir İş 
Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Heyetiyle 
Senegal’e giden DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı 
Fuat Tosyalı Türk iş dünyasına ‘yatırım’ çağrısı yaptı

Fuat Tosyalı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sayın 
Macky Sall arasında var olan dostluk ve kardeşlik bizim için büyük bir avantajdır. 
Bu kardeşlik hem Senegalli iş adamlarının Türkiye’yi tanımasını hem Türk 
iş adamlarının Senegal’de büyük oranda iş yapmasını sağladı. 
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TİCARET BAKANI SARR’DAN 
DESTEK TALİMATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Bakanlar Heyetiyle bir-
likte, Cezayir temaslarının ardından 
Senegal’in başkenti Dakar’a giden 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve DEİK Türkiye-Cezayir İş 

Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, Sene-
gal’de sevgi seliyle karşılandı. Ha-
vaalanında, Senegal Meclis Başkanı 
tarafından karşılanan Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı, burada Ticaret Bakanı Alioune Sarr 
ile görüştü. Tosyalı, Türk iş dünyası-
nın dost ülke Senegal ile ekonomik 

ilişkileri derinleştirme konusunda 
istekli olduğunu vurgularken, Bakan 
Sarr ise Senegal’deki iş imkanları 
konusunda en iyi şekilde destekleme 
talimatı verdiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLARININ 
DOSTLUĞU BÜYÜK AVANTAJ
Fuat Tosyalı görüşme esnasında, 

Türk iş adamlarının hali hazırda var 
olan potansiyeli ve avantajları doğru 
şekilde kullanması durumunda iki 
ülke arasındaki ortaklığın, kardeşlik 
ve dostluğun gelişimine büyük katkı 

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: TOSYALI Holding’in 
Cezayir’de yaptığı devasa yatırımları ilgiyle takip ettiklerini 
belirterek, “Çok büyük yatırımlarınız var. Devlet olarak Tosyalı 
Ailesi’ne güveniyoruz. Sonuna kadar her desteği vermeye hazırız.” 
dedi.
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sağlayacağını söyleyerek, şunları 
kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal 
Cumhurbaşkanı Sayın Macky Sall 
arasında var olan dostluk ve kardeşlik 
bizim için büyük bir avantajdır. 

Bu kardeşlik hem Senegalli iş 
adamlarının Türkiye’yi tanımasını hem 
Türk iş adamlarının Senegal’de büyük 
oranda iş yapmasını sağladı.”

TOSYALI’YA SEVGİ SELİ
Tosyalı, bu dostluğun Sene-

gal’e DEİK referansıyla gelen tüm iş 

adamlarının ülkede rahatlıkla iş yapa-
bileceğini gösterdiğini söyleyerek, iki 
ülkenin demokrasilerine sahip çıktığını 
ve bunu korumak için her şeyi yaptığı-
nı vurguladı. 

CUMHURBAŞKANI SALL:
CEZAYİR’DEKİ YATIRIMLARINIZI 
TAKİP EDİYORUZ
Fuat Tosyalı daha sonra Sene-

gal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile 
görüştü. Sall, Tosyalı Holding’in 
Cezayir’de yaptığı devasa yatırımları 
ilgiyle takip ettiklerini belirterek, “Çok 

büyük yatırımlarınız var. Devlet olarak 
Tosyalı Ailesi’ne güveniyoruz. Sonuna 
kadar her desteği vermeye hazırız.” 
derken, Fuat Tosyalı, “Buraya turizm 
gezisi için değil, Senegal’a değer 
katmak için geliyoruz.” dedi. 

DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi 
Başkanı Fuat Tosyalı’ya forum esna-
sında kıtanın her bölgesinden ‘yatırım 
yapın’ çağrısı gelirken, Senegalli iş 
adamlarıyla yapılan karşılıklı görüş-
melerde ticareti ve yatırımları arttırmak 
için neler yapılabileceği tartışıldı.
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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: “Çok büyük 
yatırımlarınız var. Devlet olarak Tosyalı Ailesi’ne 
güveniyoruz. Sonuna kadar her desteği vermeye 
hazırız.” derken Fuat Tosyalı, “Buraya turizm gezisi için 
değil, Senegal’a değer katmak için geliyoruz.” dedi.



TOSYALI ALGERIE 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 

‘MIDREX DRI’ TESİSİNİN 
ANA İNŞAATININ 

TAMAMLANMASINI 
KUTLADI

Fuat Tosyalı: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün, 2017’nin 
başında planladığımız ve programladığımız gibi, yatırım inşaasının 
büyük bir bölümünün tamamlanmasını kutluyoruz. 
Projenin önemli kilometre taşı olan ana bölümünün tamamlanmasında 
emeği geçen takım arkadaşlarımı içtenlikle kutlamak istiyorum.
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Fuat Tosyalı

Değerli Arkadaşlar

Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün, 2017’nin ba-
şında planladığımız ve programladığımız gibi, yatırım inşaasının 
büyük bir bölümünün tamamlanmasını kutluyoruz. 

Projenin önemli kilometre taşı olan ana bölümünün tamam-
lanmasında emeği geçen bütün takım arkadaşlarımı içtenlikle 
kutlamak istiyorum.

TOSYALI Holding, dünyanın en büyük Midrex DRI tesisinin 
inşaasını Sinosteel’e teslim etti. Bu proje Sinosteel’in ilk büyük 
DRI projesi olmasına rağmen, Tosyalı Algerie Yatırım Depart-
manımız, Midrex, Paul Wurth ve Ansteel ile dikkate değer bir iş 
çıkardı.

Bu kolay bir iş değildi! Her biriniz, tek tek ve birlikte, zaman 
harcayarak, çaba sarf ederek bu hedefin başarısında rol aldınız. 
Tesisin şu anki görüntüsü de bu başarının en büyük kanıtıdır.

Şu an projenin inşaasının büyük bir bölümü tamamlanmış 
vaziyette fakat işimiz henüz sona ermiş değil. Projede önemli 
bir yol katettik; fakat proje henüz tamamlanmadı. Bitirilmemiş 
bazı boru ve elektirik çalışmalarımız mevcut. Bu boru ve elektirik 
aşamalarının tamamlanması projenin mekanik olarak hazır 
hale gelmesinde çok önemli bir yere sahip. Mekanik aşamanın 
tamamlanmasıyla birlikte, projeyi hizmete alabilir ve hedefleri-
mize ulaşabiliriz. Projenin tamamlanması ancak DRI tesislerinin 
başlaması ve buradan kaliteli mamül elde edilmesiyle sağlana-
bilir.

Önümüzde mücadelesini vereceğimiz hedef, projenin meka-
nik anlamda tamamlanması olacak. İnşaat takımımıza projenin 
geri kalan kısmının zamanında tamamlanması ve bu süre zarfın-
da kaliteli ve güvenli bir iş çıkartması için çağrıda bulunuyorum.  

Bugün saygı duyulacak bir başarının elde edilmesiyle sizleri 
tebrik ederken, projenin tamamlanması için sürdürdüğünüz etki-
li ve ekip çalışmalarınızın devam etmesini diliyorum. 

Tavsiye olarak, yapılan bütün işlerde güven ve kalite uygulan-
malıdır. Bizim için çalışanlarımızın ve ekipmanlarımızın güvenliği 
çok önemli. Lütfen Tosyalı Algerie ve Midrex İş Güvenliği De-
partmanları’nın güvenlik talimatlarını dikkate alınız ve uygulan-
masından emin olunuz.

Bu projenin zamanında, iş güvenliğinin esas alındığı bir or-
tamda hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacağından hiçbir şekil-
de şüphem yok!

Teşekkürler...
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TOSYALI Holding 
önemli oyuncusu TOSÇELİK’le

BRUA GAZ 
İhalesini Kazandı

T
ürkiye’nin demir çelik sektöründe yüz akı 
firması TOSYALI Holding, lokomotif firmalarından 

TOSÇELİK’le girdiği Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Avusturya (BRUA) Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
Romanya bölümü ihalesinde dünya devlerinin 
arasından sıyrıldı.

→ 24 



 25 ←

Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden 
biri olan ve Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve 
Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş 
harflerinden oluşan BRUA Doğalgaz Boru Hattı Projesi, 
Rus doğalgazına yerel kaynak kullanımı konusunda 
önemli bir alternatif olarak gösteriliyor. İşte bu BRUA hat-
tının en önemli etabına Türk şirketi TOSYALI Holding imza 
atacak. TOSYALI Holding’in lokomotif firması TOSÇELİK, 
BRUA’nın gaz tedarikini sağlayacak Romanya bölümü 
için yapılan ihaleyi kazandı. Rus doğalgazına bağımlılığı 
azaltmak için oluşturulan AB destekli BRUA, uzun süredir 
hayata geçmeyi bekliyordu. 

Dünyanın en güçlü üreticilerinin katıldığı ihaleyi 
TOSÇELİK, toplam 126 milyon Euro bedelle kazandı. 
Toplam tutar KDV ile 166 milyon Euro olacak ve anlaş-
ma 10 gün içinde imzalanacak. TOSÇELİK, kamu şirketi 
Transgaz’ın üstlendiği bölümün borularını tedarik edecek. 

BRUA Doğalgaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Roman-
ya'dan 2019 yılına kadar Avusturya'ya 1,75 milyar met-
re3, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise top-
lam 4,4 milyar m3 doğalgaz taşıyacak. 2018 baharında 
Romanya’da boru hattının bir bölümünde çalışmaların 
başlaması ve en geç 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. 

Romanya, boru hattının birinci bölümünün finansmanı-
na destek olmak için Avrupa Komisyonu'ndan 180 milyon 
Euro alacak. Toplam 476 kilometrelik hattın maliyeti ise 
500 milyon Euro’yu bulacak. Projeye TOSÇELİK dışında 
Hintli ArcelorMittal, Alman Mannessmann gibi dünya-
ca ünlü çelik devleri de teklif vermişti. Romanya Enerji 
Bakanı Anton Anton, projeyle ilgili olarak "Romanya bu 
projeyle Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin büyük po-
tansiyelini kullanabilecek ve böylece Avrupa'nın bu bölü-
münde bir enerji güvenliği faktörü haline gelecektir.” dedi.
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TOSYALI atıl cürufu katma değerli 
ürüne dönüştürüyor

Şerif Tosyalı: TOSYALI Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş.’nin ilk üretimini başarıyla 
gerçekleştirdik. Hedef dünyanın en temiz çeliğini üretmek. Karbon ayak izimizi sıfırladık. 
Çelikhanelerin en büyük sıkıntısı olan cürufu da artık ekonomiye kazandırmaya başlıyoruz.

Dünyanın en temiz çeliğini üreten, 
karbon ayak izini sıfırlayan, güneş 
enerjisi yatırımlarını tamamlayan 
TOSYALI Holding, bir çevre dostu pro-
jeyi daha üretime geçirdi; 

TOSYALI HOLDİNG CÜRUFU 
İŞLİYOR, DOĞAYA HAYAT 
VERİYOR!
TOSYALI Holding, geçtiğimiz yıl 

mayıs ayında Amerikalı Harsco ile bir 
iş birliğine imza atmıştı. 

TOSYALI Harsco Geri Kazanım 
Teknolojileri A.Ş. ile metal geri kazanı-
mı ve toptan satışı için dünya standart-
larında bir çözüm yaratma konusunda 
Türkiye’nin ilk fabrikası olma hedeflerini 
destekleyen bu dev yatırım, Osmaniye 
OSB’de tamamlandı. İki dev, demir 
çelik fabrikalarında atıl olarak depola-
nan cürufu katma değerli ürünlere dö-
nüştürmeye başladı. Bu projeyle yıllık 
1.2 milyon ton cüruf atığının ekonomiye 
kazandırılması hedefleniyor.

CÜRUF DEPOLAMA ALANI 
İHTİYACI MİNİMİZE EDİLİYOR
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı bu önemli ya-
tırıma ilişkin, “Türk çelik sektörünün 
temel sorunlarından biri olan cürufun 

bertaraf edilmesinin yanı sıra tekrar 
ekonomiye kazandırılması için ortağı-
mızın 100 yılı aşkın deneyimlerinden 
yararlanarak, bu atıkları Türk ekonomi-
sine yeniden kazandırmayı başardık. 
Türkiye’de örnek proje olan Osma-
niye’deki bu tesisimizin başarısı ile 
ülkemizin başka bölgelerinde de cüruf 
bertaraf tesislerinin sayılarını arttırmak 
için ortağımızla geleceğe dönük ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu 
projeyle yıllık 1.2 milyon ton cüruf atığı-
nın ekonomiye kazandırılacak olması, 
hem metal geri kazanım hem de yol 
yapımı, çimento üretimi ve gübre üre-
timi gibi sektörlere ham madde olacak 
agrega kullanımıyla cüruf depolama 
alanı ihtiyacı minimize edilecek. TOS-
ÇELİK olarak devreye aldığımız güneş 
enerjisi yatırımının ardından yeni bir 
çevre dostu proje ile bu konudaki ka-
rarlılığımızı gösteriyoruz.” dedi.

ÜLKEMİZE VE DOĞAYA 
HAYIRLI OLSUN!
TOSYALI Holding Yönetim Kuru-

lu Üyesi Şerif Tosyalı ise, “TOSYALI 
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri 
A.Ş.’nin ilk üretimini başarıyla gerçek-
leştirdik. Hedef dünyanın en temiz 
çeliğini üretmek. Karbon ayak izimizi 

sıfırladık. Çelikhanelerin en büyük sı-
kıntısı olan cürufu da artık ekonomiye 
kazandırmaya başlıyoruz. Bölgemize, 
ülkemize ve en önemlisi doğaya hayırlı 
olsun.” açıklamasında bulundu.
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TOSYALI Holding 
Afrika’da en büyük olacak

Ağır sanayide yurt dışındaki en 
önemli Türk yatırımcı olan TOSYALI 
Holding, Avrupa’da eski Yugoslavya’nın 
en önemli çelik tesisi Zeljezara Niksic’i 
satın alarak hayata döndürdü. TOSYALI 
Holding, Afrika’da da en büyük üretici 
olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım 
projesi olan TOSYALI Holding’in 2020 
hedefinde dünyanın en büyük 20 de-
mir-çelik üreticisi arasına girmek var. 

FUAT TOSYALI, 
RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI 
Fuat Tosyalı, Etiyopya ziyaretinde 

başkent Addis Ababa’da Etiyopya Dış 
Yatırımlar Bakanı Aklilu Hailemicheal 
ile görüştü. TOSYALI Algerie yatırımının 
henüz sadece Cezayir’in iç pazarını 
karşılayacak bir kapasiteye sahip oldu-
ğunu söyleyen Tosyalı, ancak bu ülkede 
başlayacakları 4’üncü etap yatırımları ve 
Etiyopya yatırımıyla birlikte TOSYALI’nın 
Afrika’daki en güçlü demir-çelik ihracat-
çılarından biri olacağını vurgulayarak, 
“Etiyopya’da planladığımız bu yatırımla, 
ülkedeki çelik üretiminin ithalatını ikame 
etmeyi, yatırım ilerledikçe üretimin bir 
kısmının da Afrika bölgesine ihraç edi-
leceğini söyleyebilirim. Burada önceli-

ğimiz çelik ve inşaat demiri olacak. Eti-
yopya’da demir üretimi için ithal edilen 
ham madde konusunda da planlarımız 
var. Buna yönelik de yatırım yapacağız. 
İlerleyen zamanda burada da maden-
den ve cevherden demir-çelik üretimine 
ağırlık verebiliriz.” dedi.

2,3 milyar doları aşan yatırımla 
Cezayir’in petrokimyadan bu yana en 
büyük sanayi yatırımı unvanına sahip 
TOSYALI Algerie 
yeni fazlarla birlik-
te otomotiv, beyaz 
eşya ve boru en-
düstrisinin ihtiyaç 
duyduğu katma 
değerli üretimi de 
gerçekleştirmeyi 
planlıyor. Yatırı-
mın 3’üncü fazı 
2018’de devreye 
girecek. 4’üncü 
faz için de çalış-
malara başlandı. 
Bu faz, 2’şer 
milyar dolarlık iki 
ayrı modülden 
oluşacak. Böylece 
Holdingin sadece 

Cezayir’e yatırımlarının toplamı 6 milyar 
doları aşacak.  
  
MAREŞAL TITO’NUN EFSANESİYDİ 
Gelelim Tosyalı’nın Avrupa’daki pro-
jesine… 1950’lerde Mareşal Tito’nun 
kurduğu Zeljezara Niksic, 1980’lerde 
22 bin çalışana ev sahipliği yaptı. Hem 
Yugoslavya’nın hem de bölgenin en 
büyük çelik fabrikası olan tesis, ülkenin 
dağılma süreciyle küçülmeye başladı. 
2012’de çalışan sayısı 320’ye kadar dü-
şen şirketin birçok üretim bandı durdu. 
O yıl Türk şirket TOSYALI Holding, Zelje-
zara Niksic adlı tesisi 15 milyon euroya 
satın aldı ve adını TOSÇELİK Niksiç ola-
rak değiştirdi. 35 milyon euroluk yatırım 
yapan Tosyalı, 120 bin tonluk üretimi de 
400 bin tona çıkardı. Tosyalı şimdilerde 
haddelenmiş profil üretimi için de yeni 
bir ünite kurmayı planlıyor.

Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım projesi olan TOSYALI 
Holding, şimdi de Sahra Altı’na yöneldi. Tosyalı’nın 2020 
hedefinde dünyanın en büyük 20 demir-çelik firması arasına 
girmek var.



Tosyalı Holding, Türkiye-ECOWAS 
Ekonomi ve İş Forumu’nun Ana 
Sponsoru oldu. Forumda Türkiye ile 
Topluluk arasında “Ticaret ve Yatırım İş 
Birliği Anlaşması” imzalandı.
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Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu, Batı 
Afrika’da ekonomik iş birliğini öngörüyor. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, “Ticaret ve Yatırım İşbirliği 
anlaşmasıyla Türkiye ve ECOWAS arasında ticari 
ve ekonomik ilişkileri en üst düzeyde ve her yö-
nüyle ele alınacak bir komisyonun da kurulması 
sağlanacak, daha sistematik ve kurumsal bir yapı-
ya kavuşmuş olacağız” dedi. TOSYALI Holding’in 
mercek altına aldığı Batı Afrika, iş dünyasının da 
ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 

Cezayir’deki devasa yatırımlardan sonra, 
Etiyopya ve Moritanya’da yeni yatırımlar planla-
yan TOSYALI Holding ve DEİK Cezayir İş Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın ve DEİK 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak’ın öncülüğün-
de yapılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
organizasyonunda son derece verimli ve sonuç 
odaklı bir toplantı gerçekleştirildi.

TİCARET VE YATIRIM İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI
Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin katılımıyla, 

Batı Afrika’da 
yatırım atağı



Türkiye-Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu 
(ECOWAS) Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, 
Türkiye-ECOWAS Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşması 
imzalandı. TOSYALI Holding’in ana sponsor oldu-
ğu Forumda, Türkiye ve ECOWAS tarafından 815’in 
üzerinde iş dünyası temsilcisi bir araya geldi. Toplantı; 
Bakan Zeybekci, ECOWAS Sanayi ve Ticaret Komiseri 
Kalilou Traore, üye 15 ülkeden bakanlar ile kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
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Toplantıda bölgenin ihtiyaç duyduğu husus-
larla birlikte altyapı ve finansman yetersizliğiyle, 
‘barter’ -karşılıklı mal ticareti- konuları da ele 
alındı. 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, 
Türkiye’nin son 15 yılda Afrika ile olan ilişkilerinde 
etkin bir tutum izlediğini hatırlatarak, Afrika’yı böl-
ge bölge, ülke ülke çalıştıklarını, Afrika’yı 21’inci 
yüzyılda dünyadaki ekonomik gelişmelere yön 
verecek bir bölge olarak gördüklerini dile getirdi.

EN BÜYÜK SANAYİ YATIRIMI
İş Forumu sonrasında Anadolu Ajansı’nın 

sorularını yanıtlayan TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, Cezayir’de 
en büyük yurt dışı yatırımını gerçekleştirdikleri-
ni söyledi. Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım 
projesi olan Tosyalı Holding’in 2020 hedefinde 
dünyanın en büyük 20 demir-çelik firması arasına 
girmek var. Cezayir’in petrokimyadan bu yana en 
büyük sanayi yatırımı unvanına sahip TOSYALI 
Algerie’de 4’üncü faz yatırımları devam ederken, 
Fuat Tosyalı şimdi de Sahra Altı’na yöneldi.

ETİYOPYA’DA GÖRÜŞMELER YAPTIK
Fuat Tosyalı, Etiyopya yatırımıyla birlikte 

TOSYALI’nın Afrika’daki en güçlü demir-çe-
lik ihracatçılarından biri olacağını belirterek, 
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“Etiyopya’da planladığımız bu yatırımla, ülkedeki çelik 
üretiminin ithalatını ikame etmeyi, yatırım ilerledikçe 
üretimin bir kısmının da Afrika bölgesine ihraç edile-
ceğini söyleyebilirim. Burada önceliğimiz çelik ve in-
şaat demiri olacak. Etiyopya’da daha öncesinde de-
mir üretimi için ithal ettiği ham madde konusunda da 
planlarımız var. Buna yönelik de yatırım yapacağız. 

İlerleyen zamanda, Cezayir’de olduğu gibi, bura-
da da madenden ve cevherden demir-çelik üretimine 
ağırlık verebiliriz.” dedi.

MORİTANYA İLE TİCARET HACMİNİ
ARTTIRMAYA HAZIRIZ
Yatırım programları arasında Moritanya’yı da 

düşündüklerini aktaran TOSYALI Holding ve DEİK 
Cezayir İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Moritanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
Türkiye’nin Afrika Açılım Politikası sayesinde ikili ve 
çok taraflı platformlarda üst düzey temaslar ile her 
geçen gün gelişmekte olduğunu söyledi. 

Ortak tarihi, kültürel mirasa ve dini değerlere sahip 
Moritanya ile Türkiye arasındaki dostluğun, yeni iş bir-
liklerine vesile olmasını arzu ettiklerini belirten Tosyalı 
sözlerine şöyle devam etti: “DEİK olarak Ekonomi 
Bakanlığımız tarafından belirlenen hedef ve öncelikli 
ülkeler listesine bağlı olarak Afrika Kıtası’nda çalışma-
larımızı sürdürmekte, çok sayıda heyet ziyareti ger-
çekleştirmekteyiz. Afrika genelinde yükseltilen ‘Türk’ 
imajı paha biçilemez, para ile satın alınamaz. Bu 
nedenle ‘kazan-kazan’ yaklaşımı ile yatırım fırsatlarını 
değerlendiren Türk girişimcisinin önünde hala çok 
sayıda fırsat var. 

Biz özel sektör olarak eğer Türkiye ve Moritanya 
yetkilileri tarafından fırsat verilirse iki ülke arasındaki 
ticaret hacmini 10 kata çıkartmaya hazırız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cezayir, Senegal, Mali ve Moritanya’ya ziyaretini ha-
tırlatan Fuat Tosyalı, bu programın iş birliği arayışları-
na büyük katkı sunacağını hatırlattı. 

Toplantının bitiminde Bakan Zeybekçi, TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya, fo-
ruma katkılarından ötürü teşekkür plaketi sundu.

Forumda AA muhabirinin 
mikrofonuna konuşan Fuat Tosyalı 

geçtiğimiz ay , başkent Addis Ababa’da 
Etiyopya Dış Yatırımlar Bakanı ile 

görüştüğünü anımsatarak, hedefleri 
arasında Karadağ ve Cezayir’den sonra 

Etiyopya ve Moritanya’da da yatırım 
yapmak olduğunu söyledi.



Türkiye’nin global çelik üreticisi Türkiye’nin global çelik üreticisi 

CEO-Yönetim Kurulu Üyesi Suhat Korkmaz:
Değerli Çalışma Arkadaşlarım, “Türkiye’nin global çelik üreticisi olma” 
vizyonumuz doğrultusunda 2016 yılından itibaren yürütülen çalışmalar 
sonucunda, TOSÇELİK markamız bugün itibarıyla markalaşma destek 
programı olan TURQUALİTY Programı kapsamına alınmıştır. Grubumuza 
ve TOSÇELİK markamıza hayırlı olmasını diler, emeği geçen ve desteğini 
esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

‘TURQUALITY Programı’ kapsamında

Türkiye’nin Global Çelik 
Üreticisi” vizyonu doğrultu-
sunda markalaşmaya yoğun-
laşan TOSYALI Holding, ya-
pılan çalışmaların sonuçlarını 
almaya başladı.

 Grubun lokomotif şirket-
lerinden “TOSÇELİK Profil 
ve Saç Endüstrisi A.Ş.”, 
“TOSÇELİK” markasıyla 
TURQUALİTY Programı kap-
samına alındı. İlk defa 2013 

yılında, TOSÇELİK markası 
ile Turquality Marka Teşvik 
Programında yer alan şirket, 
programa kabul edilen, sek-
töründeki ilk firmalar arasın-
da yer aldı.

Türkiye’den dünya marka-
larının çıkartılmasını amaç-
layan, dünyanın ilk ve tek 
markalaşma programı olan 
Turquality  Programına kabul 
edilmek için şirketlerin belirli 

olgunluk seviyesinde olma-
sı ve uluslararası bağımsız 
danışmanlık firmalarının ön 
değerlendirmesinde başarı 
elde etmesi gerekiyor.

TOSYALI Holding, Türki-
ye’yi temsil etme sorumlulu-
ğunun bilinciyle, TOSÇELİK 
markası ve şirketleriyle tüm 
dünyada hedeflerine ulaş-
mak için sağlam adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor.



‘TURQUALITY Programı’ kapsamında

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma 
potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden 
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası 
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak 
şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazar-
larda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılı-
ğıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması 
ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir 
marka destek programı.

Bu itibarla, “Türk Malı” imajının ve 
Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefle-
yen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında 

Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® 
Programı kapsamında Türk markaları 
destekleniyor.

