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Fuat TOSYALI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İşte bu nedenle asrın rüya projesi olarak kabul edilen ‘Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’, 
TANAP’ın ana boru tedarikçisi olmak bizim için önem taşıyor. Yine aynı sebeple, Japonya’nın öncü şir-
ketlerinden Toyo Kohan’la 2012 yılında imzaladığımız işbirliği kapsamında bugün temelleri atılan Tos-
yalı-Toyo Çelik AŞ, bizim gururumuza gurur katıyor. Ülkemize çağ atlatacak bu girişimlerle hedefimiz; 
ülkemizin yanı sıra Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafya-
nın ihtiyacını karşılamaktır. 

Topluma olan sorumluluğumuzu unutmayacağız
Bu yatırımlara ve başarı hikayelerine imza atarken, toplumumuza karşı sorumluluğumuzu geçmişimiz-
de olduğu gibi bugün ve yarınlarda ihmal etmeyeceğimizin altını çizmek isterim. Bugün Tosyalı Grubu 
olarak Türkiye’de 3.500’ü aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Cezayir ve Karadağ tesisleriyle birlikte 
toplam istihdam hacmimiz 6 binin üzerindedir. Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu rakamın önü-
müzdeki 3 yıl içinde 10 bin kişiyi aşacağını öngörüyoruz. Bölgemiz ve ülkemiz için böylesine büyük 
bir istihdam gücü ile fayda sağlamak ise bizlere ayrı bir onur veriyor. 

Sadece sanayi alanına yaptığımız yatırımlarla kalmayıp, aynı duyarlılığı sosyal projelerde de 
göstermeye devam ediyoruz. Spordan eğitime, ibadet yerlerinden okul yurtlarına, bölgemizin 
tüm ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor ve bu konuda yapılacak hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. 
Allah izin verdikçe de bu yatırımlara devam edeceğiz. Hayır işlerinde sınır tanımıyoruz. Biz 
bunları aldığımız nefesin diyeti, sadakası olarak görüyoruz. 

Yolun başındayız
Yürümekte olduğumuz yolun kilometre taşlarını döşerken dünümüzün bu günümüzü 
aydınlattığının bilinciyle hareket ediyoruz. Ailemiz ve ekibimizle birlikte dirayetle, sabır 
ve inançla kat ettiğimiz bu yolda dünü unutmamanın ufak bir parçası olarak, elinizde-
ki almanağı hazırladık. Almanakta, son yıllara göz atmak, tamamladığımız ve henüz 
başladığımız bu büyük yatırımları sizlerle paylaşmak istedik. Aynı zamanda eksikle-
rimizi görmek, hayallerimize ulaşmak için daha neler yapabileceğimizi de gözlem-
leyebilmeyi amaçladık. Çünkü yukarıda da ifade ettiğim gibi henüz yolun başında-
yız. Allah’ın izniyle çok daha büyük projeleri tamamlamak için var gücümüzle ara 
vermeden çalışacağız. Bu süreçte bize güvenen ve destekleyen herkesi ayrıca 
selamlamak isterim. Türkiye ekonomisine güç verecek, ülkemizi ileriye taşıya-
cak yepyeni işler için de var gücümüzle yola devam edeceğimizi buradan ifade 
etmek isterim. 

Fuat Tosyalı

Geçmişi unutmadan… 
Tosyalı Holding olarak, yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde, ülkemize fayda sağlayan, ekonomimize değer ka-
tan, gençlerimize istihdam yaratan ve Türkiye’nin bölgede yükselen bir güç olmasında rol alan yatırımlara ve 
projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 

Bundan tam 63 yıl önce 1952 yılında, teneke soba boru üretimi ve ticareti yapmak üzere kurduğumuz Tosyalı 
Ticaret, bugün ülkemiz sanayisinin en önemli kuruluşları arasındaki yerini aldı. Üç kıtada üretim yapan grubu-
muz, Türkiye’nin global çelikçisi olarak, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Karadağ ve Cezayir yatırımlarımız 
ekonomi ve istihdamda başarı hikayeleri oluştururken, Türkiye’de Osmaniye başta olmak üzere tüm yatırımla-
rımız da ülkemizin ihracat gücüne güç katıyor. 

Azimle ve inançla bugünlere geldik
Bugünlere gelmek tabii ki kolay olmadı. Rahmetli babam Şerif Tosyalı ve kardeşlerim Ayhan ve Fatih Tosyalı 
ile İskenderun’da 9 metrekarelik dükkanda başlayan bu serüven, bugün yıllık 3.5 milyon ton kapasiteye ula-
şan dev bir güce dönüştü. Şu an itibariyle dakikada 5 bin metre boru üretiyor olmamız, aynı zamanda hayal 
edilenlerin azimle ve inançla çalışıldığında gerçeğe dönüşebileceğinin de bizim gözümüzdeki kanıtıdır. 2017 
itibariyle ise hedefimiz üretim kapasitemizi 6 milyon tona ulaştırmaktır. Takvimler 2020’yi gösterdiğinde, gru-
bumuzun üretim kapasitesinin 10 milyon tona ulaşacağına inancımız tam. Hazırlıklarımız bu yönde. Böylece 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hazırlanan ve uygulamaya konulan 2023 yılı 
ihracat hedeflerine örtüşen şekilde, Tosyalı Grubu olarak, en az  1,5 milyar doların üzerinde ihracat hacmine 
ulaşmayı amaçlıyoruz. 

Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Afrika’ya...
Öte yanda, biz bu hikayenin sonunda değil henüz başında olduğumuzun bilincindeyiz. Şimdi sırada, sadece ül-
kemizin ve bölgenin değil, aynı zamanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmak var. Bir Türk şirketi olarak, 
tüm dünyaya ülkemiz ekonomisinin gücünü ve Türk girişimcisinin neler yapabileceğini gösterebilmenin arzusu 
içindeyiz. Allah’ın izni ve sizlerin de güveniyle bu hayalimizi gerçeğe döndüreceğimizin tam inancı içindeyiz.

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Tosçelik tesislerine 
hayran kaldı 

Ugandalı heyet, 

Konuklarıyla yakından 
ilgilenen Tosyalı 
Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı, Uganda 
heyetine fabrikayı 
gezdirerek tüm 
süreçler hakkında 
detaylı bilgi verdi. 

Ugandalı bakan ve milletvekillerinden 
oluşan bir heyet, İskenderun’a geldi. 
Heyet, bir dizi gezi ve incelemelerde 
bulundular. Tosçelik Profil ve Sac En-
düstrisi A.Ş.’yi ziyaret etmek isteyen 
Uganda heyetini Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı kar-
şıladı.

Uganda Dürüstlük ve Ahlak Bakanı 
Simon Lodoko, Ticaret Bakanı David 
Wakikona, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Achieng Sarah Opendi, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Bright Rwamirwama, 
Kampala Belediye Başkanı Erias Luk-
wago, Jinca Milletvekili Grace Moses 

Baryeko, Bududa Milletvekili Khai-
za Justine ve Nkumba Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Paul Mugambi’den 
oluşan heyet, Sarıseki Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki Tosçelik tesislerini 
gezdiler. 

Konuklarıyla yakından ilgilenen Tosya-
lı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı, Uganda heyetine fabrikayı 
gezdirerek tüm süreçler hakkında de-
taylı bilgi verdi. Tosçelik tesislerine 
hayran olan heyet, gösterdikleri ya-
kın ilgi ve hassasiyetten ötürü Fatih 
Tosyalı’ya teşekkür ederek, çalışmala-
rında başarılar dilediler. 

Haber
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Fizibilite çalışmalarının tamamlanma-
sının ardından Osmaniye’de kurulacak 
komplekste, ülkemizin ilk özel sektör 
yassı çelik üreticisi Tosçelik’in sıcak 
rulo sacları kullanılacak.

Tosyalı-Toyo ortaklığı ile üretilecek ve 
otomotivden elektrikli ev aletlerine, bi-
lişim ürünlerinden meşrubat kutuları-
na kadar geniş bir yelpazede kullanıla-
cak ürünler; sadece Türkiye’nin değil, 
Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan 
Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğ-
rafyanın ihtiyacını karşılayacak. Bu 
önemli işbirliğine ilişkin anlaşma, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı ve Toyo Kohan İş Geliştir-
me Direktörü Sumida Hirohiko tarafın-
dan 2 Şubat 2012 günü imzalandı.

Hedef, global ölçekte güç olmak

Çelik sektöründe global ölçekte bir 
güç olmayı hedeflediklerini vurgula-
yan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, “Yeni teknoloji-

lerle pazarın ihtiyaçlarını karşılayarak, 
yüksek kalitede üretim gerçekleştir-
meye özen gösteriyoruz. Toyo Kohan 
ile yapacağımız işbirliği, bu açıdan 
önem taşıyor. Osmaniye’de kuracağı-
mız tesisler, değerli ortağımızın yeni-
likçi yaklaşımının ve kalite anlayışının 
bir yansıması olacak. Yüksek teknolo-
jili çelik ürünlerde ülkemizin dışa ba-
ğımlılığını ortadan kaldıracağımız için 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Fuat Tosyalı sözlerine şöyle devam 
etti: “İşbirliğimiz sonucu yapacağımız 
yatırımlar, yeni istihdam alanları oluş-
tururken, diğer yandan da ülkemizin 
tamamen ithal edilen bir ihtiyacını 
yurt içinde karşılayacak. Böylece cari 
açığın azalmasına da daha fazla katkı-
da bulunacağız.”

“Türkiye’den yeni pazarlara
açılacağız”

Türkiye’de çelik sektörünün sanayileş-
meye paralel olarak hızla büyüdüğü-

nü belirten Toyo Kohan İş Geliştirme 
Direktörü Sumida Hirohiko ise şunları 
kaydetti: “Toyo Kohan, 1934 yılında 
Japonya’nın ilk kalaylı teneke üreticisi 
olarak kuruldu. Halen elektro galvaniz, 
nikel kaplama, yüzeyi işlenmiş çelik, 
krom kaplama ve film kaplı çelik konu-
larında Japonya’da öncü, dünyanın en 
yüksek üretim teknolojisine sahip bir 
numaralı şirketiyiz. 

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
pazarlarına ihracatı da hedef alan bir 
yatırım gerçekleştirme amacımız doğ-
rultusunda bir üs olarak Türkiye’yi ter-
cih ettik. Bunun da en önemli nedenle-
rinden biri, Türkiye’nin artık ekonomik 
gelişimi ve bölgedeki konumuyla yük-
selen bir değer olarak kabul edilme-
si. Aynı zamanda Tosyalı Holding’in 
kaydettiği hızlı ve güçlü büyümeyle 
sahip olduğu entegre üretim tesisle-
ri bu işbirliği kararımızda etkili oldu. 
Türkiye’ye en yüksek teknolojiyi geti-
recek, buradan da Tosyalı Holding ile 
birlikte yeni pazarlara açılacağız.”

Çelikte Japon teknoloji lideri, 
Tosyalı Holding ile Türkiye’de
Türk özel sektörünün lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding ile 
yüksek teknolojiyle üretilen çelik ürünlerde Japonya’nın lider şirketlerinden Toyo 
Kohan arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bu çerçevede Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın desteğiyle kurulacak Tosyalı–Toyo Çelik A.Ş.’nin yüzde 
51’i Tosyalı Holding’e, yüzde 49’u Toyo Kohan’a ait olacak.
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Tosçelik tarafından Fransa Elektrik İdare-
si için dev borular üretildi. 32 metre boy 
ve 711.2 mm çapındaki boruların nakliyesi 
oldukça dikkat çekti. Boruları Fransa’ya 
götürecek gemi 7 Ekim akşam saatlerin-
de Atakaş Limanı’na yanaştı. Yükleme 
sabah 08.00’da başladıysada ilk araçlar-
daki yükleme uzun sürünce yükleme iş-
lemine gece devam edilmesi uygun gö-
rüldü. 

Körüklü özel TIR uzatma aparatlarıyla 

taşımaya uygun hale getirilen araçların 
her biri otoyolda sekiz aracın sığabileceği 
uzunlukta yer kaplarken, yüksek yükle-
me hacmine rağmen araçların ağırlıkları 
istenilen güvenli tonajlarda kaldı. Devasa 
boyutlardaki boruların Fransa’nın enerji 
ihtiyacını gideren en önemli atardamar-
larında kullanılacağını vurgulayan yetkili-
ler, Türkiye açısından bu tür noktalarda 
söz sahibi olmanın gurur verici olduğu-
nu söylediler.  Tosçelik olarak üretilen 
malzemelerin ebatları, kaliteleri ve gü-

vencelerine daima önem verildiği ve bu 
doğrultudan şaşmadan üretim yapıldığı 
için tercih sebebi olmasının normal karşı-
lanması gerektiğini vurguladılar.

Dünya standartlarının da üstünde ni-
telikli spiral boru, yassı çelik ve profil 
gibi demir-çelik sektörünün her alanın-
da üretime imza atan Tosçelik, İSO’da 
ilk 500 arasındaki hızlı yükselişini zor 
işleri başaran kurum olma özelliğinden 
alıyor. 

Tosçelik’in Fransa Elektrik İdaresi için özel olarak ürettiği 
32 metrelik boruların nakliyesi görenleri şaşırttı.

    Fransa’ya dev 
       sevkiyat!

“Türk özel sektörünün lider yassı çelik ve çelik 
boru üreticisi Tosyalı Holding ile 

yüksek teknolojiyle üretilen çelik ürünlerde 
Japonya’nın lider şirketlerinden Toyo Kohan 

arasında işbirliği anlaşması imzalandı. 

Bu çerçevede Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 

desteğiyle kurulacak Tosyalı-Toyo Çelik 
AŞ’nin yüzde 51’i Tosyalı Holding’e, 

yüzde 49’u Toyo Kohan’a 
ait olacak.”
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Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu Araştırması sonuçları, İstanbul 
Sanayi Odası’nda düzenlenen basın 
toplantısıyla açıklandı. İSO tarafın-
dan hazırlanan Türkiye’nin En Büyük 
500 Sanayi Kuruluşu listesinde 2001 
yılında 423. sırada yer alan Türkiye 
çelik boru sektörünün büyüyen gücü 
Tosçelik, 2010 yılı sıralamasında 28. 
sırada yer aldı.  İSO 500 2009 liste-
sinde 45. sırada yer alan Tosçelik, is-
tikrarlı büyümesini geçtiğimiz yıl da 
sürdürdü ve 17 basamak birden yük-
selerek önemli bir başarıya imza attı.

2010 yılında toplamda 2 milyon 500 
bin ton üretim gerçekleştirip, ciro-
sunu bir önceki yıla oranla yüzde 

133 artırarak 1,6 milyar dolara çıka-
ran Tosyalı Holding’in en büyük işti-
raki olan Tosçelik, İSO 500 sıralama-
sında 28. sıraya yükseldi. Tosçelik, ilk 
defa 2001 yılında 423. sırada yer al-
dığı İSO 500 listesinde, son 9 yıldır 
gösterdiği istikrarlı yükselişine bu yıl 
da devam etti.

Tosçelik geçmişte İSO 500 listesinde 
yıllara göre şu şekilde yer aldı: 2004 
yılında 126. sırada olan firma, 2005 
yılında 90. sıraya, 2006’da 80. sıra-
ya, 2007’de 68. sıraya yükseldi. Bü-
yümedeki istikrarını devam ettirerek 
2009 yılında 45. sıradan İSO 500’e 
giren Tosçelik, 2010 yılının değerlen-
dirildiği ve 28 Temmuz 2011 tarihin-

de açıklanan İSO 500’de ise kendi re-
korunu kırarak 28. sırada yer alması 
sürpriz olmadı. Bu serüvene yeni baş-
ladıklarını ifade eden Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı, hedeflerinin her zaman daha kali-
teli, daha fazla ihracata yönelik güçlü 
bir üretim sistemi olduğunu belirtir-
ken alınan bu istatiski bilgilerin ken-
dimizi tanımamız ve konumlandırma-
mız açısından oldukça verimli oldu-
ğunu vurguladı.

2010 yılında, yassı çelik ile birlik-
te diğer segmentlerde üretim, sa-
tış ve ihracat anlamında önemli ba-
şarılar sağlayan Tosyalı Holding, di-
kişli çelik boru üretimini 2010 yılında 

Hızla ve emin adımlarla ilerleyen, dinamizmini üretime de yansıtan Tosçelik en büyükler 
arasındaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Tosyalı, 2010’da Türkiye'nin 
en büyük 500 sanayi kuruluşunda arasında 28. sıraya yükseldi. 

ISO 500’de 28. sıraya yükseldik, 
Zirveyi zorluyoruz!
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yüzde 47 artırarak 800 bin tona 
ulaştırdı. Bu rakamlarla üretimin 
yüzde 30’unu ihraç eden firma, 
Türkiye’ye 200 milyon dolar dö-
viz girişi sağlayarak ülke ekono-
misinde de tartışılmaz bir hare-
ketliliğe imza atıyor. Ayrıca Tos-
çelik dikişli boruda yüzde 27 pa-
zar payıyla sektör lideri olarak 
dikkat çekiyor.

Genel olarak büyümeye endeks-
li, sürekli ileriye bakan ve vizyo-
nu güçlenmek olan Tosçelik, 1 mil-
yar dolarlık yatırımla 1,5 yıl önce 
üretime başlayan Osmaniye Yas-
sı Çelik Üretim Tesisleri’ni ise 500 
milyon dolarlık ek yatırımla tam 
entegre hale dönüştürüyor. Ocak 
2011’de start verilen ve 18 ay gibi 
çok kısa bir sürede tamamlana-
cak yeni yatırımla toplam alanı 1 
milyon metrekareye ulaşacak Os-
maniye Yassı Çelik Üretim Tesis-
leri; en ileri üretim teknolojileri-
nin uygulandığı, tam entegre bir 
kompleks haline gelecek. Dünya-
da tek seferde yapılan en büyük 
çelik boru yatırımı olan bu tesis-
le birlikte ülkemizin çelik boru it-
halatının da tamamı ikame edil-
miş olacak.

Tosçelik, Osmaniye, İskenderun, 
İzmir ve İstanbul’daki 13 ayrı tesi-
sinde 3 bin kişiye istihdam sağlı-
yor. Bölgede işsizlik oranlarında-
ki grafikleri tamamen değiştiren 
Tosçelik bu konuda sosyal sorum-
luluğunu da yerine getirmenin ra-
hatlığını paylaşırken üretime yan-
sıyan iş gücünü de profesyonelce 
yönetiyor. 

Tosyalı Holding’in bir diğer işti-
raki Tosyalı Demir Çelik de tüm 
grup şirketlerinde olduğu gibi 
istikrarlı biçimde büyümesine 

devam ederek, 2009 yılında 151. 
sırada yer aldığı İSO 500 liste-
sindeki yerini 19 basamak yukarı 
taşıyıp 2010 yılı İSO 500 listesin-
de 132. sırada yer alma başarısını 
gösterdi. Tosyalı Demir Çelik fa-
aliyette bulunduğu yapısal çelik 
segmentinde  2009 yılına göre 
yüzde 10 artışla 450 bin ton üre-
tim gerçekleştirdi. 1994 yılından 
beri Türk Sanayisi’nin hizmetinde 
olan tesiste 2 ayrı haddehanede 
yılda 500 bin ton çelik yapı profili 
üretimi yapılıyor. Tesiste ulusal 
ve uluslararası standartlarda IPE 
profilleri, NPU profilleri, NPI 
profilleri eşit kenar ve çeşit 
kenar köşebent üretimleri 
gerçekleştiriliyor. Tosya-
lı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 
Türk çelik yapı profil paza-
rında yüzde 25-30 civarında 
bir Pazar payını da elinde 
bulunduruyor. 

Tosçelik, ilk defa 2001 yılında 423. 
sırada yer aldığı İSO 500 listesinde, 
son 9 yıldır gösterdiği istikrarlı 
yükselişine devam etti. Tosçelik, 2010 
yılının değerlendirildiği ve 28 Temmuz 
2011 tarihinde açıklanan İSO 500’de 
kendi rekorunu kırarak 28. sırada yer 
alması sürpriz olmadı.
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Kilisli İş Adamları Derneği (KİAD) tarafından düzenle-
nen ‘Tosyalı Holding’in Ticari Serüveni’ adlı konferans 
organize edildi.  Alaattin Yavaşça Kültür Merkezi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Vali Yu-
suf Odabaş, Belediye Başkanı Abdi Bulut, TUSKON Baş-
kan Yardımcısı ve GÜNSİAF Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit Erbalcı, KİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Şark-
bay, Defterdar Bayram Yıldız, Bayındırlık İl Müdürü Ha-
run Taşkesen, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özçiloğlu 
ve çok sayıda işadamı katıldı. 

Konferansa onur konuğu olarak katılan Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, katılımcılarla bi-

rikim ve deneyimlerinin yanı sıra başarı yolundaki altın 
kurallarını paylaştı. Başarılı olmanın arkasında yatan 
gerçekleri tüm ayrıntı ve detaylarıyla anlatan Tosyalı, 
“İnsan ne için var olduğunu bilirse yaşamını en doğru 
biçimde şekillendirir. Biz işimizin hakkını vermeye ça-
lışıyor ve severek yapıyoruz. Sizler de işinize dört elle 
sarılıp severseniz, müşterileriniz de sizi sever, cansız 
materyaller bile size gülümser” diyor.

İnsanın olduğu her yerde hata olur
Ekip çalışmasının önemine değinen Fuat Tosyalı, “İn-
sanın olduğu her yerde hata olur. İnsanlarla çalışı-
yorsanız, hoşgörülü olmalısınız. Hiçbir zaman ekibini-

Her şirketi 
başarıya götüren 

“altın kurallar var”
"İnsan ne için var olduğunu bilirse, yaşamını en doğru biçimde 

şekillendirebilir" diyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, başarıya götüren altın kurallarını iş adamlarıyla paylaştı.
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ze küsmeyeceksiniz. Ekibinizin hatalarını kabul edip, 
küsmeden yola devam etmek ilk altın kuraldır. Ayrıca  
asla taklitçi ve kıskanç olmamak lazım. Doğru ekip ve 
alanında uzman mühendislerle çalışmak bana göre en 
önemli altın kurallardan biridir. Doğru ilişkilerin (Net-
working) iş yaşamında son derece önemli olduğuna 
inanırım. Doğru bilginin ise doğru ilişkilerle alınacağını 
bilirim” diye konuşuyor. 

İş yaşamındaki önemli kilometre taşlarını katılımcılarla 
paylaşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı karar alma sürecine ilişkin örneklerle şöyle 
açıklıyor. “Yatırımlarımıza karar verirken sahip olduğu-
muz ilişkilerin çok büyük bir sermaye olduğunu biliyor-
duk. Her tanışma hayatınızda çok önemlidir. Biz  yatı-
rım yaparken, birçok insan gözünü hayretle açıp, ‘Niye 
bu kadar risk alıyorsunuz? Şimdi yatırım yapmanın za-
manı değil!’ dediler. Yatırımımız bitti, üretime başladık, 
talepler ve kâr marjları artınca çok iyi bir zamanda yap-
tınız dediler.” 

Çevreci bir kimliğe sahibiz
Sadece üretim yapmakla sanayici olunmayacağını belirten 
Fuat Tosyalı, çevreye de büyük önem verdiklerini söylüyor. 
Evsel atıkları dahi geri dönüşüm olarak kullandıklarını be-
lirten Tosyalı, “Biz başarımızı sadece kaliteli ürüne borçlu 
değiliz. Müşterilerimiz olmazsa olmazlarımızdandır. Sürekli 
bayilerimizle bir araya gelip bayi toplantıları düzenliyoruz. 
18 yıl boyunca aralıksız 300 müşterimizle her yıl bir araya 
geldik, geliyoruz. Onları dinleyip not aldık. Bu aramızda çok 

büyük bir bağ oluşturdu. Böylelikle her krizden büyüyerek 
çıktık. 1994 yılında yüzde 100 büyüdük. İçinde bulunduğu-
muz krizde yüzde 47 büyüme sağladık. Bunun sebebi bayi-
lerimizdir. Çünkü onlar tercihlerini bizden yana kullandılar” 
diye konuşuyor. 

Hayırseverlik ulvi bir değerdir
Hayırseverliğin kendisine göre en ulvi değer olduğunu 
söyleyen Fuat Tosyalı, yaptığı her işin hayırla anılma-
sının kendisi için önemli olduğunuifade ediyor. Toplum 
için yapılan her hizmetin karşılığının alındığını sözle-
rine ekleyen iş adamı Tosyalı, “Bizi buluşturan güzel 

sebepler vardır. Güzel işler yaptığınız zaman güzel so-
nuçlar alırsınız. Var gücümüzle yeni eserler yapmak is-
tiyoruz” diyor.

Kilis’in önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini ifa-
de eden Tosyalı, bu bölgenin bir zenginlik olduğunu, 
bunun da en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiği-
ni sözlerine ekliyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı, konferansın sonunda salonda bulunanların soruları-
nı yanıtladı. 
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Hatay’ın sahip olduğu zenginlikle-
rin tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği 
ile İzmir’deki Hataylılar Sosyal Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca 
İzmir’de düzenlenen “Hatay Günleri” 
etkinliğinde Tosyalı Holding stand açtı.

İstanbul ve Ankara’da daha önce yapı-
lan etkinlik İzmir’de ilk kez düzenlendi. 
“Barış ve hoşgörü kenti Hatay, Ege’nin 
incisi İzmir’de” pankartının taşındığı 
yürüyüşe Hatay Valisi Celalettin Le-
kesiz, İzmir Vali Vekili Ardahan To-
tuk, Hatay milletvekilleri Hacı Bayram 
Türkoğlu, Mehmet Öntürk, Mehmet Ali 
Ediboğlu ve Adnan Şefik Çirkin, Antak-
ya Belediye Başkan Vekili Serdar Gü-
ven, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı’nın yanı sıra İzmir 
ve Hatay’daki protokol üyeleri ve çeşit-
li sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
ri katıldı. Kortej, Konak Meydanı’ndan 
Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. 

Görkemli yürüyüş
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
törende, Hatay Valisi Celalettin Leke-
siz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk 
konuldu. Törende konuşan Vali Leke-
siz, tarihin ilk çağlarından bu yana her 
dönemde barış ve hoşgörünün merke-

zi olan, bugün de bu özelliğini sürdü-
ren Hatay’ı tanıtmayı amaçladıklarını, 
Hatay’ın kültürü, turistik yerleri, doğa-
sı ve mutfak kültürüyle muhteşem zen-
ginliklere sahip bir kent olduğunu söy-
ledi. Vali Lekesiz, “İzmirliler 5 gün bo-
yunca Hatay’ın zenginliklerini görecek-
ler ama göreceklerinin aslı Hatay’dadır. 
Herkesi Hatay’a davet ediyoruz” dedi.

Tosyalı farkı!
İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda dü-
zenlenen açılışın ardından Hatay’ın tu-
ristik özelliklerini tanıtan standlar ge-
zildi. Hatay’ın yöresel ve kültürel zen-
ginliklerinin sergilendiği standlar ara-
sında ilk göze çarpan Tosyalı Holding’e 
ait stand oldu. Faaliyetlerin görselleş-
tirildiği standda, Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, Tek-
nik Danışman Yılmaz Karakuş ile İnsan 
Kaynakları Direktörü Hakan Onur ziya-
retçilere bilgi verdiler. 

Hatay Valisi’nin de bir süre konuk oldu-
ğu stand yoğun ilgi gördü. İşadamı Fa-
tih Tosyalı fuar boyunca diğer standla-
rı da ziyaret ederek, “Hatay Günlerini” 
konuştu. Sıcak bir atmosferin oluştu-
ğu fuarda, örnek bir dayanışmaya imza 
attılar. 

İzmir’de Hatay rüzgarı esti

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı, 
Teknik Danışman 
Yılmaz Karakuş ile 
İnsan Kaynakları 
Direktörü Hakan Onur 
ziyaretçilere bilgi 
verdiler.
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Törene, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Hatay 
milletvekilleri Orhan Karasayar, Meh-
met Öntürk ve Hacı Bayram Türkoğlu, 
AK Parti Adana Milletvekili Necati Çe-
tinkaya, CHP Hatay Milletvekili Hasan 
Akgöl, MHP Hatay Milletvekili Adnan 
Şefik Çirkin, Hatay Valisi M.Celalettin 
Lekesiz, İskenderun Kaymakamı Ali 
İhsan Su, İskenderun Belediye Başka-
nı Yusuf Civelek, İskenderun Cumhu-
riyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Fuat Tosyalı, MÜSİAD Genel Başka-
nı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Ha-
tay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, sana-
yici ve iş adamları, çevre ilçe ve belde 
belediye başkanları ile birlikte çok sa-
yıda davetli katıldı. Pek çok davetlinin 
katıldığı ödül töreninde MÜSİAD Hatay 
Şube Başkanı Fatih Tosyalı, ev sahipli-
ği yaptı. Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fuat Tosyalı, davetlilerle 
tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Ödül töreninin açılış konuşmasını ya-
pan MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fa-
tih Tosyalı, dünyada yaşanan küresel 
finansal krize rağmen yeni yatırımla-
rın moral kaynağı olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin bu yıl Çin’den sonra dün-
yada en fazla büyüyen ikinci ülke ko-
numunda olduğunun altını çizen Fatih 
Tosyalı, “Finansal çalkantıların yaşan-
dığı bir yılda ülkemizin parlayan yıldız 

MÜSİAD Hatay Şubesi, ödül dağıttı
MÜSİAD Hatay Şubesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ve Türkiye’de ilk 500 firma ara-
sına giren Hatay bölgesindeki sanayicileri ödüllendirdi. 

olmasında yüksek performanslarıyla 
ekonomiye ivme kazandıran özel sek-
törün rolü büyük olmuştur. Ancak şim-
di bundan da önemlisi itici güç, başa-
rımızın en temel ve en önemli kayna-
ğı olmuştur. Her zaman ve her yerde 
inanarak söylediğimiz başarılarımızın 
haklı gururunun temelinde fedakar, ça-
lışkan, inançlı, yatırım ve vizyon odak-
lı, hedeflerine kilitlenmiş sanayicile-
rimiz büyümemizde en büyük pay sa-
hipleridir. Bugün ulaştığımız noktada, 

üretimde büyük kapasitelerimiz mo-
dern tesislerimiz ve yerleşim olarak 
avantajlarımız ile artık çok daha güçlü-
yüz. İşte bu her alanda yakalanan istik-
rar tablosu ve büyüme trendi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönü-
mü vizyonuyla da pekişmektedir. So-
nuç olarak biz hepimiz biliyoruz ki;  İyi 
bir oyunun son sözü yoktur. Yolumuza 
koşarak devam ediyor, ülkemiz sanayi-
sinin can damarlarından biri olan eko-
nomiye hizmet eden ve her geçen gün 
daha da güçlenen bölge şirketlerimiz-
le hep birlikte gurur duyuyoruz” dedi. 

Ekonomi dünyasının oscarları
Gecenin finalinde ise, ödül yağmuru 
vardı. İki ayrı sunumla gerçekleşen 
ödül töreninde Fuat Tosyalı, Tosçelik 
Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş ve Tosyalı 
Demir Çelik adına Adalet Bakanı Sa-
dullah Ergin ve Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’dan 
ödülünü aldı. Gecede İsdemir, Yazıcı 
Demir Çelik, Yücel Boru ve Profil, Nur-
san Metalurji, Noksel Çelik Boru A.Ş, 
Ekinciler Demir Çelik’, Baştuğ Çelik, 
MMK, İlhanlar Demir Çelik ve Yolbulan 
Metal temsilcileri ödüllerini yine Ba-
kan Yıldırım ve Ergin’den aldılar.  

Gecede MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a anı tabağı hediye etti.

Törene, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Hatay milletvekilleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

1961 yılında Hatay – İskenderun’da do-
ğan Fuat Tosyalı okula başladığı yıl-
larda iş hayatına da adım attı. Baba-
sına ait soba imalat atölyesinde öğ-
renim hayatı boyunca babasıyla bera-
ber çalışan Tosyalı, 1984 yılından iti-
baren kendi iş yerinde diğer iki kar-
deşiyle birlikte şirketleşerek el imala-
tı ürünlerden bir takım makinelerinde 
desteğiyle seri imalat ürünlere geçiş 
yaptı.

Küçük yaşlardan beri imalatın her 
aşamasında çalışmış olan üç karde-
şin mesleki bilgilerini, piyasa bilgile-
riyle birleştirmesi sonucu 1993 yılın-
dan itibaren Tosyalı Demir Çelik San. 
A.Ş. üretime başladı. Hem Türkiye 
hem de bölgedeki ülkelere de üretim 
yapan bu tesisin 90’lı yıllardaki demir 
çelik sektöründeki global sorunlara 
rağmen çok başarılı olması, Tosyalı’yı 
aynı sektörün boru segmentine de 
yatırım yapmaya teşvik etti ve 1998 
yılında Tosçelik Profil ve Sac End. 
A.Ş. ilk üretimini gerçekleştirdi. 

Fuat Tosyalı tarafından, 2200 kişilik 
istihdam ve 1 milyar doları aşan ya-
tırımla ülkemize kazandırılan ve Türk 
özel sektörünün sıfırdan yapılan ilk 
yassı çelik üretim tesisi olan Tos-
çelik Osmaniye Yassı Çelik Üretim 
Tesisleri’nin açılışı Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Şubat 
2010’da gerçekleştirildi.

Bugün itibariyle hem Tosyalı Demir 
Çelik San. A.Ş. hem de Tosçelik Pro-
fil ve Sac End. A.Ş., Türkiye’nin en bü-
yük 100 sanayi kuruluşu içerisinde 
yer alarak, sektörün firmaları olarak 
faaliyetlerine devam ediyor. 

Sanayici – atılımcı kimliğinin yanın-
da sosyal ve toplumsal konularda du-
yarlılığı çok fazla olan Fuat Tosya-
lı bu özelliğini de kurumsallaştırarak 
İskenderun’a ilk olarak bir sağlık mer-
kezi yapıp hibe etti ve bu duyarlılığı 
sayesinde 1999 yılında Cumhurbaş-
kanlığı tarafından onur belgesiyle tal-
tif edildi. Bu bağışın hemen ardından 
50 bin metrekare alanda Türkiye’nin 
en büyük ve modern okullarından biri 
olan Tosçelik Fen Lisesi’ni yaptırdı. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan 
okulda öğrenciler, 2006 yılında eği-
tim öğretime başladı.

Fuat Tosyalı, Hacı Pervin Tosyalı Sev-
gi Evleri Kompleksi’ni, Sosyal Hizmet-
ler Çocuk Esirgeme kurumuna bağış-
lamak üzere Hatay’a kazandırdı. Bu 
eserlerin yanında sayısız sosyal et-
kinlik ve yardıma katkılarda bulunan 
Fuat Tosyalı ayrıca çeşitli üniversi-
teler ve platformlarda katıldığı kon-
feranslarda bilgi ve birikimlerini pay-
laşarak genç girişimcilere örnek olu-
yor.

Fuat Tosyalı; Türkiye’nin saygın eko-
nomi gazetelerinden biri olan Dün-
ya Gazetesi’nin her yıl düzenledi-
ği “Ekonomi’nin Şeref Kürsüsü”nde  
2006 yılı değerlendirmeleri sonucun-
da ‘Yılın İş Adamı” olarak ödüle layık 
görüldü.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, görkemli sonuçlar 
doğuran ve ilgiyle karşılanan çağdaş 
yapılar ile ileri teknolojiyle donatılmış 
sanayi kuruluşlarını ülkemize ve böl-
gemize kazandırmanın yanı sıra ‘ha-
yırseverlik’ kavramına uygun yakla-
şımlarından ötürü, 5 Nisan 2007 tari-
hinde TBMM Üstün Hizmet Ödülü’yle 
onurlandırıldı.

Nisan 2008’de dünyanın sayılı üni-
versitelerinden biri olan John Hop-
kins Üniversitesi’nin davetlisi olarak 

İşletme Fakültesi’nde “Türkiye Eko-
nomisi, Politikası ve Çelik Sektörü” 
konulu konferans veren Fuat Tosya-
lı, Haziran 2008’de JHU’nin Dekanı 
Yash Gupta ve Dekan Yardımcısı ta-
rafından İskenderun’da ziyaret edi-
lerek kendisine üniversitenin başarı 
belgesi takdim edildi.

24 Mart 2010 tarihinde Tosyalı Kapa-
lı Spor Salonu için Osmaniye Valiliği 
ile protokol imza törenini gerçekleş-
tiren Tosyalı, Tosçelik Sosyal Bilimler 
Lisesi’ni de 2011-12 eğitim öğretim yı-
lında hizmete açtı. Halihazırda teme-
li atılacak olan Tosyalı Eğitim Uygula-
ma Okulu ve İş Eğitim Merkezi proje-
si de hayata geçirilmeye başlanacak 
uygulamalarından biri olarak sırada 
bekliyor.

Demir Çelik sektöründe olan grubun, 
dünyada 70’den fazla ülkeye yaptı-
ğı ihracatlarından dolayı Fuat Tosya-
lı, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metal-
ler İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı, Demir Çelik 
Sektör Kurulu Başkan Vekili ve Tür-
kiye İhracatçılar Meclis Üyesi görev-
lerini de yürütüyor.

Dünya Gazetesi tarafından Nisan 
2010’da düzenlenen Ekonominin Şe-
ref Kürsüsü’nde, Yılın Yatırımcısı 
ödülüne layık görülen Fuat Tosyalı, 
sosyal ve sektörel amaçlı birçok der-
nek ve kurumda kurucu, yönetici ve 
üye olarak aktif görevleri üstlenerek 
birikimlerini bu örgütlenmelerde de 
ortaya koyuyor.

2011 yılı içinde Tosyalı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Eko-
vitrin dergisi tarafından yılın sanayi-
cisi ödülüyle onurlandırıldı. 

Planlanan ve devam eden yatırımla-
rı tamamlandığında Tosyalı Holding, 
Türkiye’nin en büyük 20 sanayi kuru-
luşu arasında olmakla kalmayıp, sek-
töründe dünyanın en büyükleri ara-
sında yer alacak. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı; evli ve iki çocuk ba-
bası olup, iyi derecede İngilizce bili-
yor.

Sanayici Fuat Tosyalı
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MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 
Fatih Tosyalı: 

“İyi bir oyunun son sözü yoktur. 
Yolumuza koşarak devam ediyor, 

ülkemiz sanayisinin can damarlarından 
biri olan ekonomiye hizmet eden 

ve her geçen gün daha da 
güçlenen bölge şirketlerimizle 

hep birlikte 
gurur duyuyoruz.”

Mütevazı bir soba imalat 
atölyesinde, öğrenimle 

eş zamanlı olarak başlayan 
yol hikayesi devam ediyor...

“Küçük yaşlardan itibaren 
imalatın her aşamasında çalışarak 

oluşturulan mesleki deneyimin; 
öngörü, çalışkanlık, doğruluk ve 

paylaşımcılıkla yoğurulduğu 
bu noktada hedef, 

Türkiye’nin en büyük 
20 sanayi kuruluşu arasında 

bulunmakla kalmayıp, 
sektöründe dünyanın 
en büyükleri arasında 

yer almak...”

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı başarının 

altın kurallarını paylaştı:

“İnsan ne için var olduğunu 
bilirse yaşamını en doğru biçimde 
şekillendirir. İşinize dört elle sarılır, 

severseniz müşterilerinizde sizi sever, 
cansız materyaller bile 

size gülümser.
Hoşgörülü olmalı 

ekibinize hiçbir zaman küsmemelisiniz. 
Küsmeden yola devam etmek altın 

kuraldır. Taklitçi ve kıskanç olmadan 
doğru ekip ve alanında uzman 

mühendislerle çalışmak ikinci altın 
kuraldır. Bir diğer önemli kural ise 

doğru ilişkilerdir. Doğru bilgi 
doğru ilişkilerle alınır. 

Bu önemli bir sermayedir.”

→ 8 

HABERLER

Tosyalı Holding  9 ←

HABERLER



→ 10 

HABERLER

Tosyalı Holding  11 ←

HABERLER

14

60 yıl önce dokuz metrekarelik bir 
dükkanda başlar Tosyalı Holding’in hi-
kayesi. Bugün en büyük sanayi kuru-
luşları arasında ismi sayılan ve pek çok 
kuruma örnek olan Tosyalı Holding’in 
büyüme sürecini Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı ile konuşuyoruz. Baş-
langıç günlerini anlatırken,  “Büyük-
lüğü ne olursa olsun yaptığımız işi en 
iyi biçimde yapmayı babamdan öğren-
dik.” diyen Başkan Tosyalı yönetim an-
layışını anlatırken de, “Bazıları hedef-
lerini belirlerken o dönemin piyasa ko-
şullarını önemser, ortam odaklı çalışır. 
Yaklaşımı böyle olanlar kısa zaman-

da başarıya ulaşırlarsa da kalıcılıkları 
uzun vadeli olmaz. Diğer yandan uzun 
vadeli ve kalıcı hedeflere odaklananlar 
da vardır ki ben de bu grupta yer alan-
lardanım. Belirlenen hedefe doğru yol 
alırken etrafta oluşan fırtınalardan da 
bekleme dönemlerindeki sükûnetten 
de etkilenmem” diyor.

İşimle ve yaptığımız hayırlarla 
anılmak isteriz
Başkan Fuat Tosyalı, başarılarıyla anı-
lan bir kurumunun başında olmasına 
rağmen pek çokları gibi göz önünde ol-

‘Türkiye’nin ilk 10 
firması arasında olacağız’

43 ülkeye ihracat 

gerçekleştirdiklerini 

anlatan Fuat Tosyalı, 

“Avrupa’da çok 

güçlüyüz" dedi. 

Holding olarak bugüne kadar ne planladıysak
 o doğrultuda hareket ettik, yatırımlarımıza devam ediyoruz
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maya geldi. Evimiz bayram dolayısıy-
la zaten sürekli kalabalık ve şen olur. 
Bir otobüs dolu çocuk da gelince hepi-
miz inanılmaz bir haz yaşadık. Bu haz-
zı yaşamak için bizim Sevgi Evleri’ne 
aktardığımız miktardan çok daha faz-
lasını aktarma niyetinde olan pek çok-
ları olsa da onlara bunun bir türlü na-
sip olmadığını biliyorum. Mesela Sevgi 
Evlerinde kalan çocuklardan biri, ‘Fuat 
amca biliyor musunuz, biz her gece ya-
tarken size dua ediyoruz’ dedi. Bu ben-
de müthiş bir duygu yoğunluğu yarat-
tı.  Böylesine sevgi dolu ortak bir pay-
laşım herkese nasip olmuyor” diyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, yapılan sorumlu-
luk projelerinin vergi indirimi sağladı-
ğı için yapmadıklarını, vergi vermenin 
zaten bir vatandaşlık borcu olduğunu 
söylüyor ve “Biz yaptığımız sorumlu-
luk projelerini vergiden keserek yap-
tığımızda içimize sinmiyor, hayırsever 
olduğumuza inanmıyoruz. Tüm proje-
ler kendi kazancımızdan yaptığımız ta-
sarruflarla gerçekleştiriliyor” diye ko-
nuşuyor. Çalışma hayatına 5 yaşın-
da teneke soba imalatı yapan babası-

nın yanında çırak olarak başlamış. Us-
tası olan babası gibi o da çok çalışmış.  
İşin en temel kuralı kaliteli malla üret-
mekten, kul hakkı yemeyeceksin kadar 
tüm ayrıntılarını da yine babasından 
öğrenmiş. Osmaniye tesislerinin açıldı-
ğı günün akşamı hakkın rahmetine ka-
vuşan Şerif Tosyalı çocuklarını hep ha-
yırla anmış. 

Tosyalı ailesi çok uzun yıllar önce Kas-
tamonu Tosya’dan Kilis’e göç etmiş. 
Kökler Tosya’da olsa da Fuat Tosya-
lı dahil olmak üzere ailenin sonraki 
kuşakları Tosya’yı hiç bilmemiş.  Fuat 
Tosyalı’nın babası Şerif Tosyalı da Ki-
lis doğumlu. Askerlik yaşına gelene ka-
dar da Kilis’de yaşamış. Askerlik sonra-
sı İskenderun’a yerleşen baba Tosyalı, 
Kilis’te öğrendiği teneke soba imalatını 
İskenderun’da da sürdürmüş. 

Fuat Tosyalı, “Babam, kalfamız ve biz 
üç kardeş yan yana dursak o küçük 
dükkana sığmazdık. Üretim bazen so-
kağa bile taşardı. Ben askere gidene 
kadar o dükkanda üretim yapmaya de-
vam ettik. Ayrıca kendi imalatımızı da 
yine biz satmak durumundaydık. Biz 

Günlük kaygılara 
değil geleceğe 
hedefleniyoruz.
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Herkesin yaptığı şeyi
yaparsanız, kimse sizi
görmez. Herkesten daha 
fazlasını yaparsanız,
herkesten çok daha fazla 
ilgi görürsünüz.

"

"
mak istemiyor. Kurumsal başarılarının 
yanı sıra toplumsal sorumlulukları açı-
sından da takdirle anılan Başkan Tos-
yalı, bir insan olarak nasıl anılmak is-
tediğini şu sözlerle anlatıyor: “Şirket-
lerimiz adına ön planda ben gözükü-
yorsam da başarımız birlikte özveriy-
le çok çalışan üç kardeşindir.
  
Diğer yandan toplumsal sorumlulukla-
rımız konusunun altını da çizmek iste-
rim. Bugüne değin Tosyalı Holding ola-
rak gerçekleştirdiğimiz tüm sorumlu-
luk projelerini sadece kurumsal bir gö-
rev olarak görmedik. Hayırsever olma-
nın değerli olduğuna ve önemine ina-
nan bir aileyiz. Bu değerler bize baba-
mızdan miras kaldı, umuyorum ki bi-
zim çocuklarımız da bu mirası bizden 
devralacaklar. Tek dileğim sadece bi-
lançosundaki rakamların konuşuldu-
ğu bir şirket olmak yerine hayırla anı-

lan eserlerle birlikte anılan bir sanayici 
olarak anılmak.” 

İskenderun’a Tosyalı Sağlık Ocağı ve Fen 
Lisesi’ni kazandıran şirket Osmaniye’ye 
Sosyal Bilimler Lisesi ve Kapalı Spor Sa-
lonu inşa ediyor. Yine İskenderun Deniz-
ciler Beldesi’nde kimsesiz çocuklarımız 
için annelerinin adını taşıyan Hacı Per-
vin Tosyalı Sevgi Evleri’ni de Sosyal Hiz-
metler Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba-
ğışladılar.  

Yapılan işler bir değerle 
taçlandırıldığında kalıcı olur
“Hayatta niyet ve nasip diye hem birbi-
rini tamamlayan hem de ayrışan iki hal 
vardır. Bir şeyi yapmaya niyet edersi-
niz ama onu hayata geçirmek bir tür-
lü nasip olmaz. Bu, birinin yardıma ih-
tiyacı olduğunu duymak ve ona yardım 

etmeye niyetlenmekle başlar. Ancak 
bu düşüncenizi bir türlü uygulama-
ya geçiremezsiniz, yardım etmek na-
sip olmaz. Biz sosyal sorumluluk ola-
rak gördüğümüz tüm çalışmaların bize 
nasip olduğuna inanıyoruz. Bu ara-
da nasibi de tanımlamak gerek. Nasıl 
ki sorumluluk olarak gördüğümüz ko-
nulara yaptığımız yatırımlar külfet de-
ğilse nasip de sadece para kazanmak 
değildir. Sosyal sorumluluk projeleri-
mizi bize sunulan bir nimet olarak gö-
rüyor ve gerçekleştirirken çok büyük 
keyif alıyoruz.” diyen Yönetim Kuru-
lu Başkanı Fuat Tosyalı henüz hizme-
te açtıkları Sevgi Evleri’ne ilişkin duy-
gularını da paylaşıyor: “Hiçbir zaman 
bayramları tatil sayanlardan olmadık. 
Aksine bayramları ailenin, dost ve ak-
rabaların buluşma vesilesi olarak gö-
rürüz. Bu bayram da öyle oldu. Sevgi 
Evleri’nde kalan çocuklar bayramlaş-

Şirketlerimiz adına ön 
planda ben gözüksem de
başarımız birlikte 
özveriyle çalışan üç 
kardeşindir.

"

"
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pazarlamayı da, imalatçılığı da, satışı 
da o küçücük dükkanda öğrendik” di-
yor. 

Babasının yanında çalışanlara ba-
kış açısını anlatması açısından o yılla-
ra ilişkin bir de anısını paylaşan Tos-
yalı hayırseverliğin kendilerine baba-
dan oğla geçen bir miras olarak gör-
düğünü söylüyor, “O yıllarda bir ele-
manımız vardı.  Askere gittiğinde ba-
bam onun ailesine maaş ödemeye de-
vam etti çünkü ailenin zor durumda 
kalmasını asla istemezdi. Bu kalfamız 
askerden döndükten sonra uzun yıl-
lar bizimle çalışmaya devam etti. Son-
ra kendi işini kurduysa da bizim en iyi 
müşterimizden biri oldu” diye konuşu-
yor.

‘Üretimine hakim olduğumuz 
her işte çok güçlüyüz’
Fuat Tosyalı, işin nasıl yapılacağının 
temelini babasıyla çalıştığı yıllarda at-
mış; “Kendi işimizi yaptığımız her or-
tamda, yani kendi ana üretimine ha-
kim olduğum, anlayarak ve bilerek 
ürettiğim her işte çok güçlüyüz. Ve sü-
reç içinde çok daha güçlü olacağımıza 
da inanıyorum. Eskiden imalat yapar-
ken ne tüketiyorsak, bugün fabrikala-
rımızda onu üretiyoruz. Başlangıçta 
bir yılda ancak 15-17 ton arasında deği-
şen bir bobin sac işleyebiliyorduk. Ba-
bam sac siparişini Madeni İşler Esnaf 
Derneği’ne verirdi. Bu sipariş bazen 2 
yıl sonrasında gelirdi. Sacı önce kumaş 
keser gibi makasla keser, yıl boyunca 
kullanırdık. Bir bobin sac her şeyimiz-
di. İki yıl boyunca bekleyip bize ulaşan 

bir bobin sacı, biz bugün tesislerimizde 
1,5 dakikada üretiyoruz.” diyor.

‘Dikey büyürken yatay 
büyümeye devam ediyoruz’
Tosyalı Holding’in hem dikey hem de 
yatay büyüdüğüne dikkat çeken Fuat 
Tosyalı: “Geçmişte teneke soba ya-
parken de işimizin en iyisiydik, şim-
di de öyleyiz. Babamın okuması, yaz-
ması yoktu ama emeğinden zerre esir-
gemez en iyisini üretmeye çalışırdı. 
Çok yetenekli bir zanaatkardı. Biz şim-
di de aynı anlayışla işimizi yapma gay-
reti içindeyiz. Bu nedenle de bir yan-
dan yatay yatırımlarla büyümeye de-
vam ederken, içinde bulunduğumuz 
her sektörde lider olmayı hedefliyo-
ruz. İşimize dört elle sarılıyor ve kali-
teden ödün vermeden üretiyoruz.” di-
yor. 

‘Hedefimiz Türkiye’nin ilk 10 
firması arasında olmak’
Tosyalı Holding demir-çelik sektörün-
de nerede soruma Fuat Tosyalı: “Tos-
yalı Holding olarak sektörde lideriz. 
2010 yılı verilerine göre Türkiye’nin en 
büyük ilk 500 firması arasında 28. ol-
duk. Bu yılın verilerine göre ilk 10 şirket 
içinde olacağımızı öngörebiliyorum. 
Sadece Tosçelik’i değil, diğer şirketle-
rimizi de en büyük sanayi kuruluşları 
arasında görmeyi hedefliyorum. Firma 
olarak önümüzdeki süreçte yassı çe-
liğe ağırlık vermeyi istiyoruz. Tosyalı 
Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik Üre-
tim Tesislerinde önümüzdeki günler-
de yapısal çeliğe de ana üretici olarak 

gireceğiz. Ülkemizde çelik yapı profil-
lerine çok ihtiyaç var. Türkiye bugün 
gelişmekte olan ülkeler arasında önde 
gidenler arasında yer alıyor. Çok kısa 
süre içerisinde de ülkemizin yakaladığı 
bu ivmeyle gelişmiş ülkeler klasmanın-
da yürüyeceğimizi düşünüyorum. Bu 
ülkeler arasında yer alabilmek için be-
lirli çalışmaları yerine getirmek lazım. 
Mesela çelik üretiminin inşaat demirin-
den çıkması ve daha kaliteli çelik üre-
timine geçmesi gerekiyor. Harcıâlem 
ürünlerden vazgeçerek katma değeri 
yüksek ürünlere geçmeliyiz. Mademki 
belli başlı sanayiciler arasında ismimiz 
anılıyor, bunun hakkını verebilmek için 
daha kaliteli ürünler üretmemiz gerek-
tiğini düşünüyorum. Bundan sonraki 
yatırımlarımızı bu anlayışa göre yapı-
landırıyoruz.” diye yanıt veriyor.  

‘Gelişmişlik yolculuğundaki 
görevlerimiz için aralıksız 
çalışıyoruz’
Fuat Tosyalı ürün çeşitlendirmenin 
gerekliliğini ortaya koyarken farklı-
laşmak için ileri teknolojiyle üretilmiş 
ürünlerle rakiplerinden ayrışabilecek-
lerini söylüyor, “Önümüzdeki günlerde 
Türkiye’de sadece ray üretimi gerçek-
leştirecek bir yatırım yapmayı plan-
lıyoruz. Yapısal çelik ve ray üretecek 
çok büyük bir yatırım için hazırlıkları-
mızı tamamladık. Ülkemizin gelişmişlik 
yolculuğunda bize düşen görevleri ye-
rine getirebilmek için ise aralıksız ça-
lışmak gerektiğine inanıyoruz. 

Diğer yandan yatırımlarımızın Türkiye’nin 
gelişimine katkısı olacak büyük atılımlar 

18

Röportaj

olduğunu düşünüyoruz. Osmaniye’deki 
yassı çelik üretimi gerçekleştiren tesisi-
mizde çeşitlendirmeye giderken, bu 
tesiste Türkiye’de ilk defa üretilecek 
katma değeri yüksek çelik için çok kap-
samlı bir çalışma içindeyiz. Bu ürünler 
gelişmiş ülkelerde kullanılan ve üre-
tilenlerden olacak. Bununla birlikte 
yurtdışında ithalat yapacak ve böyle-
ce sektör bazlı cari açığının kapanma-
sı konusunda ülkemize destek olaca-
ğız. Yüksek teknoloji ürünlerinin üre-
tilmesinde öncü olarak Türkiye’nin iyi 
yerlere gelmesine katkı sağlayacağız. 
Taklit ürünler yerine Ar-Ge’ye önem 
verecek, yeni ve üstün ürünlerin ge-
lişmesine katkıda bulunacağız. Bu ne-
denle Ar-Ge’ye son derece önem veri-
yoruz.” diyor.

İş çok fırsatları görmek lazım
“Sadece Türkiye’de değil, her yerde 
çalıştıktan sonra herkese iş çok.” di-
yen Başkan Tosyalı, “Biz 70’den faz-
la ülkeye ihracat yapıyor ve süreli ola-
rak üretimde nasıl farklılaşabilir, ürün-
lerimizi değerine nerelere satabiliriz 
sorusunu soruyoruz.  Her geçen yıl ih-
racatımız artıyor. Bu yıl ki ihracatımız 
500 milyon doları aşacak. Önümüzde-
ki birkaç yıl içinde bu rakamı 2 katına 
çıkarmayı planlıyoruz. Bu sadece Tos-
yalı Holding’in cirosu. Düşünün ki Tür-
kiye konumu dolayısıyla müthiş fırsat-
ları barındıran bir bölgede, bunu mut-
laka kullanmalıyız” diyor.

Farklı sektörlere yatırım düşünüp dü-
şünmediklerini sorduğumda ise bildik-
leri sektörde yatırımlarına devam ede-
ceklerini söyleyen Fuat Tosyalı, “Şir-

ketlerimizin en büyük gideri hammad-
de ve sonrasında da enerji. Bu neden-
le de enerji sektörüyle çok ilgiliyiz, bu 
alana da ciddi yatırımlar yapıyoruz” 
diye konuşuyor.

Üretim anlayışı olarak “sürdürülebi-
lir rekabetçiliği” benimsediklerini söy-
leyen Fuat Tosyalı, “Yassı çeliği üret-
meye başladığımız günlerde dünya 
kriz ile savaşıyorken biz aynı dönem-
de üretimde dünya rekoru kırdık. O 
dönem tüm çalışanlarımızla kenetlen-
dik. Bu Türkiye için dönüm noktasıy-
ken, krizin de kırılma noktasıydı. Ya-
tırım süresinde uykusuz pek çok gece 
geçirdiysek de sonucu gördüğümüzde 
iyi ki bu yatırımı yapmışız dedik” diyor.

‘Benim varoluş sebebim 
üretmek, iş ve istihdam 
yaratmak’
Bir sanayici olarak sorumlulukları ol-
duğunu söyleyen Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “ 
Herkesin var olma sebebi başka. Ben 
üretmek için var olduğumu düşünüyo-
rum. Şirketlerimizde yaklaşık 4 bin ça-
lışanımız var. Babam rahmetlinin ta-
ziyesin gelen  Adana Valisinin yaptığı 
konuşma oldukça anlamlıydı. “Bizler 
Sayın Tosyalı ailesi ile daha önce hiç 
tanışmadık ama kendilerini tanıyoruz. 
Ben aynı zamanda Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’nin başkanıyım ve Tos-
yalı adı her iki toplantımızın birinde 
mutlaka geçer. Ben Adanalı işadam-
ları adına taziye duygularımızı paylaş-
mak için geldim. Adana Organize’deki 
şirketlerin pek çoğu Tosyalı Holding’le 

 Üretim anlayışı 
olarak “sürdürülebilir 
rekabetçiliği” 
benimsediklerini 
söyleyen Tosyalı, 
“Yassı çeliği üretmeye 
başladığımız 
günlerde dünya kriz 
ile savaşıyorken biz 
üretimde dünya rekoru 
kırdık. O dönem tüm 
çalışanlarla kenetlendik. 
Bu Türkiye için dönüm 
noktasıydı, krizin de 
kırılma noktasıydı” diyor.

iş yapmak istiyor ve onun bulundu-
ğu yerlerde konuşlanıyor.’ dedi. Sa-
nırım işte hem kendi çalışanlarımız 
hem de bize iş yapan tedarikçileri-
miz adına iş ve istihdam yaratmak 
benim varoluş sebebim bu” diyor.

“Herkesin yaptığı şeyi yaparsanız, 
kimse sizi görmez. Herkesten daha 
fazlasını başarırsanız eşitlerinizden 
çok daha fazla iyi ilgi görürsünüz. 
Biz  bunu gördük” diyen Fuat Tosya-
lı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
Tosyalı Osmaniye Yassı ve Yapısal 
Çelik Üretim Tesislerini ziyaret et-
tiğini ve tesislerin büyüklüğü karşı-
sında şaşkınlığını gizlemediğini söy-
lüyor. 

“Varoluş sebebim...”
Üretim anlayışı olarak 

‘Sürdürülebilir Rekabetçiliği’ 
benimsediğini söyleyen 

Fuat Tosyalı:

“Dünya global kriz ile 
savaşıyorken biz aynı 

dönemde tüm çalışanlarımızla 
kenetlenerek üretimde dünya 
rekoru kırdık. Benim varoluş 

sebebim üretmek, iş ve 
istihdam yaratmaktır.”

Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı:

“Bazıları hedeflerini belirlerken 
o dönemin piyasa koşullarını 
önemser, ortam odaklı çalışır. 

Yaklaşımı böyle olanlar kısa 
zamanda başarıya ulaşırlarsa da 

kalıcılıkları uzun vadeli olmaz. 

Diğer yandan uzun vadeli ve kalıcı 
hedeflere odaklananlar da vardır ki 
ben de bu grupta yer alanlardanım. 

Belirlenen hedefe doğru yol 
alırken etrafta oluşan fırtınalardan 

da bekleme dönemlerindeki 
sükunetten de etkilenmem.” 
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Tosyalı Holding’in tarihi, baba Hacı Şerif Tosyalı’nın 1952’de 
İskenderun’da 9 metrelik tenekeci-sobacı dükkanında başlar. 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın as-
kerlik dönüşü ivme kazanır.  Kendinden küçük iki kardeşi Fatih 
ile Ayhan Tosyalı’nın işe başlamasıyla işler farklı bir yöne doğ-
ru bir yön alır.  Önce, soba boru işi geliştirilir, ardından 
İskenderun’da ilk defa teknolojik imalat olarak tanımlanabile-
cek pres tabanlı kova-kazan imalatı başlatılır. Yağmur oluğu, su 
oluğu üretilirken çatı işleri almaya, taahhüt işlerine girmeye 
başlarlar. Sanayi Sitesi’nde malzeme satışına da başlayan aile, 

1985’li yıllarda bugün artık üretimini de yaptıkları köşebent, 
kutu profil, galvanizli borularında satışına yönelirler. Ürün satı-
şı Hatay, Osmaniye, Adana dışına da taşınca boru, profil, sac 
veren firmalar, Tosyalı kardeşlere ürün vermeyi kısmaya baş-
larlar.  Bu durum gelişimi hızlandırır. Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1988 yılında ticarette edindiği tec-
rübeyle ilk yatırımı Tosyalı Metal Ticaret’i kurar. Tosyalı’ya 
göre o yıllar, holding açısından sanayiciliğe geçişin ilk adımları-
dır. Fuat Tosyalı o başlangıç yıllarını şöyle anlatıyor: “1990 yılın-
da Tosyalı Demir Çelik’in İskenderun OSB’deki 10 dönümlük ye-

İskenderun’da tenekeci Şerif Amca’nın 
çocuklarıydılar. Önce işlerini iyi yaptılar, 
sonra bu küçücük dükkanı kocaman bir 
holding haline getirdiler. Anlatılan bu 
hikaye Tosyalı Holding’in öyküsüdür.

Yaptığımız her işi 
ciddiye aldık

Kapak
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yükselecek olan ERW boru fabrika-
sı yatırımı için Tosçelik kolları sıvadı. 
Tosçelik’in Osmaniye’de açacağı bü-
yük bir bölümü tamamlanan ERW Boru 
Yatırımı, Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 179 bin 565 metrekare ka-
palı alan, 250 bin 649 metrekare açık 
alan üzerinde yükseliyor. Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın en büyük kapalı alanına 

sahip, dünyanın sayılı tesisleri arasın-
da yer alacak fabrika,  yine Tosçelik’e 
Yapısal Çelik ve Yassı Mamul fabrika-
sının hemen yanına inşa ediliyor. Tek 
çatı altında birçok ürün çeşidinin bu-
lunması ve hammaddenin gücü ile bir-
likte, müşteri ihtiyaçlarına en kısa sü-
rede ve yüksek kalitede cevap verebi-
lecek bir yer olacak. Fabrikada, yükle-
me hollerinde  yapılacak olan yükleme 

işlemlerinin minimum sürede ve çok 
hızlı olacak şekilde dizayn ediliyor. 

Tesiste, genel olarak API 5L-5CT, EN 
10217-1/2, 10305-3 gibi hassas boru 
üretimleri yanında, DIN, EN, TS stan-
dartlarına göre üretimleri de yapılacak.

Kurulacak sistemler
Yeni kurulacak olan tesiste son tek-

Tosçelik’ten Osmaniye’ye
yeni yatırım
Dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alacak ERW boru fabrikası Osmaniye 
Organize Sanayi Bölgesi’nde Tosçelik tarafından kuruluyor. Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en büyük kapalı alanına sahip, dünyanın sayılı tesisleri arasında yer 
alacak fabrika, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Yatırım
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rini 96 milyon liraya aldık. Bütün sermayemizi de oraya ya-
tırdık. Yatırımın sermayesini 10 dönümlük alanın hafriyatı   
kaldırdık. Hem arsanın bedelini karşıladık hem de cebimizde 
para kaldı. Bu inanılmaz bir şanstı. Bu alana haddemizi kurar-
ken oksijen gaz tesisini de satın aldık. Aynı günlerde 
Payas’taki küçük haddehanelerden kare, silme, lama demir 
alıp, ticaret de yapıyorduk. İstediğimiz kalitede üretim yaptı-
ramayınca, bu işi yapmaya karar verdik. O, 10 dönümlük ara-
zide oksijen tesisisin önüne Tosyalı Demir Çelik’in ilk tohu-
munu attık. İşe küçük bir köşede başladık. Tesisimiz 5 yıl bo-
yunca, bölgemizde tüm müşterilerimize hizmet etti. Biz esas 
sanayiciliği orada gördük, tattık ve tanıdık. Bugün hala orada 
15-16 yılını doldurmuş arkadaşlarımız var. Bize o yıllarda kö-
şebent veren sanayiciler, mal vermeyi azaltınca aldığımız kö-
şebent üretme kararı bizi bu günlere getirdi. Büyük haddemi-
zi böyle kurduk.”

1998’de Tosyalı Holding kuruldu
Holding sanayiciliğe ilk adımını 1991 yılında endüstriyel gaz 
üretimi yapan Tosyalı Endüstriyel Gazlar ile attı. Ardından 
1993 yılında Tosyalı Dış Ticaret, 1998 yılı başlarında Tosçelik 
Profil ve Sac Endüstri faaliyete geçti. Tüm şirketler 1998 yı-
lında Tosyalı Holding bünyesinde toplandı. 2001 yılında bir 
haddehane daha kuruldu. Avrupa’nın en modern tesisi olan 
Tosyalı Galvanizli Boru Üretim Tesisi’nin de devreye alınma-
sının ardından, Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçeden aynı gru-
ba bağlı iki şirket, Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer aldı. 
Tosyalı Holding 2002 yılında artık 10’un üzerinde şirkete sa-
hiptir. Şirket birleşmelerini kolaylaştıran yasayla birlikte çok 
ciddi bir yapısal organizasyona gidilir ve 5 güçlü şirket orga-
nizasyonuna geçilir. Sermayenin toplandığı Tosyalı Holding, 
tepe organizasyon şirketinin altında 2 ana endüstri şirketi; 
yapısal çelik sektöründe faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çe-
lik Sanayi ile yassı çelik sektöründe faaliyet gösteren Tosçe-
lik Anonim Şirketi konumlandırılır. İki ticaret şirketi oluşturu-
lur. Tosyalı Metal Ticaret ve Tosyalı Dış Ticaret. 2011’de 5’li 
yapıda iki açılım daha gerçekleştirildi. Bu açılımlardan biri 
Tosçelik Granül Sanayi oldu. Türkiye’de otomotiv endüstrisi-
nin çelik granül ihtiyacını karşılayacak ilk yerli sermayeli, 5 
milyon dolarlık çelik granül tesisi 2006 yılı içinde üretime 
başladı. Bugün aralıksız yatırımları ve dış ticaret hacmiyle 
İSO sıralamasında iki firmasıyla yer alan Tosyalı Holding de-
mir çelik sektöründe bölgesel bir güce ulaştı.

Tosyalı Holding 
yatırımlarına devam edecek
Türkiye dünyada yıldızlaşırken, Türk şirketleri de yeni yatı-
rımlarla ülkenin büyümesine katkıda bulunuyor. Mamul ve 
yarı mamul çelik üretiminde Türkiye’nin önemli gruplarından 
biri olan Tosyalı Holding’de önümüzdeki 5 yılda 3.5 milyar 
dolar yeni yatırım yapacak. Holding’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı önümüzdeki 5 yıla ilişkin büyüme planlarını 
açıklarken: “Bugün 3 bin çalışanımız var. Osmaniye Yassı Çe-
lik Üretim Tesislerine yapılacak 500 milyon dolarlık ek yatı-
rımla, 1000 kişiye daha ilave istihdam sağlayacak ve yıllık çe-
lik boru üretim kapasitemizi 2 milyon tona yükselteceğiz. 
2010 yılında büyük hedeflerimiz vardı, hedefleri aştık. 2011’de 
2012 için önemli yatırım kararları aldık. Üretimimizi, ihracatı-
mızı, ciromuzu, istihdamımızı artıracağız. Geçen yıl üretimi-
mizin yüzde 30’unu ihraç ederek, 200 milyon dolar döviz gi-
rişi sağlamıştık. Şimdi hedefimizi daha da büyüttük” diyor.
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nolojilerin kullanıldığı ve ilk defa 
Tosçelik’te kurulacak olan Universal 
(Direk Profil üretim) Makineleri kulla-
nılacak olup, ebat değişimi, bant geniş-
liği gibi rekabet unsuru olan konularda 
iyileştirmelerin sağlanması hedefleni-
yor. Üretim verimlilik değerlerinde de 
artış olacağı aşikardır.

Yine tesiste, doğalgaz tesisat boru-
su, hat borusu, OCTG (kılıf ve sondaj) 
borusu ve teknolojik boru üretimi-
ne ve kalite yatırımlarına ağırlık veri-
lecek. Türkiye’de ilk defa İskenderun 
Tesisleri’nde devreye alınan, yüksek 
hızlarda ve yüksek tarama alanına sa-
hip “Phased Array” teknolojisi ile ka-
lite seviyesini en yüksek noktaya çı-
karan Tosçelik,  bu sisteme yeni yatı-
rımla beraber,  yine Türkiye de ilk defa 
“Phased Array” Offline kaynak kont-
rolünü de ekledi. Özellikle OCTG için 
yüksek kapasiteli Hidrotest ve tesisat 
doğalgaz boruları için “Offline Eddy 
Current” test sistemleri de kurulacak. 
Böylece, Tosçelik, tahribatsız muaye-
ne konusunda yaptığı büyük yatırım-
larla sektörde rakipsiz olduğunu bir 
kez daha gösterecek.

Bu tesiste, ısıl işlem tesisi de devreye 

alınacak olup, boru/profillere, norma-
lize/gerilim giderme işlemleri uygula-
mak suretiyle hem mekanik (esneklik, 
bükülebilirlik, tane yapısı, tokluk) hem 
de dış görünüş (parlaklık) estetik özel-
liklerini arttırma amaçlanıyor. Böylece 
doğalgaz boruları ile sektörde tam ola-
rak söz sahibi olmayı  hedefliyor. Aynı 
zamanda otomotiv ana borusu üretimi 
ile otomotiv sektöründe de faaliyetle-
re başlayacak.

Kurulacak olan galvaniz tesisi, yük-
sek üretim kapasitesine sahip olup, 
Türkiye’deki galvanizli ürün açığını 
kapatmayı hedefliyor. Sistem her yö-
nüyle tam bir çevre dostu olup, tüm 
sistem adımlarında rejenerasyon sis-
temleri kuruluyor. Tesis, boru galva-
nizleme yanında, profil ve parça galva-
nizleme işlemi yapabilecek kapasiteye 
sahip olacağından ileri ki dönemlerde 
enerji transfer hatları, yol güvenlik 
bariyerleri gibi çelik yapıların galvaniz 
kaplanması mümkün olacak. Sistem 
tamamen otomasyon tabanlı olup, 
günümüz şartlarının üstünde bir tek-
nolojik yapı ile kuruluyor. Kurulacak 
olan polyetilen/epoxy/polyüretan iç 
dış kaplama tesisi, özellikle doğalgaz 
tesisat borusu ve hat borularına özel 

olarak dizayn ediliyor. Tesisi öne çı-
karan özellikler arasında; hızlı ebat 
değişimi ve yüksek kalitede üretim ya-
pılabilecek olması gösteriliyor. Inline 
ve Offline anti pas boru/profil boyama 
sistemleri de sisteme dahil olacak. Bu 
sistemlerin en büyük özelliği; su bazlı 
olmasından dolayı çevre dostu olma-
sıdır. 

Tesiste kurulacak olan kalite kontrol 
laboratuarı da yeni tesise yakışır şe-
kilde Türkiye ve Avrupa’daki bu alan-
da kurulan en kapsamlı ve en son tek-
nolojik laboratuarlardan biri olacak. 
Tüm kalite kontrol faaliyetleri ve üre-
tim “SAP” sistemi ile entegre olacak 
şekilde düşünülüyor. Kalite kontrol la-
boratuarında kullanılacak test cihaz-
ları tesise yakışır şekilde sektöründe 
kendini kanıtlamış firmalardan seçili-
yor.

Kurulacak olan tüm tesis ve sistem-
ler, çevre ve İş güvenliği mevzuatları 
ve yasal gerekliliklerine uygun olarak 
planlanmakta olup, genç ve sinerjik 
ekibi ile örnek yatırımlardan biri ola-
cak. Osmaniye ERW tesislerinde, ya-
tırım tamamlandığında 850 personel 
istihdam edilmesi öngörülüyor. 

Tesislerde;

•	 Dilme Hatları
•	 Çelik Servis Merkezi
•	 Boru/Profil Makineleri
•	 Doğalgaz Tesisat/Hat Boru/OCTG/Teknolojik
•	 Boru Üretim makineleri
•	 Boru/Profil ısıl İşlem Tesisi
•	 Boru/Profil/Genel amaçlı Parça Galvanizleme Tesisi
•	 PE Dış ve Epoxy ve Poliüretan İç Kaplama Tesisi
•	 Boru/Profil Anti-Pas Boyama Makineleri
•	 Offline Sistemler (Diş Açma-Hidrotest-Offline Eddy
       Current-Boyama) yer alacak.

Üretilecek olan ERW boru/profil, dilinmiş ve
boyuna kesilmiş saclar;

•	 Direk Boruları,   •    Sera Boruları,   •    Konveyör Boruları
•	 Çelik Çekme Ana Boruları •   Galvanizli ve Siyah Su Boruları
•	 İskele Boruları   •    Doğal Gaz Boruları   •    Hat Boruları
•	 Petrol Sondaj Boruları   •     Petrol Kılıf Boruları
•	 Kazan Boruları   •    Yangın Boruları   •   Kuyu Boruları
•	 Mekanik ve Otomotiv Boruları
•	 Konstrüksiyon Boru ve Profilleri   •   Beyaz Eşya ve Mobilya
•	 Makine İmalat
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Kapak

Beş kuşak geriden gelen dedelerinin 
dedeleri, Tosya’dan Kilis’e göç etmese, 
Şerif Usta sabahın erken vaktinde işe 
koyulmasa, İskenderun’a göç edip o 
ufacık dükkandan “yepyeni hayatlar” 
çıkarmasa bugün Tosyalı Holding 
bünyesindeki fabrikaların hiçbiri 
olmazdı.