Ülkemizin uluslararası platformda daha 
güçlü konuma gelmesi amacıyla; önemli kriter-
leri sağladığı bağımsız kuruluşlarca belgelenen 
firmalara sağlanan çeşitli finansal desteklerin 
yanı sıra firmaların orta ve üst düzey yönetici-
lerine çeşitli üniversitelerde Yönetici Geliştirme 
Programı kapsamında eğitim veriliyor ve dün-
yaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet 
edildiği Vizyon Seminerleri düzenleniyor.

Nedir?
TURQUALITY® Programı

‘TURQUALITY Programı’ kapsamında
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Japonya Büyükelçisi Osmaniye 
TOSYALI Toyo tesislerini ziyaret etti



Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio 
Miyajima, Osmaniye’de faaliyet gösteren 
Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. üretim tesislerini 
ziyaret ederek, hayranlığını dile getirdi.

Ceyhun Baltacı (Japonya Büyükelçiliği Ekonomik İşler Yardımcısı), Endo Toshifumi (Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü 2. Katibi, 
Şerif Tosyalı (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu Üyesi), Miyajima Akio (Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi), 
Ömer Özgüven (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu Üyesi), Nedim Şener (TOSYALI Elektrik Üretim Genel Müdürü)
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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 
Osmaniye’de faaliyet gösteren TOSYALI Toyo Çelik 
A.Ş. üretim tesislerini ziyaret etti.

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı 
Şerif Tosyalı tarafından karşılanan Büyükelçi Akio 
Miyajima, TOSYALI Holding’in yatırımlarını yakından 
takip ettiğini belirterek, Japonya ile olan kültürel bağ-
ların, böylesine devasa tesislerle farkını ortaya koyan 
Tosyalı Ailesi’nin gönül bağıyla da pekiştiğini anlattı.

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı’nın, tesislerin üretim aşaması hakkında 
bilgiler verdiği ziyarette Büyükelçi Miyajima, fabrika-
da görev yapan Japon mühendislerle sohbet etti. 

Bu ziyaretin daha önceden planlandığını belirten 
Miyajima, “Uzun zamandır tesisleri ziyaret etmek 
istiyordum. Burada büyük bir heyecana, üretim coş-
kusuna tanık oldum. Tosyalı Ailesi’ni tanımaktan ve 
bu tesisleri yerinde incelemekten büyük mutluluk 
duyuyorum.” dedi. 

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı’nın, tesisler hakkında verdiği bilgilerin 
ardından, TOSÇELİK Yassı Yapısal Entegre Üretim 
Tesisleri’ne de geçen Büyükelçi, burada TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile bir 
araya geldi. Karşılıklı bilgi alışverişi yapılan ziyarette 
günün anısına Büyükelçi Miyajima’ya el işlemeli bakır 
sürahi hediye edildi. 

Programın son bölümünde Büyükelçi, tesislere 
ziyaretine sürdürdü.
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DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı  
seçilen TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi Şerif Tosyalı iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini genişletmek için, iş birliği anlaşmaları  
çerçevesinde Türkiye-Japonya arasında mekik 
dokudu.

TÜRKİYE_JAPONYA TİCARİ İLİŞKİLER 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-

Japonya İş Konseyi Başkanı olarak göreve gelir 
gelmez, başarılı girişimleriyle adından söz ettiren 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı, sınırları aşarak, Türk-Japon ekonomik 
iş birliğinin altyapısını oluşturacak konuları ele aldı.

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif 
Tosyalı, genç yaşına rağmen azmiyle, çalışkanlığıy-
la birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. 

Ayağının tozuyla Japonya’nın başkenti Tokyo’yu 
ziyaret ederek, iş birliği anlaşmalarında köprü ku-
ran Şerif Tosyalı, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan 
ve T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansının (ISPAT-Investment Support and 
Promotion Agency) desteğiyle gerçekleşen toplan-
tıda Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Japon şirket 
temsilcileriyle buluştu.

YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ
İleriye dönük fikirleriyle, vizyonuyla toplantılarda 

önemli katkılar sunan genç iş adamı Şerif Tosyalı, 
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın, 
DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi onuruna verdiği 
akşam yemeğine katıldı. 

Şerif Tosyalı’dan 
Japonya çıkarması

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı 
Şerif Tosyalı: Ziyaret programını, Türkiye-
Japonya şirketleri açısından büyük bir 
şans olarak görüyorum. Türkiye’nin 
coğrafi ve kültürel avantajıyla Japonya’nın 
finansman ve teknoloji imkanlarının 
birleştirilmesi önemli bir fırsattır. 



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı ve 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi Şerif Tosyalı, Japonya ziyaretinde 
Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve T.C. 
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansının (ISPAT) desteğiyle 
gerçekleşen toplantıda Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen Japon girişimcilerle  
buluştu.

Davette Japonya’nın sektörlerinde önde gelen 
şirketlerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelen 
Şerif Tosyalı, iki ülkenin iş dünyası arasındaki bağları 
daha da güçlendirecek proje ve önerileri değerlen-
dirdi. Tosyalı daha sonra, Tokyo Büyükelçisi Murat 
Mercan ile JETRO (Japonya Dış Ticaret Teşkilatı) 
Başkan Yardımcısı Yasukazu İrino’yu ofisinde ziyaret 
ederek, Türkiye ve Japonya’da iş ve yatırım yapmak 
isteyen firmalar için büyük fırsatlar içeren anlaşmalar 
üzerine konuştular. 
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Yoğun geçen ziyaret program çer çevesinde, 
Japonya Dış işleri Bakanlığının Ortadoğu ve Afrika 
Ülkelerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Oka 
Hiroshi’yi makamında ziyaret eden heyet, sektörler ara-
sında iş birliği olanaklarını değerlendirdi. 

Program kapsamında, Keidanren (Japan Business 
Federation) Türkiye İş Konseyi Başkanları, Mitsubishi 
Electric Başkanı Yamanishi San ve IHI Başkanı Saito San 
ile bir araya gelinen bir diğer toplantıda ise Türk-Japon 
ekonomik iş birliğinin altyapısını oluşturacak konular ele 
alındı. Şerif Tosyalı bu önemli görüşme ışığında, heyetin, 
eylül ayında İstanbul’a geleceğini de duyurdu.

ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ
Tokyo’daki, Türk-Japon İş Birliği Seminerine katılan 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile temaslarda bulunan 

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, 
stratejik kararların alındığı toplantılarda Bakanın yanın-
da yer aldı.

Şerif Tosyalı, “Sayın Bakanımızla birlikte çok ve-
rimli toplantılar gerçekleştirdik. Bu ziyaret programını, 
Türkiye-Japonya şirketleri açısından büyük bir şans 
olarak görüyorum. Türkiye’nin coğrafi ve kültürel avan-
tajıyla Japonya’nın finansman ve teknoloji imkanlarının 
birleştirilmesi önemli bir fırsattır. Karşılıklı iş birliğini ge-
liştirme isteği, iki ülke arasında güçlü bir iklimin oluştu-
ğunu gösteriyor.” dedi. 

Bu gelişmeler gösteriyor ki; her iş birliği ortamında 
Türkiye ve Japonya’nın adı geçtiğinde akla gelen ilk 
isim, DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif 
Tosyalı olacak.
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Türkiye’nin yurt dışındaki özel sektöre ait en büyük  
yatırımı olan TOSYALI Cezayir Tesisleri’nin, hizmete  
giren görkemli İdari Bina görenleri büyüledi. 

TOSYALI Algerie ‘Yönetim Binası’ büyülüyor

Sade bir törenle hizmete giren Yönetim 
Binası’nın açılışına Oran Valisi Mouloud Cherifi 
ve beraberindeki heyet katıldı. TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOSYALI 
Algerie Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu, 
CEO Bora Koç, tesis müdürleri ve çalışanların ka-
tıldığı törende, hizmete açılan binanın her detayı 
özenle dizayn edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Oran Valisi 
Cherifi, “TOSYALI Holding’in, ülkemize kattığı 
değerler ve kazandırdığı ekonomik güç, bizle-
ri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yatırımın başladığı 
ilk günden bu yana, sosyal ve kültürel hizmetler 
olmak üzere, tüm desteklerini yanımızda hissettik. 
Cezayir Hükümeti olarak TOSYALI Holding’in bun-
dan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yanında-
yız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 
Hizmete açılan bu binanın başta Oran şehrine, 
tüm çalışan arkadaşlarımıza, TOSYALI Holding’e 
ve Cezayir’e hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Heyet, Oran Valisinin konuşmasının ardından, 
Yönetim Binası’nda incelemelerde bulundu.  
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4.500 m2 alan üzerine inşa edilen İdari Bina, 
zemin ve 3 kattan oluşuyor. Zemin kat, 60 kişi 

kapasiteli çalışma alanına sahip olan zemin katta 
ayrıca 7 adet toplantı salonu mevcut.

Kapalı 150, açık alan olarak da 300 kişilik 
restoranı olan binada ibadet için 1 mescit ve ikiye 
bölünebilen 200 kişi kapasiteli Konferans Salonu 
bulunuyor. VIP ve normal araç park alanlarıyla 

da otopark sorunu giderilmiş.

TOSYALI ALGERIE İDARİ BİNA



 45 ←

FUAT TOSYALI’DAN ORAN VALİSİNE VE 
BERABERİNDEKİ HEYETE TEŞEKKÜR
Yönetim Kurulu tarafından Vali Cherifi’ye tesisler, 

tamamlanmış üniteler ve projeleri devam eden birimler 
hakkında bilgi verildi. TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Oran Valisi’ne teşekkür ederek, 
“Cezayir’le çalışmak bizleri her daim mutlu etmiştir. 
Ülkenin ekonomisine ve istikrarlı yönetime güvenimiz 
tamdır. Bu topraklara geldiğimiz ilk günden bu yana 
Cezayir Devletinin ve Hükümetinin desteğini, ilgisini ya-
nımızda hissettik. Bu iş birliğimiz aynı heyecan ve coş-
kuyla, uzun soluklu bir şekilde devam edecek. Bizleri 
bugün yalnız bırakmayıp, Heyetinizle birlikte yanımızda 
olduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.
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TOSYALI’DA hedef 10 bin!
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2020 yılına kadar dünya demir 
çelik şirketleri arasında ilk 20’de olmayı hedeflediklerini belirterek, Holding sağladığı 
doğrudan istihdamın da o tarihte 10 bin kişiyi aşacağını söyledi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
2017 yılını değerlendirirken 2018’e ilişkin de öngörülerini pay-
laştı. 2020 yılına kadar dünya demir çelik şirketleri arasında ilk 
20’de olmayı hedeflediklerini belirten Tosyalı, “Bugün 6 bin kişi 
olan istihdamımız o tarihe kadar 10 bin kişiyi aşmış olur.” dedi. 
Holding bünyesinde bulunan şirketleri ile demir çelik sanayi-
sinde 3 kıtada 20’nin üzerinde tesisle faaliyet gösterdiklerini, 
hedeflerinin, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye’nin dışa 
bağımlılığını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Tosyalı, 
Osmaniye’de çelik borudan, yassı yapısal çeliğe, spiral boru 
üretim ve kaplamadan, filmaşin ve inşaat demirine kadar üre-
tim yaptıkları 5 ayrı tesisin bulunduğunu aktararak, bu tesisler-
de yüksek teknolojiyi kullandıklarını ve katma değerli ürünler 
elde ettiklerini kaydetti. 

YATIRIMA DEVAM
Sektördeki yerlerini daha da sağlamlaştırmak için yatırım-

lara ağırlık verdiklerini ve yurt dışı fırsatları değerlendirdiklerini 
anlatan Tosyalı, Türkiye’deki yatırımlara da devam edeceklerini 
vurguladı. Tosyalı, Japon iştirakli TOSYALI Toyo üretim tesis-
lerinin geçen yıl faaliyete başladığını anımsatarak, bu yatırımın, 

‘BU YIL, 
2017’DEN İYİ 

GEÇECEK’
Fuat Tosyalı, Türkiye’de çelik üretiminin 

2017’de 36 milyon tonu geçtiğini belirte-
rek, “Bu çok güzel bir rakam. Gittikçe de ar-
tacak. İhracat da çok arttı. Mesela TOSYALI 
olarak 2017 ihracatımız 10’uncu ay itibarıyla 
450 milyon doları geçti. Beklentimiz 500 

milyon doların üzerinde yılı kapatmak. 
Yüzde 30’dan fazla 

ihracatımız var.” 
dedi.
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Fuat Tosyalı, 
TOSYALI Algerie’nin 
yakın gelecekte 
10 milyar dolarlık 
bir değere ulaşa-
cağını düşündük-
lerini belirterek, 
“Türkiye’deki ci-
romuzun 2019’da 
2,5 milyar doları 
bulmasını bekliyo-
ruz. 8 milyon ton 
üretim yapan bir 
yerin cirosu 5 mil-
yar dolar olacak.” 
dedi.

TOSYALI 
Algerie’de kurulan 
spiral boru fabri-
kasında, öncelikle 
bölgenin petrol, 
doğal gaz ve su 
iletim hatlarında kul-
lanılacak boruların üretileceğini aktaran 
Tosyalı, bu kapsamda çok sayıda projeyi 
yakından takip ettiklerini, burada ana 
boru tedarikçisi oldukları TANAP’tan iki 
kat fazla boru üreteceklerini söyledi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika’nın gelece-
ğine çok güvendiklerini dile getirerek, şu 
an ihracat yapacak kapasitelerinin olma-
dığını, üretimlerini iç piyasada tükettikle-
rini, ancak 2018’den itibaren Sahra Altı 
Afrika’ya inşaat demiri ve filmaşin sata-
caklarını, bu bölgenin doğusu ve batısı-
nın da radarlarında olacağını sözlerine 
ekledi.

Japonların Toyoto’dan sonra Türkiye’deki en büyük yatırımı oldu-
ğunu, buradan elde ettikleri ürünlerin, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Orta 
Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyanın ihtiyacını 
karşılayacağını dile getirdi. Osmaniye’de bulunan tesislerinde kapa-
siteyi doldurduklarını ifade eden Tosyalı, “Şimdi İskenderun’da yeni 
bir tesis yapıyoruz. Yılda 2,5 milyon ton çelik üretim kapasiteli çok 
işlevsel bir tesis olacak. Tüm yeni yatırımlarımızda olduğu gibi bura-
da da hedef ithalatı ikame etmek. Alaşımlı çelikler, cıvatalık, halatlık, 
yaylık çelikler, kord çeliği gibi alanlarda 1 milyon tonun üzerinde 
ithalat hacmi var. Bu yılın ilk yarısında bu yatırıma başlayacağız. 20 
ay gibi bir sürede de bitiririz.” diye konuştu.

‘BU YIL, 2017’DEN İYİ GEÇECEK’
Fuat Tosyalı, Türkiye’de çelik üretiminin 2017’de 36 milyon tonu 

geçtiğini belirterek, “Bu çok güzel bir rakam. Gittikçe de artacak. 
İhracat da çok arttı. Mesela TOSYALI olarak 2017 ihracatımız 
10’uncu ay itibarıyla 450 milyon doları geçti. Beklentimiz 500 milyon 
doların üzerinde yılı kapatmak. Yüzde 30’dan fazla ihracatımız var” 
dedi. Bu yılın 2017’den iyi geçeceği öngörüsünde bulunan Tosyalı, 
Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayan bir şirket olarak 
yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

AR-GE ÇALIŞMALARI ARTTI
Tosyalı, yatırımlarına, bugünün ekonomik konjonktürüne bakıp 

karar vermediklerini vurgulayarak, “En kötü şartlarda bile üretim hac-
mini düşürmeyi, çalışan sayımızı azaltmayı, yatırım yaptığımız herhan-
gi bir ülkeden çekilmeyi hiç aklımıza getirmedik. Aksine uzun vadeli 
yatırım politikalarımızı güçlendirerek Türkiye bayrağını farklı kıtalarda 
dalgalandırmaya devam ediyoruz. İthalatı ikame edecek katma de-
ğerli üretim 2018’de de odağımızda olacak. Düne kadar ürün skala-
mızda olmayan, yüksek teknoloji gerektiren ürünleri üretebilmek için 
gerekli yatırımları geri dönüşü çok geç olmasına rağmen öne çektik, 
hayati önem verdiğimiz AR-GE çalışmalarımızı arttırdık. Avrupa ve 
dünya standartlarının üzerinde sürdürülebilir üretim kalitesine ulaştık. 
Tüm bu adımları atmaya devam edeceğiz. 2020 yılına kadar dünya 
demir çelik şirketleri arasında ilk 20’de olmayı hedefliyoruz. Bugün 6 
bin kişi olan istihdamımız o tarihe kadar 10 bin kişiyi aşmış olur. Ham 
maddeden nihai boru üretimine kadar tek çatı altında yapılanmış tek 
şirketiz. Peçete inceliğinde buruşturulabilecek kabiliyette çeliği de 
üretiyoruz, doğal gaz nakil borularını da, petrol borularını da… Bu 
bize büyük bir rekabet avantajı sağladığı gibi, bulunduğumuz her 
bölgenin lider istihdam kaynaklarından biri olmamızın da nedeni...” 
şeklinde konuştu.

TOSYALI ALGERIE 10 MİLYAR DOLARLIK 
DEĞERE ULAŞACAK
Fuat Tosyalı, yurt içi yatırımlarını son 10 yıldır yurt dışındaki atı-

lımlarla güçlendirdiklerini söyleyerek, Cezayir’de TOSYALI Algerie ile 
ülkenin en büyük sanayicilerinden biri olduklarını söyledi. TOSYALI 
Algerie için şu ana kadar 2 milyar 250 milyon doları aşan bir yatırım 
yaptıkları bilgisini veren Tosyalı, “Yatırımın ilk 2 fazı tamamlanmış du-
rumda. 3. faz bu yıl devreye girecek. 4. faz için de kolları sıvadık. Bu 
faz, ikişer milyar dolarlık iki ayrı modülden oluşacak. Böylece yatırım-
larımızın toplamı 6 milyar doları geçecek. Cezayir’deki bu yatırımla 
birlikte üretim kapasitemizi de arttırmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 
5 yıl içinde toplam üretim kapasitemiz 8 milyon tonu aşacak. 
Türkiye’de olduğu gibi bu bölgede de ürün yelpazesini genişleterek 
katma değeri yüksek ürünlere yöneleceğiz. Maden ve cevherden 
çelik üretimine ağırlık vereceğiz. Böylece Cezayir, Türkiye’den bu-
güne kadar yurt dışında yapılmış en büyük Türk yatırımlarından biri 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda bir Türk şirketinin madende yurt 
dışındaki en büyük yatırımı olacak.” dedi.

2019’DA 

HEDEF 2,5 

MİLYAR 

DOLAR
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TOSYALI İSKENDERUN PORT GÜN SAYIYOR
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TOSYALI Denizcilik ve Liman İşletmeciliği’nin 125 mil-
yon dolar bütçeyle 2018 yılının ilk yarısında faaliyete geçir-
meyi hedeflediği TOSYALI İskenderun Port, 4.5 milyon ton 
kömür ve 3.5 milyon ton diğer yük olmak üzere, 8 milyon 
ton kapasiteye sahip olacak. Bölgenin önemli limanların-
dan biri olma hedefiyle ilk gemiyi karşılamak için çalışma-
ların hızla sürdüğü TOSYALI İskenderun Port, şirketin liman 
hizmetlerini ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, 
ihracat ve ithalat için de önemli bir alternatif oluşturacak. 

TİCARET HIZINI ARTTIRACAK
İç  ve  dış  yatırımlarıyla  adından  söz  ettiren çe-

lik devi TOSYALI Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Türkiye’de üretilen demir çeliğin %40’ının 
İskenderun ve Osmaniye Bölgesi’nde üretildiğini belirterek, 

TOSYALI İskenderun 
Port ilk gemisini 
karşılamak için 
gün sayıyor
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TOSYALI Port’un önemine vurgu yaptı. 10 milyon ton dök-
me yük, 2.5 milyon ton konteyner, 300 bin ton akaryakıt 
kapasiteli, Doğu Akdeniz’in en büyük limanı olan Erzin 
Liman Projesi’nin de 2018 yılı ortalarında işleme başlaya-
cağını ifade eden Fuat Tosyalı, “İş insanları olarak hem 
üretim ve istihdam hem de ihracat açısından gerekli katkıyı 
yapıyoruz. Hedefimiz; sanayi kümelenmesini yaymak. 7 yıl 
önce Osmaniye OSB’de üretime başladığımızda tek sa-
nayici bizdik, bugün görüyorum ki, sadece 6 milyon tonun 
üzerinde demir üretimini sadece Osmaniye’de yapıyoruz. 
Bölge olarak baktığımız zaman da Türkiye’de üretilen de-
mir-çeliğin %40’ını İskenderun ve Osmaniye Bölgesi’nde 
üretiyoruz. Bu iki liman projemiz, ülkemizin ve bölgenin 
ekonomisine ve istihdam açığına katkı sağlayacak, ticaret 
hızını arttırarak, ihracata katma değer sunacak.” dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
terör ve bölgesel sorunların, Türkiye’nin ekono-
mik hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını 
söyledi. Bakan Özlü, Hatay programı kapsamında 
düzenlenen “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş 
Programı, Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi”ne katıldı. 

Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay 
Milletvekilleri Orhan Karasayar, Türkiye Çelik 
Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, MÜSİAD 
Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti İl 
Başkanı İbrahim Güler, STK temsilcileri ile sanayicile-
rin katıldığı zirvede, 2023 hedefleri konuşuldu. 

TOSYALI, ÇELİK SEKTÖRÜNÜN 
TALEPLERİNİ İLETTİ
TÇÜD ve TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fuat Tosyalı açılış konuşmasında, Türk çelik 
sektörünün ihracat ve üretim rakamları hakkında 
bilgi verdi, sektörün sıkıntılarını anlattı. Hükümetin, 
yerlileştirme ve millileştirme programına destek 
verdiğini aktaran TÇÜD Başkanı Fuat Tosyalı sektör 
sorunları hakkında sunum yaparken, Bakan Özlü’ye; 
kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi, çevre katkı 

Sanayide yüksek teknolojiye geçiş: 
Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi



TÇÜD ve TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Bakan Özlü’ye 
kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi, 
elektrik enerjisi maliyetlerinin 
düşürülmesi, dahilde işleme rejimi 
mevzuatının amacı dışında kullanılmasının 
önüne geçilmesi gibi sektör sorunları ve 
çözümleri hakkında sunum yaptı. 
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payı uygulamasının kaldırılması, elektrik ener-
jisi maliyetlerinin düşürülmesi, Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın revize edilmesi, dahilde işleme 
rejimi mevzuatının amacı dışında kullanılması-
nın önüne geçilmesi ve Türkiye’nin imzalamayı 
planladığı ticaret anlaşmaları ile ilgili talepleri 
iletti.

‘HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, Türkiye’nin 2023 ve üretim hedeflerine hiç-
bir şeyin engel olamayacağını belirterek, “2023 
hedeflerimize ulaşmak için, tüm sektörlerimizle 
birlikte, yatırımlarımızı ve üretimimizi daha da ar-
tırmalıyız. Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde sah-
nelenmek istenen oyunlara, ekonomik araçlarla 
oluşturulan manipülasyonlara karşı en iyi cevabı, 
daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek 
ve daha çok büyüyerek vereceğiz. Ne terör ne 
de bölgesel sorunlar, ekonomik hedeflerimize 
ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bilim merkezi, 
teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine 
hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi. 

‘ÇELİK ÜRETİMİNDE 
AVRUPA İKİNCİSİYİZ’ 
Bakan Özlü, Türkiye’nin 2017 verilerine 

göre çelik üretiminde Avrupa ikincisi olduğunu 
vurgulayarak şunları kaydetti: “Ülkemiz, 2017 
yılı verilerine göre, çelik üretiminde Avrupa’da 
2’nci, dünyada ise 8’inci sırada yer almaktadır. 
Ortadoğu’nun en büyük çelik üreticisi konu-
mundayız. Temel hedefimiz; yakın bir gelecekte 
Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmaktır. Bu 
hedefe ulaşmak için çok yönlü tedbirler alaca-
ğız. Demir çelik sektörümüz, 2017 yılında 45 bin 
kişiye doğrudan istihdam üretirken, 18.3 milyon 
ton çelik ürünleri ihracatı yaparak, ülkemize 13.4 
milyar dolar gelir sağlamıştır. Bu rakam toplam 
ihracatımızın yüzde 8.5’ine tekabül etmektedir. 
Sektör, 2017 yılı itibarıyla, net ihracatçı konu-
mundadır. Sektör tarafından, 2017 yılında 37.5 
milyon ton sıvı çelik üretilerek, yüzde 73 seviye-
sinde kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır.”

‘YERLİ TEDARİĞE 
ÖNCELİK VERECEĞİZ’ 
Bakan Özlü konuşmasının devamında; 

ülkenin, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile im-
zaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın sınırla-
yıcı hükümleri nedeniyle demir çelik sektörüne 
doğrudan destek veremediğini hatırlattı. Bu 
kapsamda, demir çelik üreticilerine Bakanlıkça 
yönetmeliği yayımlanmış bulunan Endüstri 
Bölgeleri’ni kurarak, bu bölgelerdeki avantaj-
lardan yararlanmalarını tavsiye eden Bakan 
Özlü, diğer taraftan girdi maliyetlerini azaltmaya 
yönelik çok yönlü çalışmaların sürdüğünün altını 
çizdi. Kalitesiz demir çelik ürünleri ithalatının 
engellenmesi için piyasa gözetiminin yoğunlaş-
tırılmasına önem verdiklerini belirten Özlü, şöyle 



devam etti: “Bu konuda Bakanlığımıza bağlı TSE özel 
bir çaba sarf edecek. Diğer taraftan Serbest Ticaret 
Anlaşmaları, gümrük tarifelerinin düzenlenmesi ve yurt 
içi yatırımlarda çelik üreticilerimizin tercih edilmesinin 
sağlanması enstrümanlarımız olacak. Bu kapsamda, 
uluslararası projemiz olan Akkuyu Nükleer Santral 
Tesisleri’nin kurulması aşamasında ihtiyaç duyulan 
yaklaşık 1 milyon 100 bin ton çeliğin yerli üreticilerimiz-
den temin edilmesi hususunda, Enerji Bakanlığımız 
ile birlikte Rus santral yetkilileriyle prensipte mutabık 
kalmış bulunuyoruz. Diğer santraller için de yerli teda-
riğe öncelik vereceğiz. Tedarikçi olmamız sayesinde 
sadece yurt içindeki santrallerde değil, yurt dışındaki 
santrallerde de yüksek katma değerli çelik ürünleri ih-
raç edebilir duruma gelmeyi hedefliyoruz.”

‘SANAYİMİZE ÇOK YÖNLÜ 
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Bu hususun çelik ile sınırlı kalmayacağına dikkati 

çeken Özlü, şunları söyledi: “İnşa aşamasında ilgili 
diğer tüm girdilerde de yurt içi imkanlarımızın aza-
mi kullanımı için aynı yaklaşımı benimsiyoruz. Çelik 
üreticilerimizin ihtiyacı olan ve 1 milyar dolara yakın 
bedel ödeyerek ithal ettiğimiz grafit elektrot için yurt içi 
üretime geçilmesi hususunda ortak bir çalışma yürü-
tüldüğünü, ferro alyaj üretiminin de çelik sektörü için 
önem taşıdığını ifade etmek isterim. Bu konuyu, ihtiyaç 
duyarsak Yerlileştirme Yürütme Kurulu gündemine de 
getireceğiz. Bakanlık olarak bu konuya gerekli desteği 
vereceğiz.” 

Bakan Faruk Özlü, savunma sanayii, gemi sanayi 
ve diğer birçok alanda ihtiyaç duyulan nitelikli çeliğin 
yurt içinde üretimi için Ekonomi Bakanlığı ile birlikte 
çalıştıklarına işaret ederek, “Ülkemizde yapılacak söz 
konusu yatırımlar ile stratejik öneme sahip bu ürün-
lerde yurt dışı bağımlılığımızı büyük ölçüde gidermeyi 
hedefliyoruz. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımız ile 
sanayimize çok yönlü destek vermeye devam edece-
ğiz.” ifadelerini kullandı.

FUAT TOSYALI  
GÜVEN TAZELEDİ

Zirvenin sonunda 
Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği, Genel 
Kurulunu gerçekleştirdi. 
50 yıllık birikimiyle, 
Türk çelik sektörünün 
öncülüğünü yapan 
TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı yeniden 
Başkanlığa seçilerek, 
güven tazeledi. 
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Bakan Zeybekci: TOSYALI tarih yazıyor!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Osmaniye Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve 
yüksek katma değerli yassı çeliğini üreten TOSYALI 
Toyo Çelik A.Ş. ile TOSÇELİK Yassı ve Yapısal Çelik 
Üretim Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. 

Tesisleri hayranlıkla gezen ve TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın üretim aşa-
maları ve çeşitliliği hakkından bilgi verdiği Bakan Zey-
bekci, ”Burada bulunmaktan ve bu teknoloji harikası 
devasa tesisleri ziyaret etmekten büyük onur duydum. 
Çok net söylüyorum tüm bakanlarımız, bürokratları-
mız, müsteşarlarımız ve iş adamlarımız mutlaka bu 
tesisleri ziyaret etmeli. Burada tarih yazılıyor.” dedi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı tarafından karşılanan Bakan Zeybekci’ye, Os-
maniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Millet-
vekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Hatay 
Milletvekili Mehmet Öntürk, Belediye Başkan Vekili 
Abdullah Bukan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Burada bulunmak ve bu teknoloji 
harikası devasa tesisleri ziyaret etmekten büyük onur duydum. Bildiğiniz 
gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023 yılı hedefleri 
bulunmaktadır. Görüyorum ki, Tosyalı Ailesi, 2023 hedeflerimizin en 
büyük destekçisi durumunda. Gördüğüm incelediğim tesisler ülkemiz 
için gurur kaynağıdır.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı: Bizler sanayiciyiz, 
ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Tür-
kiye ve Cezayir’deki yatırımlarımızla iki 
yıl içinde dünyada ilk 20 üreticiden biri 
olmayı hedefliyoruz. 



Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Toprakkale Kaymakamı 
Mehmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay 
Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Osmaniye OSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, TOSYALI 
Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz, kamu kurum ve 
kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları eşlik etti. 

GURUR KAYNAĞI
İlk olarak Osmaniye OSB’de faaliyet gösteren TOS-

YALI Toyo Çelik A.Ş’de incelemelerde bulunan Bakan 
Zeybekci tesis ve üretim hakkında bilgi aldı. Çalışanlarla 
da sohbet eden Zeybekci daha sonra Türkiye’nin çelik 
üretim üssü, Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik Üretim 
Tesisleri’ne geçti. Tesislere hayran kalan Zeybekci’ye 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
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tarafından üretim aşama-
ları ve çeşitliliği hakkında 
bilgi verildi.

Tesis ziyaretlerinin 
sonrasında TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosya-
lı tarafından Bakan 
Zeybekci’ye Holding 
çalışmaları, sektörde 
yaşanan gelişmeler 
ve sorunlar hakkında 
brifing verildi. Brifing 
öncesi kısa bir konuşma 

yapan Bakan Zeybekci, 
“Burada bulunmak ve 
bu teknoloji harikası 
devasa tesisleri ziyaret 
etmekten büyük onur 
duydum. Bildiğiniz gibi 
Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın bizlere gösterdiği 
2023 yılı hedefleri bu-
lunmaktadır. Görüyorum 
ki Tosyalı Ailesi, 2023 
hedeflerimizin en büyük 
destekçisi durumunda. 
Gördüğüm incelediğim 

tesisler ülkemiz için gu-
rur kaynağıdır.” dedi.

BU TESİSLERİ  
 HERKES 

ZİYARET ETMELİ
Bakan Zeybekci, 

“Çok net söylüyorum, 
tüm bakanlarımız, bü-
rokratlarımız, müsteşar-
larımız ve iş adamları-
mız mutlaka bu tesisleri 
ziyaret etmeli. Çünkü 
burada tarih yazılıyor. 
500 milyar dolar ihracat 
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hedefine TOSYALI gibi 
şirketlerin çoğalması ile 
ulaşacağız. Ben sizlere 
maşallah diyorum. Allah 
yar ve yardımcınız ol-
sun. Biz bakanlık olarak 
her zaman yanınızdayız 
ve olmaya devam ede-
ceğiz.” diyerek, olağa-
nüstü gayretlerinden 
ötürü TOSYALI Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’yı kutladı.

DÜNYADA İLK 20 
ÜRETİCİDEN BİRİ 
OLMAYI 
HEDEFLİYORUZ
TOSYALI Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı ise, Bakan 
Zeybekci’nin ziyare-
tinden büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ede-

rek, “TOSÇELİK Osma-
niye Yassı ve Yapısal 
Çelik Üretim Tesisleri 
bundan on yıl önce 6 
Şubat tarihinde Cum-
hurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açıl-
mış ve ülkemizin ekono-
misine önemli katkılar 
sunmuştur. Sizin de bir 
kaç gün sonra yaşaya-
cağımız kuruluş yıl dö-
nümümüzde aramızda 
olmanız, bizleri ziyade-
siyle memnun etmiştir. 

Bizler sanayiciyiz, 
ülkemizin ekonomisine 
katkı sağlamak amacı 
ile gece gündüz çalışı-
yoruz. Türkiye ve Ceza-
yir’deki yatırımlarımızla 
iki yıl içinde dünyada ilk 

20 üreticiden biri olmayı 
hedefliyoruz. Sizlerinde 
Bakanlık olarak yanı-
mızda olmanız bize güç 
katıyor.” dedi. 

ÇALIŞANLARLA  
 BİRLİKTE 

YEMEK YEDİ
Brifingin ardından 

Fuat Tosyalı ve konuk-
larla birlikte cuma na-
mazını, TOSÇELİK Sos-
yal Tesisleri’nde kılan 
Bakan Zeybekci daha 
sonra çalışanlara birlikte 
personel yemekhane-
sinde öğle yemeğini 
yedi. TOSÇELİK per-
soneli ile birlikte resim 
çektiren Bakan Zeybek-
ci, başarılar diledi. 
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Baba-oğul Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) İş Konseyleri Olağan Genel 
Kurulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci’nin katılımı ve DEİK Başkanı 
Nail Olpak’ın ev sahipliğinde İstan-
bul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’n-
de gerçekleştirildi. 

Sektörel iş konseyleri dahil top-
lam 142 iş konseyinin genel kurulu 
aynı günde eş zamanlı yapıldı.

Türkiye’nin ekonomik gücüne 
katkı sunan, yeni yatırım hamlele-
riyle ve cesur girişimleriyle takdir 
gören TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ya-
pılan iş konseyi genel kurulunda 

DEİK Cezayir İş Konseyi Başkanlı-
ğı’nı ikinci dönem üstlendi. 

Aynı seçimlerde Japonya İş Kon-
seyi Başkanlığı’na getirilen TOSYALI 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif 
Tosyalı ise genç yaşına rağmen, 
tüm enerjisini ve azmini, iş dünya-
sında aldığı sorumluluklara harcıyor. 

Osmaniye OSB Başkan Vekilli-
ğini başarıyla yürüten, Türkiye’nin 
en genç fahri konsolosu olan, üst-
lendiği her görevin hakkını veren 
genç sanayici Şerif Tosyalı, babası 
Fuat Tosyalı ile birlikte omuz omu-
za vererek, Türkiye’yi dünyada en 
iyi ve en etkili şekilde temsil ediyor. 

HEDEF ODAKLI SİNERJİ
DEİK Cezayir İş Konseyi Başka-

nı Fuat Tosyalı’nın üstün girişimleri 
sayesinde Afrika pazarında yatırım 
olanakları gün yüzüne çıkarken, 
DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı 
Şerif Tosyalı’nın girişimleri saye-
sinde de katma değerli ürünlerin 
ihracatına dayalı büyüme stratejisi 
ile hedeflere ulaşmak mümkün 
olacak.

Zamanın ruhunu yakalayarak, 
zeminin ihtiyaçlarını iyi tanımlayan 
vizyoner sanayicilerimiz sayesinde, 
küresel arenada sesimiz daha gür 
çıkıyor. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 
seçimlerinde, baba-oğul dayanışmasının yarattığı 
sinerji DEİK’i daha da güçlü kılıyor. TOSYALI 
Holding YK Başkanı Fuat Tosyalı DEİK Cezayir İş 
Konseyi’nde güven tazelerken, DEİK Japonya İş 
Konseyi Başkanlığı’na ise TOSYALI Holding YK 
Üyesi Şerif Tosyalı seçildi.
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Türkiye’nin ekonomisini dün-
yada yücelterek, büyük anlam 
katan baba-oğul sinerjisi hem 
bölgeye yatırım çekme hem de 
stratejik yerlerde yatırım yapma 
fırsatı tanıyor. 

DEİK ADINA TARİHİ 
BİR GÜN
DEİK Başkanı Nail Olpak, 

“Artan gönüllülük ve sinerji bizleri 
daha güçlü kılacak. İnanıyorum 
ki, uygulamaya başladığımız bu 
strateji, ülke bazlı yapılanma ve 
iş konseylerimizde yaşanan de-
ğişim ve yenilenme, sistemimize 
daha fazla dinamizm getirecektir 
ki, bu da faaliyetlerimize olumlu 
katkı yapacaktır.” diyerek, tüm 
adaylara başarı dileklerini iletti ve 
“DEİK adına tarihi bir gün, hayırlı 
olsun.” açıklamasında bulundu. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ise, ülkelerin menfaate 
dayalı ilişkilerinin sonucu olarak 
Türkiye’nin, ‘Güçlü Türkiye’ ol-
ması gerektiğine değindi. 

Bakan Zeybekci, Türkiye’nin 
dünyaya ayak uyduran değil, 
dünyaya yön veren dış ticaret ve 
ekonomi politikaları oluşturması 
gerektiğini belirtti. 
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Doğu 
Akdeniz’de 
Kalkınma Atağı

Kalkınma Bakanlığı’nın desteği, NTV & Özgencil 
iş birliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz 
İhracatçılar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Mersin Ekonomi Platformu bölge ortaklığında ilk kez 
“Akdeniz Ekonomi Forumu” düzenlendi. 

Mersin HiltonSA’da gerçekleşen “Akdeniz Eko-
nomi Forumu”na Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, T.C. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü’nün yanı sıra, TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da konuşmacı olarak 
katıldı.

Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen sanayicileri, yerel 
yöneticileri, iş adamları ve kanaat önderlerinin de 
destekleriyle tüm Doğu Akdeniz Bölgesi’ni kapsayan 
“Akdeniz Ekonomi Forumu”nun “Küresel Gelişmeler 
Işığında Bölgesel Vizyon” sağlaması amaçlanıyor.

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle Mersin’de 
ilk kez düzenlenen ‘Akdeniz Ekonomi Forumu’nda 
konuşan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle 
Mersin’de düzenlenen ve bir ayağının 
Hatay’da yapılacağı duyurulan ‘Akdeniz 
Ekonomi Forumu’ başladı. Doğu Akdeniz 
Bölgesi’ni kapsayan “Akdeniz Ekonomi 
Forumu”nun “Küresel Gelişmeler 
Işığında Bölgesel Vizyon” sağlaması 
amaçlanıyor.

‘Akdeniz Ekonomi Forumu’nda 
konuşan TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
değişen dünya dengelerinin ve 
küresel ticaret eğilimlerinin çelik 
sektörü üzerindeki etkisini anlattı.



Fuat Tosyalı, değişen dünya dengelerinin ve küresel 
ticaret eğilimlerinin çelik sektörü üzerindeki etkisini 
anlattı. Tosyalı, her coğrafyada olmamız gerektiğini 
hatırlatarak, “Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için, 
dünya ölçeğinde güç sahibi olabilmesi için her şeyi 
yapacağız. Her sektörün kaygıları, endişeleri vardır. 
Ancak bunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Bizim 
her coğrafyada olmamız gerekiyor. Değişen şartlara 
uyum sağlayarak, yolumuza devam etmeliyiz.” dedi.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 
KORUMASIZ DURUMDA
Gelecekle ilgili öngörülerini paylaşan Fuat Tosyalı, 

“AB’yi birleştiren çeliktir. Peki Türkiye bunun neresin-
de? Türkiye, son 30 yıldır çelik sektöründe kamusal 
destek olmamasına rağmen, dünyada önemli bir 
oyuncudur. Hayatımızın her alanında çelik var. 

Türkiye çeliği üretiyor, dünyanın her yerine satıyor. 
10 mikro kalınlığa inen çelik üretmeye başladık. De-
mir çeliğin yüzde 40’ını İskenderun’da, Osmaniye’de 
üretiyoruz. Ancak, her ülke kendi sanayicisini koruyor. 
Türkiye’de ne yazık ki bunu göremiyoruz. Türkiye, ulus-
lararası sözleşmelere bağlı kalıyor, ama Türkiye’nin 
dışındaki ülkeler bu anlaşmaları ihlal etti. İnşaat demiri-
ne gelince, Bayındırlık Yasası gereği, kamuya iş yapan 
müteahhitlere yılda bir çimento farkı, demir farkı ödeni-
yor. Şimdi haberler çıkıyor, maliyet arttı diye. Oysa bu 
kamuya serzeniştir. Kamu enflasyon rakamlarına göre 
fark veriyor. Ama inşaat sektörü farklı konuşuyor. 

Çelik üreticisi dünyanın dört bir tarafından gelen 
tehditlerle boğuşuyor. Yine de bunlara rağmen 53 
milyon ton üretim kapasitesi var. Ancak 37 milyonu 
tonu kullanılabildi. 14-15 ton ihracat yapmasına rağ-
men, 16 milyon ton da ithal etti. Yani sektör koruma-
sız durumda. ABD’nin aldığı karar ortada. Biz herşeye 
rağmen dünyanın dört bir yanına gidiyoruz. 

Fuat Tosyalı: Ülkemizin gelişmesi, kalkınması 
için, dünya ölçeğinde güç sahibi olabilmesi 
için her şeyi yapacağız. Her sektörün kaygıları, 
endişeleri vardır. Ancak bunlar aşılamayacak 
sorunlar değildir. Bizim her coğrafyada 
olmamız gerekiyor. Değişen şartlara uyum 
sağlayarak, yolumuza devam etmeliyiz.
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AB kapılarını kapattı, yakında Çin de kapatır, ABD 
de! Biz bunu 10 sene önceden gördük. Tuttuk, yeni 
pazarlar aradık. Üretici olmayan, dönüştürücü olan yere 
gittik. Biz Cezayir’de sahip olduğumuz güçle, sıvı çelik 
yatırımına başladık. Girdiğimiz ülkelerin ana sanayicisi 
oluyoruz. Türkiye’nin ihtalatını ikame ediyoruz. Bugün 
Türkiye kendi çelik endüstrisini oluşturdu.” dedi. 

SANAYİ KÜMELENMELERİNE KATKI SUNDUK
İskenderun ve Osmaniye’deki yatırımlara da deği-

nen Fuat Tosyalı “İskenderun, Osmaniye’de iş yapıyo-
ruz. Bir dönem ‘satılık’ levhaları asıldığı sırada, yeni sa-
nayi kümelenmelerine katkı sunduk, canlılık oluşturduk. 
Özellikle Osmaniye’de bu sayede 40’a yakın fabrika 
çalışıyor. Bu dalga dalga yayılıyor. Çevre illerde sana-
yici oluşuyor. Biz Akdeniz bölgesinde sanayi kümelen-
melerini başarmak zorundayız. Tarımda metal ambalaj 
çok önemli. Bunun çeşitlendirilmesi durumunda çok 
uzun raf süreleriyle ürünlerimiz saklanabilir. Bölgede 
çok ciddi potansiyel var. Biz üzerimize düşeni yaptık, 
yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin gelişimine, 
üretimine çelik sektörünün büyük desteği var. Sektörün 
büyümesi için her türlü girişim yapılmalıdır.” şeklindeki 
konuşması ilgiyle dinlendi.

FORUMDA HEDEFLER KONUŞULDU 
Akdeniz Havzası’nın birçok medeniyete beşiklik 

etmiş, insanlığın bugüne kadar yaşadığı bilimsel, sanat-
sal, kültürel, ekonomik birikimin en temel hususlarının 

geliştiği önemli merkezlerden bir tanesi olduğunu söyleyen 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Bölge yaklaşık 3.7 trilyon do-
larlık ticaret hacmiyle de önemli bir ticaret potansiyeli ba-
rındırmaktadır. Bu potansiyelin ülkemiz lehine değerlendi-
rilmesi, turizm geliri ve ihracat fazlasına dönüştürülebilmesi 
için ikili ekonomi ilişkilerini daha da geliştirmemiz ve bunun 
için de düzenleyeceğimiz foruma benzer yaklaşımlara 
ihtiyacımız olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum 
ki bu forumun özellikle bölge ekonomisine, dünya eko-
nomisine hem de ülkemizin o coğrafyada önemli artışlar 
olacağına kesinlikle inanıyorum” dedi.
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TOSYALI Akademi çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 
Tosyalı Holding’e bağlı kurumlarda ger-
çekleştirilen eğitim konuları ile çalışanlar 
uzman isimler tarafından bilgilendiriliyor.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi 
Konferans Salonu’nda Yalın Üretim 
ve 5S Sistemi ile ilgili Tosyalı Vizyon 
Semineri düzenlendi. 

Seminere konuşmacı olan katılan 
Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Rızvan Erol, sinevizyon eşliğin-
de geniş ve detaylı bilgiler verdi. 

Seminere TOSYALI Holding’e 
bağlı şirketlerden yöneticiler ve çalı-
şanlar katıldı. Geniş katılımla ger-
çekleşen seminerde Prof. Dr. Rızvan 
Erol, yalın üretim yöntemlerine deği-
nerek katma değer sağladığı alanlar 
konuları üzerinde durdu. Ayrıca 5S 
konusunda da katılımcılara ayrıntılı 
bilgiler verdi. 

Programın 14 Şubat’a denk gelme-
si dolayısıyla da seminere katılanlara 
karanfil takdim edildi. 

Seminerler Osmaniye Tosçelik 
Yassı Çelik Üretim Tesisleri Konferans 
Salonu’nda da devam etti. Müşteri 
ve Kalite konulu seminerde Çankaya 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onat 
Totuk, müşteri beklentileri ve ürün kalite-
sinden yola çıkarak toplam kalite süreç-
leri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

TOSYALI Vizyon Seminerleri 
ufku genişletiyor
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TOSYALI Holding Akademi  
çalışmaları devam ediyor

TOSYALI Akademi kurulum ça-
lışmaları kapsamında, şubat ve mart 
ayları içerisinde TOSYALI Holding ve 
Baltaş Grup paylaşım toplantıları ger-
çekleştirildi. Şirket yetkinliklerinin değer-
lendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen toplantılarda, odak grup 
çalışması yöntemiyle, Holding şirketle-
rinden katılım sağlayan 223 mavi yakalı 
ve beyaz yakalı çalışanın yanı sıra 57 
yöneticinin bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanıldı. Şirket çalışanlarının üst 

düzeyde ilgisi ve alakasıyla verimli ve 
bir o kadar da keyifli geçen çalışmaların 
hedefinde şirket yetkinliklerine: 

•“Temel Yetkinlikler”
•“Fonksiyonel Yetkinlikler” 
•“Yönetsel Yetkinlikler”

başlıkları altında bütünsel bir bakış açısı 
kazandırılması vardı.

Yetkinlik çalışmaları, üst düzey yö-
neticilerle gerçekleşecek birebir görüş-
melerle devam edecek ve “Şirket Yet-
kinlik Sözlüğü” çıktısı ile tamamlanacak.

TOSYALI Holding ve Baltaş Grup paydaşlığında gerçekleştirilen 
şirket yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
kapsamlı TOSYALI Akademi kurulum çalışmalarının amacı 
şirket yetkinliklerine birbirlerini tamamlayıcı kategoriler; i) Temel 
Yetkinlikler, ii) Fonksiyonel Yetkinlikler, iii) Yönetsel Yetkinlikler 
başlıklarında bütünsellik kazandırmaktı.
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16 Mart 2018 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü’ne bağlı eğitmenler tarafından, TOSYALI Filmaşin 
ve İnşaat Demiri çalışanlarına, Afet ve Acil Durum konu-
larında teorik ve pratik eğitimler verilerek, yangın ve acil 
müdahale tatbikatları gerçekleştirildi.

22 kişinin yer aldığı program, meydana gelebile-
cek olası bir doğal afet ve acil durumlarda, ekiplerde 
görevli personelin nasıl bir hareket tarzı belirleyeceği 
diğer insanları nasıl yönlendirecekleri, görev alanları 
ile ilgili müdahale şekilleri ve bunları tatbiki olarak 
yapılması, personelin eğitimi, ihtiyaçların belirlenmesi 
ve eksiklerin tamamlanması amacıyla yapıldı.   

AFAD Acil Durum Eğitimi

Haddehane Tesisi Mekanik Bakım Şefliği çalışanları-
na, Pnömatik Sistemler eğitimi verildi. 

SMC Türkiye tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 
pnömatik sistemler hakkında bilgilendirme yapılarak, 
farklı tasarımlar ile uygulama örnekleri gerçekleştirildi. 

Katılımcı personele, doğru malzeme kullanımı, olası 
arızaların önceden tespiti ve etkin müdahale bilgileri 
aktarıldı. Eğitim programı 25 kişinin katılımı ile 7-8 Mart 
2018 tarihlerinde Sosyal Tesisler Eğitim Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

SMC Türkiye Pnömatik Eğitimi
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Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri Haddehane 
Bölümü Elektrik Otomasyon Şefliği çalışanlarına, CCNA-
Ağ Uzmanlığı Eğitimi verildi.  

5-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve 10 perso-
nelin yer aldığı eğitimde, ağ yapılarının temelleri, giriş 
seviyede router ve switch konfigürasyonu yapılması ve 
sorun giderilmesi konularına yer verildi.

Oracle Database ve 
SQL-PL/SQL Eğitimleri

CCNA (Cisco Certified 
Network Associate)
Ağ Uzmanlığı Eğitimi

 Filmaşin ve İnşaat Demiri Tesisinde, Elektrik Oto-
masyon ekibinin talepleri doğrultusunda, 5-9 ve 19-23 
Mart 2018 tarihlerinde Oracle Database ve SQL-PL/SQL 
eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimler boyunca Oracle ile ilgili temel kavramlar, 
önemli yönetim işlevleri ve Oracle ile kod geliştirirken 
dikkate alınacak temel hususlar aktarıldı. Verilen eği-
timde, firmada bulunan Oracle veri tabanı ile ilgili bir 
farkındalık oluşturulması ve mevcut yapıdaki eksiklerin 
ve aksaklıkların daha etkin bir şekilde anlaşılarak po-
tansiyel problemler oluşmadan önlenmesi sağlanması 
amaçlandı. Ayrıca AR-GE birimince geliştirilecek yazı-
lımlarda Oracle veri tabanının kullanımına ya da Oracle 
ile çalışan hazır çözümlerle bütünleşik yazılımların doğru 
bir şekilde oluşturulabilmesi hedefleniyor.

ÖZKA Daire Testere ile Kesim Metotları Eğitimi
ERW ve TOSYALI Demir Çe-

lik Tesislerinde kullanılan Daire 
Testere ekipmanlarının kulla-
nımına yönelik,  ÖZKA firması 
tarafından 21-22 Şubat 2018 
tarihlerinde bilgilendirme eğitim-
leri gerçekleştirildi. 

Operatör, formen ve mühen-
dis gruplarına yönelik gerçekleş-
tirilen eğitimlerde 72 çalışan yer 
aldı. Katılımcılarla testere tipleri, 
testerelerin malzemelerine göre 
kullanım alanları, kesim hızları 
vb. hesaplamaların yer aldığı 
bilgiler paylaşılarak, üretim sa-
hasında programın uygulaması 
gerçekleştirildi.
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İSTE-TOSYALI Vizyon Semineri (TPM)

TOSYALI Holding-FESTO Mekatronik Uzmanlık Programı

14.03.2018 tarihinde Osmaniye Sosyal Tesisler Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, HOLDİNG’e 
bağlı grup şirketlerimizden yöneticiler ve çalışanlar yer 
aldı.