Tam 1 milyar dolar harcayarak yassı 
çelik üreten fabrika kurdular. “Dünyanın 
en çalışkan babası” ile üç oğlu, örsün 
başında uyuyakaldılar. Yıllar önce 
mangal, soba yapıyorlardı. Çok değil 30 
yıl içinde 2500’ü aşkın kişinin çalıştığı 
koca bir imparatorluğa dönüştürdüler. 
Tosya’dan göç ederek, İskenderun’a 
yerleşmişlerdi. Şimdi dünyanın çeliğini 
dünyaya satıyorlar.

İskenderun’da ilk defa teknolojik 
imalat olarak tanımlanabilecek pres 
tabanlı kova-kazan imalatını başlatan 
Tosyalı Ailesi, daha sonra yağmur 
ve oluğu yanında, çatı işleri almaya, 
taahhüt işlerine girdiler. 
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Tosyalı Holding Ramazan ayını dolu dolu geçirdi. Türkiye’den birçok müşteri ve bayisi ile 
iftar sofrasında buluşan Tosyalı Yönetimi bu buluşmaları gelenekselleşeceğini söylüyor.

Türkiye’nin her köşesinden bayilerimizle buluştuk

İftarların ilki İskenderun Anılife 
Otel’de düzenlendi. Geceye Hatay 
bölgesinden birçok bayi ve müşteri 
katıldı. Oldukça keyifli geçen gecede 
oruçlar açıldı, dualar edildi, sohbetler 
koyulaştı. Fuat Tosyalı konuşmasında 
bayilerin sorunlarına da değindi ve bu 
konuda çalışmaların devam ettiğini 
söyledi.
ettiğini söyledi.

Hatay 

Etkinlik

Babadan kalan miras:
“Tenekeci Şerif usta, 

sabahın erken vakitlerinde işe koyuluyor, 
9m2’lik dükkânda alın teriyle el emeğiyle 

bıkmadan usanmadan üretiyordu. 
9m2’lik o dükkân bugün 6 binin üzerinde 

çalışanı ile dünyanın çeliğini üreten 
teknoloji devine dönüştü. 

İşin sırrı mı?
Sır, Şerif Usta’dan kalan mirasta;
çalışkanlık, dürüstlük, üretmek ve 

paylaşmak...”

→ 12 
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Tosyalı Holding Ramazan ayını dolu dolu geçirdi. Türkiye’den birçok müşteri ve bayisi ile 
iftar sofrasında buluşan Tosyalı Yönetimi bu buluşmaları gelenekselleşeceğini söylüyor.

Türkiye’nin her köşesinden bayilerimizle buluştuk

İftarların ilki İskenderun Anılife 
Otel’de düzenlendi. Geceye Hatay 
bölgesinden birçok bayi ve müşteri 
katıldı. Oldukça keyifli geçen gecede 
oruçlar açıldı, dualar edildi, sohbetler 
koyulaştı. Fuat Tosyalı konuşmasında 
bayilerin sorunlarına da değindi ve bu 
konuda çalışmaların devam ettiğini 
söyledi.
ettiğini söyledi.

Hatay 

Etkinlik
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İzmir
Etkinliğin diğer durağı İzmir Efes 
Swiss Otel’deydi. Muhteşem bir iftar 
ve ardından bölge bayi sohbetleri ve 
birlikteliğin sinerjisiyle gece oldukça 
keyifli geçti.  

Etkinlik
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İftar yemeklerinin bir diğeri Adana 
Hilton Otel’de düzenlendi. Geceye 
Adana dahil olmak üzere yöreden 
birçok bayi ve müşteri katıldı. Özenle 
hazırlanan yemekler yendikten 
sonra Fuat Tosyalı’nın konuşmasının 
ardından geceye devam edildi.

Adana

Etkinlik
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Bayramlaşma 
merasimini arefe günü 
yapan Tosyalı Holding 
personeli,
rulo havuzunda 
düzenlenen törende 
birlikteliğin gücünü 
hissetti.

Ağustos ayında pek çok etkinlik dü-
zenleyen Tosyalı Holding, Ramazan 
Bayramı’ndan bir gün önce rulo ha-
vuzunda düzenlendiği etkinlikte tüm 
personeliyle bayramlaştı. Bu sene Ra-
mazan ayının Ağustos’a denk gelmesi 
nedeniyle yoğun sıcak altında oruçları-
nı tutmaya çalışan personel, bayramın 
gelişiyle birlikte huzur ve sevinci bir 
arada yaşadı. 

Tosyalı Holding, geleneksel olarak her 
bayram düzenlediği bayramlaşma et-
kinliğini, vardiyadan çıkan personel de 
dahil olmak üzere herkesle aynı çatı 
altında gerçekleştirdi. Kutlama töre-
ninde Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı kısa bir konuşma 
yaparak günün anlam ve önemini vur-
gularken, bayramın ilk günü bir araya 
gelmenin zorluğunu dile getirdi. Fuat 
Tosyalı, merasimin arefe günü yapma-
sının doğru olduğunu, bu şekilde omuz 

omuza çalışan personelin özellikle 
böyle kıymetli bir zamanda bir araya 
gelmesinin önemine değindi. Tosyalı, 
konuşmasında bayramların toplum için 
bir fırsat olduğunu, birlik ve beraberliği 
teşvik ettiğini, küslerin barıştığı, çocuk-
ların mutlu olduğu gerçek bir bayram 
havasında geçmesinin tek dilek ve te-
mennisi olduğunu ifade etti.

“Bayramlarda durumu iyi olmayan aile-
lere yardım elimizi uzatmalı, muhtaç ve 
düşkün vatandaşlarımıza sahip çıkma-
lıyız” diyen Fuat Tosyalı, sadece hol-
ding dahilinde değil, bütün müslüman 
aleminde bu sevincin her vatandaşa 
yansıması gerektiğini belirtti. Tosya-
lı Holding çalışanları artık geleneksel 
hale gelen bayramlaşma sonrasında 
mutluluklarını dile getirdiler. Herkesin 
içindeki bayramlaşmanın verdiği hu-
zur, sevinç ve mutluluk gözlerden oku-
nuyordu.

Tosyalı Ailesi, bayraml arda çalışanlarıyla iç içeydi

Tosyalı Holding çalışanları 
Ramazan Bayramını kutladı

Etkinlik
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İftar yemeklerinin ikincisi Gaziantep 
Anatolian Otel’de düzenlendi. 
Geceye Gaziantep dahil olmak üzere 
Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman 
bölgelerinden birçok bayi ve 
müşteri katıldı. Renkli geçen gecede 
küçük misafirler dikkat çekti. Fuat 
Tosyalı’nın konuşmasıyla sonlanan 
gece kahve içimiyle sonlandı. 

Gaziantep
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İstanbul, Tosyalı Holding iftarlarının 
2011’deki son durağı idi. 300 kişilik 
davette birçok sanayici ve işadamı bir 
araya geldi. Davet, birbirini görememekten 
yakınan bayiler için de güzel bir vesile 
olmuş oldu. Organizasyon sonunda 
konuşan Fuat Tosyalı iftarların her yıl aynı 
heyecan ile geçmesi dileğinde bulundu. 
Yapılan konuşmanın ardından davetliler 
geç saatlere kadar sohbete devam ettiler. 

İstanbul
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   Ankara
Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen 
bir başka iftar gecesine Ankara dahil   
üzere Eskişehir ve Kırıkkale’den 
birçok bayi ve müşteri katıldı. Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’nın bilgilendirmesi ve sunusu 
sonrasında gece sona erdi. 
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Tosyalı Ailesi, bayraml arda çalışanlarıyla iç içeydi

İnsanları birbirine bağlayan en 
önemli değerlerden birisidir bay-
ram. Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu üyeleri ve holding çalışanla-
rı Kurban Bayramı’nı da hep birlik-
te kutladı. Tosyalı Holding persone-
li, bu yılki dini bayramların ikinci-
si olan Kurban Bayramı’nda sevinç, 
mutluluk ve beraberlik duygularını 
ikinci kez paylaştı. Bayram için hol-
ding binasında hummalı bir çalış-
ma başladı. Özel olarak donatılan, 
rulo havuzunda gerçekleşen bay-
ram buluşmasında şirket çalışanla-
rı, vardiyalı-vardiyasız herkes ortak 
duygularla bir araya geldi. Gülen 
yüzler, bayramı karşıladı. Yapılan 
ikramlarla tatlanan ortamda yüzle-
re bayramın ışıltısı yansırken herke-
sin keyifli olduğu gözden kaçmadı. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, bayramlaş-
manın ardından yaptığı konuşmada 
çalışanlara seslenerek yapılan son 
yatırımlar da dahil olmak üzere ge-
leceğe ilişkin konularda çalışanları 

bilgilendirdi. Ya-
kın zamanda per-
sonelin sorunları-
na ışık tutacak ve 
çözüme kavuştu-
racak sistemlerin 
yürürlüğe girme-
siyle firmada ilk-
lerin yaşanacağı-
nı söyleyen Fuat 
Tosyalı, herkesin 
bayramını içten-
likle kutladı. “Bizi 
birbirimize bağla-
yan yegane unsur 
olan bayramların 
eski tadında yaşanması gerekiyor, 
bayramlara sadece bir tatil gözüyle 
bakmamak gerek” diyen Tosyalı, so-
rumluluklarımızı yerine getirip daha 
duyarlı bir topluma zemin hazırla-
manın görevlerimizden birisi oldu-
ğunu da konuşmasında vurguladı. 
Daha sonra Osmaniye Tesisleri’ne 
geçen Yönetim Kurulu üyeleri, 
Osmaniye’deki personelle bayram-
laşmak üzere bir araya geldi. Ko-

nuşma ve ikramların ardından tesis 
için adanan kurbanlar dualar eşli-
ğinde kesildi. Yapılan konuşmalarda 
çalışanların Kurban Bayramı’nı kut-
layan Tosyalı Ailesi, birlik olmanın 
getirdiği gücü hissettiklerini, bunun 
her yönde olumlu etkilerini gördük-
lerini ve babadan kalan “her zaman 
mütevazi ol” öğüdüyle çalışarak ba-
şarmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
vurguladılar. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve holding çalışanları Kurban 
Bayramı’nda da bir araya geldi. Kutlamalar hem İskenderun’daki merkezde, 
hem de Osmaniye’de gerçekleşti.

Tosyalı Holding çalışanları 
Ramazan Bayramını kutladı
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Kimsesiz çocuklar 
yeni evinde

Hacı Pervin Tosyalı, Sevgi Evleri'nde çocuklarla vakit geçirirken

Tosyalı Holding tarafından muhtaç çocuklar için 
sıcak bir yuva olarak inşa edilen Sevgi Evleri’nde 
bundan böyle çocuklar geleceğe umutla ve 
güvenle bakabilecekler. Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından 
İskenderun’a bağlı Denizciler Beldesi’ne yaptı-
rılan ve anne Hacı Pervin Tosyalı’nın adının ve-
rildiği Sevgi Evleri’ne yerleşen çocuklar yeni ve 
modern bir yuvada ‘sevgi’ ve ‘şefkati’ yaşıyorlar. 

Yapımı kısa bir süre önce tamamlanan İskende-
run Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’ne yerleşen 
çocuklar geleceğe umutla bakabilecekler. 40 
bakıcı anne, 7 hizmetli, 10 öğretmen, müdür ve 
müdür yardımcılarının görev yaptığı Hacı Pervin 
Tosyalı Sevgi Evleri’nde 71 çocuk barınabilecek. 
0-6, 6-12 ve 12-18 yaş grubu çocukların yerleşti-
rildiği yuvada her türlü konfor mevcut. Toplam 
100 kişi kapasiteli ve 11 adet evden oluşan De-
nizciler’deki Sevgi Evleri’nin Türkiye’deki en mo-
dern tesislerden biri olduğu belirtiliyor.

     Sosyal Sorumluluk
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Tosçelik Fen Lisesi yerleşkesi; ana bi-
nanın yanı sıra bir yemekhane, Hacı 
Pervin Tosyalı kız pansiyonu ve Hacı 
Şerif Tosyalı erkek pansiyonu ile kan-
tin, ağaçlandırılmış bir bahçe ve din-
lenme amaçlı yapılmış kamelyalardan 
oluşan elli yedi dönümlük bir arazi üze-
rine kuruldu. 

Okulun ana binası 160 kişilik konfe-
rans salonu, toplantı salonu, kütüpha-
ne, matematik, Türkçe, sosyal bilimler, 
İngilizce derslikleri, fizik, kimya, biyo-
loji ve bilgisayar laboratuarlarının yanı 
sıra on altı sınıftan oluşuyor.

Tosçelik Fen Lisesi kurulduğu günden 
bugüne devletin ve Tosyalı Holding’in 
maddi-manevi destekleri doğrultusun-
da, hem bölgenin hem de Türkiye’nin 
sayılı okulları arasına girdi. Tosçelik 
Fen Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
üç yıllık hedef olarak gösterdiği proje-
ler üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleş-
tirildi. Yemekhanede yapılan çalışma-

lar sonucunda, kahvaltı açık büfe ol-
mak üzere üç öğün yemek çıkarılıyor 
ve öğrencilere sunuluyor. 

Tosyalı Holding’in katkılarıyla pansi-
yondaki yatak odalarına parke ve ha-
lılar döşendi. Pansiyonların dinlenme 
salonlarında öğrencilerin gündemi ta-
kip edebilmeleri için plazma televizyon 
ve 24 saat internet bağlantılı bilgisa-
yarlar mevcut. Çamaşır odasında ütü, 
çamaşır yıkama ve kurutma makinele-
ri, mutfakta ise buzdolabı ve su sebille-
ri yer alıyor.

Tosyalı Holding tarafından yaptırılan 
kantinde öğrencilerin masa tenisi, bi-
lardo oynayabileceği, büyük ekran-
lı plazma televizyon izleyebileceği bir 
bölüm mevcut. Holding kampüste ayrı-
ca bir de halı saha yaptırdı.         

2007-2008 eğitim – öğretim yılında 
Avrupa projeleri kapsamında Tosçelik 
Fen Lisesi tarafından hazırlanan  “Un-

2011’de başarıya doymadık
2006 y›l›nda Tosyal› Holding taraf›ndan yapt›r›larak Milli Eğitim Bakanl›ğ›’na

bağışlanan Tosçelik Fen Lisesi, Hatay ilinin en donan›ml› eğitim kampüsü oldu.

 

Biyoloji dalında “Ölü Örtü ve 

Toprak Eklembacaklılarının 

Yükselti Farkına Göre Sayı ve 

Çeşitliliğinin İncelenmesi”  pro-

jesi ve coğrafya dalında hazır-

lanan “İskenderun Yöresinde 

Bor Katkılı Toprakların Serin 

İklim Tahıllarına Etkisinin Araş-

tırılması” projesiyle TÜBİTAK 

Adana Bölge Yarışması’nda 

birinci oldu.  Proje 13-17 Mayıs 

tarihleri arasında Ankara’da 

yapılan Türkiye finallerine ka-

tılmaya layık bulundu. Anka-

ra’daki finallerde biyoloji pro-

jesi Türkiye 2.’si seçildi.

Başarılarımız saymakla 
bitmiyor
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Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri için kim ne dedi?

 

Sevgi Evleri muhteşem bir proje. Sosyal hizmetlerde değişen koşul-
lar ve çağdaş ülkelerdeki uygulamalar ışığında yeni bir yönetim anla-
yışına geçilmiştir. Tamamen ev ortamında hizmeti öngören Hacı Per-
vin Tosyalı Sevgi Evleri, diğer projelere de örnek olacak türden hari-
kulade bir projedir. Bu projenin yapımını üstlenen Tosyalı Ailesi’ne te-
şekkür ve şükranlarımızı sunuyorum. Allah bu tür hayırsever ailelerin 
sayısını artırsın.

Başbakan Yardımcısı 
Bülent ARINÇ

 

Tosyalı Ailesi tarafından 
hiçbir fedakarlıktan kaçı-
nılmayarak, gerek mimari-
si gerekse kaliteli ekipman-
lar kullanılarak inşa edilen 
Hacı Pervin Tosyalı Sevgi 
Evleri, bölgedeki önemli bir 
eksikliği gidermenin yanın-
da, bu kulvardaki diğer pro-
jelere de örnek olacak nite-
liktedir. Her şey mükemmel. 
Projeyi yaşama geçiren ha-
yırsever Tosyalı Ailesi’ni yü-
rekten kutluyorum.

Adalet Bakanı
Sadullah ERGİN

 

Bu ve buna benzer yapılar, 
yüreğinde sevgi ve şefkat 
taşıyan insanlar tarafından 
inşa edilir ve ayakta kalır. Ha-
yırsever Tosyalı Ailesi bir bü-
yük projeye daha imza atarak 
hayır duaları almayı sürdür-
müştür. Geleceğimizin mima-
rı olan çocuklarımızın bu tür 
modern çatılar altında güve-
nilir ve mutlu ortamlarda ye-
tişecek olması, ülkemizi çağ-
daş uygarlıklar düzeyine bir 
adım daha yaklaştırmaktadır.

İskenderun Kaymakamı 
Ali İhsan SU

 

Mini mini kimsesiz yavruları-

mızın aile ortamında büyüme-

sine olanak sağlayacak olan 

önemli bir yapıya imza attıkları 

için Tosyalı Ailesi’ne bir kez 

daha teşekkür ediyoruz. Bu 

tarz hayranlık uyandıran ya-

tırımlar bölgemizin gelişimine 

önemli katkılar sağlamaktadır. 

İşadamlarımız bir harcıyorsa, 

Allah onlara bin versin.

AK Parti Hatay 
Milletvekili Orhan 

KARASAYAR
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der the Rainbow” adlı proje ve “The more we know each 
there the beter future Europe will be” adlı “Comenius” pro-
jesi gerçekleştirildi.  Bilgisayar dalında hazırlanan “MAGMA–
Her Parolaya Özgü Algoritma İle Şifreleme” adlı proje de 
bölge ikinciliğine layık görüldü. 

Okul, TÜBİTAK-Oyak işbirliği ile gerçekleştirilen matematik 
olimpiyatlarında 2008 yılında Hatay birinciliği ile Türkiye 
üçüncülüğü, 2009 yılında Hatay ve Türkiye birinciliği, 2010 
yılında ise Hatay il birinciliği ile Türkiye üçüncülüğü kazandı. 

2009 Ulusal TÜBİTAK Kimya Olimpiyatları’nda ilk 25’e iki 
öğrenci girerken, bu öğrenciler ikinci aşamaya girme hak-
kını da kazandı. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Ulusal Antalya 
Matematik Olimpiyatları Yarışması’nda finalde bronz ma-
dalya kazanıldı.  2010 yılında Kimya dalında TÜBİTAK I. aşa-
ma sınavlarında büyük bir başarı gösterildi. Gösterilen bu 
başarı sonucunda İzmir Fen Lisesi ile birincilik paylaşıldı. 

YGS-LYS başarıları 
2009/2010 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlar verildi. 74 
mezun öğrencinin 47’si dört yıllık lisans programına yerle-
şirken, üniversiteye yerleşme oranı yüzde 65 olarak gerçek-
leşti.  Ayrıca öğrencilerimizden Aykut DEMİREL LYS Hatay 
birincisi,  Türkiye dördüncüsü oldu.

2011 YGS’de ilk binde 10,  2011 LYS’de ilk binde 7 öğrenci yer 
aldı. 2011 LYS’de okulun yerleşme yüzdesi geçen yıla oranla 
yüzde 5,6 artış göstererek, yüzde 70,6’ya yükseldi.

2012 hedefleri
Tosçelik Fen Lisesi’nin “Öğrenen okul” çağdaş eğitim anla-
yışı, idaresi, öğretmeni, öğrencisi ve yardımcı personeli ile 
“sürekli gelişimi” hedefleyen ve öğrencilerini yalnızca ders 
müfredat gereği değil, bireysel olarak sosyal ilişki kurma, 
iletişim becerisini geliştirme, bölgede teknik alanda öncülük 
etme, çeşitli konularda araştırma yapma ve sorun çözme 
alışkanlığı kazanma becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor. 
2011-2012 eğitim-öğretim yılı Tosçelik Fen Lisesi için Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği Kapalı Spor Salonu imza 
aşamasına geldi. Salon yalnızca Tosçelik Fen Lisesi için de-
ğil, okulun bulunduğu Denizciler Beldesi’nde de önemli bir 
ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Diğer yandan pansiyonların 
sıcak su ihtiyacını karşılayarak, elektrik tüketimini azaltan 
güneş enerji sistemi de ihale aşamasına geldi. Projenin ger-

çekleşmesi ile yatılı öğrenciler için önemli bir ihtiyaç daha 
giderilmiş olacak. 

Hedef 440!
2011 YGS’de 434 olan ortalamanın 440 ortalamaya yüksel-
tilmesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Bu doğrultuda son 
sınıf öğrencileriyle bireysel rehberlik faaliyeti yürütülmeye 
başlandı. Amaç, 2012 YGS’de daha fazla öğrencinin Türki-
ye çapında ilk 10’a-100’e ve 1000’e girmesi hedefleniyor. 
2011’de yüzde 70,6 olan yerleşme oranının 2012 LYS’de yüz-
de 80’lere doğru çıkartılması, daha fazla öğrencinin Türkiye 
çapında ilk 10’a, 100’ ve 1000’e girmesinin sağlanması temel 
hedefler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda tüm hazırlıklar 
gerçekleştirilirken 2012 TÜBİTAK proje yarışmalarında ve 
Matematik Olimpiyatları’nda daha fazla Türkiye derece-
si elde etme hedefini gerçekleştirecek çalışma grupları da 
oluşturuluyor.

 Öğrencilerin pansiyon, etüt ve ders 
yoklamalar›n› h›zl›, seri bir biçimde al-
mak için zaman kaybetmelerini önlemek 
amac›yla “Parmak ‹ziyle Yoklama Sistemi” 
kurulacak. Projenin tüm kuruluş aşamalar› 
tamamland› ve denemelere başland›.
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Proje bu alanda Türkiye’nin 
en modern tesislerinden 
biri. Bakıma muhtaç ço-
cuklar barınacak. Hayırse-
ver Tosyalı Ailesi sayesin-
de kimsesiz çocuklarımı-
zın aile ortamında bir yu-
vası oldu. Ayrıca çocukla-
rımız çok iyi şartlarda bü-
yütülerek, devletine, vata-
nına ve milletine hayırlı ev-
latlar olarak yetiştirilecek.

Denizciler Belediye 
Başkanı Esabil SOYDAN

 

Yavrularımıza böylesine mo-
dern bir tesis kazandıran ev-
latlarım Fuat, Ayhan ve Fatih 
Tosyalı’yla bir kez daha gu-
rur duyuyorum. Buradaki ço-
cuklarımızın her türlü ihtiyaç-
larının giderilmesi için elim-
den geleni yapacağım. Proje-
ye ismimin verilmesi de, be-
nim açımdan ayrı bir kıvanç 
ve mutluluk kaynağı. Kimse-
siz çocuklarımızın mutluluğu-
na ortak olmak çok özel bir 
duygu.

Hacı Pervin 
TOSYALI

 

Sevgi evleri kuruluşu bakımın-

dan çok sayıda çocuğun bir çatı 

altında toplandığı toplu bakım 

modelidir. İçinde doğup büyü-

düğümüz güzide kentimize ve 

insanlarına sosyal sorumluluk 

projeleri kapsamında yavruları-

mızın sıcak yuva hasretini gide-

recek bir yapıya imza attığımız 

için çok mutluyuz. Bugüne ka-

dar sanayi, eğitim, sağlık, spor 

ve kültürel anlamda pek çok 

projeyi hayata geçirdik.

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat TOSYALI

 

Kimsesizlerin yanında olan 
ve Sevgi Evleri’ni yaptıran 
hayırsever işadamı Fuat Tos-
yalı ve değerli annesi Hacı 
Pervin Tosyalı’ya ne kadar 
teşekkür etsek azdır.

Hatay Sosyal Hizmetler 
İl Müdürü

 Mahmut ALDATMAZ
Burada hem okula gideceğiz, hem 
de modern evlerde kalacağız. Ça-
lışma odalarımız, sosyal tesisleri-
miz, spor sahaları ve oyun sahala-
rı var. Bunlar bizler için önemli im-
kanlar. Çok mutlu ve sevinçliyim.

Sevgi Evleri’nde kalan 
Özge KUL

Yeni evimize taş›nd›k. Çok 
güzel bir ortam ve evlerimiz 
çok yeni. Bizlere bu imkan› 
sağlayan Tosyal› Ailesi’ne te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. O 
kadar mutluyum ki!

Sevgi Evleri'nde kalan
Necla Başak ARK 
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Tosyalı Holding tarafından Fakıuşağı 
Eğitim Kampüsü bölgesinde inşa edile-
cek Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi’nin 
23 Ağustos 2010’da gerçekleştirilen 
temel atma törenine, Osmaniye Vali-
si Celalettin Cerrah ve Osmaniye pro-
tokolünün yanı sıra çok sayıda davet-
li katılmıştı. 

Törende konuşan Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Öncelikle Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’a ve Osmaniye Vali-
miz Celalettin Cerrah’a bizleri Osma-
niye için son derece faydalı projelere 
imza atmak üzere teşvik ettikleri için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toprak-
lardan aldığımızı yine bu topraklara 
verme bilincinde olan bir şirket olarak, 
toplumsal alanda ve eğitim alanında-
ki projelerimize ara vermeden devam 
ediyoruz” diyerek 3 milyon TL’ye mal 
olacak okulun temelleri atılmıştı. Top-
lam inşaat alanı 4 bin 813 metrekare 

olacak okulun temel atma çalışmaları 
sırasında zemine yaklaşık 1500 metre-
küp beton enjekte edilerek zemin em-
niyet gerilimi 3 kat attırıldı. Her biri 26 
öğrenci kapasiteli 16 derslikte toplam 
416 öğrencinin eğitim görebileceği 
okulun 8 laboratuarı, çok amaçlı sergi 
salonu, kapalı spor salonu, kütüphane-
si, revir, kantin ve sığınağı bulunuyor. 
Protokolü 24 Mart 2010’da imzalanan 
okul 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
hizmete başladı.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi
yeni öğretim yılına başladı
Türkiye demir-çelik sektöründe bugüne kadar yaptığı yatırımlarla büyük 
başarılara imza atan Tosyalı Holding, sosyal sorumluluk alanındaki 
çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı’nın, Tosçelik Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik Üretim 
Tesisleri’nin 6 Şubat 2010’daki açılış töreni sırasında Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a sözünü verdiği Sosyal Bilimler Lisesi eğitim öğretime başladı.

İşin özü: ‘Sevgi’
Tosyalı Holding

Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı:

“Sevgi Evleri kuruluşu bakımından 
çok sayıda çocuğun bir çatı altında 
toplandığı toplu bakım modelidir. 

İçinde doğup büyüdüğümüz 
güzide kentimize ve insanlarına 

sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yavrularımızın 

sıcak yuva hasretini giderecek bir 
yapıya imza attığımız için 

çok mutluyuz. 
Bugüne kadar sanayi, eğitim, sağlık, 

spor ve kültürel anlamda pek çok 
projeyi hayata geçirdik.” 

Bu topraklardan 
aldığımızı yine bu 

topraklara veriyoruz.
Tosyalı Holding

Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı:

“Bu topraklardan aldığımızı yine 
bu topraklara veriyoruz. Toplumsal 
alanda ve eğitim alanındaki sosyal 

sorumluluk projelerimizi ara vermeden 
bir bir gerçekleştiriyoruz ve buna 

devam edeceğiz.
Fırsat tanındığı zaman doğru yoldan 

sapmadan üretebilecek çocuklarımızın 
yürüyecekleri yolu döşemeye 

gayret ediyoruz.”
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Sizi ve ailenizi biraz 
tanıyabilir miyiz?
1967 Hassa doğumluyum. Babam-
lar 1974 yılında İskenderun’a gelmiş-
ler, o tarihten bu yana buradayız. Ev-
liyim, Esra, Kübra ve Mert adında üç 
çocuğum var. Eşim Meliha ile 20 yıl-
dır evliyiz. Kübra ilköğretim son sınıf-
ta SBS’ye hazırlanıyor. Esra bu sene 
lise son sınıfta, o da üniversite sına-
vına hazırlanıyor. Mert İlkokul 5’de. 
Anlayacağınız hem çocukların eğitimi 
hem de ev işleriyle ilgilenen hanımın 
işi benden zor. 

Kaç yılından beri 
Tosçelik’de çalışıyorsunuz?
198 8 yılında Kırklareli / Pınarhisar’dan 
askerden döndüğümde Bülent isimli 
bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Tos-

yalı Metal’de işe başladım. Şu an ha-
len beraber çalıştığımız Bekir Bağ ve 
İsmail Yalçınkaya ile beraberdik. Baş-
langıçta o zamanlar hepimiz toplam 
6-7 kişi kadardık. 1998 yılında Tosçelik 
Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. kurulun-
ca oraya geçtim. O tarihten bu yana 
Tosçelik’de çalışıyorum. Açıkça diye-
bilirim ki; Tosyalı’da doğdum, büyü-
düm, evlendim, çocuklarım oldu, evi-
mi aldım. Kısacası Tosçelik beni büyüt-
tü diyebilirim. Ekmeğimi hala bu şir-
ketten kazanıyorum, Tosçelik artık her 
şeyiyle benim ailem. Yani ben gerçek-
ten Tosçelik’siz bir yaşam düşünemi-
yorum.

5 yıl sonra Tosçelik’i ve kendinizi 
nerede görüyorsunuz? 
Bakın şimdi gerçekten yüreğimden bir 

şeyler söyleyeceğim. Vallahi, bazıla-
rı hayal bile edemiyor ama bana göre 
Türkiye değil, dünyanın sayılı çelik 
devleri arasında olacağız. Hani bunu 
reklam olsun diye söylemiyorum, bu 
şirketteki geçmişime ve şimdiye bakı-
yorum. O günden bugüne çok şey de-
ğişti ve gelişti. Gönülden isteğim; Alla-
hım o günleri bana göstersin, nasip et-
sin.

23 yıldan beri Tosçelik’de çalışan 
biri olarak işe yeni başlayan perso-
nellere ne gibi tavsiyeleriniz olacak?
İş güvenliği kurallarına mutlaka uyun. 
İşinize sahip çıkın, doğru yapın, anla-
yarak yapın, çalışkan olun, iş arkadaş-
larınızı ve amirlerinizi sevin, malınıza 
sahip çıkın, dürüst ve çalışkan olun, 
şirketinizi ve ülkenizi sevin. 

Tosçelik
her şeyiyle
benim
ailem

Mehmet Ürün: 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Tosyalı Holding’in sadece Türkiye’de değil, 
dünyada isminin duyulacağını söyleyerek konuşmasına devam eden 
Tosçelik Profil ve Sac A.Ş. Lojistik Sevkiyat Genel Formeni Mehmet Ürün 
“Ben Tosyalı’da doğdum, büyüdüm, evlendim, çocuklarım oldu, evimi aldım. 
Kısacası Tosçelik beni büyüttü” diyor. 23 yıldan beri Tosçelik'de çalışan  
Mehmet Ürün ve ailesi evlerinin kapısını dergimize açtı. 

Personel
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Antakya’da şehir meydanındaki Cum-
huriyet Alanı’nda yer alan Antakya 
Arkeoloji Müzesi, Asi Nehri’nin ke-
narında köprü yakınında yer alıyor. 
Hatay’da 1932 yılında bilimsel kazı 
çalışmaları başlanmış ve bu çalışma-
ların ilk yıllarında çeşitli ve kıymeti 
büyük olan tarihi eserlere rastlanma-
sı nedeniyle o yıllarda Antakya Arke-
oloji Müzesi kurulması fikri doğmuş-
tu. O dönem Fransız idaresinde bulu-
nan Hatay’da M. Mişel Booşer tara-
fından hazırlanan bir proje ile çıkan 
eserlere göre bir müze hazırlanmıştı. 
1939 yılında tamamlanan müzede 3 
ayrı bilim heyetinin yaptığı hafriyat-
lar sonucunda çıkan eserler toplan-
mıştı.  Nadide eserler ve mozaikler 
büyük ve titiz çalışmalar sonucu, mü-
zede oluşturulan panolara taşınmıştı. 
Mozaik müzesi olarak planlanan bina-
nın yapımına 1934 yılında başlanmış, 
Hatay Devleti zamanında tamamlan-

mış, düzenlemesi uzun sürdüğünden 
23 Temmuz 1948’de Hatay’ın Kurtu-
luş Bayramı’nda ziyarete açılmıştı. 
Müzenin genişletilebilmesi için yapı-
lan ek inşaat 1974’te tamamlanmıştı. 

Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans dö-
nemlerine ait olan ve Harbiye, An-
takya, Atçana, Seleukeia  Pieria  ile 
İskenderun’da bulunmuş eserlerin 
sergilendiği Antakya Arkeoloji Müze-
si mozaik koleksiyonlarının zenginli-
ği yönünden dünyada ikinci sırayı alı-
yor. Müzedeki mozaikler, Bizans ve 
Roma dönemlerini kapsayıp mitolojik 
olayları sembolize ediyor. Müzede, 18 
bin 100 parça arkeolojik ile 1.050 et-
nografik eser yer alırken 13 bin 820 
sikke, 1.347 mühür olmak üzere top-
lam 34 bin 317 eser bulunuyor. 

Gelen ziyaretçiler açısından böylesi-
ne eski bir tarihe sahip olan müzenin 

büyük bir sorunu var. Özel arabası ile 
müzeye gelmek isteyenler için cid-
di bir park sorunu var, çünkü müze-
de ve müze çevresinde otopark alanı 
bulunmuyor. Bu sorun müzenin tam 
şehrin ortasında sıkışıp kalmış olma-
sından kaynaklanıyor. Sonuçta ziya-
retçi durumdan olumsuz yönde etki-
leniyor. 

Gelen ziyaretçilerin tümü; ellerinde-
ki fotoğraf makinaları ile flash kulla-
narak, mozaiklerin sayısız resimlerini 
çekiyorlar. Görevliler ise, bunlara mü-
dahale etmiyor. Sergilenen eserlerin; 
rutubetten etkilenmemesi için hiçbir 
tedbir alınmadığı göze çarpıyor. Za-
ten, bir kısım mozaikte rutubetten et-
kilenmiş ve mevcut canlı renkleri za-
manla kaybolmaya ve renkler beyaz-
laşmaya başlamış. Tüm bunların ya-
nında; müzedeki ışıklandırma sistemi 
yetersiz.  

Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine  ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana, 
Seleukeia  Pieria  ile İskenderun’da bulunmuş eserlerin sergilendiği müze mozaik 

koleksiyonlarının zenginliği yönünden dünyada ikinci sırayı alıyor. 

Mozaik zenginliğiyle
dünyada ikinci sırada

Müze
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Son olarak TOSÇELİK ailesine 
söylemek istedikleriniz var mı?
Ailemiz büyük bir aile ve bu aile içe-
risinde olmaktan mutluyum, gurur 
duyuyorum. Ekip birbirini tamamla-
yan bir yapıdır. Bu ekibin içerisinde 
yer almak beni mutlu ediyor. Zevkli, 
hareketli bir güven ortamında çalışı-
yorum. 23 yıldır hiçbir konuda sıkıntı 
çekmedim. Allah herkesten razı olsun. 
Tüm çalışma arkadaşlarıma ve Tosyalı 
Ailesine saygılarımı sunuyorum. Her-
kese mutlu bir çalışma ve aile ortamı 
diliyorum. 

Meliha Hanım, biraz da sizi 
tanıyabilir miyiz?
Ben ev hanımıyım. Aynı zamanda 3 ha-
rika çocuğun annesi ve zaman zaman 
gördüğüm ama yüreği kocaman bu 
adamın eşiyim. Vaktimi genellikle ço-
cuklarımla geçiriyorum, onlara çok za-
man ayırıyorum. Bu yıl iki kızım için de 
zorlu geçecek. Çok çalışıyorlar. Onla-
rın çalışma ve başarılı olma isteklerini 
desteklemem lazım, onların zor zama-
nında yanlarında olmam lazım. Meh-
met Bey bir taraftan, biz bir taraftan 
ailece sürekli koşturuyoruz. Zaman 
zaman komşularımla, ara sıra da eşi-
min iş arkadaşlarının eşleriyle bir ara-
ya gelerek sohbet ediyoruz. 

Evlendiğinizde eşiniz Tosyalı’da 
çalışıyor muydu? Mehmet Bey’in 
eşi olmak nasıl bir şey?
Evet tabi, oradaydı, sanayide yerle-
ri vardı orada çalışırlardı. Unutur mu-
yum hiç! Her şeyden önce şunu sami-
mi olarak söylemekten gurur duyuyo-
rum, eşimin Tosçelik’de çalışmasından 

ve onunla olmaktan çok mutluyum. 
Ben bunların herkese nasip olmaya-
cak bir şey olduğunu da düşünüyo-
rum. Her işin zoru kolayı var ama eşim 
burada çok isteyerek ve severek çalı-
şıyor, bizde ailecek ona destek oluyo-
ruz. Daha gençken Mehmet Bey’e kı-
zardım, sanırdım ki işini benden daha 
çok seviyor ama daha sonra anladım 
ki bu başka bir şey. Eşim işine bağlı, 
sorumluluklarını bilen biri olduğu için 
işyerinde daha fazla vakit geçiriyor. 
Komşularım belki de bu nedenle beni 
hep mutlu görüyordur. Allah tanıdığım 
tanımadığım herkesin yolunu açık et-
sin, kazasız, belasız hayırlı işler nasip 
etsin. Her gün önce ailem sonra onlar 
için dua eder, öyle yatarım. 