Vizyon Semineri, Çukurova Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Rızvan Erol tarafından gerçekleştirildi. 

120 kişinin yer aldığı seminerde, Toplam Üretken 
Bakım yöntemleri, farklı uygulama örnekleriyle katılımcı-
lara aktarıldı.

Seminerde bakım süreçleri yönetim ve takip etkinliği-
nin işletmeye sağladığı faydalardan bahsedilerek, önleyi-
ci ve planlı bakım yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

TOSYALI Holding şirketlerinde görevli mühendis 
çalışanlara, Osmaniye ERW Fabrikası Eğitim Salonu’n-
da Mekatronik Uzmanlık Programı başlatıldı. 16 Mart 
2018 tarihinde 17 mühendisin katılımıyla başlayan uz-
manlık programı, 04 Ağustos 2018’e dek sürecek. 

180 saat sürecek ve FESTO firması tarafından veri-
len eğitimde, teorik ve pratik uygulamalı olarak işlene-
cek 10 konu başlığı şöyle: Pnömatik/Elektropnömatik, 
Endüstriyel Elektrik Uygulamaları, Sensörler, PLC, 
Hidrolik/Elektro Hidrolik, Makine Elemanları ve Meka-
nizmalar, Endüstriyel Haberleşme, Servo Motorlar ve 
Sürücüler, TIA Portal Operatör Panel Programlama ve 
Scada.

TOSYALI HOLDİNG’DE ARALIKSIZ HİZMET İÇİ EĞİTİM



In all spheres of life
Yaşamın her alanında

Dans toutes les sphères de la vie
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Mehmet Ali ÖZGÜVEN

TOSYALI Toyo
Güv. Vard. Amiri

25.02.2018

HACI ŞERİF TOSYALI

Dünyadayken herkese
Uzattın zeytin dalı
Nur içinde yatasın
Hacı Şerif Tosyalı

Misafiri severdin
İyiliği överdin

İşsizlere iş verdin
Hacı Şerif Tosyalı

Seni seven kalplerde 
Dua olmuş dillerde

Adın yaşar her yerde
Hacı Şerif Tosyalı

Yetimi sevindirdin
Öksüzü giyindirdin

Mazlumları hep sevdin
Hacı Şerif Tosyalı

Mekanın cennet olsun
Melekler selam dursun
Rabbim seni korusun

Hacı Şerif Tosyalı
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HACI ŞERİF TOSYALI anısına 
sevgi ve saygıyla...

2010 yılında vefat eden Tosyalı Ailesi’nin 
büyüğü Hacı Şerif Tosyalı, ölümünün 8. yı-
lında saygı, minnet ve rahmetle anıldı. 

Merhum Hacı Şerif Tosyalı için, Sakarya 
Hacı Şerif Tosyalı Camii, Belen Tosyalı ve İs-
kenderun Kaptanpaşa Camilerinde Mevlid-i 
Şerif okutuldu, duygu dolu anlar yaşandı.  

Tosyalı Ailesi’nin değerli büyüğü merhum 
Hacı Şerif Tosyalı dualarla anıldı. Merhum 
Hacı Şerif Tosyalı’nın ruhuna TOSYALI Hol-
ding tarafından yaptırılan camilerde Mevlid-i 
Şerif okutuldu. 

Merhum Hacı Şerif Tosyalı’nın oğulları 
Ayhan Tosyalı Sakarya Mahallesi’ndeki Hacı 
Şerif Tosyalı camisinde, Fatih Tosyalı İsken-
derun Kaptanpaşa Camisinde ve Belen Tos-
yalı Camisinde cemaatle bir araya gelerek 
birlikte dualar ettiler. 
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DUALAR EDİLDİ 
Merhum Hacı Şerif Tosyalı’nın 

hayırsever oğulları, babalarını Mevlid-i 
Şeriflerde ölümünün 8. yılında bir kez 
daha saygı ve rahmetle anarken, ruhu 
için bol bol dua ettiler. Cami cemaati, 
okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından 
Tosyalı Ailesi’ne bir kez daha baş-
sağlığı dileğinde bulundular. Mevlid-i 
Şerif’in ardından tüm camilerde ce-
maate ikramlarda bulunuldu.
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8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde 
Hacı Pervin Tosyalı 
unutulmadı

Türk Anneler Derneği, kendi üyeleri ve diğer STK’lı 
kadınlar ile düzenledikleri yemekli davette bir araya 
gelerek, tüm katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutladı. Başkan Nezihe Elibol, Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte, derneğe katkıda bulunan Tosyalı 
Ailesi’nin saygıdeğer anneleri Hacı Pervin Tosyalı’ya 
plaket takdim etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Nezihe 
Elibol, “Kadınlar çınar ağacı gibidir, gölgesi bile yeterli-
dir. Yürekleri kocamandır ve o yüreğe evreni sığdırırlar. 
Yaşamın en güzel rengi hatta tüm renkleridirler. O renk-
leri soldurmamak gereklidir. Kısaca insanca yaşamak, 
yaşatmak için kadınlarımıza ihtiyaç vardır.” dedi.  

Yemekte Avukat Türkan Talya Şen tarafından ye-
meğe katılan tüm bayanlara ‘Kadın Hakları’ ile ilgili kısa 
bir sunum yapıldı. 

Türk Anneler Derneği Başkanı Nezihe 
Elibol, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, 
derneğe katkıda bulunan Tosyalı 
Ailesi’nin saygıdeğer anneleri Hacı 
Pervin Tosyalı’ya plaket takdim etti.
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Hatay Valisi 
Erdal Ata 
TOSYALI Holding’i 
ziyaret etti

Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Organize Sanayi 
Bölgesi yetkililerinden bölgede devam eden faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.

TOSYALI Holding Yönetim Binası’nda gerçekleşen 
ziyarette Vali Ata, İskenderun OSB Başkanı ve TOS-
YALI Holding Yönetim Kurulu üyesi Fatih Tosyalı ile 
görüşerek yürütülen faaliyetler ve yapılacak projeler 
hakkında bilgi aldı. 

Vali Ata, ilin sanayisini daha da geliştirmek ve yatı-
rımları arttırmak için alınacak tedbirlerin önemine dikkat 
çekti. Vali Ata, sanayi sektörünün gelişmesi için yaptı-
ğı  çalışmalar ve ilin ekonomik hayatına katkılarından 
dolayı TOSYALI Holding Yönetim Kurulu üyesi Fatih 
Tosyalı’ya teşekkür etti. Fatih Tosyalı da, anlamlı ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ata’ya 
teşekkür ederek, “Devletimizin, ordumuzun her zaman 
yanındayız.” dedi.

Vali Ata, sanayi sektörünün gelişmesi 
için yaptıkları çalışmalar ve ilin 
ekonomisine katkılardan dolayı 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı’ya teşekkür etti.

Vali Ata, sanayi sektörünün gelişmesi 
için yaptıkları çalışmalar ve ilin ekonomik 
hayatına yaptıkları katkılardan dolayı 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Tosyalı’ya teşekkür etti.
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Fuat Tosyalı’ya 
‘Yılın İş Adamı’ ödülü

Bu yıl 19. yaşını kutlayan 5 Ocak 
Gazetesi, ‘Yılın İş Adamı Ödülü’ne Tür-
kiye’nin parlayan yıldızı, ‘Yatırım Şampi-
yonu’ TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı’yı layık gördü. 

Adana’nın Oskarları sayılan 5 Ocak 
Ödülleri, bu yıl da Türkiye’ye damga 
vurmuş isimlerin katıldığı kuruluş balosu 
ile sahiplerini buldu. Türkiye’nin global 
çelik üreticisi TOSYALI Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ‘Yılın 
İş Adamı Ödülü’nü, Çevre ve Şehircilik 
eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın 

elinden aldı. Sarı, Fuat Tosyalı’ya “Yılın 
İş Adamı” ödülünü takdim etmekten 
mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Sayın 
Fuat Tosyalı ile Adanalılar olarak gurur 
duyuyoruz.” dedi.

YATIRIM ŞAMPİYONU 
Savaş Çokduygulu kaptanlığındaki 

5 Ocak Gazetesi, bu yıl yine birbirinden 
değerli isimleri Adana’da buluşturdu. 
Adana Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 
19. Kuruluş Yıldönümü gecesinde; Tür-
kiye’nin marka isimlerine ödül yağdı. 

Gecede, 5 Ocak Gazetesi Onur 
Ödülünü teknik direktör Fatih Terim alır-
ken, TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı da, Türkiye ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği devasa yatırım-
ların dışında, 10 bine ulaşan istihdam 
gücüyle ülkenin ekonomik kalkınmasına 
sağladığı büyük değer ışığında ‘Yılın İş 
Adamı’ ödülüne layık görüldü. 

Gecede iş adamı Ömer Sabancı, 
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, TV 
sunucusu Nazlı Çelik ve İsmail Küçük-
kaya ve TÜRKONFED Başkan Yardım-
cısı Ali Avcı’ya da ödülleri verildi.

Geceye, Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, iş adamları, 
bürokratlar ve gazeteciler katıldı.

Adana’nın Oskarları sahiplerini 
buldu. ‘Yılın İş Adamı Ödülü’ne 
Türkiye’nin yatırım şampiyonu 
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı layık görüldü.

Gerek yurt içi yatırımları gerekse üç kıtaya yayılmış yurt dışı 
yatırımları, dış satım rakamları, katma değerli üretimle cari 
açığa olumlu katkıları, istihdam gücü, çevreci anlayışı ve sosyal 
sorumluluk kapsamındaki eserleri dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmede ‘Yılın İş Adamı’ ödülünü alan Fuat Tosyalı’nın yanı 
sıra Ömer Sabancı, Yavuz Donat, Fatih Terim, İsmail Küçükkaya, Ali 
Avcı kendi dallarında ödüle layık görülen diğer isimler oldu.
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Anadolu'nun En Büyüğü 
TOSÇELİK

Ekonomist dergisi tarafından 
düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi” araştırmasının bu yılki 
şampiyonu TOSÇELİK oldu. 

Birincilik ödülünü Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’nün elinden alan TOSYALI Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Kurulduğumuz günden 
bu yana hayata geçirdiğimiz tüm 
yatırımlarda Türkiye ekonomisinin 
geleceğine katkıda bulunmayı ilke 
edindik. 

Bugün geldiğimiz noktada da 
dünyada üç farklı kıtada üretim 
yapan TOSÇELİK’in Türkiye’nin 
küresel demir çelik üreticisi haline 
geldiğini görmekten büyük gurur 
duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

YİNE ZİRVEDE
Ekonomist dergisinin Türkiye Eko-

nomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla 
gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En 
Büyük 500 Şirketi” araştırmasında 
ödüller sahiplerini buldu. 

Şirketlerin 2016 yılındaki net satış 
rakamlarına göre hazırlanan ve üç 
büyük ilin dışında faaliyet gösteren, 
yabancı sermaye payı yüzde 50’nin 
altında olan şirketlerin yer aldığı araş-
tırmanın birinci sırasında TOSYALI 
Holding çatısı altında faaliyet göste-
ren TOSÇELİK yer aldı. 

Birincilik ödülü; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ta-
rafından TOSYALI Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya tak-
dim edildi. Tosçelik, böylece iki yıllık 

aranın ardından bir kez daha Anado-
lu’nun en büyük şirketi ödülüne layık 
görülmüş oldu. 

‘İNOVASYON VE AR-GE’YLE
BÜYÜYORUZ’
TOSYALI Holding Yönetim Ku-

rulu Başkanı Fuat Tosyalı, törende 
yaptığı konuşmada inovasyon, 
AR-GE ve teknolojik yatırımların 
TOSÇELİK’in bugünlere gelmesin-
de en etkili unsur olduğunun altını 
çizerken, “Kurulduğumuz günden 
bu yana hayata geçirdiğimiz tüm 
yatırımlarda, Türkiye ekonomisinin 
geleceğine katkıda bulunmayı ilke 
edindik. Bugün geldiğimiz noktada 
da dünyada üç farklı kıtada üre-
tim yapan Tosçelik’in Türkiye’nin 
küresel demir çelik üreticisi haline 
geldiğini görmekten de büyük gurur 
duyuyoruz. Bu başarıda en büyük 
pay sahibi ise tabii ki çalışanları-
mız. Bu vesileyle sayıları 10 bini 
aşan çalışanlarımızla birlikte bizlere 
güvenen müşterilerimize ve tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” 
araştırmasının bu yılki şampiyonu 
İskenderun ve Osmaniye’de faaliyet 
gösteren TOSYALI Holding çatısı 
altındaki “TOSÇELİK” oldu. 

2016 yılı net satış rakamları üzerinden; 3 büyük ilin dışında 
faaliyette bulunup, yabancı sermaye payı %50'nin altındaki 
firmalar arası başarı sıralamasında TOSYALI Holding'in ağır topu 
TOSÇELİK ilk sırada yer aldı. Ödül töreninde Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı en büyük pay sahibi olarak gösterdiği 
çalışanlarına, kendilerine güvenen müşterilerine ve paydaşlarına 
teşekkür etti..
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MEHMETÇİK 
dualarımızda 
ve kalbimizde

İskenderun Hacı Şerif Tosyalı Camisinde sabah 
namazında bir araya gelen yüzlerce kişi, Silahlı Kuv-
vetlerimizin Afrin operasyonunda şehit düşen kah-
raman askerlerimiz ve Mehmetçik için dua ederek 
manevi destek verdi. 

İskenderun Hacı Şerif Tosyalı Camisinde, İlçe Müf-
tüsü Mehmet Taştan, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tos-
yalı, Fatih Tosyalı, AK Parti İlçe Başkanı B. Bestami 
Bilgili, MHP İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik, Cami İmamı Recep 
Ateş, belediyenin birim müdürleri, STK temsilcileri ve 
iş adamlarının katılımı ile sabah namazında yüzlerce 
kişi bir araya geldi.  

Kılınan namazın ardından Kur’an-ı Kerim okundu, 
hatim duaları yapıldı. Asker ve polise, Peygamberimi-
zin Bedir Savaşı’nda ordusu için yaptığı duanın ya-
pılmasının ardından cemaat hep birlikte ‘amin’ dedi. 
Afrin’de terör örgütü PKK-PYD ile mücadele eden 
asker ve polislerin muzaffer gelmeleri dilendi.

İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, “Bili-
yoruz ki Afrin’de şu an askerlerimiz çok büyük bir 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin 
operasyonunda şehit düşen kahraman 
askerlerimize ve Mehmetçiğimize manevi 
destek için, Hacı Şerif Tosyalı Camii’nde  
Hatim Duası okundu.
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operasyon yapıyor. Bizler her ne kadar cephede savaşı-
yor olmasakta, kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman 
dularımızda ve kalbimizdeler. 

Allah onları korusun ve muzaffer eylesin. İndirdiğimiz 
hatmi şerifi ve yaptığımız dualarımızı Rabbim kabul eyle-
sin inşaallah!” dedi. 

Hatm-i Şerif duasının ardından Tosyalı Holding tara-
fından ikram yapıldı. 
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Türkiye’nin demir ve çelik sektö-
rünün lokomotif firması Tosyalı Hol-
ding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Sarıseki Mahallesi’nde kendi 
adını taşıyan Sarıseki Fuat Tosyalı 
Spor Tesisleri’ne kapalı tribün yaptır-
dı. Fuat Tosyalı’nın eğitimin yanı sıra 
spora yönelik yaptığı yatırımlar kap-
samında hayata geçirdiği tesise çelik 

konstrüksiyondan 1.250 kişilik kapalı 
tribün monte edildi. 

Gençlerin daha iyi şartlarda spor 
yapabilmeleri, sporseverlerin yazın 
güneşten, kışın soğuk ve yağmur-
dan korunmaları için yapılan kapalı 
tribünden dolayı İskenderun spor 
kamuoyu, Tosyalı Ailesi’ne teşekkür 

ederken, modernize edilen sahanın 
genç sporcuların başarılarına başarı 
ekleyeceğine vurgu yapıldı.

Fuat Tosyalı yine ihtiyaca cevap verdi!
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
yıllar önce sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla 
Sarıseki’de yaptırdığı Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor 
Merkezi’ne şimdi de 1.250 kişilik kapalı tribün yaptırıyor.
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TOSYALI Holding, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Gençlerimizin yanındayız. bölgemizin her türlü sorunu ile 
ilgilenmeyi özellikle spora ve sporcuya verdiğimiz desteği devam ettirmeyi sürdüreceğiz. Yetkili 
arkadaşlarımızın yaptığı bilgilendirme doğrultusunda tesisin kapalı tribüne gereksinimi olduğunu 
tespit ettik. Şimdi bu ihtiyacı gidererek tesisin bölge insanına daha kaliteli hizmet vermesini 
sağlayacağız.
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TOSYALI Holding Haber Dergisi’nin bu sayısında konuğumuz 
‘TOSÇELİK AR-GE MERKEZİ’nde

 AR-GE Şefi olarak görev yapan Mesut Biçan oldu.

Biçan: Sektöründe faaliyet gösterdiği tüm alanlarda zirveye 
oynayan, yaptığı yatırımlar ile sürekli büyümeye devam 
eden, sanayiye ve istihdama önem veren vizyon sahibi 
şirketlerimizde, sıcak aile yapısının ve takımdaşlığın üst 

seviyede olduğunu gördüm. 

▪ Sizi ve ailenizi tanıyabilir miyiz?
1989 yılında Adana’da doğdum. 3 çocuklu bir ailenin ortanca 

çocuğuyum. Annem ev hanımı, babam ise esnaftır. İlkokul-Üniver-
site yılları arasında geçen sürede, eğitim sürecimden arta kalan 
zamanlarda babamın yanında ticari faaliyetler içerisinde yer aldım. 

Mesut Biçan TOSÇELİK AR-GE Merkezi 
AR-GE Şefi

Mesut Biçan:

Yönetim 
Kurulu Başka-

nımız Sayın 
Fuat Tos yalı’nın 

bayramlarda 
veya çeşitli 

etkinliklerde 
yaptığı 

konuşmalar da bir 
AR-GE çalışanı 

olarak benim için 
en büyük ilham 

kaynağı olmuştur. 

Bu konuşmalar, 
motivasyonumuzu 

arttırmakla beraber 
kendimize görevler 

çıkarmamızı da 
sağlıyor.



Bu durumun ahlaki gelişimime ve ufkumun genişleme-
sine katkı sağladığını düşünüyorum.

2011 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldum. Mezuniyet sonrası 
dört aylık Amerika seyahatimden sonra vatani görevimi 
tamamlayarak iş hayatına atıldım. 

5 ay önce sınıf öğretmeni olan eşim Mülkiye ile evlen-
dik. Düğünümde beni yalnız bırakmayan yöneticilerime 
ve çalışma arkadaşlarıma bir kez daha buradan teşekkür 
etmek istiyorum. 

▪ Ne kadar süredir TOSÇELİK AR-GE 
Merkezi’nde çalışıyorsunuz?
Sektöründe birçok ilklere sahip olan TOSYALI Holding 

AR-GE biriminde 5 yıldır görev almaktayım. Şirketimizin 
sahip olduğu AR-GE vizyonu ve Yönetim Kurulumuzun 
araştırma-geliştirme ve yenilikçi yaklaşıma vermiş olduğu 
destekler ile kurulan AR-GE departmanında, nitelikli yeni 
ürün geliştirme, süreç iyileştirme, makine tasarımı, süreç 
optimizasyonu, maliyet düşürme, alternatif ham madde 
araştırmaları, enerji verimliliği gibi konularda TÜBİTAK 
destekli proje yürütülmekteydi. 

Eylül 2017 tarihinde Grubun tüm AR-GE faaliyetlerini 
tek çatı altında toplamak amacıyla Osmaniye Kampü-
sü’müzde TOSÇELİK AR-GE Merkezi kuruldu. TOSÇELİK 
AR-GE Merkezinde, AR-GE Şefi olarak görevime devam 
etmekteyim.   

▪ TOSÇELİK AR-GE Merkezi’nin hayatınızdaki 
yerini ve önemini anlatırmısınız?
Her geçen gün gelişen ve büyüyen şirketlerimiz, aynı 

zamanda çalışanlarının da gelişimine büyük katkı sağ-
lıyor. Önceki işimden TOSYALI Holding’e geldiğimde, 

şirketimizin büyüklüğü ve büyüme ivmesi beni oldukça 
etkilemişti. Gruba katıldığım günden beri aldığım eğitim-
ler, katıldığım sektörel etkinlikler ve sektörün duayenleri 
ile aynı çatı altında çalışmak kişisel gelişimim açısından 
bana çok fayda sağladı. 

AR-GE biriminde çalışan biri olarak, demir-çelik sektö-
rünün neredeyse tüm üretim tesisleri ve ürünlerini tek bir 
çatı altında görmek benim için büyük şans oldu. Demir-çe-
lik sektöründe bırakın Türkiye’yi, dünyada bu denli geniş 
ürün gamına sahip, kendi ham maddesini üretebilen ve 
farklı üretim parkurlarına sahip entegre tesisi görmek ol-
dukça güçtür. Bu durum başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Fuat TOSYALI ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin AR-GE 
faaliyetlerine ne denli önem verdiğinin göstergesidir. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fuat Tosyalı’nın bay-
ramlarda veya çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalar da bir 
AR-GE çalışanı olarak benim için en büyük ilham kaynağı 
olmuştur. Bu konuşmalar, motivasyonumuzu arttırmakla 
beraber kendimize görevler çıkarmamızı da sağlıyor. 

▪ Bir TOSÇELİK AR-GE Merkezi çalışanı ola-
rak işe yeni başlayan arkadaşlara neler tavsi-
ye edersiniz?
5 yıl önce TOSYALI Holding’de çalışmaya karar ver-

memde, üniversitede birlikte okuduğum ve şu an hâlâ 
TOSYALI çatısı altında birlikte çalıştığım arkadaşlarımın 
olumlu görüşleri etkili oldu. Sektöründe faaliyet gösterdiği 
tüm alanlarda zirveye oynayan, yaptığı yatırımlar ile sürek-
li büyümeye devam eden, sanayiye ve istihdama önem 
veren vizyon sahibi şirketlerimizde, sıcak aile yapısının ve 
takımdaşlığın üst seviyede olduğunu gördüm. İşe yeni 
başlayan arkadaşlarımızın da bu ortama uyum sağlama-
ları ile başarılı olacağından eminim.

Eylül 2017 yılında kurulan TOSÇELİK AR-GE Merkezi-
mizde, sektör tecrübesi olan arkadaşlarımızın yanında iş 
hayatına yeni atılan arkadaşlarımız yer alıyor. Farklı mü-
hendislik dallarından bir araya gelen AR-GE Merkezi çalı-
şanları olarak iyi bir ekip olduk. Başarılı işler yapmanın kilit 
noktasının bu olduğunu düşünüyorum.•



TOSÇELİK 
AR-GE MERKEZİ

Temel Öğeler 

Logo Üreme Anlayışı 
Bağlı Kurumlar 
Logo Tip 2

B1

I-AM                  Tosyalı Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Kurumlar Kimliği_Logo Üreme Anlayışı  |  30

Tosyalı Tip 2 Amblem ve 
Logotype ilişkisi bu bölümde 
tanımlanmıştır. Bu tanım dışında 
logotype ve amblem birlikte 
ve/veya ayrı kullanılamaz.  
Kimlik malzemeleri hiçbir grafik 
öğe  aşağıda belirtilmiş logo 
etki alanının içine giremez. 
Logo etki alanı simge ve logonun 
diğer grafik bileşenler (metin, 
fotoğraf, illüstrasyon vb.) ile 
karışmamasını sağlayacak şekilde 
belirlenmiştir. Logonun minimum 
kullanım yüksekliği 6mm’dir.

Minimum Kullanım

6mm
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Küresel rekabet ortamında şirketlerin var-
lıklarını sürdürebilmesi için sadece teknolojiyi 
kullanmaları yeterli olmayıp, üretim mali-
yetlerini azaltacak ve katma değerli ürünler 
geliştirecek teknolojiyi bünyelerinde üret-
meleri gerekiyor. Bu teknolojiyi üretebilmek 
için de personel makineleri tanımalı, enerji 
sarfiyatlarını ve üretim için gerekli parametre-
leri yönetebilmelidir. 

TOSÇELİK AR-GE Merkezi, araştırma geliştirme dinamik-
lerini sağlamlaştırmak ve inovasyonu canlı tutabilmek için 
gerek şirket içi gerek şirket dışı bütün fikirleri önemseyor, 
kayıt altına alıyor ve değerlendiriyor. Fikir  bildirme form-
ları ile şirket içi ve web sitesi üzerinden veri tabanı aracı-
lığıyla da şirket dışı fikirleri kaydediyor. Her bir fikir, öneri 
dikkatlice inceleniyor, ön elemeden geçiriliyor ve kalanlar 
periyodik toplantılarda ele alınarak değerlendiriliyor.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM İÇİN ‘AR-GE’

TOSÇELİK 
AR-GE

MERKEZİ
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TEKNOLOJİ ÜRETECEK 
ALTYAPI HAZIRLANIYOR
TOSÇELİK AR-GE Merkezi olarak; 

mühendislerimizin çalıştıkları pro-
jelerde ilgili teknik eğitimleri alması 
için gerekli destekleri sağlıyor, çeşitli 
programlar uyguluyoruz. Bu kapsam-
da “Katma Değerli Üretim İçin Eğitim” 
bilincini aşılamakta, diğer yandan da 
mühendislerimizin proje alanlarında 
yetkinliklerini arttıracak deneme çalış-
maları imkanı sağlayarak uzmanlıkları-
na katkı sağlamaktayız. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN  
 DONANIMLI PERSONELE DEK  
 KOORDİNASYON 

Personelimizin akademik araştırma 
ve yüksek lisans çalışmaları için üni-
versiteler ile iş birliği içinde, özellikle 
bitirme tezlerinin sanayi problemlerine 
yönelik olmasına özen göstermekte-
yiz. Tüm bu çalışmalar ve sağlanan 
imkanlarla, Endüstri 4.0 ile birlikte 
kazanılması istenen teknolojik güce 
uyum sağlayıp, şirketimize entegre 
edecek donanımlı personelin yetiştiril-
mesinde alt yapı oluşturmaktayız. 

FİKİRLER TOPLANIYOR
AR-GE dinamiklerini sağlamlaştır-

mak ve inovasyonu canlı tutabilmek 
için bütün fikirleri önemseyip, gerek 
şirket içi gerek şirket dışı bütün 
fikirleri kayıt altına alarak değerlen-
dirmekteyiz. 

Fikir bildirme formları ile şirket 
içi, web sitesi üzerinden veri tabanı 
aracılığı ile şirket dışı fikirleri kay-
detmekte ve ön elemeden geçirerek 
periyodik toplantılarda  değerlendir-
mekteyiz.  
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AR-GE Merkezi Müdürü Kudret Emre Keskin: Ar-Ge Merkezimizin çalışmaları 
ile geliştirilecek yeni nesil çelik ürünlerimiz, çelik sektöründe ses getirecek ve 
bu nitelikli ürünler dünya piyasasında kendi markamızla lanse edilecektir.

HEDEF: ÖZ KAYNAKLARLA  
 KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Şirket kültürünün önemli ve 
ayrılmaz bir unsuru olan vizyonumuz 
çerçevesinde “ülkemizin kaynakla-
rını kullanarak, katma değerli üretim 
teknolojileri geliştirmek” için var 
olan AR-GE Merkezimiz, “teknolojik 
inovasyon”a destek vermenin yanı 
sıra “organizasyonel inovasyon” 

konusunda da işletmelerimiz ile 
çalışarak; bu vizyon anlayışını iş 
süreçlerine taşımaktadır.

“Dünyanın en büyük ilk 20 çelik 
üreticisi olma” yolunda yatırımlarımız 
devam ederken, bu amaç doğrul-
tusunda çalışmalarımızı hız kesme-
den sürdürmekteyiz. Yapılan ürün 
geliştirme simülasyon çalışmaları ve 

modellemeleri ile maliyetleri azalta-
rak “üretim kapasitesini ve gamını 
arttırmak” hedeflerimiz arasındadır. 

TOSÇELİK MARKASI YENİ   
 NESİL ÇELİK ÜRÜNLERİYLE  
 YÜKSELECEK

AR-GE Merkezimizin çalışma-
ları ile geliştirilecek yeni nesil çelik 
ürünlerimiz, çelik sektöründe ses 



getirecek ve bu nitelikli ürünler 
dünya piyasasında kendi marka-
mızla lanse edilecektir.  

YAYGIN AR-GE HİZMETİ   
 VERİLECEK

Bölgesinde ilk ve tek AR-GE 
Merkezi olarak faaliyet gösteren 
şirketimiz ulusal ve uluslara-
rası üniversitelerden sağlanan 
akademik destekle birlikte, yan 
kuruluşların ve diğer firmaların da 
taleplerine mühendislik hizmeti 
verebilecek ve ortak projeler saye-

sinde uluslararası düzeyde rekabet 
üstünlüğünü sağlayarak, ülke eko-
nomisine katkıda bulunacaktır. 

Merkez bünyesinde 4 tanesi 
TUBİTAK destekli proje olmak üze-
re toplam 44 adet AR-GE projesi 
yürütülmektedir. 

AR-GE Merkezimizde yürütü-
len projelerin niteliği ve ihtiyacı 
doğrultusunda özkaynak, ulusal ve 
uluslararası fon kaynakları kullanıl-
maktadır. 

TOSÇELİK AR-GE MERKEZİ
Türkiye’nin global çelik şirketi 

TOSYALI Holding, araştırma-geliş-
tirme ve yenilikçilik iddiasını yük-
sek donanımıyla hayata geçirdiği 

AR-GE Merkezi ile taçlandırmış ve 
TOSYALI Holding İcra Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı, “6. Özel Sektör AR-GE 
ve Tasarım Merkezleri Zirvesi”nde 
Merkezin layık görüldüğü ödülü, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün elinden almıştı.



OSMANİYE
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI

Organize Sanayi Bölgesi 
Toprakkale - OSMANİYE

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

İSKENDERUN
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI 

Organize Sanayi Bölgesi 
Sarıseki - Hatay

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



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

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

@tosyali_holding
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Çelikhane Pers. İsa Gönen Kız Yeliz 02.01.2018

Haddehane Pers. Ali Arslan Kız Azra 10.01.2018

Haddehane Pers. Yılmaz Durğar Kız Aybüke Deniz 12.01.2018

Çelikhane Pers. Yusuf Gümüş Kız Gizem 16.01.2018

Çelikhane Pers. Mustafa Şeker Kız Azra 24.01.2018

Çelikhane Pers. Kenan Akçay Kız
Ümmühan 
Evra

09.02.2018

Yassı Yapısal 
Pers.

Ülkü Demirci Kız Melek 14.02.2018

Çelikhane Pers.
Yasin Janberk 
Yılmaz

Kız Ebrar Ece 22.02.2018

Haddehane Pers. Ahmet Eryiğit Kız Elif 26.02.2018 

Çelikhane Pers. Esabil Talay Kız Elif Ece 19.03.2018 

Çelikhane Pers. Özgecan Soytürk Kız Nazlı Hülya 22.03.2018 

Haddehane Pers.
Fatih Mehmet 
Bolat

Kız Ebrar Rana 19.03.2018

Haddehane Pers. Kerim Cuma Kılınç Kız Hira Sultan 27.03.2018

ERW Personeli Adem Kaplan Kız Ikranur 21.02.2018

ERW Personeli Yahya Korkmaz Kız Selin Alya 09.02.2018

ERW Personeli Beyazıt Akça Kız Kadriye 22.02.2018

ERW Personeli Süleyman Çabuk Kız  İkra Duru 22.02.2018

ERW Personeli Veysel Gülenç Kız Gülay Ebrar 18.03.2018

ERW Personeli Ömer Köse Kız Esila 28.01.2018 

ERW Personeli Hakan Kaymakçı Kız Deniz Eda 06.02.2018 

ERW Personeli Yakup Çevik Kız Yağmur 14.03.2018 

ERW Personeli Mehmet Türkoğlu Kız Hatice 26.03.2018 

Filmaşin Pers. Recep Aktaş Kız Meryem Mina 22.01.2018 

ERW Personeli Mehmet Kılınç Kız Asel 30.01.2018 

Haddehane Pers. Muzaffer Sökmen Erkek Mehmet Emin 28.12.2017

Yassı Yapısal Pers. Fatih Dağdelen Erkek Yağız 31.12.2017 

Haddehane Pers. Soner Özdemir Erkek Ömer Faruk 03.01.2018

Çelikhane Pers. Mustafa Öksüz Erkek
Muhammed 
Asaf

04.01.2018

Yardımcı Tesisler Fahrettin Bozkurt Erkek Siraç 08.01.2018

Haddehane Pers. Mehmet Kurt Erkek Davut 12.01.2018

Yassı Yapısal Pers. Fikri Üstün Erkek Muhammet 26.01.2018

Haddehane Pers. Taner Sarıbıyık Erkek Mehmet Emin 26.01.2018

Yassı Yapısal Pers. Ali Kınalı Erkek Ali Buğra 20.01.2018

Haddehane Pers.
Abdurrahman 
Coşkun

Erkek Yavuz Selim 07.03.2018

Çelikhane Pers. Gökhan Ergül Erkek Berat Batın 11.03.2018

Haddehane Pers. Ali İhsan Gök Erkek Ali Eren 19.03.2018

ERW Personeli Adem Tut Erkek Necati Eymen 22.01.2018

ERW Personeli Ferhat Dağ Erkek
Muhammet 
Hayri

18.01.2018

ERW Personeli Raşit Yanbak Erkek Berat 19.03.2018 

ERW Personeli Oğuz Kunt Erkek Osman 05.02.2018 

ERW Personeli Ahmet Görken Erkek Barış 22.01.2018 

ERW Personeli Orhan Atila Erkek Ayhan Bahri 06.02.2018 

ERW Personeli Ahmet Mığırdağı Erkek Hüseyin 21.03.2018 

Filmaşin Personeli Oktay Bedel Erkek Toprak 03.01.2018 

Filmaşin Personeli
Reşit Emre 
Özdemir

Erkek Ömer Asaf 23.02.2018 

ERW Personeli Yusuf Anlamaz Erkek Emir Yiğit 02.02.2018

ERW Personeli
Muhammed 
Kürkçü

Erkek Murathan 25.01.2018 

ERW Personeli
Gökhan Behlül 
Bilgin

Erkek Yaşar Göktürk 13.03.2018 

bebe
k...
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ERW Personeli Adnan Kaya Kız Ayşegül 05.02.2018 

ERW Personeli Eren Akyüz Kız Defne 28.01.2018 

ERW Personeli Ümit Sadık Tatar Kız Mina 25.01.2018 

ERW Personeli Ali Yeniocak Kız Ada 25.01.2018 

TOSÇELİK 
Granül

Ahmet Köse Kız Sevim Serra 05.01.2018 

ERW Personeli Tahsin Çetin Kız Selvi 19.02.2018  

ERW Personeli Mustafa Karut Kız Elif Naz 19.03.2018 

Spiral Boru Per. Özkan Tanrıver Kız Ayşe Tuana 21.02.2018 

TOSYALI Demir 
Çelik Pers.

Evren Ekinci Kız Elis 07.01.2018 

TOSYALI Demir 
Çelik Pers.

Mehmet Çizmeli Kız Miray Sena 18.01.2018 

TOSYALI Demir 
Çelik Pers.

Muhammed Dayan Kız Cemre 26.02.2018 

TOSYALI Demir 
Çelik Pers.

Orhan Kelep Kız Gizem Nur 09.03.2018 

TOSYALI Algerie Sezer Kızlay Kız Selda 20.01.2018

TOSYALI Algerie Houari Benarmas Kız Roumaissa 22.01.2018

TOSYALI Algerie
Yousouf 
Benhassaini

Kız Badra Israa 27.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Zegrar Khelil

Kız Lydia Racha 14.01.2018

TOSYALI Algerie
Mokhtar 
Benhamouda

Kız 
Amira Katre 
Ennada

04.01.2018

TOSYALI Algerie
Sid Ahmed 
Bellebna

Kız Aya 14.01.2018

TOSYALI Algerie Benameur Abbou Kız 
Hiba 
Rachıda

24.01.2018

TOSYALI Algerie Miloud Amar Kız Roumaissa 03.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Elmestari

Kız Ines 10.01.2018

TOSYALI Algerie
Abdelhalim 
Messoussa

Kız 
Riheb El 
Djenna 
Khadidja

11.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Boukhatem

Kız Yassine 09.01.2018

H ş geldin
bebek...

ERW Personeli Sinan Karaömer Erkek Celal 28.01.2018 

ERW Personeli Mehmet Bilgin Erkek Ziya Eymen 13.02.2018 

TOSÇELİK Personeli Zahit Güllü Erkek Mehmet Akif   12.02.2018 

ERW Personeli Akif Yardımcı Erkek Alican Osman 05.02.2018 

ERW Personeli Erdal Aslan Erkek , Orhan Yiğit 22.02.2018

ERW Personeli Harun Maviş Erkek Halil Asaf 19.03.2018

ERW Personeli Levent Çetin Erkek Metehan 07.02.2018

ERW Personeli Soner Kayış Erkek Bilal 29.03.2018

Spiral Boru Per. Erol Topaloğlu Erkek Selimhan 29.01.2018

Spiral Boru Per. Yahya Kürkçü Erkek Ahmet Ömer 15.01.2018

Spiral Boru Per. Tolgay Güleçer Erkek Habib Çınar 10.02.2018

Spiral Boru Per. Özkan Tanrıver Erkek
Muhammed 
Oğuzhan

21.02.2018

Spiral Boru Per. Hamit Gözüdok Erkek Adem 15.03.2018

Spiral Boru Per. Onur Yıldırım Erkek Bulut 15.03.2018

TOSYALI Demir 
Çelik Pers. Şakir Kınalı Erkek Asaf Kerim 10.01.2018

TOSYALI Algerie Mourad Ouardani Erkek Abdelillah 23.01.2018

TOSYALI Algerie Mourad Medjadi Erkek Rayane 22.01.2018

TOSYALI Algerie Abdellah Attou Erkek
Mohammed 
Nasr Ellah

01.01.2018

TOSYALI Algerie Suayıp Durak Erkek Alı Kamel 02.01.2018

TOSYALI Algerie
Coşkun 
Ballı 

Erkek Koray 19.01.2018

TOSYALI Algerie
Abdelkader 
Bentis

Erkek Ayoub 07.01.2018

TOSYALI Algerie
Abdelmadjid 
Meghrabi

Erkek Abdelkarim
24.01.2018

TOSYALI Algerie Hadj Slimani Erkek Mohamed 01.01.2018

TOSYALI Algerie
Seddam-El 
Houssine Derder

Erkek İlias Abdelkader 30.01.2018
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TOSYALI Algerie
Mohamed 
Beloufa 

Kız 
Yamina 
Wafaa

21.01.2018

TOSYALI Algerie Nabil Bouhadjar Kız 
Rahaf 
Selsabil

30.01.2018

TOSYALI Algerie Omar Benyamina Kız Loudjaine 07.01.2018

TOSYALI Algerie Miloud Djamel Kız Rokia 19.01.2018

TOSYALI Algerie Kada Hamma Kız 
Cherifa 
Maissa

18.01.2018

TOSYALI Algerie Miloud Kehailia Kız Dounia 20.02.2018

TOSYALI Algerie Mokhtar Haoui Kız

Ghofrane 
Hıbet 
Errahmene 
Faırouze

26.02.2018

TOSYALI Algerie Yusuf Baki Kız Elıf Naz 08.02.2018

TOSYALI Algerie Mokhtar Benkriba Kız Youcef 01.02.2018

TOSYALI Algerie
Boucif 
Mohammedi

Kız Naceur 21.02.2018

TOSYALI Algerie
Ilies Rouan 
Serik 

Kız
Nacera 
Yasmine

13.3.2018

TOSYALI Algerie
Kheır Eddıne 
Djahl

Kız Djihane 4.03.2018

TOSYALI Algerie Mohammed Rais Kız
Doniazed 
Assil

18.03.2018

TOSYALI Algerie
Maamar 
Messaoudi

Kız Lilya 24.03.2018

TOSYALI Algerie
Bouakaz 
Benhenia

Kız Rokia 04.03.2018

TOSYALI Algerie Hakim Diffalah Kız Chirine 20.03.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Kamel Khouan

Kız Wiam 04.03.2018

TOSYALI Algerie Zakaria Djouher Kız Aroua Alaa 19.03.2018

TOSYALI Toyo Fatih Filik Kız Emine Nisa 2018

TOSYALI Toyo Semih Özdal Kız Duygu 2018

TOSYALI Toyo Aydın Işık Kız Hira Nur 2018

TOSYALI Toyo Mehmet Emin Arı Kız Erva 2018

TOSYALI Toyo Ömer Arslan Kız
Remziye 
Miray

2018

TOSYALI Toyo Ömer Aki Kız Feyza 2018

TOSYALI Toyo Samet Güroğlu Kız Eslem 2018

TOSYALI Toyo Hakan Bakır Kız
Aslıhan 
Ayşe

2018

TOSYALI Toyo İlter Ünsal Kız Öykü 2018

TOSYALI Algerie Yassine Hamel Erkek Wail 06.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Bouziane

Erkek Younes Rassim 23.01.2018

TOSYALI Algerie Nabil Cheurfa Erkek
Houssem 
Djouba

11.01.2018

TOSYALI Algerie Belkihal Hadj Ali Erkek Abdeldjalil 14.01.2018

TOSYALI Algerie Gharbi Ahmed Erkek
Mohamed 
Djaoued

22.01.2018

TOSYALI Algerie
Adda Zahaf 
Khadra

Erkek Mohamed 06.02.2018

TOSYALI Algerie
Muharrem 
Acaroğlu

Erkek Bebek 09.03.2018

TOSYALI Algerie Houari Bellataf Erkek
Mohammed 
Rayane

09.03.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed 
Kadda Aissa

Erkek Ahmed 18.03.2018

TOSYALI Algerie Kaddouri Mokhfi Erkek Mohamed 12.03.2018

TOSYALI Algerie
Mohamed 
Larouci 

Erkek Abdelmouhıne 08.03.2018

TOSYALI Toyo Hakan Yüksel Erkek Efe Cengiz 2018

TOSYALI Toyo Latif Toksoy Erkek Hamza 2018

TOSYALI Toyo Bilgin Güler Erkek Egemen 2018

TOSYALI Toyo Bilgi Uğureli Erkek Mustafa 2018

H ş g
eldin

bebe
k...
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Mutluluklar

Tosyalı Holding Emrah - Nadire Kayan 03.03.2018

Çelikhane Pers. Ahmet - Menduha Aybüke Keser 27.12.2017

Çelikhane Pers. Uğur Gökhan - Sultan Ünlü 04.01.2018

Haddehane Pers. Muhammed - Sultan Kurt 23.03.2018

ERW Personeli Ökkeş - Burcu Haşimler 26.01.2018

ERW Personeli Burhan - Eda Gövler 20.03.2018

ERW Personeli Burak - Emine Kılınç 20.03.2018

Filmaşin Pers. Çağlar - Şeyda Arslankurt 16.01.2018

ERW Personeli Oğuzhan - Hacer Merve Küçük 02.02.2018

ERW Personeli Çağlar - Hilal Yeter 30.03.2018

ERW Personeli Mehmet - Rümeysa Lök 14.02.2018

ERW Personeli Hüseyin Gazi - Gamzenur Kont 19.03.2018

Spiral Boru Pers. Mehmet - Nisa Nur Civelek 13.01.2018

Spiral Boru Pers. Şahin - Hamiyet Acar 20.02.2018

TOSYALI Algerie Nabil Hadjadj - Akeb Sara 18.01.2018

TOSYALI Algerie Cherif Kamal - Azzouz Mokhtaria 10.01.2018

TOSYALI Algerie Halil Benli - Gaidi Wissal Fatima 28.01.2018

TOSYALI Algerie Abdelkader Boutaleb - Leguel Yasmin 10.01.2018

TOSYALI Algerie Mansour Affif Hassani - 
Zahaf Kradra Zıneb 10.01.2018

TOSYALI Algerie Houssem Eddine Safar Djillali - 
Sid Hadjer 10.01.2018

TOSYALI Algerie Mohammed Bouchama - 
Azzouz Khadidija 29.01.2018

TOSYALI Algerie Abdelkader Kerrouche - Attig Sarra 18.01.2018

TOSYALI Algerie Engin Aydın -
Moulai Ahmed Oumaina 30.01.2018

TOSYALI Algerie Redouane El Kedrouci - 
Taha Fatıma Zohra 13.02.2018

TOSYALI Algerie Abdelklader Derouiche - Sahraoui 
Hassiba 18.02.2018

TOSYALI Algerie Mohamed Naziha - 
Aounallah Nadjet 11.02.2018

TOSYALI Algerie Ouzı Moulaı - Berini Nemra 28.03.2018

TOSYALI Algerie Mohammed Naoui - Benhadi Amina 17.10.2017

TOSYALI Algerie Ismaine Boughrar - Ghertil Ahlem 29.03.2018

TOSYALI Algerie Sidimohamed Sofiane Drid - 
Bensakhria Kheira Hayet 07.03.2018

TOSYALI Algerie Driss Bechenine - Ameur Fatima 13.03.2018

TOSYALI Algerie Nasreddine Harir - Bouabdallah 
Wiaam Nedjema 14.03.2018

TOSYALI Algerie Mohammed Alı Benboualı - 
Guimour Hana 15.03.2018

TOSYALI Toyo Gökhan - Sima Atalan 2018

TOSYALI Toyo Duran - Büşra Solak 2018

TOSYALI Toyo Yalçın - Merve Yalçın 2018

TOSYALI Toyo Doğan Can - Gamze Nur Kocabaş 2018

TOSYALI Toyo Yasin - Ayşegül Öğet 2018

TOSYALI Toyo Hasan - Fadima Bozova 2018

TOSYALI Toyo Ahmet - Özlem Dönmez 2018
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Başsağlığı
Çelikhane Pers. Mustafa Olu Bey’in Değerli Annesi 13.01.2018 

Yassı Yapısal Pers. Adem Gül’ün Değerli Babası 14.01.2018 

Yassı Yapısal Pers. Kadir Gül’ün Değerli Babası 14.01.2018 

Haddehane Pers. Ömer Albayrak’ın Değerli Babası 03.02.2018

Yassı Yapısal Pers. Ali Evren’in Değerli Kardeşi, Şehidimiz 04.02.2018

Yassı Yapısal Pers. Soner Korkmazer’in Değerli Babası 18.03.2018

ERW Personeli Deniz Kaplan’ın Değerli Babası Ocak 2018

Filmaşin Personeli İsmail Erol’un Değerli Babası 29.01.2018

ERW Personeli Serkan Eren’in Değerli Babası 02.02.2018

TOSÇELİK Pers. Zahit Güllü’nün Değerli Annesi 10.03.2018

ERW Personeli Hanefi Çardak’ın  Değerli Annesi 28.02.2018

ERW Personeli Yusuf Reçber’in Değerli Babası 12.01.2018

ERW Personeli Yusuf Döner’in Değerli Babası 15.01.2018

Spiral Boru Pers. Vedat Çetinkaya’nın  Değerli Babası 20.01.2018

TOSYALI Demir 
Çelik Pers. Musa Kaya’nın Değerli Annesi 09.03.2018

TOSYALI Algerie Bouabdellah Bentaiba’nın 
Değerli Babası 21.01.2018

TOSYALI Algerie Mokhtar Benhamouda’nın 
Değerli Kızı 05.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohamed Benyahia’nın 
Değerli Babası

24.01.2018

TOSYALI Algerie Salah Khadraoui’nin Değerli Annesi 11.01.2018

TOSYALI Algerie
Mohammed El Habib Benayad’ın 
Değerli Babası

01.01.2018

TOSYALI Algerie Brahim Dif’in Değerli Annesi 21.01.2018

TOSYALI Algerie
Amar Benmoumene’nin 
Değerli Babası

12.01.2018

TOSYALI Algerie Bouabdellah Nadji’nin Değerli Babası 30.01.2018

TOSYALI Algerie
Mourad Abdennour Tebak’ın 
Değerli Babası

11.02.2018

TOSYALI Algerie Youcef Kebab’ın Değerli Babası 11.03.2018

TOSYALI Algerie Fathi Belheziel’in Değerli Annesi 07.03.2018

TOSYALI Algerie
Zıne Elabıdıne Bezzaouya’nın 
Değerli Annesi

09.03.2018

TOSYALI Toyo Sabri Demirbaş’ın Değerli Babası 2018

TOSYALI Toyo Osman Mart’ın Değerli Annesi 2018
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01/03 2018 - #:17Africa landing of Turkish business world led by 

President Recep Tayyip Erdogan
Tournée en Afrique des hommes d’affaires turcs 
Présidée par le Président Recep Tayyip Erdogan

Turkish committee is in Senegal
Délégation Turque au Sénégal

TOSYALI Algerie celebrated the completion of main 
construction of world’s largest ‘MIDREX DRI’ facility
TOSYALI Algérie célèbre l’achevement de la 
construction de l’usine “MIDREX DRI”

TOSYALI Holding is awarded BRHA Gaz tender with  
its important player TOSCELIK
Le Joueur Majeur de TOSYALI Holding a remporté le 
contrat BRHA Gaz avec TOSCELIK

TOSYALI turns inactive slag to value added product
TOSYALI transforme les scories inactives en un  
produit à valeur ajoutée

TOSYALI Holding will be the biggest in Africa
TOSYALI Holding sera le plus grand en Afrique

Turkey’s global steel manufacturer is  
within the scope of TURQUALITY Program
Le Producteur Global d’acier de Turquie dans le cadre 
du programme TURQUALITY

Japanese Ambassador visited Osmaniye 
TOSYALI Toyo Facilities
L’ambassadeur du Japon a visité les usines  
d’Osmaniye TOSYALI Toyo

Şerif Tosyalı visited Japan
Şerif Tosyalı en visite au Japon

TOSYALI Iskenderun Port is counting days  
to welcome its first ship 
TOSYALI Iskenderun Port compte les jours pour 
accueillir le premier navire

TOSYALI Vision Seminars broaden horizons/
TOSYALI Holding Academy works
Les Séminaires sur la Vision de TOSYALI élargissent 
les horizons/Les travaux de l’Académie TOSYALI 
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Africa landing 
of Turkish business 
world led by 
president Recep 
Tayyip Erdoğan
Chairman of Executive Board of 
TOSYALI Holding, which has invested 
over 2 billion Dollars in iron steel 
industry in Algeria with TOSYALI Algerie 
and whose planned final investment 
amount is 6 billion Dollars in this 
country and Chairman of DEIK Turkey-
Algeria Business Council, Fuat Tosyalı 
has also participated in African tour of 
President Recep Tayyip Erdoğan.

Ties are strengthening with Algeria 
With accompanying Ministers and the 
Committee of Turkish Business People, 
President Recep Tayyip Erdoğan went to 
Algeria which is the first stop of his African 
Tour covering Algeria, Mauritania, Senegal 
and Mali to pay official visits and increase 
mutual trade volume. Turkish Committee 
held official visits in Algeria with which we 
have historical and cultural ties for 500 
years and business world representatives 
of both countries had negotiations for 
increasing business volume.

New agreements are signed
In President Recep Tayyip Erdoğan’s trip 
aiming at a series of official visits and 

increasing intercountry trade volumes; the 
Minister of Foreign Affairs Mevlüt Çavuşoğlu, 
Minister of Economy Nihat Zeybekci, Minister 
of Energy Berat Albayrak, Minister of Culture 
and Tourism Numan Kurtulmuş, Minister 
of Food Agriculture and Livestock Ahmet 
Eşref Fakıbaba, Minister of Customs and 
Trade Bülent Tüfenkci, Chairman of Foreign 
Economic Relations Board (DEIK) Nail 
Olpak, Chairman of DEİK Turkey-Algeria 
Business Council Fuat Tosyalı and a large 
committee of business people as well as 
President Recep Tayyip Erdoğan’s wife 
Emine Erdoğan have participated.