Şimdi biraz da Mert’le konuşalım. 
Neler yapıyorsun, nasıl geçiyor vakit?
Ben Gani Bahadırlı’da okuyorum, oku-
lumu seviyorum. İlkokul 5’e gidiyo-
rum. Ablamlar ders çalışınca ben daha 
çok çalışıyorum, derslerimi ihmal et-
miyorum. Bitirdikten sonra bilgisayar-
da oyun oynuyorum ve TV izliyorum, 
arkadaşlarımla da vakit geçiriyorum.  
Futbol oynuyorum. 6 yaşımdan beri 
Tosçelik’deki bayramlaşmalara babam 
beni de götürür. Ben babamın çalıştığı 
yeri biliyorum. Gördüm oraları, boru-
ları, profilleri, sacları, makinaları. Ge-
çen bayramda da oradaydım, babamın 
arkadaşları ve Fuat Bey’le bayramlaş-
tım. Ben oraları çok beğeniyorum, gü-
zel yerler, babam orda çalıştığı için se-
viniyorum, okulda sorduklarında ba-
bam Tosçelik’de çalışıyor diyorum. 
Tosçelik’i çok seviyorum. Büyüyünce 
polis olmak istiyorum. 

Kübra, Tosçelik senin için ne demek, 
gelecek hayallerin var mı?
Bu sene benim için çok önemli. SBS sı-
navına gireceğim. Ablam için de önem-
li. Ben durumun farkındayım ve sürekli 
ders çalışıyorum. Müzik dinlemek, bil-
gisayarda araştırma yapmak ve ders-
lerime çalışmak bütün zamanımı kaplı-
yor. Babam beni de iş yerine çok götür-
dü. Oraları gösterdi. Bence Tosçelik’de 
her çalışanın çocuğu oraları görme-
li ve gurur duymalı. Babam bizim için 
çok önemli. Babamın Tosçelik’de ça-
lışmasından, orada güvende olmasın-
dan ve böyle bir çevrede yaşamak-
tan çok mutluyum. Gelecek hayalim 
ise; işini çok iyi bilen ve hastaları se-
ven bir hemşire olmak, bunun için ça-
lışıyorum.

Evet evin ablası, Esra. Anladığım 
kadarıyla seni zor günler bekliyor. 
Gelecek hayallerin nedir?
Önce kıskançlık yapmadan söyleme-
liyim ki Tosçelik’e kardeşlerimden 
daha fazla gittim. Güzel ve temiz bir 
yer. Oralar bana göre çok farklı dün-
yalar gibi geliyor, makinalar, insan-
lar, ürünler, koca koca vinçler, kam-
yonlar, giren-çıkan, tamirat yapan-
lar. Tosçelik’de en çok dikkatimi çe-
ken şey; sürekli bir düzen olmasıdır. 
Bu bana hep ilginç geliyor. Bir de ba-
bamın işini sahiplenmesini seviyorum. 
Küçükken bunu anlamazdım, şimdi 
daha iyi anlıyorum ve bana da örnek 
oluyor. Benim hedefim bu sene üniver-
site sınavında hukuk fakültesini kazan-
mak. Bunun için çok çalışıyorum, inşal-
lah olur. Okulum bittikten sonra belki 
ben de Tosçelik’de çalışırım.
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M.Ö. 333 yılında, Asya seferine çık-
mış olan Makedonya Kralı Büyük 
İskender’in Pers Şeyhi III. Darius’a kar-
şı İsos Vadisi yakınlarında kazandığı 
zaferden sonra kurulan İskenderun’un 
o zamanlar asıl adı “Alexandreia” idi. 
Bu kent kurulmadan önce aynı yerde 
Myriandrus adında bir Fenike şehri bu-
lunmaktaydı. Roma hâkimiyeti başla-
dıktan sonra, İranlıların istilasına uğ-
rayan kalesi tahrip edilip, yeniden inşa 
edilen şehrin adı, Peutinger tabuların-
da bu bölgede cüzzam hastalığı yayıl-
mış olduğu söylentileriyle “Alexandre-

ia Scabiasa” olarak gösteriliyor. İsken-
derun, sahip olduğu coğrafi önemin 
etkisiyle tarihinde birçok defa işgale 
uğradığı kayıtlarda görülüyor.

İslam kaynaklarında ismi İskenderiye 
olarak geçen şehir, Doğu Roma İslam 
rekabeti sırasında defalarca el değiş-
tirdi. Önce Büyük Selçuklu Devleti’ne 
sonra Eyyubiler’e geçti. Birinci Haç-
lı Seferi sırasında Tancrede tarafın-
dan zapt edildi ve 16. yüzyılın ilk yarı-
sında Osmanlı hâkimiyetine girdi. Os-
manlı yönetiminde seçkin bir hayat 
süren İskenderun, Osmanlı İmpara-
torluğu zamanında ticari ve stratejik 
özelliğini giderek arttıran bir yoğun-

lukla gösterdi. Özellikle Doğu Akde-
niz ticaretinde önemli bir liman vazi-
fesi gören şehir, Orta Doğu ile olan it-
halat ve ihracatta yerini aldı. 1839`da 
Tanzimat ile birlikte yapılan idari dü-
zenlemeyle İskenderun, Payas ve Be-
len ile birlikte Adana eyaletine bağ-
landı. I. Dünya Savaşı sonunda imza-

lanan Mondros Mütarekesi’ne mütea-
kip 12 Kasım 1918 tarihinden itibaren 
İskenderun Fransızlar tarafından işgal 
edildi. 23 Haziran 1939’da Fransızlar-
la Hatay’ın Türkiye’ye iade anlaşması 
yapıldı, 30 Haziran 1939’da da, Hatay 
Meclisi’nin aldığı tarihi bir kararla Ha-
tay Bölgesi’nin Anavatana kavuşması 
sağlandı. 

İskenderun, Türkiye’ye katıldığı zaman-
dan 1974 yılına kadar olan dönemde ol-
dukça küçük bir kasabaydı. 1974 yılın-
da üretime geçen Türkiye’nin üçün-
cü Demir-Çelik Fabrikası, kent yaşamı-
na büyük canlılık getirdi. Ayrıca, süper-
fosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, 

konserve, salça, çırçır, dokuma, çel-
tik, oto ve makine yedek parçaları vb. 
endüstri dalları vardır. Boru hattı ile 
Batman’dan gelen petrol, İskenderun 
Limanı’ndan deniz yoluyla Mersin’e 
gönderilir. Limanda Demir-Çelik ve Sü-
perfosfat fabrikalarının iskeleleriyle 
NATO’ya bağlı bir iskele ve demiryo-

lu istasyonu bulunur. Türkiye’nin dör-
düncü büyük limanı olan İskenderun 
Limanı’nın yıllık yük kapasitesi 8.7 mil-
yon tondur.

Şehir merkezine 33 km. uzaklıktaki Ar-
suz, deniz kıyısında ünlü bir turizm bel-
desidir. İlçe çevresinde ayrıca doğal 
plajlar ve yaylalarla çeşitli mesire yer-
leri vardır. İlçe merkezi, planlı bir bi-
çimde çağdaş şehircilik anlayışına uy-
gun olarak gelişiyor. İlçenin ana cadde-
leri denize dik iniyor. Bugün, İskende-
run Türkiye’nin önde gelen en büyük 
ilçelerinden biri olup, özellikle sanayi, 
deniz ticareti ve turizm alanında hızla 
gelişen bir şehir.

i s k e n d e r u n

İskenderun, Türkiye’ye katıldığı zamandan 1974 yılına kadar olan   
 dönemde oldukça küçük bir kasabaydı
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Haber

Slovenya Büyükelçisi Dr. Milan 
Jazbec ve heyeti, Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Fa-

tih Tosyalı’nın Slovenya Cumhuriyeti 
Hatay Fahri Konsolosluğu görevine 
getirilmesi sebebiyle 5 Mart 2012 
Pazartesi günü Hatay’a geldi. Bü-
yükelçi Dr. Milan Jazbec ve heyeti, 

Fatih Tosyalı, Slovenya 
Büyükelçisi’ni ağırladı
Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı’nın Slovenya 
Cumhuriyeti Hatay Fahri 
Konsolosluğu görevine 
başlaması nedeniyle 
Hatay’a gelen Slovenya 
Büyükelçisi Dr. Milan 
Jazbec ve heyetini 
ağırladı.

Hatay Fahri Konsolosu Fatih Tosyalı 
eşliğinde İskenderun Belediye Baş-
kanı Yusuf Civelek’i, Hatay Valisi M. 
Celalettin Lekesiz’i ve İskenderun 
Kaymakamı Ali İhsan Su’yu makam-
larında ziyaret ettiler. Daha sonra 
İskenderun Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Şehmuz Aslan’ı ziyaret eden 

heyet, akabinde İskenderun Gazete-
ciler Cemiyeti’nin toplantı salonunda 
basın toplantısı düzenledi. 

Akşam saatlerinde İskenderun Yel-
ken Kulübü’nde düzenlenen törenle 
Fatih Tosyalı Fahri Konsolosluk göre-
vine başladı. 

Slovenya Cumhuriyeti Hatay Fahri 
Konsolosluğu göreve başlama töre-
ni ve bu kapsamda gerçekleştirilen 
ziyaretler, son dönemde Türkiye ile 
Slovenya arasında dinamik bir seyir 
izleyen ikili ilişkilerin boyutlarının 
daha da ileri düzeye taşınması sağ-
ladı. 

Türkiye ile Slovenya arasında son yıl-
larda giderek güç kazanan dostane 
işbirliği ortamı, iki ülke arasında ger-
çekleştirilen üst düzey ziyaretlerin 
sıklığı, dinamik bir seyir izleyen ikili 
ilişkilerin boyutlarının daha da ileri 
düzeye taşınması yönünde, her iki ül-
kede de var olan isteği yansıtıyor. Bu 
çerçevede, Slovenya Başbakanı 3-4 
Mart 2011 tarihlerinde Türkiye’yi 

ziyaret etmiş ve bu kapsamda “Tür-
kiye-Slovenya Stratejik Ortaklığı” 
belgesi imzalanmıştı. Slovenya Cum-
huriyeti ile her alanda gelişen ilişki-
lerimiz, sadece ikili anlamda değil, 
uluslararası platformlarda da her iki 
ülke için birçok konuda yakın işbirliği 
olanağı sağlıyor. Her iki ülke arasında 
tesis edilen bu olumlu siyasi ve eko-
nomik işbirliğine bağlı göstergeler, 
aslında Bölge ve Dünya barışı ile re-
fahına da katkıda bulunuyor.

Fatih Tosyalı gecenin sonunda yaptı-
ğı teşekkür konuşmasında; “Slovenya 
Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’nun 
tarafıma tevdi edilmesi nedeni ile 
aramızda bulunan sayın Büyükelçi Dr. 
Milan Jazbec ve heyetine, bu anlam-
lı günümüzde bizimle birlikte olma 
onurunu bahşeden Sayın Milletve-
killerim ve Sayın Valim başta olmak 
üzere protokolün değerli üyelerine, 
konuklarımıza ve kamuoyu ile payla-
şılması adına gösterdikleri yakın ilgi 
ve destekleri için İskenderun Gaze-
teciler Cemiyeti’ne ve değerli medya 
mensuplarına, içten teşekkürlerimi 
ve saygılarımı sunarım” dedi. 

Fatih Tosyalı, Zijad Bezirovic, Dr. Milan Jazbec,
Ali İhsan Su, Boris Popovic

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehmus Aslan
Dr. Milan Jazbec, Fatih Tosyalı

Kaymakam Ali İhsan Su, Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ve Orhan Karasayar, Fatih Tosyalı ve Dr. Milan Jazbec ve heyeti bir arada...
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Haber

Hatay Valisi Celalettin Leke-
siz ’in 16 ve 31 Aralık 2011 
günlerinde Tosyalı Holding’e 

yaptığı ziyaretler oldukça verimli geç-
ti. 16 Aralık günü akşam saatlerinde 
tesise giriş yapan Vali Celalettin Le-
kesiz, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı tarafından karşı-
landı. Yaklaşık 1,5 saat kadar süren 
incelemenin ardından Vali Celalettin 
Lekesiz, yatırım alanından ayrıldı.

Hatay Valimiz,
Tosyalı Holding’i ziyaret etti
Sarıseki 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım sahasında incelemelerde
bulunan Hatay Valisi, Tosyalı Ailesi’nin girişimlerinin ülke kalkınmasında çok
önemli rol oynadığını söyledi.

Sarıseki 2. Organize Sanayi Böl-
gesindeki yatırımın İskenderun ve 
Hatay’a katacağı gücü ve prestiji 
vurgulayan Vali Lekesiz, Tosyalı Ai-
lesi ile gurur duyduğunu, bu tarz gi-
rişimlerin ülke kalkınmasında önemli 
olduğunu özellikle belirtirken, gös-

terilen emek ve çaba karşısında hay-
ran kaldığını sözlerine ekledi. Yatırım 
alanındaki incelemelerden sonra be-
raberindeki heyetle alandan ayrılan 
Vali Celalettin Lekesiz, gün içindeki 
programına devam etmek üzere ve-
dalaştı.

2011 yılının değerlendirilerek, 
2012 hedeflerinin yöneticiler-
le paylaşıldığı yemekli toplantı 

Sosyal Tesisimizde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
CEO ve yöneticilerimiz katıldı.

Herkesin bildiği gibi, Tosyalı Holding 
2012 yılına gerek sosyal sorumluluk 
projeleri, gerekse yatırımlarıyla ol-
dukça hızlı bir giriş yaptı. Bütün bu 
hızı, çabayı, gayreti göstermek üze-
re hedeflerine doğru koşan Tosyalı 
Holding’in yöneticilerinin bir araya 
geldiği bu gecede dostluklar pekiş-
tirildi, anektodlar paylaşıldı, gönüller 
bir oldu.  

Tosyalı Holding için bu birliktelik as-
lında katılan herkes için yürünen yol-

Tosyalı Holding Yöneticileri
Osmaniye Tesisleri’nde bir araya geldi

Tosyalı Holding Osmaniye Tesisleri’nde düzenlenen yemekli toplantıda 2011 yılının 
değerlendirmesi yapıldı ve 2012 hedeflerine değinildi. 

da üstlerine düşenlerin tekrar anım-
sanması oldu, aslında her seferinde 

ve her şey yeniden başlıyordu. Yeni 
bir gün gibi….

Hatay Valimiz, 
Tosyalı 

Holding’in
Sarıseki 2. 

Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 

yatırım 
sahasında 

incelemelerde 
bulundu.
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Tosyalı Holding 
kendisi ile yarışıyor.
“2011 yılının değerlendirilmesi ve 

2012 hedeflerinin 
paylaşılması amacıyla 

düzenlenen yemekli toplantıda
Holding Yönetimi 
bir araya geldi.”

Hatay Valisi
Celalettin Lekesiz:

“Sarıseki 2. OSB yatırımı 
İskenderun ve Hatay’a 

güç ve prestij katacaktır. 
Tosyalı ailesinin girişimleri ülke 

kalkınmasında önemli 
rol oynamaktadır.

Ülke adına gösterilen 
emek ve çabaya 

hayranım.”
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, 
21 Mart 2012 tarihinde Tos-

çelik Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik  
Tesisleri’ni ziyaret etti. Beraberindeki 
heyetle birlikte ağırlanan Kavranoğlu, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı ve Tosyalı Holding 
CEO’su Suhat Korkmaz’dan tesis hak-
kında ön bilgi aldı. Samimi bir ortamda 
gelişen sohbette Tosyalı Holding’in 

Çağ Üniversitesi tarafından dü-
zenlenen “Gelecekte İnsan 
Kaynakları Yönetimi Nerede 

Olacak, İnsan Kaynakları Fonksiyon-
ları Nereye Doğru Gidiyor” başlıklı se-
miner 9 Mart 2012 tarihinde Tarsus 
yerleşkesinde gerçekleştirildi. Üni-
versitenin Mart ayı kapsamındaki et-
kinliklerinin başlangıcı olan seminere 
birçok öğrencinin yanı sıra dışarıdan 
katılım oldukça fazlaydı.

Açılış konuşmalarını Çağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. H. Çetin 
Bedestenci, Çağ Üniversitesi İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel 
ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Burhan Özdemir’in yaptık-
ları seminerde konuşmacı olarak 
Tosyalı Holding İK Direktörü Hakan 
Onur,  BP Türkiye İK Müdürü Ali Can 
Sodan, Temsa Global İK Direktörü 
Tekin Koçak, Seçil Kauçuk, Plas-

tik Kurumsal İletişim ve İK Müdürü 
Hayri Özsüt görüşlerini katılımcılar-
la paylaştılar. 

Etkinlikte güçlü kuruluşlardan gelen 
konuşmacılar fikirlerini paylaşırken, 
Kariyer.net Bölge Müdürü Teoman 
Temiz’de “Değişimle Büyüyen Ku-
rumlar” isimli sunumunu yaptı. Yoğun 
ilginin olduğu seminerin sonunda ka-
tılımcılar soruları cevaplandırdı.

Çağ Üniversitesi’nin düzenlediği “Gelecekte İnsan Kaynakları Yönetimi Nerede Olacak, 
İnsan Kaynakları Fonksiyonları Nereye Doğru Gidiyor” isimli seminere Tosyalı Holding İK 
Direktörü Hakan Onur konuşmacı olarak katıldı.

Gelecekte İ.K. yönetimi nerede olacak?

Kıtaları Tosçelik imzasıyla 
birbirine bağladık!

Geçtiğimiz haftalarda oldukça önemli bir sevkiyata 
damgasını vuran Tosçelik’te, üretimini gerçekleş-
tirdiği 6 ve 12 metrelik doğalgaz borularının yük-

lemesi 6 gün boyunca gece gündüz sürdü. Amerika’nın 
Teksas Eyaleti’ndeki Houston Limanı’na gidecek olan 
gemiyle gönderimi yapılan borular herkes için gurur kay-
nağı oldu. 

CMB Charlotte isimli 20.700 Groston ağırlığında, 90 
metre uzunluğundaki dev gemi ile taşınan boruların yük-
lemesi, Tosçelik Kalite Kontrol Mühendisleri’nin titizlikle 
üstünde durduğu paketleme ve transfer, hangar kapak-

ları kapanana 
kadar kusursuz 
şekilde tamam-
landı. Sevkiyatın 
kıtalar arası olmasın-
dan ziyade, kıtaları Tos-
çelik imzası ile bağlama-
nın heyecanı tarif edilemezdi. 
Yüklemenin tamamlanmasının ardından Sarıseki /Yazıcı 
Limanı’ndan ayrılan dev gemi ilk kez Tosçelik tarafından 
sevkiyatta kullanılmış, oldukça yeni ve kapasite olarak 
da şaşırtıcı hacmiyle görenler için fark yarattı.

Tosçelik tarafından üretilen 6 ve 12 metrelik doğalgaz 
boruları, CMB Charlotte isimli gemiyle Amerika’nın 
Teksas Eyaleti’ndeki Houston Limanı’na sevk edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısını ağırladık
Tosçelik’in Osmaniye’deki tesislerini gezen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu, Cezayir ve Sarıseki 2.Organize Sanayi Bölgesi’ne 
kurulacak Tosçelik tesisleri hakkında bilgi aldı.

kullandığı son teknoloji makinalar 
ve sistem altyapısı ön plandaydı. Ce-
zayir ve Sarıseki 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’ne kurulacak tesisler hakkın-
da bilgi alan bakan yardımcısı, önce 
spiral boru tesislerini gezdi. Tesis-
teki devasa borular Kavranoğlu’nun 
dikkatini çekti. Ardından ERW kapalı 
boru üretim ve galvanizleme tesisine 
uğrayan Kavranoğlu, burada yeni ku-

rulan makinalarla, paketleme ünitele-
riyle ve kurulma sürecinde olan yeni 
teknolojilerle detaylı şekilde ilgilendi. 
Tesisin büyüklüğü ve yapısından ol-
dukça etkilenen Kavranoğlu, Tosyalı 
Ailesi ile gurur duyduğunu, bu yatırı-
mın gelecek nesiller için örnek teşkil 
etmesi gerektiğini, girişim ruhunun 
yanında vizyon sahibi olmak gerekti-
ğini sözlerine ekledi.
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Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapı-
sal Çelik Üretim Tesisleri, kapı-
larını İstanbul Ticaret Odası’na 

açtı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Yalçın-
taş, beraberindeki yaklaşık 20 kişilik 
üyesiyle Osmaniye Tosçelik Yassı ve 
Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni gezer-
ken hayranlığını dile getirdi. Onur def-
terini de imzalayan Yalçıntaş, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’ya ülkemize böyle bir tesisi 
kazandırdığı için teşekkür etti.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, ziyaret boyunca 
konuklarına sıcak ilgi göstererek 
örnek bir misafirperverlik sergiledi. 
Üyeleriyle birlikte Türkiye’nin özel 
sektör eliyle sıfırdan yapılan ilk yassı 
çelik üretim tesislerine konuk olma-

İTO, Osmaniye Tesisleri’ndeydi
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, beraberindeki 
heyetle Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne konuk oldu. 

nın hazzını yaşayan, İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’ya ülke ekonomisine ve 
istihdama katkıları ile birlikte üstün 
gayretlerinden ötürü plaket verdi. 
Fuat Tosyalı da tesisleri yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte şereflendir-

dikleri için Yalçıntaş’a günün anısına 
plaket takdim etti. Gerçekleşen ödül 
töreninin ardından Fuat Tosyalı, Mu-
rat Yalçıntaş ve beraberindeki heyete 
Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal 
Çelik Üretim Tesisleri’ni baştan sona 
gezdirerek fabrikanın işlevleri hak-
kında geniş ve ayrıntılı bilgi verdi.

Hatay’da Mustafa Kemal Üni-
versitesi (MKÜ) ve ATSO 
işbirliğiyle “4.Hatay İnsan 

Kaynakları ve İstihdam Fuarı” ger-
çekleştirildi. Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih 
Güder, istihdam bekleyen gençlerin 
iş adamlarıyla buluşmasının kentin 
gelişimi adına önemli olduğunu söy-
leyerek, tarım, sanayi ve ticaret sek-
törlerinde önemli bir yere sahip olan 
Hatay’da bu toplantıların gerçekleş-
tirilmesinin kentin gelişimi adına çok 
büyük öneme sahip olduğunu ifade 
etti.

Yükseköğretim ve çeşitli meslek 
eğitimlerinden geçen gençlerin is-
tihdam sorununa çözüm olacak bu 
buluşmaların ülkenin geleceği için 
faydalı olduğunu belirten Güder, 
“Sektörleri buluşturan, ekonomik 
gelişme ve sosyal refaha katkıda 
bulunan bu tür toplantılar devamlı 
yapılıyor ve yapılmaya devam ede-
cek. İstihdam bekleyen gençlerin iş 

‘İş hayatında küsmeden yola 
devam etmek altın kuraldır’
Hatay İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı’nda 
“Her şeyden önemlisi 
ekip çalışmasına önem 
veriyoruz. Tosyalı’nın en 
büyük özelliklerinden 
birisi ekip çalışmasıdır” 
diyen Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, insan 
kaynaklarına yönelik 
sunum gerçekleştirdi.

adamlarıyla buluşması kentin gelişi-
mi için önemli” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Bulanık da, 
bu toplantıların eğitimli gençlerin, 
nitelikli eleman ihtiyacı duyan iş 
dünyasının buluşmalarını sağladığı-
nı, bu bakımdan istihdam ve insan 
kaynakları fuarlarını bir köprü vazi-
fesi gördüğünü ifade etti. Bu top-
lantıların önemine vurgu yapan Bu-
lanık, “Bu toplantılar sayesinde ülke 
ekonomisi gelişme sağlayabilir. Bu 
toplantılar ile ülkenin ve dünyanın 
önemli bir sorunu olan işsizliğe çö-
züm bulunabilir. Bu gençlere çalışma 
fırsatı verilmeli. Bu fırsat verilirse 
çok güzel işlerin ortaya çıkacağına 
inancım tamdır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı yaptığı konuşmasında 
“Her şeyden önemlisi ekip çalışma-
sına önem veriyoruz. Tosyalı’nın en 
büyük özelliklerinden birisi ekip ça-
lışmasıdır. İnsanın olduğu her yerde 
hata olur. İnsanlarla çalışıyorsanız, 
hoşgörülü olmalısınız. Hiçbir zaman 
ekibinize küsmeyeceksiniz. Ekibini-
zin hatalarını kabul edip, küsmeden 
yola devam etmek altın kuraldır” 
şeklinde vurguladığı söyleminin ar-
dından Personel Yönetim Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilde-
re istihdam ve iş kurma konusunda 
birer konuşma yaptı. 

Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, fua-
rın gerçekleşmesi için işbirliği yapan 
kurumlara ve konuşma yapanlara 
plaket verdi. Törenin ardından tüm 
katılımcılar fuara katılan şirketlerin 
stantlarında incelemelerde bulundu. 
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Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapı-
sal Çelik Üretim Tesisleri, kapı-
larını İstanbul Ticaret Odası’na 

açtı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Yalçın-
taş, beraberindeki yaklaşık 20 kişilik 
üyesiyle Osmaniye Tosçelik Yassı ve 
Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni gezer-
ken hayranlığını dile getirdi. Onur def-
terini de imzalayan Yalçıntaş, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’ya ülkemize böyle bir tesisi 
kazandırdığı için teşekkür etti.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, ziyaret boyunca 
konuklarına sıcak ilgi göstererek 
örnek bir misafirperverlik sergiledi. 
Üyeleriyle birlikte Türkiye’nin özel 
sektör eliyle sıfırdan yapılan ilk yassı 
çelik üretim tesislerine konuk olma-

İTO, Osmaniye Tesisleri’ndeydi
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, beraberindeki 
heyetle Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne konuk oldu. 

nın hazzını yaşayan, İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’ya ülke ekonomisine ve 
istihdama katkıları ile birlikte üstün 
gayretlerinden ötürü plaket verdi. 
Fuat Tosyalı da tesisleri yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte şereflendir-

dikleri için Yalçıntaş’a günün anısına 
plaket takdim etti. Gerçekleşen ödül 
töreninin ardından Fuat Tosyalı, Mu-
rat Yalçıntaş ve beraberindeki heyete 
Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal 
Çelik Üretim Tesisleri’ni baştan sona 
gezdirerek fabrikanın işlevleri hak-
kında geniş ve ayrıntılı bilgi verdi.

Hatay’da Mustafa Kemal Üni-
versitesi (MKÜ) ve ATSO 
işbirliğiyle “4.Hatay İnsan 

Kaynakları ve İstihdam Fuarı” ger-
çekleştirildi. Mustafa Kemal Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih 
Güder, istihdam bekleyen gençlerin 
iş adamlarıyla buluşmasının kentin 
gelişimi adına önemli olduğunu söy-
leyerek, tarım, sanayi ve ticaret sek-
törlerinde önemli bir yere sahip olan 
Hatay’da bu toplantıların gerçekleş-
tirilmesinin kentin gelişimi adına çok 
büyük öneme sahip olduğunu ifade 
etti.

Yükseköğretim ve çeşitli meslek 
eğitimlerinden geçen gençlerin is-
tihdam sorununa çözüm olacak bu 
buluşmaların ülkenin geleceği için 
faydalı olduğunu belirten Güder, 
“Sektörleri buluşturan, ekonomik 
gelişme ve sosyal refaha katkıda 
bulunan bu tür toplantılar devamlı 
yapılıyor ve yapılmaya devam ede-
cek. İstihdam bekleyen gençlerin iş 

‘İş hayatında küsmeden yola 
devam etmek altın kuraldır’
Hatay İnsan Kaynakları 
ve İstihdam Fuarı’nda 
“Her şeyden önemlisi 
ekip çalışmasına önem 
veriyoruz. Tosyalı’nın en 
büyük özelliklerinden 
birisi ekip çalışmasıdır” 
diyen Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, insan 
kaynaklarına yönelik 
sunum gerçekleştirdi.

adamlarıyla buluşması kentin gelişi-
mi için önemli” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Bulanık da, 
bu toplantıların eğitimli gençlerin, 
nitelikli eleman ihtiyacı duyan iş 
dünyasının buluşmalarını sağladığı-
nı, bu bakımdan istihdam ve insan 
kaynakları fuarlarını bir köprü vazi-
fesi gördüğünü ifade etti. Bu top-
lantıların önemine vurgu yapan Bu-
lanık, “Bu toplantılar sayesinde ülke 
ekonomisi gelişme sağlayabilir. Bu 
toplantılar ile ülkenin ve dünyanın 
önemli bir sorunu olan işsizliğe çö-
züm bulunabilir. Bu gençlere çalışma 
fırsatı verilmeli. Bu fırsat verilirse 
çok güzel işlerin ortaya çıkacağına 
inancım tamdır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı yaptığı konuşmasında 
“Her şeyden önemlisi ekip çalışma-
sına önem veriyoruz. Tosyalı’nın en 
büyük özelliklerinden birisi ekip ça-
lışmasıdır. İnsanın olduğu her yerde 
hata olur. İnsanlarla çalışıyorsanız, 
hoşgörülü olmalısınız. Hiçbir zaman 
ekibinize küsmeyeceksiniz. Ekibini-
zin hatalarını kabul edip, küsmeden 
yola devam etmek altın kuraldır” 
şeklinde vurguladığı söyleminin ar-
dından Personel Yönetim Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilde-
re istihdam ve iş kurma konusunda 
birer konuşma yaptı. 

Vali Mehmet Celalettin Lekesiz, fua-
rın gerçekleşmesi için işbirliği yapan 
kurumlara ve konuşma yapanlara 
plaket verdi. Törenin ardından tüm 
katılımcılar fuara katılan şirketlerin 
stantlarında incelemelerde bulundu. 

Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı:

“Yapılan işlerde deneyimli, 
ilkeli, çalışkan bir ekibin 

önemi büyüktür.
Tosyalı’nın en önemli özelliklerinden 

birisi ekip çalışmasıdır. 
Hoşgörüyle ve ekibe küsmeden yola 

devam edebilmek 
önemlidir.”

Tosyalı Holding  23 ←

HABERLER



→ 24 

HABERLER

Tosyalı Holding  25 ←

HABERLER

1312

Haber

Adana’nın yanı sıra neredeyse 
tüm Türkiye’den çelik sek-
törünün önemli oyuncularını 

bir araya getiren Piyasa Sohbetleri 
Toplantısı, çelik sektöründen değerli 
konuşmacıların yorumları ile de renk-
lendi.

Tosçelik sponsorluğunda gerçekle-
şen toplantıya, 102 firmanın 253 
temsilcisi katıldı ve bu anlamda Ste-
elOrbis toplantılarının en yüksek ka-
tılımcı sayısına ulaşıldı. Katılımcılar 
yaklaşık 4 saat birlikte oldular ve 
sektörün sorunları üzerinde karşılıklı 
fikir alışverişinde bulundular. 

Çelik sektörünün değerlendirildiği 
toplantıya ev sahipliği yapan Tosçe-
lik; Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı başkanlığında 
aralarında Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’nın da bu-
lunduğu bir ekiple yüksek düzeyde 
katılım sağladı. 

Tosçelik Dış Ticaret Direktörü Bülent 
Saygılı’da toplantıda bir sunum ger-
çekleştirerek hem Tosyalı Holding’i 
ve yatırımlarını anlattı hem de çelik 
sektörünün geleceği ile ilgili açıkla-
malarda bulundu. Daha sonra sırası 
ile SteelOrbis’den Murat Eryılmaz 

ve Mesut Özdöl sunumlarını gerçek-
leştirdiler. Toplantı üç konuşmacının 
iştirak ettiği ve soru-cevap şeklinde 
geçen bir panel ile noktalandı. Ko-
nuklar toplantının ardından düzenle-
nen bir kokteyl ile ağırlandılar. 

Toplantıda, açılış konuşması Stee-
lOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz 
tarafından yapıldı. Eryılmaz OLClub 
kampanyalarından bahsettiği bir su-
num gerçekleştirdi. Daha sonra kür-
süye gelen Çelik İhracatçıları Birliği 
(ÇİB) Küçük ve Orta Boy İşletme-
lerden Sorumlu Koordinatör Nezih 
Karaman, ÇİB’in faaliyetlerini ve 

Çelik sektörü
Tosçelik’in ev sahipliğinde 
Adana’da toplandı

SteelOrbis – Tosçelik bu yılın üçüncü Piyasa Sohbetleri Toplantısı’nı 23 Mart 
2012’de, Adana, Seyhan Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıda çelik sektörü mercek 
altına alındı. 

hizmetlerini katılımcılara aktar-
dı. Çobançeşme’de yer alan İMMİB 
tesislerinde işletmelerin eğitim 
ihtiyaçları konusunda çalıştıkları-
nı, işletmeleri faydalandırdıklarını 
belirten Karaman, KOBİ’lere danış-
manlık hizmetleri sunduklarını, pa-
zar araştırmaları yaparak üyelerine 
sunduklarını ve oluşturdukları güç-
lü bir ekip ile giriş yapılması düşü-
nülen ülkenin piyasasına dair bilgi-
leri paylaştıklarını söyledi. 

Ana hizmet anlamında oluşturdukları 
ticari heyetlerin çalışmaları hakkında 
da bilgi veren Karaman’ın konuşması 
sonrasında kürsüye gelen SteelOrbis 
CEO’su Murat Eryılmaz, dünya çelik 
sektörünün mevcut durumunu de-
ğerlendiren bir sunum gerçekleştirdi. 
“1,5 milyar tonu aşan dünya sıvı çe-
lik üretiminde Çin, üretimdeki artışta 
öne çıkarken, Türkiye’de 2011 yılı 
itibariyle 24,4 milyon ton uzun ürün, 
9,7 milyon ton yassı ürün olmak üze-
re 34 milyon tonu aşan sıvı çelik üre-
tim rakamlarına ulaşmış durumdadır” 
diyerek ihracat zorunluluğunun hala 
bir gerçek olduğunu söyleyen Eryıl-
maz, yine de makasın daralmakta 
olduğuna ve Türkiye’de inşaat sek-
töründe yaşanan büyümenin çelik 
tüketiminde artışa neden olduğuna 
vurgu yaptı.

Çelik sektöründe bir başarı 
hikayesi: Tosyalı Holding
Daha sonra kürsüye gelen Tosçelik 
Dış Ticaret Direktörü Bülent Saygılı, 
Tosyalı Holding’in 1952 yılında bir 
aile şirketi olarak kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirdiği atılımı ve mev-
cut durumda İskenderun, Osmaniye, 
İzmir ve İstanbul’daki merkezlerin-
den tüm Türkiye’ye yönelik verdiği 
hizmetleri anlatan bir sunum gerçek-
leştirdi.

“2010 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin 
en büyük ilk 500 şirketi arasında iki 
şirketi ile 28 ve 132’nci sırada bu-
lunan Tosyalı Holding, 2008 yılında 
spiral kaynaklı boru üretimine baş-
ladı. 2009 yılında Osmaniye’de slab 
döküm ve sıcak haddehane tesisleri 
kurulurken, 2011 yılında 360 bin 
metrekare ile bir defada kurulan en 
büyük boru fabrikası yatırımı başla-
tıldı. Bu sayede oluşturulan kapasite, 
Türkiye’nin toplam boru kapasitesi-
nin yarısına denk gelmektedir. Tos-
yalı Holding toplamda 4 milyon met-
rekare yatırım alanına sahiptir.

Tosyalı Holding tüm segmentte 
çelik ürünlerinde iddialı
Türkiye’deki en büyük boru üreticisi 
olan Tosyalı Holding ayrıca, ülkedeki 
en büyük yapısal çelik üreticilerinden 
biri ve ürün gamı en geniş çelik ve 
boru profil üreticisidir. Tosyalı ayrıca 
2012 yılı itibariyle Avrupa’daki en 
büyük üçüncü boru üreticisidir. 2,1 

milyon ton sıvı çelik üretimi, 2,2 mil-
yon ton boru-kutu profil üretimi, 500 
bin ton yapısal çelik üretimi ve 1,2 
milyon ton boy kesme-dilme ile Türk 
özel sektörünün lider yassı çelik ve 
boru üreticisi Tosyalı Holding ile ileri 
teknolojiyle üretilen yassı çelik ürün-
lerinde Japonya’nın lider şirketlerin-
den Toyo Kohan arasında ortak şirket 
kurulumu anlaşması imzalandı” diyen 
Saygılı sunumunu dünya ekonomik 
verilerinin ve beklentilerinin çelik 
piyasalarına yönelik etkilerine dair 
düşüncelerini aktararak bitirdi. Kap-
lama dahil teneke üretimine başla-
nacağını ve Osmaniye ile İskenderun 
liman projeleri olduğunu da belirten 
Saygılı, sunumunda ayrıca, Tosyalı 
Holding olarak hammadde konusun-
da alternatifler üzerinde çalışmalar 
yaptıklarını ve yakın zamanda da bu 
konuda duyuru yapacaklarını sözleri-
ne ekledi.

Toplantı esnasında boruda Türkiye 
için önemli pazarlar olarak görülen 
Avrupa’da İngiltere, ABD, Kuzey Afri-
ka ve Irak iyi giderken, özellikle Kuzey 
Afrika’nın 2012 yılında Türkiye için 
güzel bir pazar olduğunu ve ihracat 
tarafında bir sorun görülmediği yine 
Saygılı tarafından belirtildi. Saygılı 
ayrıca, Tosyalı Holding olarak çelik 
yapıların artırılmasına yönelik çalış-
malara önem verdiklerini, bu alanda 
da liderlik iddiasında olduklarını ve 
yapısal çelik yatırımlarının ülke için 
önemini vurguladı.