Business world is excited
Chairman of DEIK Turkey-Algeria 
Business Council Fuat Tosyalı said 
that mutual relations and cooperation 
are discussed with all aspects and 
views are exchanged about regional 
and international developments in the 
negotiations. Chairman of TOSYALI 
Holding, which has established the 
largest iron-steel factory, fulfilled 
various social responsibility projects 
and know the geography very closely 
in Algeria with Tosyalı Algerie pointed 
out that Algeria is one of the strongest 
economies of Africa and stated that 
President Erdoğan’s visit has excited the 
business world of both countries.

A very good ground for our 
subindustry
Fuat Tosyalı said; “By means of this visit, 
Turkey will increase its share in Algeria’s 
ever strengthening and growing economy. 
The country is leading among growing 
economies by means of its strong oil and 
gas incomes. An important automobile 
industry is being established in Algeria. 
I believe that our automobile industry and 
subindustry which have proven itself to the 
entire world will find a good ground here. In 
these visits, we leave some of our business 
people there, in a manner of speaking we 
plant the seeds of trade and new people 
hold on and carry out business there.”

Suitable investment opportunities
Stating that visited countries want foreign 
investors, Tosyalı continued: “Among the 
foreign investors, the ones who are the 

most advantageous and closest to that 
geography is us Turks. We have a cultural 
proximity with African countries. We have 
initiated a convergence program with 
African countries for the last 10-15 years.  
Africa Continent is also important for the 
industrial transformation in Turkey.”

Continent tour continues
The leader who has visited the Africa 
Continent the most so far, President 
Recep Tayyip Erdoğan had official visits 
in Senegal, Mauritania and Mali after his 
program in Algeria.

Tournée en 
Afrique des hommes 
d’affaires turcs 
présidée par le 
Président Recep 
Tayyip Erdogan
Fuat Tosyali, le président du conseil 
d’administration de Tosyalı Holding 
et le Président du conseil d’affaires 
Algéro-Turc, qui a investi plus de 2 
milliards de dollars en Algérie dans le 
secteur sidérurgique par sa société 
Tosyali Algérie et dont la valeur de 
son investissement dans le pays est 
de 6 milliards de dollars, a également 
assisté à la tournée africaine du 
président Recep Tayyip Erdogan.

Les liens en Algerie se renforcent
Le président Recep Tayyip Erdogan 
s'est rendu en Algérie comme première 
destination dans le cadre de sa tournée 
en Afrique, puis en Mauritanie, au 
Sénégal et au Mali, pour établir des 
contacts officiels accompagné de ses 

6-7-8-9-10-11
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ministres et d’une délégation d’hommes 
d'affaires turcs. La délégation turque 
a eu des contacts officiels en Algérie; 
pays avec lequel nous avons des 
liens historiques et culturels de plus 
de 500 ans, et des représentants des 
milieux d'affaires des deux pays se sont 
entretenus pour augmenter le volume 
d'affaires. 

De nouveaux accords ont ete signes
Durant sa tournée qui vise à accroître 
le volume des échanges entre les pays, 
le président Erdogan est accompagné 
de son épouse Emine Erdogan, du 
Ministre des Affaires étrangères Mevlut 
Cavusoglu, du Ministre de l'Economie 
Nihat Zeybekci, du Ministre de l'Energie 
Berat Albayrak, du Ministre de la Culture 
et du Tourisme Numan Kurtulmus, du 
Ministre de l’Agriculture Ahmed Ashraf 
Fakibaba, du Ministre des douanes 
et du commerce Bulent Tufenkci, du 
président de la Commission des relations 

économiques extérieures (DEIK) Nail 
Olpak, du Président du Conseil d’affaires 
Algéro-Turc Fuat Tosyali et ainsi que 
d'une importante délégation d’hommes 
d'affaires.

Le monde des affaires est enthousiaste
Le président du conseil d'affaires Algéro-
Turc Fuat Tosyali a déclaré que durant 
les entretiens, les relations bilatérales, la 
coopération étaient traités sur tous ses 
aspects, et qu'un échange de vues sur les 

développements régionaux et internationaux 
avait été fait. Fuat Tosyali, président de 
TOSYALI Holding, qui a réalisé la plus 
grande usine sidérurgique en Algérie par 
l’intermédiaire de sa société Tosyali Algérie, 
qui a signé divers projets de responsabilité 

sociale et qui connaît très bien le milieu, 
a souligné que l'Algérie est l'une des 
économies la plus puissante d’Afrique. Il 
a aussi déclaré que la visite du Président 
Erdogan a provoqué un engouement dans 
le monde des affaires entre les deux pays.

Un très bon terrain pour l'industrie 
de sous-traitance
Fuat Tosyali, "Le monde d’affaires Turc 
va augmenter sa participation dans 
l'économie croissante de l'Algérie grâce à 

cette visite.  Le pays est en avance sur les 
autres économies émergentes grâce à de 
solides revenus pétroliers et gaziers. Une 
importante industrie automobile est en 
train de s'établir en Algérie. Je crois que 
notre industrie automobile, qui a fait ses 
preuves dans le monde entier, trouvera 
ici un bon terrain. Au cours de ces visites, 
nous laissons certains de nos hommes 
d'affaires sur place, c’est-à-dire, nous 
semons des graines pour les affaires 
grâce à eux qui travaillent et s’enracinent." 

Opportunités d'investissement tres 
convenables
Soulignant que les investisseurs 
étrangers sont recherchés par les pays 
visités, Tosyali a poursuivi : "Nous, les 
Turques, sommes ceux qui sont les 
plus avantageux entre les investisseurs 
étrangers et qui sont enclins à cette 
géographie. Nous avons une affinité 
culturelle avec les pays africains, Notre 
programme de rapprochement avec les 

pays africains a commencé depuis 10-15 
ans. Le Continent africain est également 
important pour la transformation de 
l'industrie en Turquie ".

Sa visite du continent se poursuit
Le président Recep Tayyip Erdogan, qui 
est celui qui a jusqu’à présent le plus 
visité le continent africain parmi les autres 
leaders, a effectué des visites officielles 
au Sénégal, en Mauritanie et au Mali à la 
suite de son programme en Algérie.



Turkish Committee 
is in Senegal
Senegal President Macky Sall said: “You 
have huge investments. As the State, 
we trust Tosyalı Family. We are ready 
to give all kinds of support to the end”. 
Fuat Tosyalı said: “We are not here for a 
touristic trip, but to add value to Senegal”.

Chairman of DEIK Turkey-Algeria 
Business Council Fuat Tosyalı, who 
went to Senegal with President Recep 
Tayyip Erdoğan and Committee of 
Ministers, made a call for ‘investment’ 
to the business world.

Minister of Trade Sarr instructed for 
support
Chairman of Executive Board of TOSYALI 
Holding and Chairman of DEIK Turkey-
Algeria Business Council, Fuat Tosyalı who 
went to Senegal’s capital Dakar after Algeria 
with President Recep Tayyip Erdoğan and 
Committee of Ministers, was welcomed 
with love in Senegal. Having greeted by 
Senegal Parliamentary Speaker in the 
airport, Fuat Tosyalı met Minister of Trade 
Alioune Sarr. While Tosyalı emphasized that 
Turkish business world is willing to deepen 
the economic relations with friendly nation 
Senegal, Minister Sarr said that he has given 
instructions for providing support in the best 
manner in relation to business opportunities 
in Senegal.

Friendship of the Presidents is a big 
advantage
During the negotiations Fuat Tosyalı said that 
the partnership between the two countries 
will contribute in development of fraternity 
and friendship between two countries in the 
event that Turkish business people use the 
currently existing potential and advantages 
correctly and continued: “Fraternity and 
friendship between our President Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan and Senegal President 
Macky Sall is a great advantage for us. This 
fraternity has both enabled that Senegalese 
business people get to know Turkey and 
Turkish business people carry out business 
in Senegal. 

It was seen that all business people who 
come to Senegal with DEIK’s reference can 
do business here easily.”

While Chairman of DEIK Turkey-Algeria 
Business Council, Fuat Tosyalı received call 
for ‘investment’ from all around the continent 
during the forum, it was discussed what can 
be done to increase trade and investments in 
the mutual negotiations with the Senegalese 
business people.

Délégation turque 
au Sénégal
Le président Sénégalais Macky Sall: 
“Vous avez d'énormes investissements. 
En tant qu'Etat, nous faisons confiance 
à la famille Tosyali. Nous sommes 
prêts à apporter tout notre soutien 
jusqu'à la fin.”. Fuat Tosyali a déclaré: 
“Nous venons ici pour ajouter de la 
valeur au Sénégal, pas pour une visite 
touristique.”.

Le président du conseil d'affaires Algéro-
Turc de DEIK Fuat Tosyali qui été au 
Sénégal avec le Président Recep Tayyip 
Erdogan et la délégation ministérielle a 
fait un appel "d’investissements" adressé 
au  monde des affaires Turc.

Instructions de soutien du Ministre du 
Commerce, Sarr
Le président du conseil d'affaires Algéro-
Turc de DEIK et le Président Directeur 
Général de TOSYALI Holding Fuat Tosyali, 
accompagné du Président Recep Tayyip 
Erdogan et de sa délégation ministérielle, 
a été accueilli chaleureusement à Dakar, 
la capitale du Sénégal où il s’est déplacé 
après sa visite en Algérie. A l'aéroport, 
Fuat Tosyali, accueilli par le président 
du Parlement sénégalais, a rencontré 
le ministre du Commerce, Alioune Sarr. 
Tosyalı a souligné que la communauté des 
affaires turque est désireuse d'approfondir 
les relations économiques avec le Sénégal 
ami, tandis que le ministre Sarr a déclaré 
qu'il a donné l’ordre pour soutenir les 
opportunités d'affaires au Sénégal.

Grand avantage d'amitié des 
Présidents
Fuat Tosyali, au cours des négociations 
a précisé que l’utilisation adéquate des 
potentiels déjà existants et des avantages 
par les entreprises Turques, contribuera 
énormément au partenariat, à la fraternité 
et au développement des amitiés entre les 
deux pays et, il continue son discours en 
affirmant que ”L'amitié et la fraternité entre 
notre président Recep Tayyip Erdogan et 
M. le Président Macky Sall est un grand 
avantage pour nous. Cette confrérie a 
permis aux hommes d'affaires sénégalais 
de connaitre la Turquie et a aussi permis 
aux hommes d'affaires turcs de travailler 
au Sénégal. On a vu que tous les hommes 
d'affaires qui sont venus au Sénégal 
dans le cadre du DEIK pouvaient faire 
facilement des affaires dans ce pays.”

Durant le forum, le Président du Conseil 
d'affaires Algéro-Turc de DEIK Fuat Tosyali 
a reçu plusieurs appels à l’investissement 
de toutes les parties du continent, et lors 
des entretiens faites avec les hommes 
d'affaires sénégalais, les deux parties ont 
passé en revue les moyens de renforcer 
les échanges et les investissements.

→ 12 Tosyalı Holding  13 ←

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Heyetiyle 
Senegal’e giden DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı 
Fuat Tosyalı Türk iş dünyasına ‘yatırım’ çağrısı yaptı

Fuat Tosyalı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sayın 
Macky Sall arasında var olan dostluk ve kardeşlik bizim için büyük bir avantajdır. 
Bu kardeşlik hem Senegalli iş adamlarının Türkiye’yi tanımasını hem Türk 
iş adamlarının Senegal’de büyük oranda iş yapmasını sağladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika turuna; Cezayir’e demir 
çelik sektöründe TOSYALI Algerie ile 2 milyar doların üzerinde yatırım 
yapan ve bu ülkede planlanan nihai yatırım değeri 6 milyar dolar olan 
TOSYALI Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Cezayir İş 
Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı.
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TOSYALI Algerie 
celebrated the 
completion of main 
construction of 
world’s largest 
‘MIDREX DRI’ facility
Chairman of Executive Board of TOSYALI 
Holding, Fuat Tosyalı: “Today is a very 
important day for us. Today, we are 
celebrating the completion of a large part 
of the investment construction as we have 
planned and scheduled in early 2017. I 
would like to sincerely celebrate my team 
mates who contributed in the completion 
of the main part which is a key milestone 
in the project. Tosyalı has entrusted the 
construction of world’s largest Midrex DRI 
facility to Sinosteel. Although this project is 
the first large DRI project of Sinosteel, it has 
done a remarkable job with Tosyalı Algerie 
Investment Department, Midrex, Paul Wurth 
and Ansteel. It was not an easy job! Each 
and every one of you have put your time and 
effort and taken a part in achieving this. The 
current look of the facility is the biggest proof 
of this achievement. Currently, a large part of 
the construction of the project is completed, 
but our work is not finished yet.

As an advice, assurance and quality should 
apply in all works done. For us, safety of our 
employees and equipment is very important. 
Please take notice of safety instructions of 

Tosyalı Algerie and Midrex Occupational 
Safety Departments and make sure that 
such instructions are implemented.

I have no doubt that this project will be 
successful in an environment where 
occupational safety is taken as basis by 
working together!

Thank you...”

TOSYALI Algérie 
célèbre l’achèvement 
de construction de 
l’usine “MIDREX DRI”
Président Directeur Général de TOSYALI 
Holding Fuat Tosyali: "Aujourd'hui 

est un jour très important pour nous. 
Aujourd'hui, comme nous l’avions planifié 
et programmé au début de l’année 
2017, nous célébrons l'achèvement 
d'une grande partie de la construction 
de l'investissement. Je tiens à féliciter 
sincèrement mes coéquipiers pour leurs 
efforts dans la réalisation de cette étape 
principale du projet.  Tosyali a confié à 
Sinosteel la construction de la plus grande 
installation DRI Midrex au monde. Bien 
que ce projet soit le plus important projet 
DRI réalisé par Sinosteel, le département 
d'investissement de Tosyalı Algérie a 
fait un travail remarquable avec Midrex, 
Paul Wurth et Ansteel. Ce n'était pas 
un travail facile ! Chacun d'entre vous, 
individuellement et collectivement, avez 
participé au succès de cet objectif en 
consacrant du temps et des efforts. 
L'image actuelle de l’usine est aussi la 
plus grande preuve de ce succès. La plus 
grande partie de la construction du projet 
est maintenant achevée, mais notre travail 
n'est pas encore terminé.

En tant que principe, la confiance et la 
qualité doivent être appliquées dans tous 
les travaux. Pour nous, la sécurité de nos 
employés et de nos équipements est très 
importante. Veuillez prendre connaissance 
et respectez les consignes de sécurité 
des services de HSE de Tosyalı Algerie et 
Midrex. 

Je n’ai aucun doute que ce projet 
réussira à temps, dans un environnement 
où la sécurité au travail repose sur la 
collaboration.

Merci ... "

TOSYALI ALGERIE 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 

‘MIDREX DRI’ TESİSİNİN 
ANA İNŞAATININ 

TAMAMLANMASINI 
KUTLADI

Fuat Tosyalı: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün, 2017’nin 
başında planladığımız ve programladığımız gibi, yatırım inşaasının 
büyük bir bölümünün tamamlanmasını kutluyoruz. 
Projenin önemli kilometre taşı olan ana bölümünün tamamlanmasında 
emeği geçen takım arkadaşlarımı içtenlikle kutlamak istiyorum.
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TOSYALI Holding 
is awarded 
BRHA GAZ Tender 
with its important 
player TOSÇELİK
Turkey’s honour in iron-steel industry, 
TOSYALI Holding pulled ahead of world 
giants in the tender for Romania part 
of the Bulgaria, Romania, Hungary, 
Austria  (BRHA) Natural Gas Pipeline 
Project that it has entered with one of 
its locomotive companies TOSÇELİK.

One of the most important projects 
of the Eastern Europe, BRHA Natural 
Gas Pipeline Project which will connect 
Bulgaria, Romania, Hungary and 
Austria and which is formed of the 
initials of these countries is considered 
as a significant alternative to Russian 
natural gas in terms of using local 
resources. The most important phase 
of the BRHA pipeline will be done by 
TOSYALI Holding.

Participated by the world’s most powerful 
manufacturers, the tender is awarded 
to TOSÇELİK for 166 million Euros. 
TOSÇELİK will supply the pipes for the part 
undertaken by public enterprise Transgaz.

BRHA Natural Gas Pipeline will carry 
1,75 billion cubic meter natural gas from 
Bulgaria and Romania to Austria until 2019 
and 4,4 billion cubic meter natural gas in 
total when second phase is completed in 
2022. It is expected that works are started 
in some parts of the pipeline in Romania in 
spring 2018 and completed in 2020 at the 
latest.

To support the funding of first phase of 
the pipeline, Romania will receive 180 
million Euros from European Commission. 
The cost of the pipeline, which is 476 
km long in total, will amount to 500 
million Euros. Apart from TOSÇELİK, 
world famous steel giants such as Indian 
ArcelorMittal and German Mannessmann 
have placed bids in the tender. About 
the project, Romanian Minister of Energy 
Anton Anton said: "With this project, 
Romania will be able to use the great 
potential of natural gas reserves in Black 
Sea and thus become an energy safety 
factor in this part of Europe.”

Le joueur majeur 
de TOSYALI Holding a 
remporté le contrat 
BRHA GAZ avec 
TOSCELIK
Tosyalı Holding, l’honneur de l'industrie 
du fer et de l’acier de la Turquie, avec 
sa filiale TOSCELIK, a pris la tête en 
dépassant les géants mondiaux dans 

l’appel d’offre concernant le gazoduc 
Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche 
(BRHA) en prenant la partie Roumanie.

Le projet de gazoduc BRHA, qui 
reliera la Bulgarie, la Roumanie, la 
Hongrie et l'Autriche, est une alternative 
importante à l'utilisation des ressources 
locales pour le gaz naturel russe. La 
société Turque TOSYALI Holding va 
signer la partie la plus importante de 
cette ligne BRHA.

TOSCELIK, a remporté l’appel d’offre dont 
les plus puissants producteurs au monde 
ont participé, pour un montant de 166 
millions d’euros. TOSCELIK fournira les 
tuyaux de la partie assumée par la société 
publique Transgaz.

Le gazoduc BRUA transportera 1,75 
milliard de mètres cubes de gaz de la 
Bulgarie et de la Roumanie vers l'Autriche 
d'ici 2019 et un total de 4,4 milliards de 
mètres cubes de gaz naturel lorsque 
la deuxième étape sera achevée en 
2022. Au printemps 2018, il est prévu de 
commencer à travailler sur une partie du 
pipeline en Roumanie et de le terminer 
d'ici 2020 au plus tard.

La Roumanie recevra 180 millions d'euros 
de la Commission européenne pour 
soutenir le financement de la première 
section du pipeline. Le coût total de 476 
km de la ligne sera de 500 millions d'euros. 
A part TOSCELIK les géants de l'acier 
mondialement connus tel que l’indien 
ArcelorMittal et l'allemand Mannesmann 
avaient également déposé leur offre pour ce 
projet. “Avec ce projet, la Roumanie pourra 
utiliser le grand potentiel des réserves 
de gaz naturel de la mer Noire et devenir 
ainsi un facteur de sécurité énergétique 
dans cette partie de l'Europe", a déclaré le 
ministre roumain de l'Energie Anton Anton.

HABERLER
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TOSYALI Holding 
önemli oyuncusu TOSÇELİK’le

BRUA GAZ 
İhalesini Kazandı

T
ürkiye’nin demir çelik sektöründe yüz akı 
firması TOSYALI Holding, lokomotif firmalarından 

TOSÇELİK’le girdiği Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Avusturya (BRUA) Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
Romanya bölümü ihalesinde dünya devlerinin 
arasından sıyrıldı.

Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden 
biri olan ve Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve 
Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş 
harflerinden oluşan BRUA Doğalgaz Boru Hattı Projesi, 
Rus doğalgazına yerel kaynak kullanımı konusunda 
önemli bir alternatif olarak gösteriliyor. İşte bu BRUA hat-
tının en önemli etabına Türk şirketi TOSYALI Holding imza 
atacak. TOSYALI Holding’in lokomotif firması TOSÇELİK, 
BRUA’nın gaz tedarikini sağlayacak Romanya bölümü 
için yapılan ihaleyi kazandı. Rus doğalgazına bağımlılığı 
azaltmak için oluşturulan AB destekli BRUA, uzun süredir 
hayata geçmeyi bekliyordu. 

Dünyanın en güçlü üreticilerinin katıldığı ihaleyi 
TOSÇELİK, toplam 126 milyon Euro bedelle kazandı. 
Toplam tutar KDV ile 166 milyon Euro olacak ve anlaş-
ma 10 gün içinde imzalanacak. TOSÇELİK, kamu şirketi 
Transgaz’ın üstlendiği bölümün borularını tedarik edecek. 

BRUA Doğalgaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Roman
ya'dan 2019 yılına kadar Avusturya'ya 1,75 milyar met-
re3, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise top-
lam 4,4 milyar m3 doğalgaz taşıyacak. 2018 baharında 
Romanya’da boru hattının bir bölümünde çalışmaların 
başlaması ve en geç 2020'de bitirilmesi hedefleniyor. 

Romanya, boru hattının birinci bölümünün finansmanı-
na destek olmak için Avrupa Komisyonu'ndan 180 milyon 
Euro alacak. Toplam 476 kilometrelik hattın maliyeti ise 
500 milyon Euro’yu bulacak. Projeye TOSÇELİK dışında 
Hintli ArcelorMittal, Alman Mannessmann gibi dünya-
ca ünlü çelik devleri de teklif vermişti. Romanya Enerji 
Bakanı Anton Anton, projeyle ilgili olarak "Romanya bu 
projeyle Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin büyük po-
tansiyelini kullanabilecek ve böylece Avrupa'nın bu bölü-
münde bir enerji güvenliği faktörü haline gelecektir.” dedi.

→ 24 
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TOSYALI turns 
inactive slag to value 
added product
Şerif Tosyalı: “We have successfully 
completed first production of TOSYALI 
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş. 
Our goal is to produce the cleanest 
steel in the world. We eliminate our 
carbon footprint. We are starting to 
regain the slag, which is the biggest 
problem of steel plants, in the 
economy.

Producing the cleanest steel in the world, 
eliminating its carbon footprint and 
completing its solar power investments, 
TOSYALI Holding has realized another 
environmentally friendly project;

TOSYALI Holding processes slag and 
gives life to the nature! 
TOSYALI Holding made a cooperation with 
American Harsco in May last year. This 
giant investment, which supports the target 
of being the first factory in Turkey to offer 
a world class solution to metal recycling 
and wholesale with TOSYALI Harsco Geri 
Kazanım Teknolojileri A.Ş., is completed in 
Osmaniye Organized Industrial Zone. The 
two giants started to turn slag stored in iron-
steel factories inactively into value added 
products. With this project, it is aimed that 
1.2 million tons of slag waste is recycled 
annually.

The need for slag storage area is 
minimized
About this important investment, Chairman 
of Executive Board of TOSYALI Holding Fuat 
Tosyalı said: “For disposal and recycling 
of slag which is one of the fundamental 
problems of Turkish steel industry, we 
have benefited from over 100 years of 
experience of our partner and succeeded 
in regaining this waste in Turkish economy. 
With the achievements of this facility in 
Osmaniye which is an example project in 
Turkey, we continue to work with our partner 
to increase the number of slag disposal 
facilities in other parts of our country. In 
addition, the need for slag storage area 
will be minimized by recycling of 1.2 million 

tons of slag waste annually and use of 
aggregate as raw material in metal recycling 
and road construction, cement production 
and fertilizer production. As TOSÇELİK, we 
show our determination in this matter with 
another environmentally friendly project 
after the solar power investment we have 
commissioned.”

I hope it will be good for our country 
and nature!
TOSYALI Holding Executive Board Member 
Şerif Tosyalı said: “We have successfully 
completed first production of TOSYALI 
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş. Our 
goal is to produce the cleanest steel in the 
world. We eliminate our carbon footprint. 
We are starting to regain the slag, which 
is the biggest problem of steel plants, in 
the economy. I hope it will be good for our 
region, country and the nature.”

TOSYALI tranforme 
les scories inactives 
en un produit à valeur 
ajoutée

Şerif Tosyali: "Nous avons réalisé 
avec succès la première production 
de TOSYALI Harsco Geri Kazanım 
Teknolojileri A.Ş. L'objectif est de 
produire l'acier le plus propre 
du monde. Nous avons réussi à 
supprimer l'empreinte carbone. Nous 
commençons à donner une valeur 
ajoutée à l’économie et ce à partir des 
laitiers, qui est le plus gros problème 
des aciéries."

TOSYALI Holding, qui produit l'acier 
le plus propre du monde, qui réduit 
l'empreinte de carbone et qui accomplie 
des investissements dans l'énergie 
solaire, a réalisé un autre projet ami de 
l'environnement. 

TOSYALI Holding traite le scorie, donne 
de la vie à la nature!
tOSYALI Holding a signé une alliance 
commerciale avec Harsco au cours 
de l’année passée au mois de mai. 
Cet énorme investissement à savoir 
TOSYALI Harsco Geri Kazanım 
Teknolojileri A.Ş. qui soutient l'objectif 
de devenir la première usine de la 
Turquie pour la création d'une solution 
de classe mondiale pour récupération 
des métaux et vente en gros a été 
achevée à Osmaniye OSB. Les deux 
géants ont commencé à convertir les 
scories stockées en produits à valeur 
ajoutée dans les usines sidérurgiques. 
Avec ce projet, on vise à faire gagner 
à l’économie 1,2 millions de tonnes de 
déchets de laitier par an. 

Zone de stockage nécessaire minimisée
concernant cet investissement important, 
le Président du Conseil d’administration 
de Tosyalı Holding Mr Fuat Tosyali a 
déclaré ce qui suit : « Nous avons réussi 
à regagner le laitier à l'économie Turque 
qui est l'un des principaux problèmes de 
l'industrie sidérurgique turque en profitant 
de l'expérience de plus de 100 ans de 
notre partenaire. Avec le succès de cette 
usine qui représente un projet pilot en 
Turquie à Osmaniye, nous continuons 
à travailler avec notre partenaire pour 
augmenter le nombre des unités 
d'élimination des laitiers dans d'autres 
régions de notre pays. De plus, nous allons 
minimiser le besoin d'espace de stockage 
de laitier en faisant gagner à l’économie 
1,2 million de tonnes par an de déchet 
de laitier, et aussi en utilisant l’agrégat qui 
deviendra la matière première pour les 
secteurs tels que la construction de routes, 
la production de ciment et la production 
d’engrais. Nous faisons preuve de notre 
engagement avec un nouveau projet 
écologique en plus de l'investissement 
dans l'énergie solaire que nous avons mis 
en exploitation en tant que TOSCELIK. "

Que ce projet porte bonheur a notre 
pays et a la nature!
Şerif Tosyali, Membre du Conseil 
d'administration de TOSYALI Holding, 
a déclaré : « Nous avons terminé avec 
succès la première production de TOSYALI 
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş. 
L'objectif est de produire l'acier le plus 
propre du monde. Nous avons supprimé 
l'empreinte carbone.  Dorénavant, nous 
commençons à faire gagner à l’économie 
le laitier, qui est le plus gros problème des 
aciéries. Que ce projet porte bonheur à 
notre région, à notre pays et surtout à la 
nature. "
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TOSYALI atıl cürufu katma değerli 
ürüne dönüştürüyor

Şerif Tosyalı: TOSYALI Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş.’nin ilk üretimini başarıyla 
gerçekleştirdik. Hedef dünyanın en temiz çeliğini üretmek. Karbon ayak izimizi sıfırladık. 
Çelikhanelerin en büyük sıkıntısı olan cürufu da artık ekonomiye kazandırmaya başlıyoruz.

Dünyanın en temiz çeliğini üreten, 
karbon ayak izini sıfırlayan, güneş 
enerjisi yatırımlarını tamamlayan 
TOSYALI Holding, bir çevre dostu pro-
jeyi daha üretime geçirdi; 

TOSYALI HOLDİNG CÜRUFU 
İŞLİYOR, DOĞAYA HAYAT 
VERİYOR!
TOSYALI Holding, geçtiğimiz yıl 

mayıs ayında Amerikalı Harsco ile bir 
iş birliğine imza atmıştı. 

TOSYALI Harsco Geri Kazanım 
Teknolojileri A.Ş. ile metal geri kazanı-
mı ve toptan satışı için dünya standart-
larında bir çözüm yaratma konusunda 
Türkiye’nin ilk fabrikası olma hedeflerini 
destekleyen bu dev yatırım, Osmaniye 
OSB’de tamamlandı. İki dev, demir çe-
lik fabrikalarında atıl olarak depolanan 
cürufu katma değerli ürünlere dönüş-
türmeye başladı. Bu projeyle yıllık 1.2 
milyon ton cüruf atığının ekonomiye 
kazandırılması hedefleniyor.

CÜRUF DEPOLAMA ALANI 
İHTİYACI MİNİMİZE EDİLİYOR
TOSYALI Holding Yönetim Ku-

rulu Başkanı Fuat Tosyalı bu önemli 
yatırıma ilişkin, “Türk çelik sektörünün 
temel sorunlarından biri olan cürufun 

bertaraf edilmesinin yanı sıra tekrar 
ekonomiye kazandırılması için ortağı-
mızın 100 yılı aşkın deneyimlerinden 
yararlanarak, bu atıkları Türk ekonomi-
sine yeniden kazandırmayı başardık. 
Türkiye’de örnek proje olan Osma-
niye’deki bu tesisimizin başarısı ile 
ülkemizin başka bölgelerinde de cüruf 
bertaraf tesislerinin sayılarını arttırmak 
için ortağımızla geleceğe dönük ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu 
projeyle yıllık 1.2 milyon ton cüruf atığı-
nın ekonomiye kazandırılacak olması, 
hem metal geri kazanım hem de yol 
yapımı, çimento üretimi ve gübre üre-
timi gibi sektörlere ham madde olacak 
agrega kullanımıyla cüruf depolama 
alanı ihtiyacı minimize edilecek. TOS-
ÇELİK olarak devreye aldığımız güneş 
enerjisi yatırımının ardından yeni bir 
çevre dostu proje ile bu konudaki ka-
rarlılığımızı gösteriyoruz.” dedi.

ÜLKEMİZE VE DOĞAYA 
HAYIRLI OLSUN!
TOSYALI Holding Yönetim Kuru-

lu Üyesi Şerif Tosyalı ise, “TOSYALI 
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri 
A.Ş.’nin ilk üretimini başarıyla gerçek-
leştirdik. Hedef dünyanın en temiz 
çeliğini üretmek. Karbon ayak izimizi 

sıfırladık. Çelikhanelerin en büyük sı-
kıntısı olan cürufu da artık ekonomiye 
kazandırmaya başlıyoruz. Bölgemize, 
ülkemize ve en önemlisi doğaya hayırlı 
olsun.” açıklamasında bulundu.
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TOSYALI Holding 
will be the biggest in 
Africa
With 6 billion Dollars investment project 
in Algeria, TOSYALI Holding is now 
headed to Sub-Sahara. Tosyalı’s 2020 
target includes being among the world’s 
largest 20 iron-steel companies.

The most important Turkish investor abroad 
in heavy industries, TOSYALI Holding bought 
and revitalized former Yugoslavia’s most 
important steel facility Zeljezara Niksic. 
TOSYALI Holding is taking firm steps towards 
its goal of being the largest manufacturer in 
Africa. Having 6 billion Dollars investment 
project in Algeria, 2020 target of TOSYALI 
Holding includes being among the world’s 
largest 20 iron-steel companies.

Fuat Tosyalı started official negotiations
In his visit to Ethiopia, Fuat Tosyalı met 
Ethiopian Minister of Foreign Investments 
Aklilu Hailemicheal in the capital Addis 
Ababa. Stating that TOSYALI Algerie 
investment only has the capacity to meet 
the domestic market of Algeria, Tosyalı has 
emphasized that TOSYALI will become one 
of the most powerful iron-steel exporters 
in Afrika with the 4th phase investments 
they will start in this country and Ethiopia 
investments and said; “With this investment 
planned in Ethiopia, I can say that import 
of steel production in the country will be 
substituted and some part of the production 
will be exported to African region as the 
investment progresses. Our priority here 
will be steel and construction iron. We have 
plans about the raw material imported in 
Ethiopia for iron production. We will make 
investments about that as well.”

TOSYALI Algerie, which has the title of 
Algeria’s largest industrial investment 
since petrochemistry with over 2,3 billion 
dollars investment, is planning to realize the 
value-added production that automotive, 
white goods and pipe industries together 
with the new phases. The 3rd phase of the 
investment will step in 2018. Works have 
been initiated for 4th phase. This phase 
will consist of two separate modules each 
costing 2 billion dollars. Thus, the total 
investment of the holding only in Algeria will 
exceed 6 billion dollars.

TOSYALI Holding 
sera le plus grand en 
Afrique
TOSYALI Holding, qui a un projet 
d'investissement de 6 milliards de 
dollars en Algérie, se dirige désormais 
vers l’Afrique subsaharienne. L'objectif 
de Tosyalı en 2020 est de figurer 
parmi les 20 plus grandes entreprises 
sidérurgiques au monde.

TOSYALI Holding, le plus important 
investisseur turc à l'étranger dans 
l'industrie lourde, est revenu en Europe 
en achetant Zeljezara Niksic, la plus 
importante aciérie de l'ex-Yougoslavie. 
TOSYALI Holding va de l'avant pour 
devenir le plus grand producteur en 
Afrique. Le but de TOSYALI Holding, qui a 
un projet d'investissement de 6 milliards 
de dollars en Algérie, est de figurer parmi 
les 20 plus grands producteurs de fer et 
d'acier du monde à l'horizon 2020.

Fuat Tosyali a entame les discussions 
officielles 
Fuat Tosyali a rencontré le Ministre 
Éthiopien des investissements étrangers, 
Aklilu Hailemicheal, à Addis Abeba, 
lors de sa visite en Ethiopie. Monsieur 
Tosyali, précise que son investissement 
en Algérie ne peut satisfaire que le 
marché local de l’Algérie pour l’heure 
actuelle, mais il souligne également 
qu’avec les investissements de la 4ème 
étape et avec l'investissement qui sera 
réalisé en Ethiopie, TOSYALI deviendra 
l’un des plus forts exportateurs de fer et 
d'acier en Afrique. "Je peux dire qu'avec 
cet investissement, nous prévoyons 
de remplacer les importations par la 
production d'acier dans le pays et qu'une 
partie de la production sera exportée 
vers d’autres régions africaines à mesure 
que les investissements progressent. 
Ici, l'acier et le rond a béton seront notre 
priorité. Nous avons également des plans 
pour les matières premières importées 
pour la production de fer en Éthiopie. 
Nous allons également investir dans 
cela."

Avec plus de 2,3 milliards de dollars 
d'investissements, TOSYALI Algérie qui est 
la plus grande société d'investissement 
industriel après la pétrochimie algérienne, 
prévoit de mettre en œuvre de nouvelles 
phases de production à valeur ajoutée 
dans les secteurs d'automobile, des 
électroménagers et de tubes. La troisième 
phase de l'investissement sera mise en 
exploitation en 2018. Les travaux pour la 
4ème phase ont commencé. Cette phase 
consistera en deux modules distincts de 
deux milliards de dollars chacun. Ainsi, 
le total des investissements de TOSYALI 
Holding seul en Algérie dépassera les 6 
milliards de dollars.
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Türkiye’nin global çelik üreticisi Türkiye’nin global çelik üreticisi 

CEO-Yönetim Kurulu Üyesi Suhat Korkmaz:
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,“Türkiye’nin global çelik üreticisi olma” 
vizyonumuz doğrultusunda 2016 yılından itibaren yürütülen çalışmalar 
sonucu, TOSÇELİK markamız bugün itibarıyla markalaşma destek 
programı olan Turquality Programı kapsamına alınmıştır. Grubumuza ve 
TOSÇELİK markamıza hayırlı olmasını diler, emeği geçen ve desteğini 
esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

‘TURQUALITY Programı’ kapsamında

Türkiye’nin Global Çelik 
Üreticisi” vizyonu doğrultusun-
da markalaşmaya yoğunlaşan 
TOSYALI Holding, yapılan ça-
lışmaların sonuçlarını almaya 
başladı.

 Grubun lokomotif şirket-
lerinden “TOSÇELİK Profil ve 
Saç Endüstrisi A.Ş.”, “TOSÇE-
LİK” markasıyla TURQUALİTY 
Programı kapsamına alındı. İlk 
defa 2013 yılında, TOSÇELİK 

markası ile Turquality Marka 
Teşvik Programında yer alan 
şirket, programa kabul edilen, 
sektöründeki ilk firmalar ara-
sında yer aldı.

Dünyanın ilk ve tek marka-
laşma programı olan Turqu-
ality Programı ile Türkiye’den 
dünya markalarının çıkartıl-
masını amaçlayan Turquality  
Programına kabul edilmek 
için şirketlerin belirli olgunluk 

seviyesinde olması ve ulusla-
rarası bağımsız danışmanlık 
firmalarının ön değerlendir-
mesinden başarı elde etmesi 
gerekiyor.

TOSYALI Holding, Türki-
ye’yi temsil etme sorumlulu-
ğunun bilinciyle, TOSÇELİK 
markası ve şirketleriyle tüm 
dünyada hedeflerine ulaşmak 
için sağlam adımlarla ilerleme-
ye devam ediyor.

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma 
potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden 
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası 
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak 
şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma 
ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazar-
larda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılı-
ğıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması 
ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir 
marka destek programı.

Bu itibarla, “Türk Malı” imajının ve 
Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefle-
yen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında 

Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/
TURQUALITY® Programı kapsamında Türk 
markaları destekleniyor.

Ülkemizin uluslararası platformda daha 
güçlü konuma gelmesi amacıyla; önemli kriter-
leri sağladığı bağımsız kuruluşlarca belgelenen 
firmalara sağlanan çeşitli finansal desteklerin 
yanı sıra firmaların orta ve üst düzey yönetici-
lerine çeşitli üniversitelerde Yönetici Geliştirme 
Programı kapsamında eğitim veriliyor ve dün-
yaca ünlü markalaşma teorisyenlerinin davet 
edildiği Vizyon Seminerleri düzenleniyor.

Nedir?
TURQUALITY® Programı

‘TURQUALITY Programı’ kapsamında
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TOSYALI Holding 
Afrika’da en büyük olacak

Ağır sanayide yurt dışındaki en 
önemli Türk yatırımcı olan TOSYALI 
Holding, Avrupa’da eski Yugoslavya’nın 
en önemli çelik tesisi Zeljezara Niksic’i 
satın alarak hayata döndürdü. TOSYALI 
Holding, Afrika’da da en büyük üretici 
olma hedefine emin adımlarla ilerli-
yor. Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım 
projesi olan TOSYALI Holding’in 2020 
hedefinde dünyanın en büyük 20 de-
mir-çelik üreticisi arasına girmek var. 

FUAT TOSYALI, 
RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI 
Fuat Tosyalı, Etiyopya ziyaretinde 

başkent Addis Ababa’da Etiyopya Dış 
Yatırımlar Bakanı Aklilu Hailemicheal 
ile görüştü. TOSYALI Algerie yatırımının 
henüz sadece Cezayir’in iç pazarını 
karşılayacak bir kapasiteye sahip oldu-
ğunu söyleyen Tosyalı, ancak bu ülkede 
başlayacakları 4’üncü etap yatırımları 
ve Etiyopya yatırımıyla birlikte TOSYA-
LI’nın Afrika’daki en güçlü demir-çelik 
ihracatçılarından biri olacağını vurgu-
layarak, “Etiyopya’da planladığımız bu 
yatırımla, ülkedeki çelik üretiminin itha-
latını ikame etmeyi, yatırım ilerledikçe 
üretimin bir kısmının da Afrika bölgesine 
ihraç edileceğini söyleyebilirim. Burada 

önceliğimiz çelik ve inşaat demiri 
olacak. Etiyopya’da demir üretimi için 
ithal edilen ham madde konusunda da 
planlarımız var. Buna yönelik de yatırım 
yapacağız. İlerleyen zamanda burada 
da madenden ve cevherden demir-çelik 
üretimine ağırlık verebiliriz.” dedi.

2,3 milyar doları aşan yatırımla 
Cezayir’in petrokimyadan bu yana en 
büyük sanayi yatırımı unvanına sahip 
Tosyalı Algerie 
yeni fazlarla birlik-
te otomotiv, beyaz 
eşya ve boru en-
düstrisinin ihtiyaç 
duyduğu katma 
değerli üretimi de 
gerçekleştirmeyi 
planlıyor. Yatırı-
mın 3’üncü fazı 
2018’de devreye 
girecek. 4’üncü 
faz için de çalış-
malara başlan-
dı. Bu faz, 2’şer 
milyar dolarlık iki 
ayrı modülden 
oluşacak. Böylece 
holdingin sadece 

Cezayir’e yatırımlarının toplamı 6 milyar 
doları aşacak.  
  
MAREŞAL TITO’NUN EFSANESİYDİ 
Gelelim Tosyalı’nın Avrupa’daki pro-
jesine… 1950’lerde Mareşal Tito’nun 
kurduğu Zeljezara Niksic, 1980’lerde 
22 bin çalışana ev sahipliği yaptı. Hem 
Yugoslavya’nın hem de bölgenin en 
büyük çelik fabrikası olan tesis, ülkenin 
dağılma süreciyle küçülmeye başladı. 
2012’de çalışan sayısı 320’ye kadar dü-
şen şirketin birçok üretim bandı durdu. 
O yıl Türk şirket TOSYALI Holding, Zelje-
zara Niksic adlı tesisi 15 milyon euroya 
satın aldı ve adını Tosçelik Niksiç olarak 
değiştirdi. 35 milyon euroluk yatırım 
yapan Tosyalı, 120 bin tonluk üretimi de 
400 bin tona çıkardı. Tosyalı şimdilerde 
haddelenmiş profil üretimi için de yeni 
bir ünite kurmayı planlıyor.

Cezayir’de 6 milyar dolarlık yatırım projesi olan TOSYALI 
Holding, şimdi de Sahra Altı’na yöneldi. Tosyalı’nın 2020 
hedefinde dünyanın en büyük 20 demir-çelik firması arasına 
girmek var.

Turkey’s global 
steel manufacturer 
is within the scope of 
TURQUALITY Program
CEO - Executive Board Member 
Suhat Korkmaz: Dear Colleagues, as 
a result of the works which have been 
carried out since 2016 in accordance 
with our vision to become “Turkey’s 
global steel manufacturer”, TOSÇELİK 
is included in the scope of branding 
support program TURQUALITY as of 
today. I wish that it will be good for our 
group and TOSÇELİK brand and thank 
all colleagues who have contributed 
and provided their support in this 
achievement.

TOSYALI Holding, which focused on brand-
ing in accordance with the vision to become 
“Turkey’s global steel manufacturer”, started 
to get the outcomes of the works carried 
out. One of the locomotive companies of the 
Group, “TOSÇELİK Profil ve Saç Endüstrisi 
A.Ş.” is included in the scope of TURQUALI-
TY Program with “TOSÇELİK” brand. Includ-
ed in Turquality Brand Incentive Program for 
the first time in 2013 with TOSÇELİK brand, is 
among the first companies in its sector which 
are accepted in the program. In order to be 
accepted in the world’s first and only brand-
ing program, Turquality Program which aims 
creating world brands from Turkey, compa-
nies are required to be on a certain maturity 
level and achieve success in preliminary 
assessment of international independent 
consultancy companies. With the awareness 
of the responsibility of representing Turkey, 
TOSYALI Holding continues to take firm steps 
to achieve its goals all around the world with 
TOSÇELİK brand and its companies. 
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Japonya Büyükelçisi Osmaniye 
TOSYALI Toyo tesislerini ziyaret etti

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio 
Miyajima, Osmaniye’de faaliyet gösteren 
Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. üretim tesislerini 
ziyaret ederek, hayranlığını dile getirdi.

Ceyhun Baltacı (Japonya Büyükelçiliği Ekonomik İşler Yardımcısı), Endo Toshifumi (Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü 2. Katibi, 
Şerif Tosyalı (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu Üyesi), Miyajima Akio (Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi), 
Ömer Özgüven (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu Üyesi), Nedim Şener (TOSYALI Elektrik Üretim Genel Müdürü)

34-35-36-37

Ceyhun Baltacı (Japonya Büyükelçiliği Ekonomik İşler Yardımcısı), Endo Toshifumi (Japonya 
Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü 2. Katibi, Şerif Tosyalı (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu Üyesi), 
Miyajima Akio (Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi), Ömer Özgüven (TOSYALI Toyo Yönetim Kurulu 
Üyesi), Nedim Şener (TOSYALI Elektrik Üretim Genel Müdürü)

Le producteur 
global d’acier dans le 
cadre du programme 
TURQUALITY
Suhat Korkmaz, CEO - Membre 
du Conseil d'administration: 
Chers collègues, suite aux travaux 
mené depuis 2016, dans le cadre 
de notre vision de “devenir le 
producteur d'acier mondial de la 
Turquie”, à partir d'aujourd'hui, notre 
marque TOSÇELİK a été inclus 
dans les programmes de marque 
TURQUALITY. 

Je tiens à remercier à l’ensemble de 
nos collègues qui ont apporté leur 
soutien et qui ont contribuer à cette 
réussite

TOSYALI Holding qui s’est concentré 
pour devenir une marque dans le cadre 
de sa vision “Producteur Mondial d’acier 
de Turquie”, a commencé à obtenir les 
résultats du travail accompli.

Avec la nomination "TOSCELIK”, 
”TOSÇELİK Profil ve Saç Endüstrisi 
AS" a été inclus dans le programme 
TURQUALITY. La société est 
apparue pour la première fois dans 
le programme d'incitation à la 
marque TURQUALITY avec la marque 
TOSÇELIK en 2013, et fait partie des 
premières entreprises du secteur à y 
être acceptée. 

Pour pouvoir faire part du programme 
Turquality qui est le premier et le seul 
programme d’image de marque au 
monde, les sociétés doivent avoir un 
certain niveau de maturité et doivent 
réussir l’évaluation préliminaire des 
sociétés internationales d’expert-
conseil.  

TOSYALI Holding, conscient de sa 
responsabilité de représenter la Turquie, 
avec la marque TOSÇELİK, continue 
à aller de l'avant avec des mesures 
fermes pour atteindre toutes les cibles 
dans le monde.

Japanese 
Ambassador visited 
Osmaniye TOSYALI 
Toyo facilities
Ankara Ambassador of Japan, Akio 
Miyajima has visited TOSYALI Toyo 
Çelik A.Ş. production facilities in 
Osmaniye and uttered his admiration.

Welcomed by TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. 
Executive Board Member and Chairman of 
DEIK Turkey-Japan Business Council Şerif 
Tosyalı, the Ambassador Akio Miyajima 
stated that he follows the investments of 
TOSYALI Holding closely and told that 
cultural ties with Japan are reinforced with 
the ties of affection of Tosyalı Family that 
show their difference with such a huge 
facility.

In the visit during which TOSYALI Toyo 
Çelik A.Ş. Executive Board Member 
Şerif Tosyalı gave information about 
the production stage of the facilities, 
the Ambassador Miyajima talked with 
Japanese engineers working at the 
factory.

Miyajima said: “I have been planning 
to visit the facilities for a long time. 
I witnessed a great excitement and 
enthusiasm to produce here. I am glad 
to know Tosyalı Family and see these 
facilities on site.”

L'ambassadeur 
du Japon a visité les 
usines d'Osmaniye 
TOSYALI Toyo
L'ambassadeur du Japon à Ankara 
Akio Miyajima, en visite des usines de 
production TOSYALI Toyo Çelik A.Ş 
installé à Osmaniye, a exprimé son 
admiration.

Accueilli par le Membre du Conseil 
d’administration de TOSYALI Toyo Çelik 
A.Ş. et le Président du Conseil d’affaires 
Turco - Japonaise de DEIK Şerif Tosyali, 
l’ambassadeur Akio Miyajima a indiqué 
qu’il est en train de suivre de près les 
investissements réalisés par TOSYALI 
Holding, et que les liens culturels avec le 
Japon se renforcent grâce aux usines aussi 
gigantesques relises par la famille Tosyali. 

L'ambassadeur Miyajima, a discuté avec 
les ingénieurs japonais travaillant à 
l'usine lors de sa visite durant laquelle le 
Membre du Conseil d'administration de 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Şerif Tosyali, a 
donné des informations sur les étapes de 
production des installations.

Miyajima, "Je voulais visiter ces usines 
depuis longtemps. J'ai été témoin d'un 
grand enthousiasme pour la production 
ici. Je suis ravi de connaitre la famille 
Tosyali et de voir ces installations sur 
place”, a-t-il déclaré. 
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Şerif Tosyalı 
visited Japan
Senegal President Macky Sall said: “You 
have huge investments. As the State, 
we trust Tosyalı Family. We are ready 
to give all kinds of support to the end”. 
Fuat Tosyalı said: “We are not here for a 
touristic trip, but to add value to Senegal”.

TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Executive Board 
Member Şerif Tosyalı who made his 
mark as soon as he took office as the 
Chairman of Foreign Economic Relations 
Board (DEIK) Turkey-Japan Business 
Council, has addressed subjects which 
will constitute the infrastructure of Turkish-
Japanese economic cooperation. Şerif 
Tosyalı, who visited Japanese capital 
Tokyo and built bridges in cooperation 
agreements, met Japanese company 
representatives who want to make 
investment in Turkey at the meeting held 
with the support of Tokyo Ambassador 
Murat Mercan and Republic of Turkey 
Prime Minister’s Office Turkey Investment 
Support and Promotion Agency (ISPAT).

Busy visit traffic
Meeting the Turkey representatives of 
the Japanese companies leading in 
their sectors, Şerif Tosyalı has evaluated 
the projects and suggestions which will 
strengthen the ties between the business 
world of two countries. Then, Şerif Tosyalı 
visited Deputy Chairman of JETRO 
(Japanese Foreign Trade Organization) 
Yasukazu Irino at his office with Tokyo 
Ambassador Murat Mercan and talked 

about agreements which contain big 
opportunities for the companies which want 
to make investments in Turkey and Japan.

Within the scope of the program, in 
another meeting with Keidanren (Japan 
Business Federation) Chairmen of 
Turkey Business Council, Chairman of 
Mitsubishi Electric Yamanishi San and 
IHI Chairman Saito San, matters which 
will form the infrastructure of Turkish-
Japanese economic cooperation were 
discussed. In the light of this important 
meeting, Şerif Tosyalı has announced 
that the committee will come to İstanbul 
in September. Chairman of DEİK 
Turkey- Japan Business Council Şerif 
Tosyalı has made an official visit to 
Minister of Economy Nihat Zeybekçi 
who participated in Turkish-Japanese 
Cooperation Seminar in Tokyo and he 
was with the Minister during the meetings 
in which strategic decisions were made.

Şerif Tosyalı said: “We have made productive 
meetings with Mr Minister. I consider this 
visit program as a great chance for Turkish-
Japanese companies. Combining Turkey’s 
geographical and cultural advantages 
with Japan’s financing and technology 
opportunities is an important opportunity. 
The desire to improve mutual cooperation 
show that there is a strong climate between 
the two countries.”. These developments 
show that the first name to come to mind 
when Turkey and Japan are mentioned 
in every cooperation environment will be 
Chairman of DEIK Turkey-Japan Business 
Council Şerif Tosyalı.

Şerif Tosyalı 
en visite au Japon
Elu comme le Président du Conseil 
d'affaire Turco-Japonaise de DEIK, 
Şerif Tosyali, a réalisé des visites entre 
la Turquie et le Japon afin d'élargir 
le volume d’échanges commerciaux 
entre ces deux pays. 

Monsieur Şerif Tosyali, connu par ses 
réussites en tant que le Membre du 
Conseil d’administration de TOSYALI 
Toyo Çelik A.Ş., dès qu’il a pris le relais 
comme le Président du Conseil d'affaire 
Turco-Japonaise de DEIK, a évoqué les 
éléments qui dépasseraient les frontières 
et constitueraient l'infrastructure de l'union 
économique Turco-Japonaise.