Tosçelik Ailesi Steelorbis Adana Çelik sohbetlerine tam kadro eşlik etti.

Dış Ticaret Direktörümüz Bülent 
Saygılı’nın sunumu oldukça etkileyiciydi
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Hür Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (HÜRSİAD) dü-
zenlediği toplantıya katı-

lan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı bilgi birikimi 
ve deneyimlerinin yanı sıra başarı 
yolundaki altın kuralları Gaziantepli 
işadamlarıyla paylaştı. Grand Otel’de 
düzenlenen programa yoğun katı-
lım gerçekleşti. İş dünyasının önemli 
isimlerinin katıldığı programın açılış 
konuşmasını HÜRSİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Kasım Fincan yaptı. Fincan 
konuşmasında: “Türkiye ekonomisi 
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8.2 
büyüme kaydetti. Türkiye bu büyüme 
oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen 
ikinci ekonomisi oldu. Bu bizi hem 
sevindirdi hem de düşündürdü. Ha-
kikaten istikrarın ne kadar önemli ol-
duğunu sermayenin güvenli ve istik-
rarlı ortamı sevdiğini dünyaya bir kez 
daha gösterdi. Düşündürdü. Çünkü 
iş dünyası olarak rehavete kapılma-

mamız, temkinli olmamız gerektiğini 
2012 yılının dünyadaki ekonomik ve 
siyasal durumlarından dolayı 2011 
gibi rahat geçmeyeceği kanaatinde-
yim. 2012 yılında iki önemli faktörün 
Türk ekonomisi üzerinde etkili olaca-
ğına inanıyorum. Bunlar iç ve dış ta-
lep. Türkiye’de iç talep hâlâ çok güç-
lü durumda. Dış talep ise daralmayı 
aşmak için dünyada önemli bir pazar 

olan Afrika mutlaka gündemimizde 
olmalı ve yapılacak gezilere mutlaka 
katılım sağlanmalıdır. Ayrıca dünya 
emtia fiyatlarının seyri, Euro ve dolar 
paritesi dikkatlice takip edilmelidir”  
dedi.

Konuşmasında girişimci ruha sahip 
Gaziantepli iş adamlarının karşısında 
konuşmanın zor iş olduğunu söyle-
yerek başlayan Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
konuşmasında, kelime karşılığı var 
oluş olan misyonun çok önemli oldu-
ğunu belirterek, “İnsan ne için var ol-
duğunu bilirse, yaşamını şekillendirir. 
Yaptığım işi ve hayatımın her alanın-
da kendimi sorguladım. İşimi sadece 
para kazanmak için yapmadım. Biz 
işimizin hakkını vermeye çalışıyor 
ve işimizi severek yapıyoruz. Sizler-
de işinize dört elle sarılıp severse-
niz, müşterileriniz sizi sever, cansız 
materyaller bile size gülümser. Bu-

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

“Avrupa istikrarı israf etti, kriz yaşıyor,
biz krizlere dayanıklıyız”

nun yanında her şeyden önemlisi 
ekip çalışmasına önem veriyoruz. 
Tosyalı`nın en büyük özelliklerinden 
birisi ekip çalışmasıdır. Hiçbir zaman 
rakibimizi merak etmeden kendi he-
sabımızı yaptık. İnsanın olduğu her 
yerde hata olur. İnsanlarla çalışıyor-
sanız, hoşgörülü olmalısınız. Hiçbir 
zaman ekibinize küsmeyeceksiniz. 
Ekibinizin hatalarını kabul edip, küs-
meden yola devam etmek altın ku-
raldır. Bunun yanında asla taklitçi ve 
kıskanç olmamak lazım. Ondan sonra 
doğru ekiple alanında uzman mühen-
dislerle çalışmak gerekir” dedi. Ayrıca 
doğru ilişkilerin (Networking) iş ya-
şamında son derece önemli olduğu-
na vurgu yapan Fuat Tosyalı, doğru 
bilginin doğru ilişkilerle alınacağının 
altını çizdi. Tosyalı, “Yatırımlarda çok 
güzel dostluklarımız oldu. Networ-
king büyük bir sermayedir. Her tanış-
ma hayatınızda çok önemlidir. Biz bu-
rada yatırımı yaparken, birçok insan 
gözümüze fal taşı gibi bakıp, `Niye 
bu kadar risk alıyorsunuz? Şimdi yatı-
rım yapmanın zamanı değil!` dediler. 
Yatırımımız bitti, üretime başladık, 
talepler ve kar marjları artınca şimdi 
ise çok iyi bir zamanda yaptınız dedi-
ler” ifadelerini kullandı. 

Zaman zaman espriler yapan Tosya-
lı, Antakya`da bir basın mensubunun 
`Siz hep krizlerde yatırım yapıyor-
sunuz. Bunu nasıl planlıyorsunuz?` 
sorusuna `Ben her zaman yatırım ya-

pıyorum, kriz bize denk geliyor` sözü 
salonda bulunan katılımcılar tarafın-
dan büyük alkış aldı. 

Tosyalı: “Avrupa istikrarı israf etti 
hoyratça kullandı ve şimdi iflasın eşi-
ğinde ama görünen o ki krizi de israf 
edecekler. Biz ülke olarak krizlere da-
yanıklıyız, torunlarımıza anlatacağı-
mız çok hikâyemiz var. Şimdi çok şü-
kür ülkemizde istikrar var ve büyüme 
rakamları ortada. Bu istikrarı bizim 
israf etmememiz ve çok çalışmamız 
lazım” dedi. 

Sadece üretim yapmakla sanayici 
olunmayacağını belirten Fuat Tosya-
lı, çevreye de büyük önem verdikleri-
ni çevreci bir kimliğe sahip oldukla-
rından dolayı evsel atıkları dahi geri 
dönüşüm olarak kullandıklarını ifade 
etti. 

Tosyalı, “Biz başarımızı sadece kalite-
li ürüne borçlu değiliz. Müşterilerimiz 
olmazsa olmazlarımızdandır. Sürekli 
bayilerimizle bir araya gelip bayi top-
lantıları düzenliyoruz. 1994 yılında 
yüzde 100 büyüdük. İçinde bulundu-
ğumuz krizde yüzde 47 büyüme sağ-
ladık. Bunun sebebi bayilerimizdir. 
Çünkü onlar tercihlerini bizden yana 
kullandılar” diye konuştu. 

Açıklamalarında hayırseverlik yönüne 

de değinen Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, hayırse-
verliğin kendisine göre en ulvi değer 
olduğunu, yaptığı işte hayırseverliğe 
çok önem verdiğini kaydetti. Toplum 
için yapılan her hizmetin karşılığının 
alındığını sözlerine ekleyen Tosyalı, 
“Bizi buluşturan güzel sebepler var-
dır. Güzel işler yaptığınız zaman gü-
zel sonuçlar alırsınız. Var gücümüzle 
yeni eserler yapmak istiyoruz” diye-
rek konuşmasına son verdi. 

Programın sonunda gecenin anısına 
Gaziantep Organize Bölge Başkanı 
Cahit Nakıboğlu Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya 
plaket takdim etti. Ayrıca HÜRSİAD’a 
yeni katılan üyelere Üyelik Belgeleri 
Fuat Tosyalı tarafında verildi.

“Biz başarımızı sadece 
kaliteli ürüne borçlu değiliz. 

Müşterilerimiz olmazsa 
olmazlarımızdandır. 
1994 yılında yüzde 
100 büyüdük. İçinde 
bulunduğumuz krizde 

yüzde 47 büyüme 
sağladık. Bunun sebebi 

bayilerimizdir.” 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı bilgi birikimi ve deneyimlerinin 
yanı sıra başarı yolundaki altın kuralları 
Gaziantepli işadamlarıyla paylaştı. 

Gaziantep’in seçkin sanayicileri toplantıya yoğun ilgi gösterdiler

Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı:

“Biz başarımızı sadece 
kaliteli ürüne borçlu değiliz. 

Müşterilerimiz olmazsa 
olmazlarımızdandır. 

Sürekli, bayilerimizle bir 
araya gelip bayi toplantıları 

düzenliyoruz. 

1994 yılında yüzde 100 
büyüdük. 

İçinde bulunduğumuz krizde 
yüzde 47 büyüme sağladık. 
Bunun sebebi bayilerimizdir. 

Çünkü onlar tercihlerini bizden 
yana kullandılar.”
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Sevgi ve hoşgörü Feshane’de buluştu!

dan, sivil toplum kuruluşlarına kadar 
tüm hemşerilerimizi İstanbul’daki 
siyasi, ticari ve kültürel çevrelerle 
buluşturdu. Etkinlikte, İstanbul’daki 
tüketici ve yatırımcılarla bir araya ge-
lindi, Hatay’ın kültürel, tarihsel, yöre-
sel değerleri ve ürünleri sergilendi, 
sahip olduğu tarih, kültür ve turizm 
potansiyeli ulusal ve uluslararası 
alanda tanıtıldı. Ayrıca Hatay’ın lez-
zeti ile dillere destan zengin mutfak 
kültürü ve damak tadı geniş kitlelere 
duyuruldu, bir yandan ülke ekonomi-
sine diğer yandan Hatay sanayisi ve 
turizmine artı değer kazandırıldı. 

28 Mart 2012’de saat 10.30’da baş-
layan etkinlikler, HATAYDER Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Kaçar’ın açılış konuş-
ması ve ardından İskenderun Beledi-
ye Başkanı Yusuf Civelek’in konuş-
ması sonrası kurdela kesimi töreniyle 

Feshane Uluslararası Fuar ve 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
28 Mart - 1 Nisan tarihleri ara-

sında bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hatay 
Günleri Fuarı’nın açılışına Başmüza-
kereci ve Avrupa Birliği Bakanı Ege-
men Bağış, Hatay Valisi Celalettin Le-
kesiz, Hatay Belediye Başkanı Lütfü 
Savaş, İskenderun Belediye Başkanı 
Yusuf Civelek ve çok sayıda davetli 
katıldı. Tosçelik olarak biz de bu renk-
li etkinliğe standımızla eşlik ettik. Mi-
safirlerimizi ağırladık, yeni yüzlerle 
birlikte olmanın sıcaklığını paylaştık. 

Organizasyonun amacı
Her şeyden önce “Hoşgörü” ken-
ti Hatay’ı Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul’da anlatmak, tanıtmak ve bi-
linirliğini arttırmak bu organizasyon-
da ana amaçtı. ‘Hatay Günleri’nde, 
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi top-
lulukları birlikte yaşadığı ve geçmişi 
Milat’tan öncelere dayanan medeni-
yet ve hoşgörü şehri Hatay her yö-
nüyle İstanbul’a taşındı. Hatay ilçele-
rinden köylerine kadar tüm kültürel 

özellikleriyle özenle İstanbullular’a 
anlatıldı. Hatay’ın tanıtımına ve eko-
nomisine büyük katkı sağlayan bu 
etkinlik, işadamından sanatçısına, 
çiftçisinden turizmcisine, esnafından 
akademisyenine, resmi kurumların-

halka açıldı. Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ayhan Tosyalı’da katı-
lımcılar arasındaydı. Yoğun ilgi ve ke-
yifle gerçekleşen açılışta İskenderun 
Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları 
Gösterisi Topluluğu özel bir gösteri 
sergiledi. Gösteriden sonra stantlara 
yönelen protokol ve halk bütün stant 
sahiplerine ve görevlilere “Hayırlı 
Fuarlar” diledi. Şenköy’ün yerinde 
durmak bilmeyen Halk Oyunları Ekibi 
bir an olsun durmayarak fuar alanına 
ayrı bir renk kattı. 

Taksimde 73 metrelik künefe 
ikram edildi
Aynı gün 14.30’da protokol ve tüm 
Hataylılar Galatasaray Lisesi önün-
den Taksim Atatürk Anıtı’na “Barış, 
Sevgi ve Hoşgörü” pankartıyla yürü-
yüş yaptı. İstiklal Caddesi’nde adeta 
bir festival havasında geçen yürü-

yüşe değişik firmaların kattığı renkli 
aktiviteler, etkinliği unutulmaz kıldı. 
Meydana ulaşıldığında İstiklal Marşı 
ve saygı duruşunun ardından HA-
TAYDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaçar ve Hatay Valisi M. Celalettin 
Lekesiz’in konuşmaları dinlendi. Şen-
köy Belediyesi ve MKÜ Halkoyunları 
ekipleri Taksim Meydanı’nı hareket-
lendirirken, 73 metrelik “Künefe İk-
ramı” bütün İstanbullular’ı hayrete 
düşürdü. 

Antakya Belediyesi Mehter Takımı’nın 
düzenlediği gösteriden sonra akşam 
programına geçen protokol ve ka-
tılımcılar Bakırköy’deki Cem Karaca 
Kültür Merkezi’ndeki gala yemeğinde 
buluştular. Hoş sohbet ve gülen yüz-
ler eksik olmadı. Gecede; Hatay Valisi 
Celalettin Lekesiz’e, Antakya Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, 

Hatay Günleri Fuarı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Feshane’de
28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. 

İskenderun Belediye Başkanı Yusuf 
Civelek’e, Mustafa Kemal Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Salih Güder’e, 
Antakya Ticaret Odası Başkanı Hik-
met Çinçin’e, Antakya Ticaret Bor-
sası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri’ye, 
HESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz’e, 
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Halil Şahin’e ve destekleyici 
olan kişi / şirket / kurumlara plaket-
leri sunuldu. Fuara ve Hatay’a olan 
katkılarından dolayı Tosyalı Holding 
adına Ayhan Tosyalı’ya plaketi tören-
le takdim edildi. Törenin ardından yıl-
ların eskitemediği Kurtalan Ekspres 
konseri herkese neşe ve coşku dolu 
nostaljik bir gece yaşattı.

Hataylılar Galatasaray Lisesi önünden Taksim Atatürk Anıtı’na “Barış, Sevgi ve Hoşgörü” 
pankartıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Şenköy Belediyesi ve MKÜ Halkoyunları ekipleri 
Taksim Meydanı’nı hareketlendirirken, 73 metrelik Künefe İkramı bütün İstanbulluları 
hayrete düşürdü. 

Taksim Meydanı’na ellerindeki barış hoşgörü ve kardeşlik 
pankartıyla yürüyen yüzlerce Hataylı, festival havasındaki 
meydana renkli simalarıyla coşku kattı.
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İki yılda bir düzenlenen Tube Duesseldorf Fuarı’na katılan Tosçelik Profil ve Sac 
Endüstri A.Ş.’nin standındaki devasa spiral kaynaklı çelik boruların dilimlenmiş ve 
kaplama uygulanmış sunumu ziyaretçilerin dikkatini çekti.

26-30 Mart 2012 tarihleri 
arasında Almanya’nın Dues-
seldorf kentinde iki yılda bir 

düzenlenen Uluslararası Boru, Boru 
İşlem, Bağlantı Fuarı (Tube Dues-
seldorf 2012) bu yıl oldukça renkli 
geçti. Fuarda güçlü bir ekiple yer 
alan Tosçelik Profil ve Sac Endüstri 
A.Ş.’nin standında bulunan görsel 
zenginlik birçok katılımcıyı etkiledi.

İlk olarak 1988 yılında kurulan fua-
rın boru üretim, boru işleme, kaynak, 
makine, boru ve kontrol donanımları 

düzenleyen, donanım, test cihazları, 
aletleri, metroloji, ticaret, boru hatları 
ve kullanılan ekipman açısından ol-
dukça geniş bir sergileme yelpazesi 
mevcut.

Fuarda ürünleri tanıtma fırsatı ya-
kalayan Tosçelik, ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. Fuar, dünyanın en büyük 
boru üreticilerine gövde gösterisi 
yapma şansı sağlarken, vizyonunu 
geliştirmek isteyen küçük çaplı üre-
ticilere de fikir vermek açısından ol-
dukça faydalı oluyor. Fuar katılımcıla-

Tosçelik, Tube 
Duesseldorf 
Fuarı’na katıldı

rı, satışçılardan satınalma yapanlara 
kadar şirketlerin birçok departmanı, 
fuardan maksimum ölçüde yararla-
nabilecek fırsatı yakalayabiliyorlar. 
Çok zengin, renkli ve kalabalık ge-
çen fuara, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı, Yö-
netim Kurulu Üyemiz Fatih Tosyalı 
ve CEO’muz Suhat Korkmaz’da ka-
tıldılar. Tüm ekip Tosçelik standına 
olan ilgiden dolayı oldukça memnun 
kaldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Şerif 
Tosyalı’nın memnuniyeti ise misafir-
lerimiz ile birebir ilgilenirken yüzün-
den okunuyordu. 

Ekip olarak yapabileceklerimizi, kar-
şılıklı güven, samimiyet ve profesyo-
nellikle yoğurduğumuz zaman başa-
rıyı yakalıyor ve yükseliyoruz. 

3 kişilik bir oda orkestrasının eşlik et-
tiği Tosçelik standı, ziyaretçilerini en 
verimli şekilde ağırladı. Özel olarak 
işlemden geçirilmiş her çeşit numu-
nenin sergilendiği standın en ilgi çe-
ken kısmı devasa spiral kaynaklı çelik 
boruların dilimlenmiş ve kaplama uy-
gulanmış haldeki sunumu oldu.

Bu yıl oldukça 
hareketli geçen Tube 
Duesseldorf 2012 
Fuarı’nda oldukça 
güçlü bir ekiple yer 
alan Tosçelik Profil ve 
Sac Endüstri A.Ş.’nin 
standı görsel zenginlik 
açısından birçok 
katılımcıyı etkiledi.

Fuarda özel olarak 
işlemden geçirilmiş 

her çeşit numunenin 
sergilendiği standın en 
ilgi çeken kısmı devasa 

spiral kaynaklı çelik 
boruların dilimlenmiş 

ve kaplama 
uygulanmış haldeki 

sunumu oldu.
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5 günlük fuar süresi boyunca Hatay 
Günleri birçok dalda kültürel ve sa-
natsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Aba güreşi gösterisi yürekleri ağza 
getirirken, Doç. Dr. Süleyman Er-
güner ve Melih Berse Ney dinletisi 
dinleyenlerin ruhuna hitap etti. Mit-
hat Bereket’in gözüyle Antakya’ya 
doğru derin derin sohbet ederken, 
senarist yönetmen Semir Aslanyü-
rek ile Antakya hatıralarını yeniden 
bize taşıyan tatlı bir söyleşi yapıldı. 
Her gün ayrı bir standın sponsorlu-
ğunu üstlendiği birçok konser yapıl-
dı. Gökhan Güney, Melis Kar, Atiye, 
Haydar Yılmaz gibi değişik sanatçı-
ların verdiği konserlerde, fuara ka-
tılan birçok ziyaretçi oldukça zevkli 
saatler geçirdi.

31 Mart Cumartesi günü Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üye-
si Fatih Tosyalı ve Tosçelik İhra-
cat Direktörü Şerif Tosyalı’nın da 
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ile 
birlikte fuara teşrifleri gerçekleşti. 
Beraber stantları gezen Fuat Tos-

yalı ve Vali Lekesiz, esnafla samimi 
sohbetler eşliğinde Künefe şırası 
döktüler. Feshane’den ayrıldıktan 
sonra Aya İrini müzesinde 900 ki-
şinin izleyebileceği, ünü ülkemiz 

çalışanlarının nitelikli ve yetkin 
olabilmeleri için, işe girişin-
den itibaren, iş ve iş ortamı-

nın gerektirdiği bilgi ve beceri ile 
donatılması, kurum kültürüne sa-
hip kılınması temel hedefleri ara-
sında olan Tosyalı Holding’de 1 
Ocak – 20 Mart 2012 tarihleri ara-
sında iç ve dış eğitimlerde, bin 303 
farklı çalışan olmak üzere toplam 
2 bin 198 çalışana toplam 7 bin 157 
saat eğitim verildi.

Tosyalı Holding’den yapılan açıkla-
mada şunlara yer verildi: “Hedefi-
mizi gerçekleştirmek üzere bireysel 
olarak çalışanlarımızın şirketimiz ka-
riyer planlamalarına uygun gelişim 
isteklerine destek verecek, kurum-
sal beklentilerimiz kapsamında ise 
mevcut insan kaynağımız, sürekli 
geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Bu 
hedefe doğru, Holding bünyesinde 
gerçekleştirilen eğitimler ile çalışan-
larımızın kendilerini geliştirmeleri 
için olanaklar yaratılmakta, çalışanla-
rımızın eğitim ortamında iletişimleri 
güçlendirilmekte ve verimliliklerine 
katkıda bulunulmaktadır. Bu kapsam-
da düzenlenen eğitimlerimize dönem 
içinde de devam edilmiştir. 

Tosçelik Osmaniye Tesisleri’nde dü-
zenlenen formen eğitimlerinde li-
derlik, yönetim, iletişim gibi ana ko-
nular işlenmiş, aktiviteler ve görsel 
destekleyicilerle çalışanların konuya 
daha çok hakim olması sağlanmıştır. 
İzleyen haftalarda ise temel bakım 

Hedeflerimiz kapsamında
eğitimlerimize devam ediyoruz
“Bilginin güç-değer olduğu günümüzde, ‘Dünya Şirketi’ vizyonumuzu gerçekleştirebilmek 
için rekabette fark yaratabilmenin temel kaynağı, İnsan Gücümüzdür” bilinci ile hareket 
eden Tosyalı Holding’de çalışan eğitimlerine devam ediliyor.

dahil, hidrolik, pinomatik benzeri yet-
kinlik geliştirici eğitimlere İskenderun 
Tesislerinde devam edilmiştir. Eğitim 

Teknik / Mesleki   3.060 saat 1.074 kişi        2,84 adam / saat

Kalite / Çevre / İSG  3.241 saat 958 kişi           3,38 adam / saat

Yönetim Bec./Takım Gelişimi  856 saat 166 kişi           5,15 adam / saat

sonunda düzenlenen küçük fakat an-
lamlı törenler ile çalışanlarımıza serti-
fikaları da takdim edilmiştir.”sınırlarını aşan Antakya Medeni-

yetler Korosu’nun konserini dinle-
meye giden protokol üyeleri, müzi-
ğin ve ortamın ambiyansına hayran 
kaldılar.

5 günlük fuar süresi boyunca Hatay Günleri birçok dalda kültürel 
ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aba güreşi gösterisi 
yürekleri ağza getirirken, Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Melih 
Berse Ney dinletisi dinleyenlerin ruhuna hitap etti.

2120

Kapak

5 günlük fuar süresi boyunca Hatay 
Günleri birçok dalda kültürel ve sa-
natsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Aba güreşi gösterisi yürekleri ağza 
getirirken, Doç. Dr. Süleyman Er-
güner ve Melih Berse Ney dinletisi 
dinleyenlerin ruhuna hitap etti. Mit-
hat Bereket’in gözüyle Antakya’ya 
doğru derin derin sohbet ederken, 
senarist yönetmen Semir Aslanyü-
rek ile Antakya hatıralarını yeniden 
bize taşıyan tatlı bir söyleşi yapıldı. 
Her gün ayrı bir standın sponsorlu-
ğunu üstlendiği birçok konser yapıl-
dı. Gökhan Güney, Melis Kar, Atiye, 
Haydar Yılmaz gibi değişik sanatçı-
ların verdiği konserlerde, fuara ka-
tılan birçok ziyaretçi oldukça zevkli 
saatler geçirdi.

31 Mart Cumartesi günü Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üye-
si Fatih Tosyalı ve Tosçelik İhra-
cat Direktörü Şerif Tosyalı’nın da 
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ile 
birlikte fuara teşrifleri gerçekleşti. 
Beraber stantları gezen Fuat Tos-

yalı ve Vali Lekesiz, esnafla samimi 
sohbetler eşliğinde Künefe şırası 
döktüler. Feshane’den ayrıldıktan 
sonra Aya İrini müzesinde 900 ki-
şinin izleyebileceği, ünü ülkemiz 

çalışanlarının nitelikli ve yetkin 
olabilmeleri için, işe girişin-
den itibaren, iş ve iş ortamı-

nın gerektirdiği bilgi ve beceri ile 
donatılması, kurum kültürüne sa-
hip kılınması temel hedefleri ara-
sında olan Tosyalı Holding’de 1 
Ocak – 20 Mart 2012 tarihleri ara-
sında iç ve dış eğitimlerde, bin 303 
farklı çalışan olmak üzere toplam 
2 bin 198 çalışana toplam 7 bin 157 
saat eğitim verildi.

Tosyalı Holding’den yapılan açıkla-
mada şunlara yer verildi: “Hedefi-
mizi gerçekleştirmek üzere bireysel 
olarak çalışanlarımızın şirketimiz ka-
riyer planlamalarına uygun gelişim 
isteklerine destek verecek, kurum-
sal beklentilerimiz kapsamında ise 
mevcut insan kaynağımız, sürekli 
geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Bu 
hedefe doğru, Holding bünyesinde 
gerçekleştirilen eğitimler ile çalışan-
larımızın kendilerini geliştirmeleri 
için olanaklar yaratılmakta, çalışanla-
rımızın eğitim ortamında iletişimleri 
güçlendirilmekte ve verimliliklerine 
katkıda bulunulmaktadır. Bu kapsam-
da düzenlenen eğitimlerimize dönem 
içinde de devam edilmiştir. 

Tosçelik Osmaniye Tesisleri’nde dü-
zenlenen formen eğitimlerinde li-
derlik, yönetim, iletişim gibi ana ko-
nular işlenmiş, aktiviteler ve görsel 
destekleyicilerle çalışanların konuya 
daha çok hakim olması sağlanmıştır. 
İzleyen haftalarda ise temel bakım 

Hedeflerimiz kapsamında
eğitimlerimize devam ediyoruz
“Bilginin güç-değer olduğu günümüzde, ‘Dünya Şirketi’ vizyonumuzu gerçekleştirebilmek 
için rekabette fark yaratabilmenin temel kaynağı, İnsan Gücümüzdür” bilinci ile hareket 
eden Tosyalı Holding’de çalışan eğitimlerine devam ediliyor.

dahil, hidrolik, pinomatik benzeri yet-
kinlik geliştirici eğitimlere İskenderun 
Tesislerinde devam edilmiştir. Eğitim 

Teknik / Mesleki   3.060 saat 1.074 kişi        2,84 adam / saat

Kalite / Çevre / İSG  3.241 saat 958 kişi           3,38 adam / saat

Yönetim Bec./Takım Gelişimi  856 saat 166 kişi           5,15 adam / saat

sonunda düzenlenen küçük fakat an-
lamlı törenler ile çalışanlarımıza serti-
fikaları da takdim edilmiştir.”sınırlarını aşan Antakya Medeni-

yetler Korosu’nun konserini dinle-
meye giden protokol üyeleri, müzi-
ğin ve ortamın ambiyansına hayran 
kaldılar.

5 günlük fuar süresi boyunca Hatay Günleri birçok dalda kültürel 
ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aba güreşi gösterisi 
yürekleri ağza getirirken, Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Melih 
Berse Ney dinletisi dinleyenlerin ruhuna hitap etti.

“Hoşgörü” 
kenti Hatay.

“Hatay’ı Avrupa kültür başkenti 
İstanbul’da anlatmak, 

tanıtmak ve bilinirliğini artırmak 
amacıyla düzenlenen 

2. Hatay Günleri Fuarı’nda 
şükran plaketi, Tosyalı Holding adına 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayhan Tosyalı’ya 
takdim edildi.”

Tosçelik “Tube 
Duesseldorf 2012” 

Fuarındaydı.
“Dünya devlerinin yer aldığı fuarda 
Tosçelik standının ilgi odağı oluşu 

memnuniyet yarattı. 
Özel olarak işlemden geçirilmiş 
çeşitli numunelerin sergilendiği 

Tosçelik standının en ilgi çeken kısmı; 
devasa spiral kaynaklı çelik boruların 
dilimlenmiş ve kaplama uygulanmış 

sunumu oldu.”
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Dünyaya Örnek: 
Medeniyetler ve 
Hoşgörü Kenti
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 
düzenlenen ve önümüzdeki 
günlerde de Ankara’da gerçek-

leşecek olan Hatay Günleri’ni konuş-
tuğumuz Hatay Valisi Mehmet Cela-
lettin Lekesiz: “İstanbul’daki etkinliği 
600 bini aşkın kişi ziyaret etmiş ki bu 
fevkalade önemli bir rakam. Bu 600 
bin ziyaretçinin sözü, sohbeti, göle 
atılan taş gibi dalga dalga yayılacak 
ve inanıyorum, önümüzdeki yıl 1 mil-
yon ziyaretçi gelecek” diyor. 

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Leke-
siz ile gerçekleştirdiğimiz röportaja 
öncelikli olarak Hatay’ın geçmişiyle 
başladık ama yıllar öncesindeki in-
sanlık tarihine doğru indik, Türkiye 
ekonomisine, turizmine kadar pek 
çok şeyi konuştuk. Şimdi sizi bu rö-
portajın detayları ile baş başa bırakı-
yoruz.

İsterseniz bir soru ile başlayalım 
sohbetimize, Hatay insanlık tarihi-

nin özel yerlerden biri diyoruz hep; 
dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. 
Pierre Kilisesi ilimizde diyoruz; o dö-
nemlerde yani MS 30-35’li yıllarda 
dünyanın nüfusu kaçtı? 

Orada şunu görüyoruz. MS 30’lu yıl-
larda dünya nüfusunun 300 milyon 
olduğu söyleniyor, kaynaklarda bu 
geçiyor. Aradan 1500 yıl geçiyor, 
geliyoruz 1453’e. 1453 yılında dün-
yanın nüfusu kaç? Yani 15 asır sonra, 

Dünyada hoşgörü kenti olarak bilinen 
Hatay’ı her yerde tanıtıyoruz

Üç semavi dine ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’ın dünyada hoşgörü 
kenti olarak tanındığını söyleyen ve farklı inanışlara sahip insanların hoşgörü ve 
barış içerisinde yaşayabildiğini göstermek adına Hatay’ın önemini vurgulayan Hatay 
Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ile Hatay üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz:

yani 1500 yıl sonra dünyanın nüfusu 
400 milyon, bir başka ifadeyle dün-
yanın nüfusu 15 asırda sadece 100 
milyon artmış. 

Bugün ki duruma baktığımızda şunu 
görüyoruz. Birleşmiş Milletler 1987 
yılında dünya nüfusunu saydı, dünya 
nüfusunu ilan etti, 5 milyar dedi. Ara-
dan 24 yıl geçti, 24 yıl sonra dünya-
nın nüfusu 7 milyara çıktı. Geçmişte 
1500 yılda dünya nüfusu 100 milyon 
artarken günümüzde 24 yılda 2 mil-
yar artmış o zamana göre kıyasladı-
ğımızda yaygın savaşlar yok, yaygın 
salgın hastalıklar yok, insanların bes-
lenme gelir düzeyleri arttıkça daha 
sağlıklı besleniyorlar. Ölüm vakaları 
daha azalıyor ve insan ömrü uzuyor 
tüm bunlar bir araya geldiğinde kav-
ga ede ede, nefret ede ede, insanlar 
sevginin gücünü, barışın gücünü de 
keşfediyorlar ve tüm bunların sonu-
cunda dünya nüfusu 24 yılda 2 mil-
yar artıyor, 7 milyar şu anda! 

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde, 20 
yıllık dönemde 2050’de geleceğe 
yönelik projeksiyonlar yapmak için 
dünyanın genel nüfus artış hızının 
dikkate alınması, ortaya konulması 
ve 2020’de dünya nüfusu ne ola-
cak, 2030’da ne olacak, 2050’de ne 
olacak diye projeksiyonlar yapılması 
ve her sektörde her alanda bir gele-
cek tasavvuru, düşü, hayali anlayışı 
içinde çalışarak “hedefler koymak” 
geleceği daha güçlü kurabilmek için 
bugünü iyi analiz edebilmek için fev-
kalade önemlidir.

Batı çöküşte, Asya yükselişte
Şimdi eldeki, başta ekonomik dina-
mikler, göstergeler, parametreler ol-
mak üzere pek çok gösterge batının 
bir çöküş süreci içerisinde olduğunu 
Asya’nın yükseliş süreci içerisinde 
olduğunu gösteriyor. Çok uzun yıllar-
dan sonra belki 200 yıl aradan son-
ra ilk defa 2008 yılı sonunda Asya 
Avrupa’dan çok üretti. Dünyanın top-
lam üretimi içerisinde Asya’nın üre-

timi Avrupa’dan fazla oldu ve Asya 
sadece kara Avrupa’sına 500 milyar 
dolarlık mal sattı. Asya bunları bir 
ahenk, bir koordinasyon içerisinde 
de yapamadığı için, malların sevkin-
de, transferinde, aktarmasında ciddi 
sorunlar yaşadı. Burada şunu söyle-
mek istiyorum, “Her alanda yeni fır-
satlar sunulan bir dünyada yaşıyo-
ruz, hem sıkıntılar, sorunlar hem de 
fırsatlar sunan bir dünyadayız.”

Örneğin, Türkiye az önce söyledi-
ğim konuda Asya’da üretilenlerin 
Avrupa’ya aktarılması, sevki konu-
sunda demir yolu hattının bizim Kars 
bölgesinde yapılması, Ermenistan, 
Gürcistan bağlantısı, Marmaray’ın 
devreye girmesiyle artık Türkiye tam 
bir kavşak noktasında, tarihi İpek 
Yolu bir anlamda fantezi olmaktan 
çıkıyor, bir zorunluluk haline geliyor. 
İşte size bir fırsat! 

Türkiye dünyadaki genel 
yarıştan kopmamak için süreci 
iyi yönetiyor
Hayat bize, hepimize bunun gibi pek 
çok fırsatlar sunuyor. Yeni dünyada 
Çin büyüyor, Singapur büyüyor, Hin-
distan büyüyor, diğer ülkeler büyü-
yor. Tüm bunların sonucunda bundan 
25 – 30 yıl önce sadece dünyanın 
tükettiğini, bugün Avrupa, Amerika 
bir de Japonya tüketirken, bugün Çin 
adeta rekabet tsunamisi denilebi-
lecek bir halde büyüyor. Baktığınız 
zaman Singapur %8 - %9 oranında 
büyüyor, Rusya kendisini çabuk to-
parladı ve iyi yetişmiş insan kaynağı 
olduğu için dünyaya çok çabuk en-
tegre oldu. Hindistan’a bakıyorsunuz 
bilişim sektörü başta olmak üzere 
çok iyi büyüyor. 

Türkiye’de makro ekonomik dengeler 
açısından dünyadaki genel yarıştan 

‘2030’da ne olacak, 2050’de ne olacak diye projeksiyonlar 
yapılması ve her sektörde her alanda bir gelecek tasavvuru, düşü, 
hayali anlayışı içinde çalışarak “hedefler koymak” geleceği daha 
güçlü kurabilmek için bugünü iyi analiz edebilmek için fevkalade 
önemlidir.’
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kopmamak, oyundan düşmemek için 
süreci iyi yönetiyor, var gücüyle çalı-
şıyor ve üretiyor. 

Görmesini bilenler için her 
alanda yeni fırsatlar var
25 – 30 yıl önce dünyada nüfusu 10 
milyonu geçen şehir sayısı 3 kadar-
dı. Bugün aşağı yukarı 26 şehir var. 
Nüfus her gün artıyor, istekler sürekli 
değişiyor. Kırsalda yaşayan insanlar-
la şehirde yaşayan insanların tüke-
tim kapasitesi, zevkleri bir olmaz, ilgi 
alanları bir olmuyor. Kırsalda yaşayan 
biri genellikle tatminkardır, ama şe-
hirdeki öyle mi? Toplumların birbirle-
rini etkilemesi, insanların birbirlerin-

den etkilenmesi, standartların tatmin 
noktalarının yükselmesi sonucunda 
tüketim talepleri her geçen gün çe-
şitleniyor. Görmesini bilenler için her 
alanda yeni fırsatlar var. 

Konumuz Hatay günleri olunca bu 
genel girişten sonra şunu söylemek 
isterim, dünya nüfusu bu kadar ar-
tınca, düne göre insanların ortalama 
ömrü bu kadar artınca; üniversite 
öneminin fark edilmesi, liberal eko-
nominin iyi öğrenilmesi sonucunda, 
Asya başta olmak üzere dünya çok 
büyük bir gelişmenin içerisine girdi. 
İşte bu gelişme süreci sonucunda da, 
dünyanın pek çok bölgesinde gelir 

düzeyi artıyor. İletişim teknolojisin-
deki gelişmeleri artık söylemeye ge-
rek yok, ulaşım teknolojisi artık çok 
arttı. 

Antalya, dünyanın en çok 
ziyaret edilen şehirleri arasında 
6.-7. sırada
Türkiye turizm sektöründe “çok şü-
kür”  en çok ziyaret edilen 7. ülke sta-
tüsüne ulaştı. Türkiye’nin sahip oldu-
ğu turizm değerlerine baktığımızda; 
denizleri, dağları, kültür mirası, mi-
marisi, mutfağı, termal kaynakları, 
yaylaları yani turizm başlığı altında 
alt alta söylenebilecek ne varsa,  ül-
kemizde var.