Şerif Tosyali, qui a visité Tokyo, la capitale 
du Japon, soutenu par l'ambassadeur 
de Tokyo Murat Mercan et l’Agence 
d'investissement et du soutien et de 
la promotion (Agence de soutien et 
de promotion ISPAT-investissement) 
a rencontré des représentants des 
entreprises japonaises qui souhaitent 
investir en Turquie.

Plusieurs visites en cours
entretenu avec les représentants Turcs 
des grandes entreprises du secteur au 
Japon, Şerif Tosyali, a évalué les projets 
et les recommandations qui renforceront 
davantage les liens d'affaires entre les deux 
pays. Ensuite, Şerif Tosyali, accompagné 
de l’Ambassadeur de Turquie à Tokyo 
Monsieur Murat Mercan, a rendu visite au 
Vice-Président de JETRO (Organisation 
japonaise du commerce extérieur du 
Japon) Yasukazu İrino dans ses bureaux, 
et ils ont discuté sur les accords qui 
impliquent d'énormes opportunités pour les 
entreprises qui souhaitent faire des affaires 
et investir en Turquie et au Japon.

Dans le cadre du programme, durant une 
autre réunion, les sujets qui formeront 
l'infrastructure de la coopération 
économique turco-japonaise ont été traité en 
présence de Keidanren (Fédération d’affaire 
Japonais), des présidents de Conseil des 
affaires Turquie, le président de Mitsubishi 
Electric Yamanishi San et  le Président 
d’IHI Saito San. Şerif Tosyali a également 
annoncé que la délégation viendra à 
Istanbul en septembre pour cette occasion 
importante. Le Président du Conseil d'affaire 
Turco-Japonaise de DEIK Monsieur Şerif 
Tosyali qui a eu des entretiens avec le 
Ministre de l'Economie Nihat Zeybekçi qui 
a participé aux séminaires de coopération 
Turco-Japonais, était présent à côté 
du ministre durant les réunions où des 
décisions stratégiques ont été prises. 

Şerif Tosyali: "Nous avons réalisé des 
rencontres très productif avec Monsieur le 
Ministre.  Je considère le programme de 
cette visite, comme une grande chance pour 
les entreprises Turque et Japonaise. Unifier 
les avantages géographiques et culturels de 
la Turquie avec les moyens de financement 
et de la technologie du Japon est une 
occasion importante. Le désir de développer 
la coopération bilatérale montre qu'il y a un 
climat fort entre les deux pays ", a-t-il déclaré.

Ces développements montrent que ; le 
premier nom qui viendra à l’esprit, lorsque 
qu’on prononce une collaboration entre la 
Turquie et le Japon dans un milieu d’affaire, 
sera celui du Président du Conseil d'affaire 
Turco- aponaise de DEIK Monsieur Şerif 
Tosyali. 

→ 38 

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı seçilen 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi 
Şerif Tosyalı iki ülke arasındaki ticaret hacmini 
genişletmek için, iş birliği anlaşmaları çerçevesinde  
Türkiye-Japonya arasında mekik dokudu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-
Japonya İş Konseyi Başkanı olarak göreve gelir 
gelmez, başarılı girişimleriyle adından söz ettiren 
TOSYALI Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerif Tosyalı, sınırları aşarak, Türk-Japon ekonomik 
iş birliğinin altyapısını oluşturacak konuları ele aldı.

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif 
Tosyalı, genç yaşına rağmen azmiyle, çalışkanlı-
ğıyla birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. 

Ayağının tozuyla Japonya’nın başkenti 
Tokyo’yu ziyaret ederek, iş birliği anlaşmaların-
da köprü kuran Şerif Tosyalı, Tokyo Büyükelçisi 
Murat Mercan ve T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansının (ISPAT-Investment 
Support and Promotion Agency) desteğiyle ger-
çekleşen toplantıda Türkiye’de yatırım yapmak 
isteyen Japon şirket temsilcileriyle buluştu.

YOĞUN ZİYARET TRAFİĞİ
İleriye dönük fikirleriyle, vizyonuyla toplantılarda 

önemli katkılar sunan genç iş adamı Şerif Tosyalı, 
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın, 
DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi onuruna verdiği ak-
şam yemeğine katıldı. 

Davette Japonya’nın sektörlerinde önde gelen 
şirketlerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelen 

Şerif Tosyalı’dan Japonya çıkarması
Şerif Tosyalı, iki ülkeni iş dünyası arasındaki bağları 
daha da güçlendirecek proje ve önerileri değerlen-
dirdi. Şerif Tosyalı daha sonra, Tokyo Büyükelçisi 
Murat Mercan ile JETRO (Japonya Dış Ticaret 
Teşkilatı) Başkan Yardımcısı Yasukazu İrino’yu ofi-
sinde ziyaret ederek, Türkiye ve Japonya’da iş ve 
yatırım yapmak isteyen firmalar için büyük fırsatlar 
içeren anlaşmalar üzerine konuştular. 

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı 
Şerif Tosyalı: Ziyaret programını, Türkiye-
Japonya şirketleri açısından büyük bir şans 
olarak görüyorum. Türkiye’nin coğrafi ve 
kültürel avantajıyla Japonya’nın finansman 
ve teknoloji imkanlarının birleştirilmesi 
önemli bir fırsattır. 
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TOSYALI 
İskenderun Port 
is counting days to 
welcome its first ship
TOSYALI İskenderun Port, which 
TOSYALI Denizcilik ve Liman İşletmeciliği 
aims to put into operation in the first half 
of 2018 with 125 million dollars budget, 
will have 8 million tons capacity; 4.5 
million tons coal and 3.5 million tons 
other leads. 

Tosyalı İskenderun Port, where works 
are carried out at full speed to welcome 
the first ship with the target of being one 
of the important ports in the area, will 
create a significant alternative for exports 
and imports as well as meeting the 
port services and logistic needs of the 
company.

Accelerate the trade
Chairman of Executive Board of TOSYALI 
Holding, which has made a name with its 
domestic and foreign investments, Fuat 
Tosyalı emphasized the importance of 
TOSYALI Port by stating that 40% of the 
iron-steel produced in Turkey is produced 
in İskenderun and Osmaniye region. 

Stating that Erzin Port Project, which is 
Eastern Mediterranean’s largest port with 
10 million tons bulk load, 2.5 million tons 
container and 300 thousand tons fuel, will 
start operation in mid-2018, Fuat Tosyalı 
said: “As business people, we provide 
necessary contribution in terms of both 
production and employment and exports. 

Our target is to expand industrial 
clustering. When we started production 
in Osmaniye Organized Industrial Zone 7 
years ago, we were the only industrialist, 
today I see that we produce over 6 million 
tons of iron only in Osmaniye. 

Regionally, in İskenderun and Osmaniye 
region, we produce 40% of the iron-steel 
produced in Turkey. These two port 
projects will contribute in the economy 
and employment gap of our country and 
the region, accelerate the trade and offer 
added value to exports.”

Le port TOSYALI 
Iskenderun compte 
les jours pour 
accueillir le premier 
navire
Le port de TOSYALI Iskenderun, qui devrait 
être fonctionnel au premier semestre de 
l’année 2018 avec un budget de 125 millions 
de dollars, aura une capacité totale de 
8 millions de tonnes dont 4,5 millions de 
tonnes de charbon et 3,5 millions de tonnes 
d'autres marchandises. Tosyalı Iskenderun 
Port, dont les travaux sont en cours à grand 
pas pour accueillir le premier navire dans 
le but d'être l'un des ports importants de 
la région, sera une alternative importante 
pour l'exportation et l'importation ainsi que 
pour répondre aux besoins des services 
portuaires et logistiques de l'entreprise. 

Augmentera la vitesse commerciale
Fuat Tosyali, le président du Conseil d’admi-
nistration du géant de l’acier Tosyalı Holding 
qui est connu pour ses investissements local 
et étranger, a souligné l'importance de To-
syali Port en déclarant que 40% des produits 
sidérurgiques de Turquie sont fourni à partir 
d’Iskenderun et de la région d’Osmaniye. 
Fuat Tosyali a déclaré que le projet du port 
d’Erzin qui est le plus grand port de la Médi-
terranée orientale avec une capacité de 10 
millions de tonnes de marchandises en vrac, 
2,5 millions de tonnes de conteneurs, 300 
mille tonnes de carburant, également sera 
fonctionnel à la moitié de l’année 2018. Fuat 
Tosyalı, "En tant qu’hommes d'affaires, nous 
contribuons également à la production, à la 
création de l’emploi et à l'exportation. Notre 
objectif est de faire développer les grou-
pements industriels. Lorsque nous avions 
commencé à produire à Osmaniye OSB il 
y a 7 ans, nous étions les seuls industriels 
et nous constatons aujourd'hui que plus de 
6 millions de tonnes de fer sont seulement 
produites à Osmaniye. Quand on regarde 
la production du fer et de l'acier en Turquie, 
nous voyons que 40% de production de fer 
et acier en Turquie se fait à partir de la région 
Iskenderun et Osmaniye. Ces deux projets 
portuaires contribueront à l'économie de 
notre pays et de la région et aux opportu-
nités d'emploi, et augmenteront la vitesse 
d'exportation en augmentant la vitesse du 
commerce. " déclare-t-il.

TOSYALI İSKENDERUN PORT GÜN SAYIYOR
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TOSYALI Vision 
Seminars broaden 
horizons
TOSYALI Academy works continue at 
full speed. In that respect, employees 
are informed by specialists with 
the trainings held at institutions of 
TOSYALI Holding.

Tosyalı Vision Seminar on Lean 
Production and 5S System was held at 
İskenderun Organized Industrial Zone 
Conference Hall.

Prof. Dr. Rızvan Erol from Çukurova 
University who attended the seminar to 
make a speech, gave broad and detailed 
information in company with cinevision.

Managers and employees from 
companies of TOSYALI Holding 
participated in the seminar. In the 
seminar which was held with broad 
participation, Prof. Dr. Rızvan Erol talked 
about lean production and emphasized 
the areas in which it provides added 
value. Moreover, he gave detained 
information about 5S.

Since the program was on 14th of 
February, carnations are presented to 
the participants. 

Seminars continued at Osmaniye 
Tosçelik Flat Steel Production Facilities 
Conference Hall. In the seminar on 
Customer and Quality, Onat Totuk 

from Çankaya University informed 
the participants about total quality 
processes on the basis of customer 
expectations and product quality.

TOSYALI Holding 
Academy works

Within the scope of installation works of 
TOSYALI Academy, TOSYALI Holding and 
Baltaş Group sharing meetings were held in 
February and March. In the meetings which 
where held with the purpose of evaluating 
and improving company competences, 
experiences of 223 blue-collar and white-
collar workers as well as 57 managers were 
used with focus group study. 

The meetings, which were quite productive 
and joyful thanks to the top level interest 
and concern of the company employees, 
targeted providing a holistic perspective to 
company competences under the topics of:

• “Basic Competences”

• “Functional Competences” 

• “Executive Competences”.

Competence works will continue with one 
on one interviews to be held with senior 
managers and completed with the output of 
“Company Competence Glossary”.

→ 66 Tosyalı Holding  67 ←

TOSYALI Akademi çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 
Tosyalı Holding’e bağlı kurumlarda ger-
çekleştirilen eğitim konuları ile çalışanlar 
uzman isimler tarafından bilgilendiriliyor.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi 
Konferans Salonu’nda Yalın Üretim 
ve 5S Sistemi ile ilgili Tosyalı Vizyon 
Semineri düzenlendi. 

Seminere konuşmacı olan katılan 
Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Rızvan Erol, sinevizyon eşliğin-
de geniş ve detaylı bilgiler verdi. 

Seminere TOSYALI Holding’e 
bağlı şirketlerden yöneticiler ve çalı-
şanlar katıldı. Geniş katılımla ger-
çekleşen seminerde Prof. Dr. Rızvan 
Erol, yalın üretim yöntemlerine deği-
nerek katma değer sağladığı alanlar 
konuları üzerinde durdu. Ayrıca 5S 
konusunda da katılımcılara ayrıntılı 
bilgiler verdi. 

Programın 14 Şubat’a denk gelme-
si dolayısıyla da seminere katılanlara 
karanfil takdim edildi. 

Seminerler Osmaniye Tosçelik 
Yassı Çelik Üretim Tesisleri Konferans 
Salonu’nda da devam etti. Müşteri 
ve Kalite konulu seminerde Çankaya 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onat 
Totuk, müşteri beklentileri ve ürün kalite-
sinden yola çıkarak toplam kalite süreç-
leri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

TOSYALI Vizyon Seminerleri 
ufku genişletiyor Tosyalı Holding Akademi çalışmaları

TOSYALI Akademi kurulum ça-
lışmaları kapsamında, şubat ve mart 
ayları içerisinde Tosyalı Holding ve 
Baltaş Grup paylaşım toplantıları ger-
çekleştirildi. Şirket yetkinliklerinin değer-
lendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen toplantılarda, odak grup 
çalışması yöntemiyle, Holding şirketle-
rinden katılım sağlayan 223 mavi yakalı 
ve beyaz yakalı çalışanın yanı sıra 57 
yöneticinin bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanıldı. Şirket çalışanlarının üst 

düzeyde ilgisi ve alakasıyla verimli ve 
bir o kadar da keyifli geçen çalışmaların 
hedefinde şirket yetkinliklerine: 

•“Temel Yetkinlikler”
•“Fonksiyonel Yetkinlikler” 
•“Yönetsel Yetkinlikler”

başlıkları altında bütünsel bir bakış açısı 
kazandırılması vardı.

Yetkinlik çalışmaları, üst düzey yö-
neticilerle gerçekleşecek birebir görüş-
melerle devam edecek ve “Şirket Yet-
kinlik Sözlüğü” çıktısı ile tamamlanacak.

TOSYALI Holding ve Baltaş Grup paydaşlığında gerçekleştirilen 
şirket yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
kapsamlı TOSYALI Akademi kurulum çalışmalarının amacı 
şirket yetkinliklerine birbirlerini tamamlayıcı kategoriler; i) Temel 
Yetkinlikler, ii) Fonksiyonel Yetkinlikler, iii) Yönetsel Yetkinlikler 
başlıklarında bütünsellik kazandırmaktı.
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Les séminaires 
sur la vision de 
TOSYALI élargissent 
les horizons

Les travaux de l'Académie TOSYALI 
se poursuit à toute vitesse. Dans 
ce cadre, les collaborateurs sont 
formés par les experts par la voie des 
formations réalisées dans les unités 
affiliées à TOSYALI Holding.

Dans la salle de conférence de la zone 
industrielle d'Iskenderun, un séminaire sur 
la vision Tosyalı lié à la production allégée 
et au système 5S a été organisé.

Conférencier du séminaire le Prof. Dr. 
Rizvan Erol, enseignant à l’Université 
de Cukurova a fourni des informations 
détaillées et ce avec l’aide d’une 
cinevision.

Les cadres et aussi les employés de 
TOSYALI Holding y ont participé. Dans le 
séminaire, avec une large participation, le 
Prof. Dr. Rizvan Erol a mis l'accent sur les 

domaines de valeur ajoutée en se référant 
aux méthodes de production allégées. 
Les participants ont été également infor-
mé sur 5S.

Comme le programme coïncidait avec le 
14 février, les participants au séminaire 
ont reçu des œillets.

Les séminaires se sont poursuivis dans la 
salle de conférence Osmaniye TOSÇELIK 
Yassı Çelik Üretim Tesisleri. 

Lors du séminaire sur le Client et la 
Qualité, l'instructeur de l'Université de 
Çankaya, M. Onat Totuk, a informé les 
participants sur le processus de qualité 
totale, à partir des attentes des clients et 
de la qualité des produits.

Les travaux de 
l’Académie TOSYALI 
Holding
TOSYALI Holding et Baltas Group 

ont tenu des réunions en février et 
en mars dans le cadre des études 
d'établissement de l'Académie TOSYALI. 
La société a procédé à l'évaluation des 
compétences et des réunions afin de 
développer, avec la méthode d'étude 
de groupe de discussion, avec une 
participation de 223 cols bleus et des 
cols blancs ainsi que les gestionnaires 
ont bénéficié de la connaissance et de 
l'expérience de 57 cadres. Dans le but 
de ces travaux, qui visent à faire gagner 
une vision globale pour:

• "Compétences de base"

• "Compétences fonctionnelles"

• "Compétences managériales"

réalisés avec un grand intérêt des 
employés de l'entreprise étaient à la fois 
productif et agréable.

Les études sur les compétences se 
poursuivront par des entrevues avec des 
cadres supérieurs et seront complétées 
avec les résultats du “Dictionnaire de 
compétences de l’entreprise”.
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Periyod : Günlük STxCM : 89,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 9000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 09.01.2018 Küpür Sayfa : 7

Referans No : 73453550 Rek.E.($) : 65,00 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 65,00 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Yayın Tarihi : 15.01.2018 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 73675640 Rek.E.($) : 1878,33 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 134,17 Sayfa : 1/1
Erişim : 164478 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 17.01.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 73723002 Rek.E.($) : 293,58 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 27,22 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Antakya Toplumcu Halk
Gazetesi

Yayın Tarihi : 17.01.2018 Küpür Sayfa : 8

Referans No : 73726362 Rek.E.($) : 7,78 Tiraj : 2000
Periyod : Haftada Altı STxCM : 7,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 6000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 25.01.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 73981654 Rek.E.($) : 283,11 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 147,50 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Metalsan Yayın Tarihi : 01.01.2018 Küpür Sayfa : 46
Referans No : 74045319 Rek.E.($) : 673,33 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 224,44 Sayfa : 1/1
Erişim : 7500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 9
Referans No : 74238429 Rek.E.($) : 274,16 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 183,33 Sayfa : 2/2
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Esin Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74297775 Rek.E.($) : 32,78 Tiraj : 1500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 32,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 4500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 19.02.2018 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 74822387 Rek.E.($) : 273,36 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 183,61 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Medya (Osmaniye) Yayın Tarihi : 20.02.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 74867187 Rek.E.($) : 52,50 Tiraj : 500
Periyod : Günlük STxCM : 52,50 Sayfa : 1/1
Erişim : 500 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Demir Çelik Store Yayın Tarihi : 01.02.2018 Küpür Sayfa : 54
Referans No : 74893421 Rek.E.($) : 666,50 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 187,78 Sayfa : 1/2
Erişim : 30000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Demir Çelik Store Yayın Tarihi : 01.02.2018 Küpür Sayfa : 56
Referans No : 74893421 Rek.E.($) : 666,50 Tiraj : 7500
Periyod : Aylık STxCM : 182,50 Sayfa : 2/2
Erişim : 30000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Posta Ek Yayın Tarihi : 25.02.2018 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 75030533 Rek.E.($) : 4739,56 Tiraj : 260734
Periyod : Günlük STxCM : 47,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 1042936 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 08.03.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 75386854 Rek.E.($) : 420,69 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 255,00 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link
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Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 74231111 Rek.E.($) : 367,97 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 255,28 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Yeni Şafak Yayın Tarihi : 26.02.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 75047835 Rek.E.($) : 8600,00 Tiraj : 111327
Periyod : Günlük STxCM : 71,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 333981 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Akşam Yayın Tarihi : 04.01.2018 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 73320798 Rek.E.($) : 12730,00 Tiraj : 102745
Periyod : Günlük STxCM : 190,00 Sayfa : 1/1
Erişim : 308235 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 22.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74932695 Rek.E.($) : 1011,94 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 28,61 Sayfa : 1/2
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 01.01.2018 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 73263115 Rek.E.($) : 130,72 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 72,78 Sayfa : 2/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Diriliş Postası Yayın Tarihi : 26.02.2018 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 75042095 Rek.E.($) : 311,11 Tiraj : 43299
Periyod : Günlük STxCM : 77,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 129897 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link



--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 19.02.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 74822379 Rek.E.($) : 369,05 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 253,61 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Kobi Efor Yayın Tarihi : 01.03.2018 Küpür Sayfa : 61
Referans No : 75347609 Rek.E.($) : 633,22 Tiraj : 16000
Periyod : Aylık STxCM : 22,78 Sayfa : 1/1
Erişim : 80000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 12.03.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 75504886 Rek.E.($) : 141,19 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 30,00 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 74231128 Rek.E.($) : 127,47 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 98,06 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Akşam Yayın Tarihi : 04.01.2018 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 73320798 Rek.E.($) : 12730,00 Tiraj : 102745
Periyod : Günlük STxCM : 190,00 Sayfa : 1/1
Erişim : 308235 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Akşam Yayın Tarihi : 26.02.2018 Küpür Sayfa : 5
Referans No : 75047310 Rek.E.($) : 6729,17 Tiraj : 102745
Periyod : Günlük STxCM : 70,83 Sayfa : 1/1
Erişim : 308235 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link
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Yayın Adı : İskenderun Gazetesi Yayın Tarihi : 01.01.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 73263115 Rek.E.($) : 130,72 Tiraj : 500
Periyod : Haftada Altı STxCM : 27,78 Sayfa : 1/2
Erişim : 1000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Dünya Yayın Tarihi : 04.01.2018 Küpür Sayfa : 20
Referans No : 73331506 Rek.E.($) : 2506,66 Tiraj : 54826
Periyod : Haftada Altı STxCM : 164,44 Sayfa : 2/2
Erişim : 164478 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 08.01.2018 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 73422253 Rek.E.($) : 315,25 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 203,61 Sayfa : 2/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 08.01.2018 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 73426802 Rek.E.($) : 399,72 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 380,00 Sayfa : 2/2
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hürriyet Çukurova Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74290304 Rek.E.($) : 2311,83 Tiraj : 42000
Periyod : Günlük STxCM : 161,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 168000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : St Elektrik Enerji Yayın Tarihi : 01.03.2018 Küpür Sayfa : 65
Referans No : 75381170 Rek.E.($) : 20679,15 Tiraj : 5500
Periyod : Aylık STxCM : 165,28 Sayfa : 23/25
Erişim : 5500 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Prime Yayın Tarihi : 01.02.2018 Küpür Sayfa : 18
Referans No : 74704998 Rek.E.($) : 191,67 Tiraj : 10000
Periyod : Aylık STxCM : 38,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 40000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Türkiye Yayın Tarihi : 04.01.2018 Küpür Sayfa : 7
Referans No : 73318575 Rek.E.($) : 1347,22 Tiraj : 135512
Periyod : Günlük STxCM : 26,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 406536 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Refleks Yayın Tarihi : 07.02.2018 Küpür Sayfa : 3
Referans No : 74489030 Rek.E.($) : 41,16 Tiraj : 8250
Periyod : Haftalık STxCM : 30,56 Sayfa : 2/2
Erişim : 24750 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 19.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74822379 Rek.E.($) : 369,05 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 30,28 Sayfa : 1/2
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link



--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 08.01.2018 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 73426802 Rek.E.($) : 399,72 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 380,00 Sayfa : 2/2
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 08.01.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 73426802 Rek.E.($) : 399,72 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 19,72 Sayfa : 1/2
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Adana 5 Ocak Yayın Tarihi : 16.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74750350 Rek.E.($) : 425,00 Tiraj : 2000
Periyod : Günlük STxCM : 425,00 Sayfa : 1/1
Erişim : 4000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Posta Yayın Tarihi : 04.01.2018 Küpür Sayfa : 10
Referans No : 73322846 Rek.E.($) : 1986,11 Tiraj : 260734
Periyod : Günlük STxCM : 15,28 Sayfa : 1/1
Erişim : 782202 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Hürriyet Çukurova Yayın Tarihi : 02.02.2018 Küpür Sayfa : 1
Referans No : 74290304 Rek.E.($) : 2311,83 Tiraj : 42000
Periyod : Günlük STxCM : 161,67 Sayfa : 1/1
Erişim : 168000 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : St Elektrik Enerji Yayın Tarihi : 01.03.2018 Küpür Sayfa : 65
Referans No : 75381170 Rek.E.($) : 20679,15 Tiraj : 5500
Periyod : Aylık STxCM : 165,28 Sayfa : 23/25
Erişim : 5500 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Yayın Adı : Prime Yayın Tarihi : 01.02.2018 Küpür Sayfa : 18
Referans No : 74704998 Rek.E.($) : 191,67 Tiraj : 10000
Periyod : Aylık STxCM : 38,33 Sayfa : 1/1
Erişim : 40000 Dağılım No : Ulusal Newslighter : Web Link

--

Hatay Güney

Yayın Adı : Hatay Güney Yayın Tarihi : 15.01.2018 Küpür Sayfa : 4
Referans No : 73657833 Rek.E.($) : 230,03 Tiraj : 1200
Periyod : Haftada Altı STxCM : 176,94 Sayfa : 1/1
Erişim : 2400 Dağılım No : Yerel Newslighter : Web Link
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www.tosyaliholding.com.tr
tosyalı-algeria@algeria.com

Türkiye’nin
g l o b a l
ç e l i k
üreticisi

Le producteur 
g l o b a l 
d’acier de la 

Turquie



YAŞAMIN HER
ALANINDA

AR-GE Merkezi

In all spheres
of life

Dans toutes 
les sphères 
de la vie



TOSÇELİK MARKASI
TURQUALITY® 

PROGRAMI KAPSAMINDA

CUMHURBAŞKANIMIZ 
LİDERLİĞİNDE 

AFRİKA ÇIKARTMASI

OCAK - MART 2018 | SAYI:17

Türkiye’nin Global Çelik Üreticisiholdinghaber

TOSYALI ALGERIE 
DEV ADIMLARLA 

İLERLİYOR

TOSYALI ALGERIE 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 

‘MIDREX DRI’ TESİSİNİN 
ANA İNŞAATININ 

TAMAMLANMASINI 
KUTLADI

Fuat Tosyalı: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün, 2017’nin 
başında planladığımız ve programladığımız gibi, yatırım inşaasının 
büyük bir bölümünün tamamlanmasını kutluyoruz. 
Projenin önemli kilometre taşı olan ana bölümünün tamamlanmasında 
emeği geçen takım arkadaşlarımı içtenlikle kutlamak istiyorum.

English 
Français+

AR-GE Merkezi

araştırma

geliştirme