2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki 
turist sayısı aşağı yukarı 1,5 milyar. 
Bu çok önemli bir rakam, turizm sek-
töründe bıraktığı para 1 trilyon dolar. 
Turizm sektöründe çalışanlar, 2020 
yılında turist sayısının 2 milyar ve 
elde edilecek cironun da 2 trilyon do-
lar olacağını söylüyor. Bunları hepimi-
zin bilmesi, iyi görmesi ve yönetmesi 
gerekiyor. Bunları kıyasladığımız za-
man gerek ziyaretçi sayısı, gerekse 

bıraktıkları yıllık aşağı yukarı 25 mil-
yar dolar açısından hala yapmamız 
gereken daha çok şey olduğunu gö-
rüyoruz. Niçin Paris’e yılda ortalama 
50 ile 65 milyon arasında ziyaretçi 
gidiyor da ülkemize hala bir yılda 30 
milyon insan geliyor? Tabi bu yıllara 
göre değişiklik gösteriyor. Evet iyi gi-
diyoruz, hem de çok iyi gidiyoruz ama 
diğer taraftan da tüm kesimlerin hala 
yapması gereken çok şey var. Bugün 
Antalya dünyada en çok ziyaret edi-
len 6 - 7. sıralarda, İstanbul dünyada 
en çok ziyaret edilen 10. il pozisyon-
da yer alıyor. Bunlar çok önemli. 

Hatay; medeniyetlerin kavşak 
noktası
Şimdi geliyoruz ilimize. Hatay’ımıza 
geldiğimizde aşağı yukarı Türkiye’nin 
sahip olduğu değerlerin hemen hepsi 
var ilimizde ve adeta fazlası da var. 
İnsanlığın ortak öyküsünü incelediği-
niz ve baktığınız vakit, Hatay; İnsan-
lığın ilkel dönemlerinden uygarlığa 
giden yolda tam bir kavşak noktası. 
Doğudan batıya, kuzeyden güneye, 
tüm dinlerin, kültürlerin, adeta bir 
çeşit medeniyetlerin geçit resminin 
yapıldığı, çok özel bir yer.

Hatay, dün olduğu gibi bugünde özel-
liklerinden hiçbir şey kaybetmiş de-
ğil. Sıklıkla paylaştığımız ve bundan 
da gurur duyduğumuz için tekrar be-
lirtmekte fayda görüyorum. “Kilise, 
havra ve caminin yan yana, sırt sır-
ta, cemaatlerinin de iyi günde, kötü 
günde, zor günde, tasada kederde, 
kıvançta bir oldukları, çok muhteşem 
bir sevgi, saygı ve hoş görü ikliminin 
hüküm sürdüğü bir yer Hatay’ımız.”  

Hatay’ın sokaklarına baktığımız za-
man - il merkezi, ilçeleri hiç fark etmi-
yor- , yüzyıllar öncesinden devraldık-
ları bu mirasın farkında insanlarımız. 
Kimse kimseyi ötekileştirmeye ça-
lışmıyor, kimse kimsenin ne olduğu-
nu sormuyor. Herkes birbirine saygı 
duyuyor, birbirini seviyor. Bu iklimin, 
bu hoşgörü ikliminin, toplumsal hoş-

görünün verdiği huzur ve güven içe-
risinde, insanlar ilimizin sokaklarında 
hep güleç yüz ile dolaşıyorlar. Bu çok 
önemli bir şey, bunu hepimizin ko-
ruması, değerini bilmesi ve daha da 
besleyerek gelecek kuşaklara aktar-
mamız lazım. 

Şimdi onlarca uygarlığa ev sahipliği 
yapmanın beraberine getirdiği zen-
ginlikler var. Bunların hayata, sanata, 
örfe, adetlere, geleneklere yansıma-
ları var. Sadece el sanatlarına baktı-
ğımız zaman bile geçmiş kültürlerin 
izlerini görüyoruz, her birinden bir 
şeyler gelmiş. Hepsinin getirdikle-
ri bir araya gelince bakıyorsunuz 
muhteşem zenginlikler çıkmış, bunu 
sadece el sanatlarında bile görmek 
mümkün. Bugün aşağı yukarı 600’e 

yakın mutfağında kayıtlı yemeği var. 
Pek çok milletin, ülkenin tamamında 
belki yoktur. Dünyanın ilk mağara ki-
lisesi ilimizdedir. Türkiye’nin bugün-
kü sınırları içerisinde yapılmış olan 
ilk camii ve ayrıca Kuran-ı Kerim’in 
Yasin Suresi’nde geçen, çok özel bir 
olaydan dolayı yapılmış olan Habib-i 
Neccar Camii, dünyanın 2. Büyük Mo-
zaik Müzesi, Güzel Yayla olmak üzere 
muhteşem yaylalar var ilimizde. 

“Eşsiz değerlere sahibiz”
Dünyanın en iyi ‘Ney Kamışları’ Asi 
Nehri’nin Samandağı’ndan Akdeniz’e 
döküldüğü yerde yetişiyor. El değ-
memiş sahillerimiz, bin bir çeşit de-

ğerlerimiz var. İnsanlığın bu ortak 
tarihine ilişkin her adımda, her kare-
de çok zengin bir kültür mirası, derin 
bir tarih var. Türkiye’de başka örneği 
olmayan Mimar Sinan’ın eseri Payas 
Sokullu Külliyesi gibi eşsiz eserler 
yer alıyor. Sonuç olarak buna benzer 
zirai, ticari, sınai, tarihi, kültürel de-
ğer anlamında çok ama çok değere 
sahibiz. Şimdi tüm bu sahip olduğu-
muz zenginlikler açısından, turizm 
değerleri açısından ilimizi değerlen-
dirdik. 

İşte şimdi bu sahip olduğumuz zen-
ginlikler ile mütenasip, bu zenginlik-
ler ile paralel bir ziyaretçi sayısı ve 
konaklama süresi var mı diye değer-
lendirdiğimizde bu güzelliklerin he-
nüz yeteri kadar ziyaretçi ile buluş-

tuğunu söyleyebilmemiz mümkün 
görünmüyor. Ziyaretçi sayımız her 
yıl artıyor ama istediğimiz seviyede 
değil. Bundan dolayı, Hatay’ın turiz-
mini geleceğe çok daha ilgi aktara-
bilmek maksadıyla yaklaşık 17 – 18 
ay süren bir çalışma sonucunda ilin 
tamamını kapsayan Turizm Master 
Taslak Planı’nı hazırladık. Bu planda 
yerli - yabancı ziyaretçilere kenti-
mizde kalış sürelerine göre alterna-
tif seçenekler sunuluyor.

Bu planı gerçekleştirebilmek için 
yeni aksların oluşturulması, alt yapı-
nın iyileştirilmesi gerekiyor ve bun-
ları yaparken valiliğe, üniversiteye, 

‘2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki turist sayısı aşağı 
yukarı 1,5 milyar. Bu çok önemli bir rakam, turizm 
sektöründe bıraktığı para 1 trilyon dolar. Turizm 
sektöründe çalışanlar, 2020 yılında turist sayısının 
2 milyar ve elde edilecek cironun da 2 trilyon dolar 
olacağını söylüyor. Bunları hepimizin bilmesi, iyi görmesi 
ve yönetmesi gerekiyor.’

2023 yılında yerli yabancı 1 milyon ziyaretçiyi, 600 
milyon dolar turizm gelirini hedefliyoruz. Bunun 
sonucunda biz 2023 yılında Türkiye’nin 5. turizm 
merkezi olmayı hedefliyoruz. Kilise, havra ve caminin 
yan yana, cemaatlerin de iyi günde, kötü günde, zor 
günde, tasada kederde, kıvançta bir oldukları, çok 
muhteşem bir sevgi, saygı ve hoş görü ikliminin hüküm 
sürdüğü bir yer Hatay’ımız.
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Kültür Bakanlığı’na, özel sektöre, sivil 
toplum örgütlerine, kısaca her kesi-
me belli görevler düşüyor. İşte mas-
ter planında bunlar belirlenerek, bir 
disiplin ve koordinasyon içerisinde 
ortaya konuluyor. 2023 yılında yer-
li yabancı 1 milyon ziyaretçiyi, 600 
milyon dolar turizm gelirini hedefli-
yoruz.

İşte bu hedefleri gerçekleştirebilme-
miz için yapmamız gereken çalışma-
lar dizisinin bir bölümü de tanıtım 
faaliyetleridir. Yaklaşık 2 – 2,5 yıldır 
değerlerimizi başta Emit Fuarı olmak 
üzere İspanya’da Madrid Fuarı’nda, 
Dubai Fuarı’nda, Japonya -Tokyo’da, 
Almanya-Berlin’deki dünya turizm 
fuarlarında ziyaretçilerle buluşturu-
yoruz. Londra’daki yine dünyanın en 
büyük fuarlarından World Travel Mar-
ket denilen pazarda tanıtıyoruz. 

Dünya öyle bir hal yaşıyor ki müthiş 
bir rekabet var. Farklılıklarınızı fark 
ettirmek gerekiyor. Farklılıklarınızın, 
dünya tarafından ve kendiliğinden ve 
siz hiçbir şey yapmaksızın fark edil-
mesini beklerseniz, hiçbir şey olmaz. 
O halde, eskiden köyün çeşmesine 
gitmek gerekiyor ise günümüzde 
de İstanbul’da ve Ankara’daki Hatay 

Günleri’nde, Emit Fuarı’nda, Madrid 
Fuarı’nda, Londra Fuarı’nda tanıtım 
yapılması gerekiyor. 

Hatay Günleri’nde ilimiz 
genelinin tüm değerlerini 
tanıtma fırsatı yakalıyoruz
İşte bu anlayışla Hatay Günlerimiz 
tanıtım faaliyetleri dizisinden biri 
olmaktadır. Oraya gittiğimiz zaman 
Erzin’den Yayladağı’na, Hassa’dan 
Samandağ’a kadar ilimiz genelinin 
tüm değerlerini, güzelliklerini orta-
ya koyuyoruz. Bunun çok faydalarını 
görüyoruz. Başta Valilik olmak üzere 
ildeki tüm aktörler; Kaymakamlıklar, 
Belediyeler, İş Dünyası, Sanayi Oda-
ları, Sivil Toplum Örgütleri, Siyaset 
Kurumu hep beraber ortak güzel bir 
iş yapma kültürünü geliştiriyorlar. 
Ayrıca, dışarıya çıkınca gurbetin ha-
vasından sanırım, biraz farklı oluyor 
her şey, değerli hemşerilerimiz ara-
sında bu ili daha iyiye götürecek te-
mel dinamiklerimiz arasında, şu veya 
bu sebepten dolayı muhtelif limoni-
likler var ise o gurbet ortamında, gü-
zel ikliminden ve coşkudan da etkile-
nerek güzellikler oluyor, yardımlaşma 
ve dayanışma daha da güçleniyor. 
Herkes birbirlerine daha sıkı bağlarla 
sarılıyor ve nihayet, ilimizin değerle-

rini gören İstanbullular bu kadar zen-
ginlik var da bunları bu zamana kadar 
niye getirmediniz, bize göstermedi-
niz diye sitem ediyorlar. 

İstanbul’daki Hatay Günleri’ni 
yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti
İstanbul’da düzenlenen Hatay 
Günleri’nde yapılan tespite göre 600 
bini aşkın kişi ziyaret etmiş ki bu 
fevkalade önemli bir rakam. Bu 600 
bin ziyaretçinin sözü, sohbeti, göle 
atılan taş gibi dalga dalga yayılacak 
ve inanıyorum, önümüzdeki yıl 1 mil-
yon ziyaretçi gelecek. Tüm bu amaç-
lara hizmet etmek için Mayıs ayının 
sonunda Ankara’da Hatay Günleri’ni 
düzenledik ve önümüzdeki dönemde 
de tüm Hataylılarla iş dünyamızla, ili-
mizin derdini kendine dert eden tüm 
aktörlerle, hep beraber hareket et-
meye ve daha iyiye taşımaya devam 
edeceğiz. 

Bu vesile ile; başta Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı olmak üzere, Ayhan Bey’ e Fatih 
Bey’e, tüm Tosyalı çalışanlarına ve 
ailelerine; samimi teşekkürlerimi, 
sevgilerimi sunuyor, başarılarınızla 
gurur duyduğumuzu da ayrıca ifade 
etmek istiyorum. 

‘Hatay hemen hemen 
eski uygarlıkların, kadim 
uygarlıkların bir şekilde 
yolunu düşürdüğü çok 
özel bir coğrafya, insanlık 
tarihinin izlerinin sürmek 
için çok sayıda ibret verici 
eserlere ulaşmak mümkün, 
dolayısıyla Hatay’ın tarihini 
inceleyelim dediğimiz 
vakit, esasen karşımıza 
insanlığın tarihinin, 
insanlığın ortak öyküsü 
çıkıyor.’ 

HATAY
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Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 
(MKÜ) eğitim gören 50’den 
fazla mühendis adayının ka-

tılımıyla gerçekleşen Tosçelik / İsken-
derun teknik gezisi, 3 Mart 2012 ta-
rihinde düzenlendi. Öğrencilerin hepsi 
mühendislik fakültelerinin çeşitli dal-
larında ve son sınıflarında eğitim gö-
ren gençlerden oluşuyordu. 

55 kişilik grup, zamanı verimli kul-
lanmak ve daha etkili bir gezi için 
iki bölüme ayrıldı. Bölümlere Tosyalı 
Holding’de teknik personel olarak 
görev yapan mühendisler liderlik et-
tiler. Öğrenciler, ana fabrika içinde 
boru makinalarının, çeşitli ebatlar-
daki boru stoklarının, boyama ünite-

sinin, paketlemenin, yüklemenin ve 
sevkiyatın nasıl işlediğini gördü. Ayrı-
ca sistemin nasıl düzenli ve güvenle 
işlediğine tanık oldular. 

Öğrencilerin hem teknik, hem de ka-
riyer hedefleri ile ilgili pek çok soru, 
mühendisler ve İnsan kaynakları ça-
lışanları tarafından onlara yardımcı 
olacak şekilde cevaplandırılmaya ça-
lışıldı. Ardından Galvanizli Boru Üre-
tim Tesisleri’ni gezen genç üniver-
siteliler tesislere hayran kaldıklarını 
ifade ettiler. Gezi sonrası biraz mola, 
biraz da dinlenmek amacıyla hep bir-
likte yemek yediler. Grup daha sonra 
toplantı salonunda ağırlanarak, ko-
nusunda uzman yöneticilerle tanıtım 

şeklinde geçen soru cevaplarla keyif-
li bir sohbet gerçekleştirdiler.

Tosçelik olarak her gezide, ağırladı-
ğımız öğrencilerin kariyer yoluna ışık 
tutmak için, geleceğin mühendisle-
rine üretimden methoda, istihdam 
olanaklarından lojistik süreçlere ka-
dar sistem bilgisi aktarmada gös-
terdiğimiz hassasiyetimizi, topluma 
sorumluluğumuzun bir parçası olarak 
algılıyor ve uyguluyoruz. 

MKÜ öğrencileri
Tosçelik’i ziyaret etti
Tosyalı Holding ile Mustafa Kemal Üniversitesi arasında yapılan işbirliği sayesinde 
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde eğitim gören mühendis adayları İskenderun Tosçelik 
İskenderun Tesisleri’ni görme imkanı buldu.
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TÜBİTAK - BİDEB organizasyo-
nunda her yıl gerçekleştirilen 
‘Ortaöğretim Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri Yarışması’na bu 
yıl da damgasını vuran Tosçelik Fen 
Lisesi öğrencileri, Matematik dalında 
bölge birinciliği elde ederken, Coğ-
rafya dalında 2’nciliği ve 3’üncülüğü 
göğüsledi, Sosyoloji alanında Otizm 
ile ilgili projede 3’üncü olmaya hak 
kazandı.

Tosçelik Fen Lisesi öğrencileri her 
yıl olduğu gibi bu yılda TÜBİTAK’ın 
Ortaöğretim Kurumları Adana Böl-
ge Yarışması’na sundukları projeler-

le büyük fark yarattılar. Projelerin 
hazırlanmasında geniş ve kapsamlı 
araştırmalar yapan öğrenciler, bu ba-
şarılarıyla başta okul idarecileri olmak 
üzere öğretmen, veli ve bölge insanı-
mıza büyük sevinç yaşattılar. Tosçe-
lik Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, 
bölge sınırları içerisinde olan Adana, 
Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahraman-
maraş, Gaziantep, Karaman, Kilis ve 
KKTC’nden yapılan başvurular arasın-
dan toplam 874 proje başvurusu ara-
sından seçilmeye hak kazandı.

Tosçelik Fen Lisesi öğrencilerinden 
Fatih Mehmethan Şan ve Umut Genç, 

Matematik öğretmeni Cahit Güneş 
nezaretinde hazırladıkları “Koşulunu 
Sağlayan Her Asal Sayı İçin X Sayı-
sının Modunda Tam Bölünebilirliği-
nin İncelenmesi” konulu projeleriyle 
1’nci olarak gurur kaynağımız oldular. 
Yine Tosçelik Fen Lisesi Öğrencileri, 
başarılı projeleriyle Ankara’da 04-06 
Mayıs 2012 tarihleri arası yapılacak 
olan Türkiye Finallerine katılacak ve 
bölgemizi temsil edecekler. 

Tosçelik Fen Lisesi öğrencilerine gös-
termiş oldukları gayret ve başarıların-
dan dolayı tebriklerimizi ve takdirleri-
mizi sunuyoruz. 

TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenen ‘Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri 
Yarışması’nda Tosçelik Fen Lisesi, elde ettiği başarılarla bölgenin haklı gururu oldu. Adana 

bölge finallerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 
Fatih Tosyalı’da katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. 

TÜBİTAK’tan
  Tosçelik Fen Lisesi’ne ödül

Makale

Proje Yönetimi
Bir projenin başarısı ya da ba-

şarısızlığı çoğu kez onu nasıl 
planladığınıza, yani izlediğiniz 

planlama sürecine bağlıdır. Aşağıda 
tanımlanan temel süreç, proje bo-
yutları, tipi ve karmaşıklığı ne olursa 
olsun her tür proje yönetiminde etkin 
bir biçimde kullanılabilir: 

1. Adım;
• Hedefleri saptayın. 
• Kesin bir hedef saptayın.
• Hedef açık, belirli ve dolaysız olma-
lıdır. 
• Saptadığınız hedef, aşağıdakilerle 
ilgili kesin bilgiler içermelidir: 
• Ne, 
• Nerede, 
• Hangi miktarda,
• Hangi kalite düzeyinde .

2. Adım 
• Tamamlanma tarihi saptayın. 
• Projenin tümünün ne zaman ta-
mamlanacağına karar verin. 
• Gerçekçi olun, fakat saptadığınız 
tarihte işi tamamlamak makul ölçüde 
zorlayıcı bir çaba gerektirsin.

Devletten Millete Hatay Devleti
Bir sadakat öyküsü

Bugüne kadar Hatay tarihi ve çevresi hakkında birçok kitap yayınlandı. Bunlardan 
hiçbiri Hatay Valiliği tarafından 2012 yılında özenle hazırlanan “Devletten Millete 

Hatay Devleti” isimli çalışma kadar detaylı değildi. Göz alıcı koruyucu karton cilt 
altında 360 sayfalık, yaldız kaplama muhteşem bir eserden söz ediyoruz bir sadakat 

öyküsünü anlatırken.

Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerinden hem 
doküman, hem de fotoğraflardan yararla-
nılan eserde, Hatay’ın tarihine doğru de-

rinlemesine bir yolculuğa çıkılıyor. Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmet Melek’in yayına ha-
zırladığı ve Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı ile birlikte yaz-
dıkları kitabın önsözünde Hatay’a gönül vermiş, her 
konuda bu kaynağın hazırlanmasında desteklerini 
esirgememiş olan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’ in 
imzası da mevcut.

Hatay coğrafyası ve stratejik durumu, Hatay böl-
ge tarihi ile giriş yapan kaynak, Hatay Devleti’nin 
kuruluşuna, oradan Hatay Meselesi’nin çözümüne 
kadar olan süreci keyifli bir serüvene dönüştürüyor 
okuyucunun gözünde. Hatay Hükümet kabinesinin 
teşkilatlanması, seçim sonuçları, alınan kararlar gibi 
oldukça detaylı konuları da belgelerle içeriğinde ba-
rındıran eser, bugüne kadar görülmemiş fotoğraflar, 
ortaya çıkmamış Hatay’la ilgili sanat eserleriyle dolu, 
Hatay’a gönül vermiş herkesin de yararlanması gere-
ken bir bilgi pınarı. 
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Bu tamamlanma tarihi, sıra projenin 
çeşitli aşamalarını planlamaya geldi-
ğinde, belirleyici özellik taşıyacaktır. 

3. Adım;
• Projeyi görevlere ve alt görevlere 
ayırın. 
• Projeyi meydana getiren görevlerin 
ve alt görevlerin listesini yapın. 
• Görev tanımları açık, dolaysız ve 
eksiksiz, neyin ne zaman yapılacağı 
açık şekilde belirtilerek, yazılı olarak 
yapılmalıdır. 
• Belirli soyut veya karmaşık görev-
ler, bunlara ek olarak açıklayıcı ön bil-
gi gerektirebilir. 

4. Adım;
• Görevlerin sırasını belirleyin. 
• Hangi görevlerin eş zamanlı yapıla-
bileceğini, hangilerinin belirli bir sıra 
takip etmesi gerektiğini belirleyin. 
• Aynı ve birbirinden bağımsız görev-
ler aynı anda yürütüldüğünde pro-
jelerin toplam tamamlanma süresi 
önemli ölçüde kısaltılabilir. 
• Proje yöneticisi, proje grubunun 
tüm üyelerinin kesintiye uğramadan 
çalışabilecekleri ve zamanın mümkün 
olduğu kadar az israf edilmesi için, 
görevleri önem derecelerine göre 
takvime bağlamaya uğraşmalıdır. 

5. Adım;
• Belirlenmiş görevler ve aşamalar 
için tamamlanma tarihleri saptayın. 
• Gecikmeler ve beklenmeyen aksi-
likler için ek süreler tanıyın. 
• Projenin ilerlemesini denetlemek 
ve değerlendirmek için düzenli ara-
lıklarla kontrol tarihleri belirleyin. 

6. Adım;
• Kimin ne yapacağına karar verin. 
• Belirli görevleri veya görev grupla-
rını, proje grubunun üyeleri arasında 
bölüştürün. 
• Bazı görevler dış kaynaklara havale 

edilebilir. 
• Proje grubunun tüm üyelerinin 
neyi, niçin ve ne zaman yapacaklarını 
tam olarak anlamalarını sağlayın. 
• Ayrıca hangi işlerden kimin sorumlu 
olduğunu, hangi alanları kimin yönet-
tiğini ve hangi performans düzeyinin 
gerektiğini herkesin bilmesini sağlayın. 
• Proje grubu içinde iletişim ve koor-
dinasyonun hangi yöntemle yürütü-
leceği üzerinde anlaşın. 

7. Adım;
• Projenin tüm akışını denetleyin. 
• Bir genel proje planı hazırlayın. 
• Projenin temel unsurları için
süreler belirleyin. 
• Her temel unsuru alt görevlere
ayırın. 
• Ardından alt görevlerin listesini ya-
pın her alt görev için ne, nasıl, kim ve 
ne zaman sorularının yanıtlarını be-
lirleyin. 
• Görevlerin plana uygun olarak yü-
rütülmesini ve projenin takvimden 
şaşmamasını sağlamak için, düzenli 
toplantılar ve denetleme aşamaları 
içeren bir iş takip sistemi kurun. 
• Neyin tamamlandığını ve neyin tak-
vimin gerisinde kalma durumunda 
olduğunu işaretlerle açıkça belirtmek 
için bir renk sistemi kullanın. 
• Tüm projenin dikkatle izlenmesini 
güvence altına almak için bir iş takip 
dosyası açın. 
• Proje yöneticisinin, projenin çeşitli 
aşamalarının durumu hakkında sü-
rekli bilgi sahibi olmasını sağlamak 
için bir yazılı durum raporu sistemi 
kurun. 
• Yazılı durum raporları, proje grubu 
üyelerine kendi yapmakta oldukla-
rı işler ile projenin tümü arasındaki 
bağlantıyı görmekte yardımcı olacak-
tır. 
• Proje takviminde ve faaliyet planın-
da, gerekli hallerde uyarlamalar yap-
mayı ihmal etmeyin.
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Sosyal Sorumluluk

Organizasyona Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, İs-
kenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Hol-

ding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı ve eşleri aynı 
zamanda adına yaptırılan Sevgi Evleri’ni hiç yalnız bırak-
mayan Hacı Pervin Tosyalı da sevgisiyle yavruları tekrar 
kucaklama fırsatı buldu. İskenderun Protokolünün büyük 
bir kısmının ilgisini esirgemediği organizasyon oldukça 
renkli geçti. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hummalı 
çalışma sonucu Sevgi Evleri’nin bulunduğu alana çocukla-
rın ihtiyaç duyabilecekleri ve misafirlerin en güzel şekilde 
ağırlanabileceği şekilde düzen kuruldu. Pamuk şekerden, 
mısır patlağına, şıracıdan dev şişme oyun sahasına, en 
ince ayrıntısına kadar çocukların mutluluğu göz önüne alı-
narak  düşünüldü. Saat 13 sularında başlaması planlanan 
etkinlik, protokol üyelerinin de gelmesi ile sırayla açılış ko-
nuşmalarına yerini bıraktı ve ardından miniklerin düzenle-

Sevgi Evleri’nde
23 Nisan Şenlikleri

dikleri gösterileri sunmalarından sonra misafirlere ve 
miniklere yemek servisi yapıldı. Bu esnada özel ola-
rak getirilen sihirbazın yaptığı gösteri bütün çocuklar 
ve misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

Yemeğin ardından miniklerin kostümlü gösterisi göz ka-
maştırıcıydı. Vali Celalettin Lekesiz bütün yavrularla tek 
tek ilgilenirken, Fuat Tosyalı ve misafirler ile birlikte ço-
cukların kaldıkları evleri gezmek istedi. Sevgi Evleri’nde 
kalan kızlarımızın elleriyle yapıp ikram ettikleri kahveyi 
keyifle içen Vali Lekesiz, kompleksin içinde bulunan oyun 
odaları, müzik, spor odaları, etkinlik ve kişisel gelişim kı-
sımlarını tek tek gezdi. Oldukça etkilendiği gözlerinden 
anlaşılan Vali Lekesiz, miniklerin el emeği, göz nuru ufak 

çaptaki el sanatları sergisini de gezmeyi ihmal etmedi.  
Çok keyifli, zevkli ve bol kahkaha ile geçen gezi, bebekle-
rin bulunduğu evlerde sonlandı. Mini mini elleriyle, koca-
man gülümsemeleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan 
bebekler, aynı zamanda iç burktu.

Bütün bu güzelliklerden çok etkilenen Vali Lekesiz, Fuat 
Tosyalı’ya teşekkür etti, katkılarından dolayı gurur duy-
duğunu ifade etti. Eksikleri giderip, yaraları bir nebze 
olsun sarmanın huzuru yüzüne yansıyan Fuat Tosyalı, 
görevlerinin daha bitmediğini, her zaman amacın ticaret 
olmadığını, yaşadığımız bölgenin sorunlarına, sıkıntılarına 
ne kadar sahip çıktığımızın ölçüsünün olamayacağına, her 
zaman, her koşulda sosyal sorumluluklarımızın ön planda 
kalacağına dikkat çekti.
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İskenderun Denizciler Beldesi’nde düzenlenen 
23 Nisan organizasyonu oldukça renkli geçti. 

Dünya’da ilk ve tek çocuk bayramı Türkiye’de kutlanıyor ve 
Tosyalı Holding Ailesi olarak günün anlam ve önemine katkıda 
bulunmak için, hem de kimsesiz ve bakıma muhtaç yavrularımızı 
sevindirmek amacıyla İskenderun Denizciler Beldesi’nde 
bulunan ve Tosyalı Holding’in tamamlanmış sosyal sorumluluk 
projelerinden birisi olan Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evlerinde 
büyük bir organizasyon düzenlendi.

3332

Haber

Hatay Vergi Dairesi tarafından 
2011 yılında gelir ve kurum-
lar vergisi rekortmenleri ile 

aynı dönemde en çok ihracat ve ya-
tırım yapan, istihdam sağlayan firma 
ve mükelleflere plaketleri düzenle-
nen törenle verildi. Ottoman Otel’de 
düzenlenen ödül törenine Adalet Ba-
kanı Sadullah Ergin, AK Parti Hatay 
Milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan 
Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu ve 
Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletve-
kili Hasan Akgöl, Antakya Belediye 
Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Be-
lediye Başkanı Yusuf Civelek, Musta-

fa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüsnü Salih Güder, Hatay İl Jan-
darma Alay Komutanı Albay Mustafa 
Başoğlu, Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Fatih Tosyalı ve Ayhan 
Tosyalı, kurum müdürleri, iş adamları 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatay değişim ve gelişim süreci 
içerisinde
Geniş katılımla gerçekleştirilen 
“Hatay’ın Şampiyonları 2011” ödül 
töreninde ilk olarak konuşma kür-
süsüne gelen Adalet Bakanı Sadul-
lah Ergin, “Dünya birçok ekonomik 

ve sosyal çalkantıyla boğuşurken, 
Türkiye yatırımlarını yapabilen, eko-
nomisini büyütebilen, işsizlik oran-
larını azaltabilen dünya üzerindeki 
ender ülkelerden bir tanesi” dedi. 
Türkiye’nin gelişen ve değişen şart-
larıyla beraber Hatay’ın da değişim 
ve gelişim süreci içerisinde olduğunu 
ifade eden Bakan Ergin, Türkiye’nin 
genel performansı üzerinde bir per-
formans göstermesinden büyük 
mutluluk ve memnuniyet duyduğunu 
vurgulayarak, bunun devam etmesi 
için ülkedeki ve kentteki yatırım ikli-
minin korunması gerektiğini belirtti. 

2011 yılının gelir ve kurumlar vergisi rakamlarına göre; Hatay bölgesine sağladığı 
istihdam ve ülke ekonomisine büyük katkılarından dolayı Tosçelik Profil ve Sac 
Endüstrisi A.Ş. ve Tosyalı Demir-Çelik ödüllendirildi. 

Ergin, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada önemli bir huzur ve 
istikrar adası olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: “Dünya 
birçok ekonomik ve sosyal çalkantıyla boğuşurken, Türkiye 
bütün bunların dışında, yatırımlarını yapabilen, ekonomisini 
büyütebilen, işsizlik oranlarını azaltabilen dünya üzerindeki 
ender ülkelerden bir tanesi. Bu trendin devam edebilmesi için 
siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarın korunması önemli. İstikrarı 
muhafaza edecek işlerin yanında durarak ve sosyal dokumu-
zu güçlendirecek adımlar atarak, yan yana yürümemiz gerekir. 
İş adamları ve yatırımcılar, şu an ki yatırım iklimi devam eder-
ken, yeni projelerle şartlarını zorlamalı, yeni istihdam ve üretim 
alanları için kapasitelerini artırmalıdır. Bu süreçte karşılaşılacak 
herhangi bir zorlukta, firma, şirket, müteşebbis ayırt etmeden, 
işlerini rahatlatmak için herkes elinden gelen gayreti göstere-
cektir.” 

Son 10 yılın en düşük işsizlik oranlarının yakalandığına dikkati 
çeken Ergin, “Halen yüzde 9’larda seyreden bir işsizliğimiz var. 
Bunu daha aşağılara çekmek ve artan nüfusumuza yeni iş sa-
haları, üretim alanları oluşturmak zorundayız. Bunu yapabilmek 
için medyası, bürokrasisi, ihracatçısı, iş adamıyla herkese büyük 
görev düşüyor” diye konuştu.

İhracatçıya ve istihdam sağlayana
kolaylık gösterilmeli
Hatay’da yeni yatırım ve yatırımcıların devreye girebilmesi için 
bürokrasinin ve yöneticilerin zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı ol-
ması gerektiğine değinen Ergin, ihracatçıya ve istihdam sağla-
yacak kişiye kolaylık gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ise tarım, ticaret ve 
turizm sektörleri açısından önemli olan kentin, yatırımcılar için 
cazibe merkezi olduğuna işaret ederek, demir-çelik üretimi açı-
sından çok önemli bir kapasiteye sahip olan Hatay’ın, her geçen 
gün daha da geliştiğini ve kentteki 11 firmanın Türkiye’nin ilk 
500 firması arasında yer aldığını söyledi.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Harun Dumlu da kentte geçen yıl 2 
milyar 978 milyon 201 bin liralık vergi tahsilâtı yapıldığını anım-
satarak, bu tahsilât ile Hatay’ın Türkiye’de 8. sırada yer buldu-
ğunu ifade etti. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, 2011 yılının 
vergi tahsilâtının yüzde 68’lik artış gösterdiğini anlatan Dumlu, 
bunun Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi. 
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 

Bölgedeki yatırımları, istihdamı ve ekonomiye katkılarıyla gu-
rur kaynağımız olan Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. adına 
ödülü Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Tosyalı’ya 
Hatay Valisi Celalattin Lekesiz takdim ederken, Tosyalı Demir-
Çelik adına ise, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan 
Tosyalı’ya sunulan iki ödülümüz, AK Parti Hatay Milletvekilleri 
Mehmet Öntürk ve Hacı Bayram Türkoğlu tarafından verildi. 

Hatay vergi rekortmenleri 
ödüllendirildi

Adalet Bakanı ve Hatay Valisi’nin katıldığı törende, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı gecede
birçok ödül alırken, sevinçlerini diğer sanayici dostlarıyla paylaştılar.
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Demir-çelik sektöründe bugüne 
kadar yaptığı yatırımlarla büyük 
başarılara imza atan Tosyalı 

Holding, sosyal sorumluluk projelerini 
hız kesmeden sürdürüyor. Osmaniye 
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, Tosya-
lı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi’nden sonra Osmaniye’de yeni 
bir yatırıma daha imza atıyor.

Osmaniye’de inşa edilecek “Tosyalı 
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu” te-
meli Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kı-
lıç, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, 
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa 
Elitaş, AK Parti Osmaniye Milletve-
killeri Durdu Mehmet Kastal ve Suat 
Ünal ile Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılı-
mıyla 24 Nisan 2012 günü atıldı.

Temeli atılan Tosyalı Çok Amaçlı Ka-
palı Spor Salonu’nun yapım protokolü 
14 Kasım 2011 tarihinde imzalan-
mıştı. Geleceğimizin teminatı gençle-
rimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine 
destek olmayı amaçlayan ve yapımı 
tamamlandıktan sonra Osmaniye 
Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’ne bağışlanacak “Tosyalı 
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu”, Os-
maniye ilinin çok önemli bir ihtiyacını 
karşılayacak ve aynı zamanda ulusal 
ve uluslararası müsabakaların yapıl-
masına da olanak sağlayacak.

‘Sosyal sorumluluk projelerine 
büyük önem veriyoruz’
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, temel atma töre-
ninde yaptığı konuşmada, “Tosyalı 
Ailesi için sanayicilik sadece üretim 
– istihdam – ihracat ve vergiden iba-
ret değildir. Bizler Tosyalı Ailesi ola-
rak yatırım yaptığımız her bölgede 
sosyal sorumluluk projelerine de 
çok büyük önem veriyoruz. Osmani-
ye’deki tesislerimizin açılış törenini 
onurlandıran Sn. Başbakanımız ko-
nuşmasında Sn. Valimizin önerisiyle 
Osmaniyemiz’in bir Sosyal Bilimler 

“Tosyalı Çok Amaçlı Kapalı 
Spor Salonu”

Osmaniye’ye bir yeni proje daha:

Sosyal Sorumluluk

Tosyalı Holding tarafından Osmaniye’de inşa edilen Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi, 
Tosyalı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nden sonra yeni yapılacak olan 

‘Tosyalı Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nun temeli atıldı

Lisesi’yle bir de Kapalı Spor Salonu 
ihtiyacından bahsettiğinde bizler 
bunu görev kabul ettik ve derhal her 
ikisi için de birer özel proje hazırlat-
tık. Sosyal Bilimler Lisesi’ni geçtiği-
miz yıl bitirip Milli Eğitim Bakanlığı’na 
teslim ettik. Bu arada Sayın Valimiz, 
engelli vatandaşlarımız için de bir 
okul ihtiyacı olduğundan bahsetti. 
Hiç tereddüt etmeden kabul edip, 
onu da tamamladık. İnşaallah Mayıs 
ayında Engelliler Haftası’nda Tosyalı 
Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi adıyla Valiliğimize teslim 
edeceğiz” diye konuştu. 

‘Özel bir proje olarak tasarlandı’
Hayırsever İşadamı Fuat Tosyalı, ko-
nuşmasının devamında, “Bugünkü 
buluşmamıza esas olan Tosyalı Çok 
Amaçlı Kapalı Spor Salonu özel bir 
proje olarak tasarlandı. 18 ayda ta-
mamlayacağımız bu spor kompleksi 7 
bin 100 metrekare üzerinde inşa edi-
lecek, binamızın oturma alanı 3 bin 
500 metrekare olacaktır. Komplek-
simiz Basketbol, Hentbol, Voleybol 
müsabakalarının yapılmasına olanak 
tanıyacak, 2 bin koltuklu seyirci ka-
pasiteli ve 4 adet çok amaçlı çalışma 
salonuna da sahip olacaktır. Tesiste 
sporcu – hakem soyunma odaları, 
doktor odası ve doping kontrol mer-
kezi ile VIP fuaye ve fitness solonu 
da olacak, aynı zamanda 4 adet yayın 
odası ile basın odaları da bulunacak-
tır. Kompleksin yaklaşık keşif bedeli 
7 milyon 800 bin TL’dir” açıklamasın-
da bulundu.

Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı, Ayhan Tosyalı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı samimi bir ortamda 
karşıladılar.
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Haber

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Genel 
Kurulu, 28 Nisan Cumar-

tesi günü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve kabinenin önemli Ba-
kanlarının yanı sıra, Türkiye’nin 35 
şubesinden gelen, 5 bin 300’den faz-
la üye, 250’ye yakın yabancı iş ada-
mı ve bürokratın katılımları ile Tosyalı 
Holding Ana Sponsorluğu’nda coşku-
lu bir şekilde gerçekleştirildi.

Başbakan’ın MÜSİAD’a ve MÜSİAD’lı 
iş adamlarına bakışını ve beklen-
tilerini çok net bir şekilde ortaya 
koyduğu genel kurul toplantısında, 
kabinenin önemli bakanları ve Türki-
ye’deki önemli iş adamları birbirlerini 
tanıma ve sohbet etme imkanı buldu. 
Toplantıda yeni Başkanın seçilmesi-
nin yanı sıra Tosyalı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın 

MÜSİAD Genel Kurulu,
Başbakan’ın katılımıyla, İstanbul / Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi

MÜSİAD Genel Merkezi Yönetim Ku-
rulu Üyeliği’ne seçilmiş olması da Ha-
tay bölgesi ve şubesi açısından son 
derece sevindirici bir konu oldu.

İstanbul / Haliç Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen Genel Kurul’a, Hatay 
Şubesi’nden kalabalık bir üye toplu-
luğuyla katılım sağlandı. Toplantıda 
yer alan Hatay Bölgesi’nin önemli ve 
başarılı iş adamları, MÜSİAD Hatay 
Şubesi üyeleriydi.

Türk Kızılay’ından Tosyalı 
Holding’e teşekkür ziyareti
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de birçok kurumda 
olduğu gibi Kızılay’da yaşanan değişimin olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çekti.

Kızılay Adana Bölge Başkanı Ra-
mazan Saygılı Tosyalı Holding’i 
ziyaret ederek Yönetim Kuru-

lu Başkanı Fuat Tosyalı ile görüştü. 
Kızılay’ın son yıllarda yaşanan her 
olumsuzlukta soğukkanlı ve planlı 
çabalarının başarı getirdiğine dikkat 
çeken Tosyalı, “Kurumsal olarak da 
bireysel olarak da Kızılay’ın yanında 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Kızılay Adana Bölge Başkanı Rama-
zan Saygılı’nın teşekkür ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Fuat Tosyalı, sosyal sorumluluk pro-

jelerinde Kızılay’la kol kola yürümek-
ten mutluluk duyduklarını söyledi. 
Kızılay Adana Bölge Başkanı Ra-
mazan Saygılı,  Türk Kızılay’ına kan 
bağışında bölge olarak elde ettikleri 
başarıda büyük işletmelerin önem-
li rolü olduğunu belirterek, “Tosyalı 
Holding, çalışanlarından yöneticile-
rine kan bağışına sağladığı destekle 
örnek oldu. Demir-çelik sektörü çalı-
şanlarının ne kadar zor bir sektörde 
görev yaptıklarının bilincindeyiz. O 
yüzden bu sektördeki bağışlar bi-
zim için iki kat anlamlı oldu. Tosyalı 

Holding gibi kurumsal firmalarımızın 
desteğiyle kan bağışında derece al-
dık. Sayın Fuat Tosyalı’nın şahsına 
Tosyalı Holding ailesi fertlerine te-
şekkür ediyoruz” dedi. 

Tosyalı Holding’in yatırımlarıyla ülke 
ekonomisini büyüttüğünü, bölge is-
tihdamına önemli katkı sağladığını 
ve sosyal sorumluluk projeleriyle de 
insanlığa hizmet verdiğini belirten 
Saygılı, Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya ziyare-
tin anısına hediye sundu. 
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Haber

Tosçelik İskenderun ERW Boru 
Fabrikası, pazar gününü, insanın 
içini ısıtan güneşini fırsat bilerek 

gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyo-
nu oldukça renkli geçirdi. 

İskenderun Safir Tesisi’nde düzenle-
nen kahvaltı yoğun mesai saatlerinde 
bir arada olup, keyifle sohbet fırsatı 
bulamayan arkadaşlarımız için güzel 
bir ortam oluşturdu. Çalışanlarımız 
eşleri ve çocuklarıyla ailecek katılım 
gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan kah-
valtı ikramının ardından minikler için 
düzenlenen etkinlikler ortamı coştur-
du. Minikler ellerini ve yüzlerini boya-
dıktan sonra değişik yarışmalarla he-
yecan yaşadılar. Palyaço arkadaşların 
dağıttıkları çeşitli oyuncaklarla sevin-
dirilen yumurcakların keyfi yüzlerin-
den okunuyordu. Ebeveynler için ise 
ortam hoş sohbetliydi. Gülümseyen 
yüzler, ailecek içilen çayların damak-
larda bıraktığı leziz dostluk anıların-
dan bir tanesine tanıklık etmekteydi. 
Fabrika Müdürü Ozan Karadağ’ ın ev 
sahipliğini yaptığı organizasyon iyi 
dilek ve temennilerle ve tekrar buluş-
mak üzere son buldu. 

Soğuk kış günlerini geride 
bıraktığımız şu günlerde 
Tosçelik olarak pazar 
gününün insanın içini 
ısıtan güneşini fırsat 
bilerek gerçekleştirdiğimiz 
organizasyon oldukça renkli 
geçti. Formen ve üstü 
personelimizin davetli olduğu 
kahvaltıya ilgi büyüktü.

Tosçelik çalışanlarıyla 
birlikte

1

2

3
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Haber

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Genel 
Kurulu, 28 Nisan Cumar-

tesi günü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve kabinenin önemli Ba-
kanlarının yanı sıra, Türkiye’nin 35 
şubesinden gelen, 5 bin 300’den faz-
la üye, 250’ye yakın yabancı iş ada-
mı ve bürokratın katılımları ile Tosyalı 
Holding Ana Sponsorluğu’nda coşku-
lu bir şekilde gerçekleştirildi.

Başbakan’ın MÜSİAD’a ve MÜSİAD’lı 
iş adamlarına bakışını ve beklen-
tilerini çok net bir şekilde ortaya 
koyduğu genel kurul toplantısında, 
kabinenin önemli bakanları ve Türki-
ye’deki önemli iş adamları birbirlerini 
tanıma ve sohbet etme imkanı buldu. 
Toplantıda yeni Başkanın seçilmesi-
nin yanı sıra Tosyalı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın 

MÜSİAD Genel Kurulu,
Başbakan’ın katılımıyla, İstanbul / Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi

MÜSİAD Genel Merkezi Yönetim Ku-
rulu Üyeliği’ne seçilmiş olması da Ha-
tay bölgesi ve şubesi açısından son 
derece sevindirici bir konu oldu.

İstanbul / Haliç Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen Genel Kurul’a, Hatay 
Şubesi’nden kalabalık bir üye toplu-
luğuyla katılım sağlandı. Toplantıda 
yer alan Hatay Bölgesi’nin önemli ve 
başarılı iş adamları, MÜSİAD Hatay 
Şubesi üyeleriydi.

Türk Kızılay’ından Tosyalı 
Holding’e teşekkür ziyareti
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de birçok kurumda 
olduğu gibi Kızılay’da yaşanan değişimin olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çekti.

Kızılay Adana Bölge Başkanı Ra-
mazan Saygılı Tosyalı Holding’i 
ziyaret ederek Yönetim Kuru-

lu Başkanı Fuat Tosyalı ile görüştü. 
Kızılay’ın son yıllarda yaşanan her 
olumsuzlukta soğukkanlı ve planlı 
çabalarının başarı getirdiğine dikkat 
çeken Tosyalı, “Kurumsal olarak da 
bireysel olarak da Kızılay’ın yanında 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Kızılay Adana Bölge Başkanı Rama-
zan Saygılı’nın teşekkür ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Fuat Tosyalı, sosyal sorumluluk pro-

jelerinde Kızılay’la kol kola yürümek-
ten mutluluk duyduklarını söyledi. 
Kızılay Adana Bölge Başkanı Ra-
mazan Saygılı,  Türk Kızılay’ına kan 
bağışında bölge olarak elde ettikleri 
başarıda büyük işletmelerin önem-
li rolü olduğunu belirterek, “Tosyalı 
Holding, çalışanlarından yöneticile-
rine kan bağışına sağladığı destekle 
örnek oldu. Demir-çelik sektörü çalı-
şanlarının ne kadar zor bir sektörde 
görev yaptıklarının bilincindeyiz. O 
yüzden bu sektördeki bağışlar bi-
zim için iki kat anlamlı oldu. Tosyalı 

Holding gibi kurumsal firmalarımızın 
desteğiyle kan bağışında derece al-
dık. Sayın Fuat Tosyalı’nın şahsına 
Tosyalı Holding ailesi fertlerine te-
şekkür ediyoruz” dedi. 

Tosyalı Holding’in yatırımlarıyla ülke 
ekonomisini büyüttüğünü, bölge is-
tihdamına önemli katkı sağladığını 
ve sosyal sorumluluk projeleriyle de 
insanlığa hizmet verdiğini belirten 
Saygılı, Tosyalı Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya ziyare-
tin anısına hediye sundu. 
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İşte istihdamın lokomotifleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
her yıl olduğu gibi bu yılda en 
fazla prim ödeyen firmaları 

onurlandırdı. Her yıl gerçekleştirilen 
ödül töreninde bu yılda Tosyalı Hol-
ding yine farkını konuşturdu. Ülke 
ekonomisine sağladığı katma değer 
ve bölge insanına oluşturduğu istih-
damla göz dolduran Tosyalı Holding 
kadın ve özürlü istihdamı ile en fazla 
prim ödeyen kurum olarak adını zir-
veye yazdırdı.

Antakya Şehir Kulübü’nde düzenle-
nen törenin açılış konuşmasını yapan 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Mü-
dürü Zülfü Camkurt, bu tür organizas-
yonlarla amaçlarının diğer işverenleri 
ve işletmeleri teşvik etmek, görevini 
yerine getirenleri de ödüllendirmek 
olduğunu söyledi. Camkurt, yaptıkları 
değerlendirmede il ölçeğinde kuru-
ma en fazla prim veren firmalara te-

şekkür ederek başarılı çalışmalarının 
devamını diledi. Törene katılan Hatay 
Valisi Celalettin Lekesiz ise, konuş-
masının başında kurumları ilimize ve 
ülkemize yaptıkları katkılardan dolayı 
tebrik etti. Hatay’ın hızla gelişen ve 
büyüyen bir bölge olduğuna dikka-
ti çeken Vali Lekesiz, “Bu büyümeyi 
sağlayan bizim başarılı iş adamları-
mız ve firmalarımızdır. Her geçen gün 
hızla değişen ve bu değişimle kabu-
ğunu kıran Hatay, Türkiyemiz için son 

derece önem teşkil etmektedir. Hiç-
bir fedakârlıktan kaçınmayan, ülkesi-
ne ve bölgesine bağlı olan, dünyada 
kriz varken, bölgemizde yaptıkları 
başarılı çalışmalarla göz dolduran fir-
malarımızla ne kadar övünsek azdır. 
Devlet olarak onların önünü açmak 
ve daha iyi noktalara gelmeleri için 
elimizden gelen tüm imkân ve gay-
retleri sergileyeceğiz” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından ödül 
törenine geçildi. En fazla prim öde-
yen, istihdam sağlayan, özürlü ve 
kadın istihdamı oluşturan firmaların 
başında Tosçelik Profil ve Sac En-
düstrisi A.Ş ile Tosyalı Demir Çelik yer 
aldı. Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi 
A.Ş ile Tosyalı Demir Çelik adına ödül-
leri Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı Hatay Valisi Ce-
lalettin Lekesiz, MKÜ Rektörü Hüsnü 
Salih Güder ve SGK İl Müdürü Zülfü 
Camkurt’un elinden aldı.

Haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hatay İl Müdürlüğü, Hatay genelinde kuruma en fazla 
prim ödemesi yapan ve istihdam sağlayan işletmelere ödül yağdırdı. Hatay’da en fazla 
prim ödeyen, istihdam sağlayan, özürlü ve kadın istihdamı oluşturan firmaların başında 
gelen Tosyalı Holding 3 ödüle layık görüldü. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı’ya ödülleri Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder 
ve SGK İl Müdürü Zülfü Camkurt takdim etti.

TOSYALI
S‹ZE ÇEL‹KTEN DAHA FAZLASINI SUNUYORUZ

www.tosyaliholding.com.tr

Tosyal› e¤itim
uygulama okulu
ve ifl e¤itim
merkezi aç›ld›

14

SGK ödülleri

tosçelik’te
isg haftas›
etkinlikleri

11
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Y›l: 1 / Say›: 3

Tosyal› Holding iç iletiflim yay›n›d›r

TOSYALI Holding 
sponsorluğunda düzenlenen 

MÜSİAD Genel Kuruluna 
5 bin 300’ü 

aşkın üye katıldı.
“Yabancı iş dünyasının da 250 temsilciyle 

katıldığı genel kurulda Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.”

TOSYALI HOLDİNG’e 3 ödül...
En fazla prim ödeyen,
En fazla istihdam yaratan,
Özürlü ve kadın istihdamı oluşturan
firmaların başında gelen Tosyalı Holding, 
Hatay’a ve ülkemize yaptığı katkıyla adını 
zirveye yazdırdı.
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Haber

Hacı Pervin Tosyalı, ‘Yılın Annesi’ seçildi

Hacı Pervin Tosyalı hayatının 
en anlamlı günlerinden birini 
yaşadı. Kentimizde eğitime 

katkı, maddi durumları yerinde olma-
yan insanlarımıza yardım, öğrencilere 
burs gibi yaptığı başarılı çalışmalarla 
adından sıkça söz ettiren Okyanus 
Eğitim Gönüllüleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Hacı Pervin 
Tosyalı’yı onure ederek Yılın Annesi 
Ödülüne layık gördü. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği tara-
fından İssos Otel’de Anneler Günü 
dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Et-
kinliğe İskenderun Kaymakamı Ali 
İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Tosyalı 
ailesinin büyüğü Hacı Pervin Tosyalı, 

aile bireyleri ve derneğin üyeleri ka-
tıldı. Birlik, beraberlik, dayanışma ve 
kaynaşmanın en güzel örneğinin ser-
gilendiği etkinlikte özel bir kanalda 
sunuculuk yapan Reha Yeprem oku-
nan şiirler salonda bulunan davetlile-
ri oldukça duygulandırdı. Dinimiz ile 
ilgili konularda gezdiği ve gördüğü 
yerlerdeki anları sinevizyon eşliğin-
de konuklarla paylaşan Yeprem, duy-
gu yüklü anlatımlarıyla davetlilerin 
gönlünü fethetti. Daha sonra ödül 
törenine geçildi. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği ta-
rafından Yılın Annesi seçilen Hacı 
Pervin Tosyalı ’ya plaketini İskende-
run Kaymakamı Ali İhsan Su’nun eşi 
Zeliha Su takdim etti. Burada duygu 
ve düşüncelerini dile getiren Hacı 
Pervin Tosyalı, kendisini bu unvana 
layık gören dernek yöneticilerine 
teşekkür etti. Yılın Annesi seçilmiş 
olmanın gururunu yaşadığını kayde-
den Hacı Pervin Tosyalı, Peygamber 
efendimizin de buyurduğu gibi “Cen-
net anaların ayaklarının altındadır”, 

çocuklarımızın doğumu ile başlayıp 
hayatımızın sonuna kadar devam 
ettirdiğimiz annelik vazifemizin ve 
sonsuz sevgimizin kutsallığı tartı-
şılamaz. Ancak anne olarak yalnız 
kendi çocuklarımıza değil, sevgi ve 
şefkate ihtiyacı olan her çocuğa ilgi 
göstermeyi ihmal etmemeliyiz. Ço-
cuklarımıza sahip çıkarak geleceği-
mize de sahip çıkmış oluruz. İyi bir 
nesil yetiştirebilmek için büyük bir 
sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluk 
bilinciyle her alanda üstümüze dü-
şeni yapmalıyız. Bu vesile ile bir kez 
daha Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 
bana bu gururu yaşattıkları ve du-
yarlı yaklaşımları için teşekkür edi-
yorum. Hepinizi sevgi ile kucaklıyor, 
tüm annelerin anneler gününü kut-
luyorum. Ben kendi çocuklarıma da 
bana bu duyguyu yaşattıkları için 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Su’nun eşi Zeliha Su ise, 
salonda bulunan tüm davetliler adı-
na Hacı Pervin Tosyalı’ya çiçek verip, 
elini öperek Anneler gününü kutladı. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Tosyalı ailesinin büyüğü Hacı Pervin Tosyalı’yı 
‘Yılın Annesi’ seçti.

Tosçelik Osmaniye Tesisleri’nde 
2. İSG Haftası Etkinlikleri düzenlendi

Gelişen teknoloji ve değişen 
çalışma koşulları iş sağlığı ve 
güvenliği konusuna verilen 

önemi her geçen gün artırıyor. Daha 
sağlıklı ve daha güvenli işyeri orta-
mı, daha verimli bir çalışmanın da 
ön koşulu. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği, top-
lumsal kalkınmanın belirleyici unsur-
ları arasında yer alıyor. Türkiye’de de 
iş sağlığı ve güvenliği alanında çok 
ciddi tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 
duyuluyor. Bu kapsamda, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca  
her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasın-
da, iş sağlığı ve güvenliği konularını 
tartışmak ve çözüm yolları bulmak 
amacıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası” düzenleniyor.

“Sağlığa verilen değer kendine 
verdiğin değerdir’’
Tosyalı Holding’de bu kapsamda Tos-
çelik Osmaniye Tesisi’nde bazı etkin-

likler gerçekleştirdi. Tesisin dört bir 
yanına İş Güvenliği haftasını hatır-
latan afişler asıldı. 4 Mayıs tarihin-
de 26.sı Şanlıurfa’da düzenlenen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlik-
lerine Yardımcı İşletmeler Müdürü ve 
İSG Kurul Sekreteri Kasım Erdoğan 
Başkanlığı’nda 16 Tosyalı Holding ça-
lışanı katılım sağladı. 

4-9 Mayıs tarihlerinde Kızılay ta-
rafından düzenlenen “Gönüllü Kan 
Bağışçısı Kampanyasında” perso-
nellerimizin destekleriyle kan bağışı 
yaptık. 8-10 Mayıs tarihlerinde Sos-
yal Tesisler Konferans Salonu’nda 
sunumlar, konuşmalar, çekiliş töreni 
ve plaket töreni gerçekleştik. Etkin-
likler, çeşitli departmanlarda çalışan 
personel, şef ve idarecilerimiz yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen 
etkinlikte Kızılay Adana Şubesi’nden 
Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Zeliha 
Ertunç, kan bağışının önemi hakkın-
da konuştu. Ertunç’un konuşması-
nın ardından ODTÜ İnşaat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat 
Gündüz’ün Elmeri adlı sunumu ile de-
vam edildi.

10 Mayıs’taki etkinliklerimiz Yardım-
cı İşletmeler Müdürümüz ve İSG Ku-

rul Sekreteri Kasım Erdoğan’ın açılış 
konuşması ve 2011 yılında yapılan 
iyileştirme faaliyetleri sunumu ile 
başladı. Konuşmasında ‘iş sağlığı ve 
güvenliği’nin çok önemli olduğunu ve 
Osmaniye tesisimizde yapılan İSG iyi-
leştirme faaliyetleri, iş kazalarının ista-
tistikleri, HGT sonuçlarının değerlen-
dirmesi ve iş kazalarının önlenmesinde 
alınması gereken önlemleri anlattı.

Fabrika genelinde ‘İş sağlığı ve gü-
venliği’ iyileştirme sunumları yapıl-
dı. Çelikhane Müdürlüğü’nden Murat 
Balıkçı, Haddehane Müdürlüğü’nden 
Mehmet Erdoğan, Spiral Boru Fab. 
Mazlum Kazakçı, Yardımcı Tesislerden 
Bülent Mutlu, Lojistik Şefliği’nden 
Cem Aktaş ve Mali İdari İşlerden 
Burak Türker’in kendi bölümlerinde 
yapılan iyileştirme ve bilgilendirme 
sunumları vardı.

Bölümlerde bulunan “Kazaya Ramak 
Kaldı Formu” dolduranlar arasında 
yapılan çekilişle 30 kişiye, tesis ge-
nelinde mavi yaka İSG temsilcilerin-
den 5 kişiye hediye çeki verildi. Her 
bölümden 2011 yılında iş güvenliği 
konusunda örnek olan 7 personele 
“Örnek İSG personeli plaketi” ve he-
diye çeki verildi.

Program İcra Kurulu Üyesi Ahmet 
Taşkın’ın kapanış konuşması ile son 
buldu. Taşkın, konuşmasında ‘İş Sağ-
lığı ve Güvenliği’ne vurgu yaparak 
çok yeni bir tesis olduğumuzu ve çok 
kısa sürede çok büyük işler başardı-
ğımızı, bu başarının devam edeceğini 
söyledi. Taşkın: “Hedefimiz sıfır iş ka-
zası. İş sağlığı ve güvenliği etkinlikle-
ri bizler için çok faydalı” dedi. Ahmet 
Taşkın, 1 Mayısta uygulanmaya baş-
lanan sarı kartın şirketimize getirece-
ği faydalar hakkında bilgi verdi.
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Hacı Pervin Tosyalı:
“Cennet anaların ayakları altındadır. Çocuk-
larımızın doğumu ile başlayıp hayatımızın 
sonuna kadar devam ettirdiğimiz annelik 
vazifemizin ve sonsuz sevgimizin kutsallığı 
tartışılamaz. Ancak anne olarak yalnız kendi 
çocuklarımıza değil, sevgi ve şefkate ihtiyacı 
olan her çocuğa ilgi göstermeyi ihmal etme-
meliyiz. Çocuklarımıza sahip çıkarak gele-
ceğimize de sahip çıkmış oluruz. İyi bir nesil 
yetiştirebilmek için büyük bir sorumluluk ta-
şıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her alanda 
üstümüze düşeni yapmalıyız. Bu vesile ile bir 
kez daha Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği’ne bana bu gu-
ruru yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Hepi-
nizi sevgi ile kucaklıyor, tüm annelerin anneler 
gününü kutluyorum. Ben kendi çocuklarıma 
da bana bu duyguyu yaşattıkları için ayrıca 
teşekkür ediyorum.”
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Ankara’da Hatay Günleri

Hatay Birlik Vakfı tarafından 30 Mayıs - 3 Haziran 
2012 tarihleri arasında düzenlenen “2. Başkentte 
Hatay Günleri” törenlerle başladı ve amacına ulaştı.

Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 
gerçekleştirilen açılış töreni-
ne Ankaralı vatandaşlarımızın 

ilgisi oldukça yoğundu. Açılışa TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, Hatay milletvekilleri, 
bürokratlar, işadamları, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, açılışta 
yaptığı konuşmada, güzel Ankara’da 
güzel bir gün yaşadığımızı söyledi ve 
“Yozgat ve Hatay kardeş şehirlerdir. 
Hatay’ın tarihini kültürünü kardeşliği-
ni başkente taşıdınız teşekkür ederiz” 
dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’de 
konuşmasında Türkiye’nin kabuk de-
ğiştirdiğini, zenginleştiğini söyledi, 
Hatay’ın da şartlarını zorlayarak na-
dide yerini aldığını ifade etti. Bakan 
Ergin, konuşmasında Amanoslarda 
açılacak tünel ile Hassa ve diğer böl-
gelerin liman ile buluşacağını yinele-
di. Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, 
Hatay’ın tüm güzelliklerini başkente 
taşıdığını belirtirken, Antakya Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ta, 
ilimizin tarihi, kültürel medeniyet 
birikimine dikkat çekti. İskenderun 
Belediye Başkanı Yusuf Civelek ise 
İskenderun’un stratejik bir kent ol-

duğunu söyledi ve tüm işadamlarını 
yatırım yapmaya davet etti. 

Açılışın ardından 73 metrelik künefe 
yapıldı ve Ankaralılara ikram edildi. 
Hatay günleri kapsamında kurulan 
stantlarda Hatay değerlerimizin su-
numunun yanı sıra Antakya Beledi-
yesi Mehteran Ekibi gösterisi, Şenköy 
ve İskenderun Halk Oyunları Ekibinin 
gösterisi, Aba Güreşi, Defne ve Apol-
lon aracının şehir turu da gerçekleşti. 
Kırıkhan Davul-Zurna şov ile renkli 
görüntüler ise keyifle izlendi. 

Biz de Tosçelik olarak büyük öl-
çekli bir stantla yerimizi aldığımız 
Ankara’da Hatay Günleri etkinliğinde,  
Hatay’ın en yoğun ilgi gören firması 
olarak birçok değerli konuk ağırladık. 

Sohbetler ettik, keyifli ikramlarda bu-
lunduk. Fuarın dayanışması, Hatay’ın 
birlikteliği ve renkli simaları yine Tos-
çelik’ de buluştu, kaynaştı. 

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği 
Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Hi-
podrom alanında süren etkinliklerde 
Hataylı sanatçılar da vardı. Pop müzik-
te Eylem Yıldız, Melis Kar ve Haydar 
Yılmaz, Türk Halk Müziği sanatçıları 
Mehmet Seske, Nebih Nafile, Semir 
Yalçın, Asım Kuzuluk ve Hüseyin Ka-
yıkçı, Türk Sanat Müziği sanatçısı Fuat 
Büyükaşık seslendirdikleri birbirinden 
güzel eserlerle, etkinliğe katılan bin-
lerce vatandaşa hoşça vakit geçirtti-
ler. Hatay Şarkı-Türküleri ve Belgesel 
gösterimi kültürümüzün tanıtımına 
oldukça büyük katkıda bulundu.

Gruplar halinde icra edilen İlkyar-
dım eğitimleri yaklaşık 80 kişi-
lik son gurupla tamamlandı. 

Haziran ayının son haftası yapılan 
eğitim Tosçelik Galvaniz Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Dr. Sadık 
Doğan’ın eğitmenliğini yaptığı ve Ha-
tay İl Sağlık Müdürlüğü koordinesin-
de düzenlenen eğitime her üniteden 
çalışanlarımız katıldılar.  

Temel ilk yardım kuralları, Acil müda-
hale de yöntemler,  Acil durumlarda 
psikolojik etkenlere kadar detaylı 
işlenen konular, büyük işletmelerde 
olabilecek kazalara karşı çalışanların 
bilincini geliştirmek, çalışanları daima 
hazır tutmak, ilk müdahalenin önemi-
ni kavramak adına çok yardımcı oldu. 

Planlı Eğitimlerimiz Devam ediyor

Tosçelik Osmaniye Yassı Yapısal 
Çelik Tesisleri’nde bulunan Spi-
ral Kaynaklı Çelik Boru Fabrikası 

3048 mm çapında ve 17,8 mm kalın-

Spiral’in dev üretimi!

lığında devasa ölçülerde boru üretme-
nin gururunu ve mutluluğunu bütün 
Tosçelik çalışanlarıyla paylaştı. Spiral 
Kaynaklı Çelik Boru Fabrikaları Genel 

Direktörü Melih Erenel, bu büyüklükte 
boru imal etmenin oldukça zor bir iş 
olduğunu, uygun personel ve araçların 
koordinasyonla çalışması gerektiğini 
belirtirken, üretim sırasında kaliteden 
ödün verilmemesi için teknik nokta-
larda çok daha fazla dikkat edildiğinin 
altını çizdi. Bu tarz boruların kullanım 
alanlarının kaplamalarına, boyutlarına 
göre değişkenlik gösterdiğini belirten 
Erenel, Türkiye’nin Spiral borudaki gu-
ruru olduklarını, çok iyi bir ekiple çalış-
tıklarını, önümüzdeki yılların kendileri 
için çok önemli gelişmelere gebe olaca-
ğını da sözlerine ekledi. Osmaniye’de 
360 bin m2 alan üzerine kurulan Spiral 
Kaynaklı Boru Fabrikaları’nın ulusal 
basın tarafından da takdir toplaması, 
dünya çapında ihaleler kazanması son 
zamanlarda dikkatleri üstünde topla-
masına neden oldu.
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Hacı Pervin Tosyalı, ‘Yılın Annesi’ seçildi

Hacı Pervin Tosyalı hayatının 
en anlamlı günlerinden birini 
yaşadı. Kentimizde eğitime 

katkı, maddi durumları yerinde olma-
yan insanlarımıza yardım, öğrencilere 
burs gibi yaptığı başarılı çalışmalarla 
adından sıkça söz ettiren Okyanus 
Eğitim Gönüllüleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Hacı Pervin 
Tosyalı’yı onure ederek Yılın Annesi 
Ödülüne layık gördü. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği tara-
fından İssos Otel’de Anneler Günü 
dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Et-
kinliğe İskenderun Kaymakamı Ali 
İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Tosyalı 
ailesinin büyüğü Hacı Pervin Tosyalı, 

aile bireyleri ve derneğin üyeleri ka-
tıldı. Birlik, beraberlik, dayanışma ve 
kaynaşmanın en güzel örneğinin ser-
gilendiği etkinlikte özel bir kanalda 
sunuculuk yapan Reha Yeprem oku-
nan şiirler salonda bulunan davetlile-
ri oldukça duygulandırdı. Dinimiz ile 
ilgili konularda gezdiği ve gördüğü 
yerlerdeki anları sinevizyon eşliğin-
de konuklarla paylaşan Yeprem, duy-
gu yüklü anlatımlarıyla davetlilerin 
gönlünü fethetti. Daha sonra ödül 
törenine geçildi. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği ta-
rafından Yılın Annesi seçilen Hacı 
Pervin Tosyalı ’ya plaketini İskende-
run Kaymakamı Ali İhsan Su’nun eşi 
Zeliha Su takdim etti. Burada duygu 
ve düşüncelerini dile getiren Hacı 
Pervin Tosyalı, kendisini bu unvana 
layık gören dernek yöneticilerine 
teşekkür etti. Yılın Annesi seçilmiş 
olmanın gururunu yaşadığını kayde-
den Hacı Pervin Tosyalı, Peygamber 
efendimizin de buyurduğu gibi “Cen-
net anaların ayaklarının altındadır”, 

çocuklarımızın doğumu ile başlayıp 
hayatımızın sonuna kadar devam 
ettirdiğimiz annelik vazifemizin ve 
sonsuz sevgimizin kutsallığı tartı-
şılamaz. Ancak anne olarak yalnız 
kendi çocuklarımıza değil, sevgi ve 
şefkate ihtiyacı olan her çocuğa ilgi 
göstermeyi ihmal etmemeliyiz. Ço-
cuklarımıza sahip çıkarak geleceği-
mize de sahip çıkmış oluruz. İyi bir 
nesil yetiştirebilmek için büyük bir 
sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluk 
bilinciyle her alanda üstümüze dü-
şeni yapmalıyız. Bu vesile ile bir kez 
daha Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 
bana bu gururu yaşattıkları ve du-
yarlı yaklaşımları için teşekkür edi-
yorum. Hepinizi sevgi ile kucaklıyor, 
tüm annelerin anneler gününü kut-
luyorum. Ben kendi çocuklarıma da 
bana bu duyguyu yaşattıkları için 
ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Su’nun eşi Zeliha Su ise, 
salonda bulunan tüm davetliler adı-
na Hacı Pervin Tosyalı’ya çiçek verip, 
elini öperek Anneler gününü kutladı. 

Okyanus Eğitim Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Tosyalı ailesinin büyüğü Hacı Pervin Tosyalı’yı 
‘Yılın Annesi’ seçti.

Tosçelik Osmaniye Tesisleri’nde 
2. İSG Haftası Etkinlikleri düzenlendi

Gelişen teknoloji ve değişen 
çalışma koşulları iş sağlığı ve 
güvenliği konusuna verilen 

önemi her geçen gün artırıyor. Daha 
sağlıklı ve daha güvenli işyeri orta-
mı, daha verimli bir çalışmanın da 
ön koşulu. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği, top-
lumsal kalkınmanın belirleyici unsur-
ları arasında yer alıyor. Türkiye’de de 
iş sağlığı ve güvenliği alanında çok 
ciddi tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 
duyuluyor. Bu kapsamda, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca  
her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasın-
da, iş sağlığı ve güvenliği konularını 
tartışmak ve çözüm yolları bulmak 
amacıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası” düzenleniyor.

“Sağlığa verilen değer kendine 
verdiğin değerdir’’
Tosyalı Holding’de bu kapsamda Tos-
çelik Osmaniye Tesisi’nde bazı etkin-

likler gerçekleştirdi. Tesisin dört bir 
yanına İş Güvenliği haftasını hatır-
latan afişler asıldı. 4 Mayıs tarihin-
de 26.sı Şanlıurfa’da düzenlenen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlik-
lerine Yardımcı İşletmeler Müdürü ve 
İSG Kurul Sekreteri Kasım Erdoğan 
Başkanlığı’nda 16 Tosyalı Holding ça-
lışanı katılım sağladı. 

4-9 Mayıs tarihlerinde Kızılay ta-
rafından düzenlenen “Gönüllü Kan 
Bağışçısı Kampanyasında” perso-
nellerimizin destekleriyle kan bağışı 
yaptık. 8-10 Mayıs tarihlerinde Sos-
yal Tesisler Konferans Salonu’nda 
sunumlar, konuşmalar, çekiliş töreni 
ve plaket töreni gerçekleştik. Etkin-
likler, çeşitli departmanlarda çalışan 
personel, şef ve idarecilerimiz yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen 
etkinlikte Kızılay Adana Şubesi’nden 
Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Zeliha 
Ertunç, kan bağışının önemi hakkın-
da konuştu. Ertunç’un konuşması-
nın ardından ODTÜ İnşaat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat 
Gündüz’ün Elmeri adlı sunumu ile de-
vam edildi.

10 Mayıs’taki etkinliklerimiz Yardım-
cı İşletmeler Müdürümüz ve İSG Ku-

rul Sekreteri Kasım Erdoğan’ın açılış 
konuşması ve 2011 yılında yapılan 
iyileştirme faaliyetleri sunumu ile 
başladı. Konuşmasında ‘iş sağlığı ve 
güvenliği’nin çok önemli olduğunu ve 
Osmaniye tesisimizde yapılan İSG iyi-
leştirme faaliyetleri, iş kazalarının ista-
tistikleri, HGT sonuçlarının değerlen-
dirmesi ve iş kazalarının önlenmesinde 
alınması gereken önlemleri anlattı.

Fabrika genelinde ‘İş sağlığı ve gü-
venliği’ iyileştirme sunumları yapıl-
dı. Çelikhane Müdürlüğü’nden Murat 
Balıkçı, Haddehane Müdürlüğü’nden 
Mehmet Erdoğan, Spiral Boru Fab. 
Mazlum Kazakçı, Yardımcı Tesislerden 
Bülent Mutlu, Lojistik Şefliği’nden 
Cem Aktaş ve Mali İdari İşlerden 
Burak Türker’in kendi bölümlerinde 
yapılan iyileştirme ve bilgilendirme 
sunumları vardı.

Bölümlerde bulunan “Kazaya Ramak 
Kaldı Formu” dolduranlar arasında 
yapılan çekilişle 30 kişiye, tesis ge-
nelinde mavi yaka İSG temsilcilerin-
den 5 kişiye hediye çeki verildi. Her 
bölümden 2011 yılında iş güvenliği 
konusunda örnek olan 7 personele 
“Örnek İSG personeli plaketi” ve he-
diye çeki verildi.

Program İcra Kurulu Üyesi Ahmet 
Taşkın’ın kapanış konuşması ile son 
buldu. Taşkın, konuşmasında ‘İş Sağ-
lığı ve Güvenliği’ne vurgu yaparak 
çok yeni bir tesis olduğumuzu ve çok 
kısa sürede çok büyük işler başardı-
ğımızı, bu başarının devam edeceğini 
söyledi. Taşkın: “Hedefimiz sıfır iş ka-
zası. İş sağlığı ve güvenliği etkinlikle-
ri bizler için çok faydalı” dedi. Ahmet 
Taşkın, 1 Mayısta uygulanmaya baş-
lanan sarı kartın şirketimize getirece-
ği faydalar hakkında bilgi verdi.
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Ankara’da Hatay Günleri

Hatay Birlik Vakfı tarafından 30 Mayıs - 3 Haziran 
2012 tarihleri arasında düzenlenen “2. Başkentte 
Hatay Günleri” törenlerle başladı ve amacına ulaştı.

Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 
gerçekleştirilen açılış töreni-
ne Ankaralı vatandaşlarımızın 

ilgisi oldukça yoğundu. Açılışa TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, Hatay milletvekilleri, 
bürokratlar, işadamları, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, açılışta 
yaptığı konuşmada, güzel Ankara’da 
güzel bir gün yaşadığımızı söyledi ve 
“Yozgat ve Hatay kardeş şehirlerdir. 
Hatay’ın tarihini kültürünü kardeşliği-
ni başkente taşıdınız teşekkür ederiz” 
dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’de 
konuşmasında Türkiye’nin kabuk de-
ğiştirdiğini, zenginleştiğini söyledi, 
Hatay’ın da şartlarını zorlayarak na-
dide yerini aldığını ifade etti. Bakan 
Ergin, konuşmasında Amanoslarda 
açılacak tünel ile Hassa ve diğer böl-
gelerin liman ile buluşacağını yinele-
di. Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, 
Hatay’ın tüm güzelliklerini başkente 
taşıdığını belirtirken, Antakya Bele-
diye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ta, 
ilimizin tarihi, kültürel medeniyet 
birikimine dikkat çekti. İskenderun 
Belediye Başkanı Yusuf Civelek ise 
İskenderun’un stratejik bir kent ol-

duğunu söyledi ve tüm işadamlarını 
yatırım yapmaya davet etti. 

Açılışın ardından 73 metrelik künefe 
yapıldı ve Ankaralılara ikram edildi. 
Hatay günleri kapsamında kurulan 
stantlarda Hatay değerlerimizin su-
numunun yanı sıra Antakya Beledi-
yesi Mehteran Ekibi gösterisi, Şenköy 
ve İskenderun Halk Oyunları Ekibinin 
gösterisi, Aba Güreşi, Defne ve Apol-
lon aracının şehir turu da gerçekleşti. 
Kırıkhan Davul-Zurna şov ile renkli 
görüntüler ise keyifle izlendi. 

Biz de Tosçelik olarak büyük öl-
çekli bir stantla yerimizi aldığımız 
Ankara’da Hatay Günleri etkinliğinde,  
Hatay’ın en yoğun ilgi gören firması 
olarak birçok değerli konuk ağırladık. 

Sohbetler ettik, keyifli ikramlarda bu-
lunduk. Fuarın dayanışması, Hatay’ın 
birlikteliği ve renkli simaları yine Tos-
çelik’ de buluştu, kaynaştı. 

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği 
Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Hi-
podrom alanında süren etkinliklerde 
Hataylı sanatçılar da vardı. Pop müzik-
te Eylem Yıldız, Melis Kar ve Haydar 
Yılmaz, Türk Halk Müziği sanatçıları 
Mehmet Seske, Nebih Nafile, Semir 
Yalçın, Asım Kuzuluk ve Hüseyin Ka-
yıkçı, Türk Sanat Müziği sanatçısı Fuat 
Büyükaşık seslendirdikleri birbirinden 
güzel eserlerle, etkinliğe katılan bin-
lerce vatandaşa hoşça vakit geçirtti-
ler. Hatay Şarkı-Türküleri ve Belgesel 
gösterimi kültürümüzün tanıtımına 
oldukça büyük katkıda bulundu.

Gruplar halinde icra edilen İlkyar-
dım eğitimleri yaklaşık 80 kişi-
lik son gurupla tamamlandı. 

Haziran ayının son haftası yapılan 
eğitim Tosçelik Galvaniz Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Dr. Sadık 
Doğan’ın eğitmenliğini yaptığı ve Ha-
tay İl Sağlık Müdürlüğü koordinesin-
de düzenlenen eğitime her üniteden 
çalışanlarımız katıldılar.  

Temel ilk yardım kuralları, Acil müda-
hale de yöntemler,  Acil durumlarda 
psikolojik etkenlere kadar detaylı 
işlenen konular, büyük işletmelerde 
olabilecek kazalara karşı çalışanların 
bilincini geliştirmek, çalışanları daima 
hazır tutmak, ilk müdahalenin önemi-
ni kavramak adına çok yardımcı oldu. 

Planlı Eğitimlerimiz Devam ediyor

Tosçelik Osmaniye Yassı Yapısal 
Çelik Tesisleri’nde bulunan Spi-
ral Kaynaklı Çelik Boru Fabrikası 

3048 mm çapında ve 17,8 mm kalın-

Spiral’in dev üretimi!

lığında devasa ölçülerde boru üretme-
nin gururunu ve mutluluğunu bütün 
Tosçelik çalışanlarıyla paylaştı. Spiral 
Kaynaklı Çelik Boru Fabrikaları Genel 

Direktörü Melih Erenel, bu büyüklükte 
boru imal etmenin oldukça zor bir iş 
olduğunu, uygun personel ve araçların 
koordinasyonla çalışması gerektiğini 
belirtirken, üretim sırasında kaliteden 
ödün verilmemesi için teknik nokta-
larda çok daha fazla dikkat edildiğinin 
altını çizdi. Bu tarz boruların kullanım 
alanlarının kaplamalarına, boyutlarına 
göre değişkenlik gösterdiğini belirten 
Erenel, Türkiye’nin Spiral borudaki gu-
ruru olduklarını, çok iyi bir ekiple çalış-
tıklarını, önümüzdeki yılların kendileri 
için çok önemli gelişmelere gebe olaca-
ğını da sözlerine ekledi. Osmaniye’de 
360 bin m2 alan üzerine kurulan Spiral 
Kaynaklı Boru Fabrikaları’nın ulusal 
basın tarafından da takdir toplaması, 
dünya çapında ihaleler kazanması son 
zamanlarda dikkatleri üstünde topla-
masına neden oldu.

Başkent’te ikincisi düzenlenen 
Hatay Günleri’nde, Tosçelik 

büyük ölçekli bir stantla yer aldı.

Tosçelik Osmaniye Tesislerinde
2. İSG Haftası Etkinlikleri 

düzenlendi:
“Kazaya Ramak Kaldı Formu” 

dolduranlar arasında 
yapılan çekilişle 30 kişiye, tesis genelinde 

mavi yaka İSG temsilcilerinden 5 kişiye 
hediye çeki verildi. 

Her bölümden 2011 yılında 
iş güvenliği konusunda örnek olan 

7 personele ise “Örnek İSG personeli 
plaketi” ve hediye çeki verildi.

Tosçelik üretiyor... 
Türkiye’nin spiral borudaki 

gururu olan Tosçelik, 
Osmaniye Yassı Yapısal Çelik 
Tesisleri’nde devasa ölçülerde 

boru üretmenin gururunu ve 
mutluluğunu çalışanlarıyla paylaştı. 

→ 34 

HABERLER

Tosyalı Holding  35 ←

HABERLER



→ 36 

HABERLER

1514

Haber

Tosçelik Fen Lisesi
Tosyalı Holding tarafından 
İskenderun’da 50 bin metrekare alan 
üzerine kurulan, Türkiye’nin en bü-
yük ve modern eğitim tesislerinden 
biri olan Tosçelik Fen Lisesi, 2006 
yılında Türk eğitimine kazandırıldı. 
Liseler arası matematik yarışmasında 
2009’da Türkiye birinciliği elde eden 
Tosçelik Fen Lisesi, Fen Liseleri ara-
sında önemli bir yer buldu.

Tosçelik Osmaniye Sosyal 
Bilimler Lisesi
Osmaniye’de Fakıuşağı Eğitim Kam-
püsü bölgesinde, 4813 metrekare 
alana sahip, 24 öğrenci kapasiteli 16 
adet dersliğinde toplam 384 öğren-
cinin öğrenim görebileceği şekilde 
inşa edilen okul, yaklaşık 3 milyon TL 
tutarındaki yatırımla tamamlandı.  8 
adet laboratuar, sergi salonu, kütüp-
hane ve kapalı spor salonu bulunan 
Tosçelik Osmaniye Sosyal Bilimler Li-
sesi,  2011 – 2012 öğretim yılı itiba-
riyle eğitim ve öğretime başladı.

Hacı Şerif Tosyalı Sağlık 
Merkezi 
Sosyal sorumluluğunun bilincinde 
olan Tosyalı Holding sadece sanayi 
alanına yaptığı yatırımlarla kalmayıp 
aynı duyarlılığı sosyal projelerde de 
göstererek, yapılan sayısız yardım 
faaliyetlerinin yanı sıra, Hacı Şerif 
Tosyalı Sağlık Merkezi’ni inşa ede-
rek 1998 yılında Sağlık Bakanlığı’na 
bağışladı.

Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri
Tosyalı Holding’in, kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında te-
melini attığı Sevgi Evleri, 23 Nisan 
2011 tarihinde hizmete girdi. 0-6 ve 
6-12 yaş arasındaki kimsesiz çocuk-
ların ev ortamında büyüyecekleri, 10 
villalık ve ortalama 100 çocuğun bakı-
mının üstlenildiği bir proje olan Sevgi 
Evleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu’na bağışlandı. 

“Tosyalı Eğitim Uygulama Okulu ve 
İş Eğitim Merkezi” açıldı

Tosyalı Holding 
tarafından engellilere için 
“Tosyalı Eğitim Uygulama 
Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi” inşa ettirildi

Demir-çelik sektöründe faaliyet 
gösteren ve sosyal sorumluluk 
projelerini hız kesmeden sürdü-

ren Tosyalı Holding, engellilere yönelik 
“Tosyalı Eğitim Uyguluma Okulu ve İş 
Eğitim Merkezi”ni kurdu.Osmaniye’de, 
zihinsel engellilere yönelik eğitim açı-
ğını gidermek amacıyla 5 ay gibi kısa 
bir sürede inşa edilen “Tosyalı Eğitim 
Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi” 
21 Mayıs Pazartesi günü törenle açıldı.

Kasım 2011’de temelleri atılan ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okulun 
açılış törenine Osmaniye Valisi Cela-
lettin Cerrah, Bölge Milletvekilleri ve 
Belediye Başkanları, İl protokolü ile 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı ve Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda sa-
nayici ve iş adamı katıldı.

“Tosyalı Eğitim Uygulama Okulu ve 
İş Eğitim Merkezi”  1 milyon 270 bin 
TL’ye mal oldu. Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
törende, “Tosyalı Holding, ticari faali-
yetleriyle Adana, Osmaniye, Hatay ve 

İskenderun’da, 3 bin’den fazla kişiye 
sağladığı direkt istihdamın yanı sıra, 
toplumsal ve sosyal sorumluluk bilin-
ciyle yeni bir projeyi daha Osmaniye’ye 
kazandırdı” dedi.

Fuat Tosyalı, “Tosyalı Ailesi için sana-
yicilik sadece üretim – istihdam – ihra-
cat ve vergiden ibaret değildir. Bizler 
Tosyalı Ailesi olarak yatırım yaptığımız 
her bölgede sosyal sorumluluk proje-
lerine de çok büyük önem veriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Osmaniye’de, zihinsel engellilere yö-
nelik eğitim açığını gidermek amacıyla 
yapılan okul, “eğitim uygulama” ve “iş 
eğitimi merkezi” olmak üzere iki bö-
lümden oluşuyor. “Eğitim uygulama” 
bölümünde 3-14 yaş grubundaki orta-
ağır düzey zihinsel engelli çocuklara 
eğitim verilecek. 

Her biri 10 öğrenci kapasiteli 16 ders-
likte toplam 160 öğrencinin eğitim 
görebileceği okulun yabancı dil labo-
ratuarı, bilgisayar laboratuarı, sergi sa-
lonu, reviri ve kantini bulunuyor.  Okul 

2012 - 2013 eğitim-öğretim yılında 
hizmete girecek. “Eğitim Uygulama 
Okulu”nda, öğrencilere günlük yaşam 
becerileri kazandırılarak, hayata ha-
zırlanmaları, daha sonraki aşamalarda 
ise renk kavramı, şekil kavramı, ritmik 
sayma, basit toplama-çıkarma işle-
mi ve okuma-yazma öğretilebilmesi 
amaçlanıyor. 

“Tosyalı Eğitim Uygulama Okulu ve İş 
Eğitim Merkezi”ne devam eden öğren-
ci ve kursiyerlerden hiçbir ücret alın-
mayacak, devlet tarafından ücretsiz 
ulaşımı sağlanacak. Ayrıca okulda üc-
retsiz öğle yemeği verilecek, öğrenci-
lerin eğitimi için gerekli ders araç-ge-
reçleri ve eğitim materyalleri ücretsiz 
temin edilecek. 

Okulun “İş Eğitim Merkezi”nde ise,  zo-
runlu öğretim çağı dışında kalan 16 
yaş üzeri zihinsel engelli, özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylere yönelik ihtiyaca 
göre bir, iki veya üç yıl süreli kurslar 
açılacak. Bu kurslarda akademik bilgi 
ve becerilerin yanında iş eğitim prog-
ramı uygulanacak. Kurs programını 
tamamlayanlar; diğer yaygın eğitim 
programlarında, işe ve mesleğe yön-
lendirilecekler. 

Tosyalı Holding’in, diğer sosyal sorum-
luluk projeleri arasında Sağlık Komp-
leksi, Tosçelik Fen Lisesi, Şerif Tosyalı 
Sağlık Merkezi ve Hacı Pervin Tosyalı 
Sevgi Evleri, Tosçelik Sosyal Bilimler 
Lisesi bulunuyor.
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Cezayir boru hattı

Tosçelik’ten!

Tosçelik geçtiğimiz haftalar-
da oldukça önemli bir ihaleye 
damgasını vurdu. Ürettiği 12 

metrelik spiral kaynaklı çelik  boruları  
Cezayir’in Mostaganem limanına gö-
türecek gemiyle gerçekleştirdiği nak-
liye herkes için gurur kaynağı oldu. 

M/V Letoon isimli 5503 Groston ağır-
lığında, 107 metre uzunluğundaki 
gemi ile taşınan boruların yükleme-

sine uzun süre önce gece gündüz 
devam edildi. Tosçelik kalite kontrol 
mühendislerinin titizlikle üstünde 
durduğu istifleme ve transfer, han-
gar kapakları kapanana kadar kusur-
suz şekilde tamamlandı. Epoksi kaplı 
spiral kaynaklı çelik borular Cezayir’in 
ana damarlarını oluşturmak üzere 
üretildi. 50,8 cm çapıyla 9,5 mm et 
kalınlığı  bulunan borularla, gurur ve-
rici ihalenin 1,5 yıl termini göz önü-

ne alındığında transferlere keyifli bir 
başlangıç yapılmış oldu. Sevkiyatın 
Akdeniz içi olmasından ziyade, ülke-
leri Tosçelik imzası ile bağlamanın 
heyecanı tarif edilemezdi. Yükleme-
nin tamamlanmasının ardından Sarı-
seki / Yazıcı Limanından ayrılan dev 
gemi ilk kez Tosçelik tarafından sev-
kiyatta kullanılmış, oldukça yeni ve 
kapasite olarak da şaşırtıcı hacmiyle 
görenler için fark yarattı. ✓Cezayir sevkiyatı başladı. 

Cezayir ve Türkiye’yi Tosçelik imzası 
ile bağlamanın gururu yaşanıyor. 
Cezayir’in Mostaganem limanına 
12 metrelik spiral kaynaklı çelik 

boruların sevkiyatı başladı.

→ 36 

HABERLER



→ 38 

HABERLER

Tosyalı Holding  39 ←

HABERLER

2120

Yatırım

Tosçelik günden güne hedef-
lerini global ölçekte bir şirket 
olmak adına genişletiyor, ya-

tırımlarının gücü ve sosyal sorum-
luluklarının bilincinde hızla yoluna 
devam ediyor. Bunun en son ve en 
güçlü kanıtı ise Balkan toprakların-
da bulunan Sırbistan Karadağ’daki 
Çelik devi Zeljezara Niksic Demir 
Çelik Fabrikasını satın aldı. 1956 
yılında kurulan bu tesisler; bugün 
itibari ile Türkiye’ de faaliyet gös-
teren Tosyalı Holding’e bağlı olarak 

TOSÇELİK NİKSİC adı ile yeni bir dö-
neme başlamış bulunuyor. Ulusal ve 
yerel basında oldukça geniş kitlele-
re ulaşan bu büyük yatırım Tosyalı 
Holding ve Türkiye için gurur kayna-
ğı oldu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı devir teslim törenin-
de, 3 yıl içinde Tosçelik Zeljezara’ya 
35 milyon Euro yatırım yapacağı ve 
üretimi Temmuz ayı başında başlaya-
cağını duyurdu.

“Zelyezara Niksic kurulduğu gün-
den itibaren Karadağ’a sadece çelik 
üretmemiş, toplumun bütün sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayan ve ülkenin en 
değerli şahsiyetlerine destek veren 
bir şirket olarak biliniyor.” şeklinde 
konuşan Fuat Tosyalı sözlerini şöyle 
sürdürdü:
 
“Tosçelik olarak bizler de bu büyük 
sorumluluğun bilincinde, Zelyezara’ 
yı yeni ismiyle ancak eski hedefleriy-
le ve modern teknolojilerle ve sadece 

Avrupa’daTosçelik
üretimde önemli bir yer kazanmayı 
amaçladığımızı düşünürsek. Bizim 
60 yıllık tecrübemiz Nikşiç’in demir-
çelik fabrikası bu sektörde önemli bir 
konuma gelmesinde yardımcı olacak-

Niksic’e değil tüm Karadağ’a hizmet 
eden bir şirket konumuna getirmek 
için çalışacağız. Tüm samimiyetimiz-
le bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve 
sermayemizi bu maksada hizmet için 
ortaya koymaktan asla kaçınmayaca-
ğız” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tos-
yalı, Tosçelik Niksic’e 3 yılda, satın 
alma bedelinden ayrı olarak 35 mil-
yon Euro yatırım yaparak, istihdamı 
550 kişiye, üretimi ise 120 bin ton / 
yıl’dan, 400 bin ton / yıla çıkarmayı,  
3 yıl sonunda ise Tosçelik Niksic’in 
cirosunu 500 milyon Euro’ya ulaş-
tırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu 
yatırımlarla Karadağ ekonomisine 
de büyük katkı sağlayacağını ve 
Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne üyelik 
konusunda yardımcı olacağını özel-
likle vurguladı.

Tosyalı, ilk yatırımlarının çevre ve 
doğaya zarar vermemek için toz top-
lama sistemi olacağını ve hemen bi-
teceğini söyledi. 

“Bu yatırım bizim için çok önemli. 
Çünkü Niksiç, Avrupa’nın kapısı sa-
yılır, özellikle eğer dünyada çelik 

tır” diyen Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı buraya 
Karadağ Devleti’ne ve ekonomisine 
güvenerek geldiklerini ifade ederek 
amaçlarının Zeljezara’nın ihracatının 
Karadağ’ın toplam ihracatına eşitle-
mek olduğunu ifade etti. 

İflas masasında bulunan 
tesisleri geri alacağız
“İlk önce eski çalışanları işe alacağız, 
onlarla bir aydır irtibat halindeyiz ve 
kendileri için en iyi sonuca varmaya 
çalışıyoruz. Ama gene de üretimin ne 
kadar önemli olduğunu unutmamız 
gerek” şeklinde konuşan Fuat Tosyalı 
fabrikanın içerisinde iflas masasında 
bulunan tesisleri ile ilgili soruya şöy-
le bir cevap verdi: “Radvent, Livnica 
ve Radvent tesislerini de satın almak 
istiyoruz.” 

“Tüm çabalarımızın arkasında piyasa 
potansiyeline güçlü bir inancımız var 
ve umarım ki uzun vadeli çalışmaları 
için zemin oluşmuştur. Zeljezara’nın 

“İlk önce eski çalışanları işe alacağız, onlarla bir 
aydır irtibat halindeyiz ve kendileri için en iyi sonuca 
varmaya çalışıyoruz. Ama gene de üretimin ne kadar 
önemli olduğunu unutmamız gerek.”

Karadağ’daki Çelik devi Zeljezara Niksic Demir Çelik Fabrikasını satın aldı. 1956 yılında 
kurulan bu tesisler; bugün itibari ile Türkiye’ de faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı 
olarak TOSÇELİK NİKSİC adı ile yeni bir döneme başlamış bulunuyor.
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şu anda saygın bir sahibi var, ideal ça-
lışan sayısına sahip ve borçsuz önce-
liklerini planlamaktadır. Şu anda eğ-
lenme zamanı değil, aslında çalışma 
zamanıdır. Hükümet’in yükümlülüğü 
bu güne kadar vurguladığını ispat-
lamaktır. Umarım Tosyalı Holding-
Tosçelik’te diğer şirketlerine yaptığı-
nı burada da yapacak” diyen Ekonomi 
Bakanı Vladimir Kavariç, Zeljezara’da 
artık bir sorun olmadığını, büyük bir 
gelişmenin olacağını söyledi. 

Başbakan Lukşiç, “Çok verimli
iş yaptık”
Başbakan Lukşiç, “Geçen bir kaç ay 
önce Zeljezara’yı ziyaret ettiğimde 
hiç bir şekilde bu olaya iyimser bak-
madım, bu günün gerçekleşeceğini 
düşünmemiştim. Çok tanınmış bir 
ortağımız oldu, sadece çelik sektö-
ründe değil Türkiye’nin her yerinde 
çok tanınmış ve 60 yıllık tecrübe-
siyle bilinen bir şirketi ile ortak ol-
duk. Zeljezara’yı bunun için koruma 
gereği duyduk ve bugün olanlarla o 
nedenini ispatladık. Umarım Tosçelik 
yapacağı yatırımlarla çelik üretimini 
de 1987 yıllında yapıldığı gibi rekor 
kırılacaktır. Karadağ’ı herkes bir tu-
ristik ülke olarak tanısa da Karadağ, 

endüstri üretiminde de çok başarılı 
olabileceğini düşünüyorum. Bu pro-
jeye Karadağ ve Türkiye Hükümetleri 
destek veriyor ve bizim amacımız şu 
anda Niksiç’te işe alınacak olanla-
ra tamamen destek vermektir, aynı 
zamanda yatırımlar, üretimler ve ih-
racatlar ile Karadağ ekonomisini de 
pozitif bir şekilde etkileyecek” diye 
konuştu. Başbakan, “Ülkeyi ekonomik 

açıdan büyümeye doğru götürecek, 
vatandaşların hayat standartlarını 
yükseltecek olan fabrika bizzat bu 
demir-çelik fabrikası” şeklinde ko-
nuşmasını tamamladı. 

Tosçelik Niksic Tesisleri
Zeljezara Niksic, Tosyalı Holding 
bünyesine katıldıktan sonra, Tosçe-
lik and Engineering Steel olarak de-

Başbakan Lukşiç,
çok verimli iş yaptık
Başbakan Lukşiç, “Geçen 
bir kaç ay önce Zeljezara’yı 
ziyaret ettiğimde hiç 
bir şekilde bu olaya 
iyimser bakmadım, bu 
günün gerçekleşeceğini 
düşünmemiştim. Çok 
tanınmış bir ortağımız oldu, 
sadece çelik sektöründe 
değil Türkiye’nin her yerinde 
çok tanınmış ve 60 yıllık 
tecrübesiyle bilinen bir 
şirketi ile ortak olduk.

ğiştirilmiştir. Tosyalı holding sürekli 
iyileştirme ve geliştirme felsefesi ile 
Niksic’de yeni pazarlara doğru yelken 
açıyor.  

Tosçelik Niksic tesislerinde alaşımlı 
çelik, alaşımsız çelik,rulman çelikle-
ri, takım çelikleri, paslanmaz ve ısı-
ya dayanıklı çelikler, yapısal, basınç 
amaçlı ve mühendislik çelikleri, özel 
amaçlı çelikler gibi  üretimler yapı-
labilmektedir. Bu özel çelikler yanın-
da, dövmeye uygun ingot, nervürlü 
çelik, kangal, serbest dövülebilir 
ingot,sıcak haddelenmiş kesitler 
gibi üretimler ile müşterilerimize 
geniş bir ürün gamı ile hizmet ver-
mekteyiz.

Alaşımlı/Alaşımsız Çelik:
Kullanım Alanları:
Her türlü makine parçası, imalat sa-
nayi, mühendislik uygulamaları, yük-
sek ısı ve dayanım /tokluk gerektiren 
uygulamalar gibi bir çok alanda kulla-
nım alanı bulmaktadır.

Alaşımlı Çelikler; Takım çelikleri, rul-
man çelikleri, Paslanmaz ve ısıya 
dayanıklı çelikler, Yapısal ve Basınç 
Amaçlı ve Mühendislik Çelikleri, müş-
teri isteklerine özel çeliklerde üreti-
lebilmektedir.

Üretim Aralığı: Alaşımlı/alaşımsız ve 
özel amaçlı çelikler.
Üretim Standartları: EN 10027-1/2, 
DIN ve JUS standartlarına göre üre-
timler yapılmaktadır.

Dövmeye Uygun Ingot:
Kullanım alanları;
Dövme işlemi gerektiren tüm uygu-
lamalarda kullanılır.  Ayrıca her türlü 
özel çelik üretim hammaddesi olarak 
ve üretim alanlarında kullanım yeri 
bulmaktadır.

Üretim Aralığı:
Serbest Dövme Ingotlar;
Dörtgenler Ebat:  200-470 mm arası
Uzunluk: 3000-6000 mm
Yuvarlak Kesitliler: ø200-ø500 mm
Uzunluk: 3000-6000 mm
K8, K6, R33 and B28 Tipi ingotlarda 
üretilmektedir.
Üretim Standartları: DIN 7527 – 6

Nervürlü çelik/Kangal/Kütükler:
Kullanım Alanları
Her türlü inşaat sektörü ve metal 
sektöründe kullanım alanı bulmak-
tadır.

Üretim Standardı: JUS C.K6.020, 
EN 10059:2003, JUS C.B0.501, EN 
10060:2003

Üretim Aralığı: 
Düz Çelik: ø 14 - 50 mm
Nervürlü Çelikler: ø 12, 14, 16, 19, 
22, 25, 28, 32, 36 mm
L = 3000 -12000 mm

Düz Kangal: ø 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 mm
Kangal: ø 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 
28, 32 mm

Dövme İşlemi

Nervürlü Demir

KütüklerAlaşımlı / Alaşımsız Çelik

Tosçelik Avrupa’da...
TOSYALI Holding 

Karadağ’daki çelik devi 
Zeljezara Niksic Demir Çelik 

Fabrikasını satın aldı. 
1956 yılında kurulmuş olan bu tesis; 

Tosyalı Holding’e bağlı olarak 
“TOSÇELİK NIKSIC” adı ile 
yeni bir döneme başlıyor.
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Granül Tesisleri

2006 yılında temeli atılan Tos-
çelik Granül Tesisi yine aynı yıl 
üretime başlamış olup, 2010 

yılında kapasite artırım yatırımı ile, 
kapasitesini 2 katına çıkarmıştır. 
Türkiye’nin düşük karbonlu çelik bilye 
ihtiyacına cevap verecek şekilde en 
son teknolojiler kullanılarak kurulan 
bu tesis, düşük karbonlu yüksek kali-
tede hurdalar kullanılarak, maksimum 
müşteri memnuniyeti hedeflenmiştir. 

Tosyalı Holding olarak düşük karbon-
lu çelik bilyenin dünya çelik bilye pa-
zarında hak ettiği yeri bulamadığını 
düşünerek yola çıktık. Düşük karbon-

lu çelik bilyenin yüksek karbonluya 
göre avantajlarının kullanıcılar tarfın-
dan yeterince bilinmediği ve istifade 
edilmediği kanısında olan Tosyalı 
Holding’in misyonu en iyi kalitede 
düşük karbonlu çelik bilye üretip kul-
lanıcılara sunmak, etkin ve sürekli 
teknik destekle kullanıcıların düşük 
karbonlu çelik bilyenin avantajların-
dan yararlanmalarını sağlamaktır.

Uygulama alanları
Dökümhaneler, çelikhaneler, dövme-
haneler, haddehaneler, makine ima-
latı, çelik sektörü, otomotiv ve uçak 
sektörü.

tershaneler ve demiryolu sektörü, 
yapı çeliği sektörü gibi bir çok sektör-
de kullanım alanı bulmaktadır.

Kum giderme, çapak giderme, oksit 
giderme, yüzey hazırlama, gerilim 
giderme gibi uygulamalarda yer 
bulmaktadır.

Üretim Standartları ve kaliteleri
SAE low carbon cast steel shot; S780-
S660-S550-S460-S390-S330-S280-
S230-S170-S110-S70.

Düşük karbonlu çelik bilyeler çok iyi 
seçilmiş, kükürt ve fosfor içeriği çok 

az olan düşük karbonlu hurda kul-
lanılarak üretilir. Bunun sonucunda, 
1600-1650ºC de endüksiyon ocak-
larında ergitilip, atomizasyon sonrası 
suda soğutulduktan sonra beynitik 
bir mikroyapıya sahip olurlar ve çatlak 
içermeyen taneler şeklinde elde edi-
lirler. Ayrıca bir ısıl işlem uygulanmaz.

Yüksek karbonlu çelik bilyeler ise her 
türlü hurdadan imal edildiklerinden 
sert, kırılgan martenzitik mikroyapı-
ya sahiptirler ve döküm sonrası uy-
gulanan ısıl işlem yüzey çatlaklarına 
sebep olur.

Neden Düşük Karbon ?
Düşük karbonlu ve yüksek manganlı 
çelik bilyelerin darbe emme kapa-
sitesi yüksektir, darbeler bilyenin 
her yerine homojen olarak dağılır. 
Kumlama işlemleri sırasında düşük 
karbonlu bilye taneleri aşınmadan 
dolayı ömrünün %80’i kadar bir süre 
boyunca bir soğan gibi ince katman-
lar halinde soyularak küçülür ve sa-
dece malzeme yorulmasından dolayı 
küçük parçalara ayrılır. Daha az ve 
daha küçük parçalara ayrıldığından 
makine ve kanat aşınması da belirgin 
şekilde azalır.

Yüksek karbonlu çelik bilyeler üretimi 
sırasında oluşan çatlak yapıdan do-
layı kısa sürede büyük ve köşeli par-
çalara ayrılarak kırılır. Bu özelliği ile 
makine türbin ekipmanları ve filtreler 
üzerinde de yüksek ekstra maliyetle-
re neden olur.

Düşük karbonlu bilyede, yüksek kar-
bonlu bilyedeki gibi yüzey çatlakları 
görülmez. Çatlaklar bilyenin ömrünü 
azaltır. Düşük karbonlu çelik bilye 
yüksek mangan içeriğinden dolayı 
kumlama makinesinin içinde ilk bir-
kaç çevrimden sonra 46- 49 HRC ye 
kadar sertleşir. Bundan dolayı yük-
sek karbonludan daha iyi bir temizle-
me etkisi vardır.

Tüm bu özelliklerinden dolayı çeşitli 
test cihazlarının da gösterdiği gibi 
Tosçelik Granül ürünü düşük karbon-
lu çelik bilye yüksek karbonluya göre 
%20 daha uzun ömürlüdür.

Tosçelik Granül düşük karbonlu çelik 
bilye uzun kullanım ömrü ve yüksek 
sertliği ile pas, oksit ve kum giderme 
işlemlerinde, çapak temizlemede, yü-
zey hazırlamada ve gerilim giderme 
(shot peening) işlemlerinde mükem-
mel performans gösterir. Dökümha-
neler, çelikhaneler, dövmehaneler ve 
haddehanelerde, makine imalatında, 
çelik endüstrisinde, otomotiv, gemi, 
uçak ve yapı çeliği sektörlerinde kul-
lanım için idealdir.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1972, Dörtyol doğumluyum, Payas’ta 
ikamet etmekteyim. 12 yaşındayken 
1984 yılında bir firmada torna atölye-
sinde iş hayatına başladım. 1992’de 
askerlik görevimi İstanbul’da yaptım. 
Askerlik dönüşü bir yıl sonra Tosya-
lı Demir Çelik fabrikasında Tornacı 
olarak işe başladım. 2001 yılında ha-
yatımızı paylaşmaya karar verdik ve 
eşim İlknur Hanımla evlendik. İdris, 
Pınar ve Pelin adında 3 evladım var. 
Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.

Tosçelik ile tanışmanız nasıl oldu?
Askerden döndükten sonra aynı za-
manda daha önceden ilk ustam olan 
Ziya Gök abim ile iletişim kurduk. Çok 
saygı duyduğum, sevdiğim, işinin piri 
bir insan. Onun sayesinde sağ olsun 

Fuat Bey, Fatih Bey ve Ayhan Bey’ler 
beni fabrikalarında görevlendirmeye 
uygun gördüler, güvendiler. Ben de 
onların bu güvenine ve inancına hep 
saygı duydum ve layık olmaya çalışa-
rak iş yaptım. Hayatımın her anında 
etkileri vardır ve bunu hiç unutmam, 
unutamam, sağ olsunlar.

Tosçelikteki kariyeriniz nasıl
ilerledi?
Tosyalı Demir Çeliğe İlk girdiğimde 
sadece torna işi yapıyordum. 2 yıl 
bu görevde çalıştıktan sonra “posta 
başı” görevine atandım. Oldukça ge-
niş kapsamlı bir görev olduğundan 
çok çalıştım, tecrübe ile yoğruldum. 
Bir ara Tosyalı bünyesinde Tos-mak 
(Tosyalı Makina) isimli bir makina şir-
keti kuruldu. Burada da aktif görev 

alırken fabrikadaki işlerime de devam 
ettim. Ancak Tos-Mak faaliyetten ta-
mamen alınınca ben Ustabaşı olarak 
Tosyalı Demir çelik fabrikasında 3 
ayrı birimde yetkili olarak çalışmaya 
başladım. 

Fedakârlık gerektiren çok yoğun bir 
çalışma temposu içindeydik. Bana 
verilen görevleri hiçbir zaman ne ak-
sattım, ne de geri çevirdim. Bundan 
dolayı her zaman gelişime açık ve 
öğrenme açlığı içerisinde, her gün 
kendime ve mesleğime bir şeyler kat-
maya çalıştım. 

Zorluklar her zaman olacak, ancak 
onları aşmaya bakmak gerek. Biz de 
birçok zorlukla karşılaştık, çözümler 
bularak, uğraşarak, zaman ve ortam 
gözetmeden özveriyle fabrikamızın, 
ekmek kapımızın bacasının tütmesi 
için çalıştık, çalışmamız gerek. Hepimi-
zin iş hayatına, hayata bakışının böyle 
olması gerektiğine inanıyorum.
 
Bu aşamadan sonra yöneticilerimiz 
beni “Genel formenliğe” atadılar. Ge-
nel formenlik aslında çok yönlü ve 
iletişim gerektiren bir iş. Çalışanla-
rınıza ve işe karşı sorumluluklarınız 
var, makinalara karşı sorumluluklarınız 
var, yöneticilerinize karşı ve ortamın 
düzeninden tutun da birçok şey size 
bakıyor. Çok şükür bu işin de altından 
kalktık, kalkıyoruz ve Allah izin verdiği 
müddetçe çalışmaya başarmaya de-
vam edeceğiz. 

Başarısızlık yaşamadım. Hep bir adım 
ilerisine bakarak iş yapmaya çalıştım. 
Benimle beraber çalışan kişilerin, 
çalışma arkadaşlarımın da katkıla-
rıyla hep birlikte bilgimizi paylaştık, 
ürettik, sevindik, hüzünlendik ancak 
her zaman beraber olmanın ve takım 
ruhunun getirdiği o coşkuyu içimizde 
hissettik.

Ben çalışma aşkıyla dolu bir insanım. 
Benim evim iş yerim. Her sabah işe 
gitmek için evden çıkarken hanıma; 

Tosyalı benim evim

Her sabah işe giderken eşine “ben eve gidiyorum” diyen 
ve Tosyalı Holding’de genel formen olarak çalışan Şükrü 
Aydın’ı dergimizin bu sayısında konuk ettik.

Şükrü Aydın

Ben “Eve gidiyorum” diyorum. Üre-
tim sırasında o kızgın, sıcak, hatta 
yürüyen demirlere bakınca gurur du-
yuyorum. Bunu biz yaptık diyorum. 
Saniyelerle ölçülebilen, zor kararları 
verebilmenin stresini her daim ya-
şıyoruz. Bütün bunların yanında her 
çıkan üründe yaşadığım mutluluğu 
anlatamam.

Mesleğinizle ilgili hayatınızda unu-
tamadığınız bir an var mı?
Mesela birkaç sene önce Mersin ci-
varına Mezitli’ye gezmeye gitmiştik. 
Çayın üzerinde kurulmuş bir köprü 
vardı. Bu işteyseniz dikkat etmeme-
niz imkânsız, merak edip köprü kons-
trüksiyonunun yanına gittim. İncele-
diğimde, üzerinde Tosyalı yazdığını 
gördüm. Öyle gururlandım ki. Onu biz 
üretmiştik. Biz yapmıştık. İnsanla-
rın kullandığı, zaruri, hayat kurtaran 
yapıların kemiklerini biz üretiyorduk. 
İşte bu, işinizi ciddiye almanız gerek-
tiğini gösteren en önemli etkenler-
den birisidir aslında.

Gelecek nesillere neler öneriyor-
sunuz? Yıllarca emek sarf etmiş 
birisi olarak tecrübelerinizden on-
lara önemli birkaç cümle aktarabilir 
misiniz?
Yeni nesil gerçekten çok hırslı, azimli, 
biraz kırılganlar, zora fazla gelemi-

yorlar ancak her demir gibi onlarında 
şekil almak için biraz ısınması gere-
kiyor. Bu da genç arkadaşlarımızın 
çalışırken ustalarının tecrübelerin-
den faydalanmaları, o hararete yakın 
durmaları anlamına geliyor. Hayatım-
daki prensipler aynı zamanda işimde 
de var olan prensiplerdir. Her şeyden 
önce benim için hayatta doğruluk ge-
lir. Özü sözü bir insan olunmalı. Yalanı 
sevmiyorum söyleyenden de hoşlan-
mıyorum. Gençlerin dürüst ve doğru 
olmaları gerekmekte; ardından işe 
aşk gerek. İşinizi seveceksiniz. Çok 
seveceksiniz. Başında duracak, zevk 
alacaksınız. Nihai başarıya ancak bu 
şekilde ulaşılabilir. Gençlerimiz çok 
zekiler maşallah. Öncelikli nitelikler-
den biri de neden, niçin, nasıl, araştır-
madır. Araştırma yapmalılar, nerde ne 
var, ne oluyor, yenilikler neler, nasıl 

değişik çözüm yolları bulabilirim diye 
sürekli kafalarını çalıştırmaları ge-
rekiyor. Gelişimin tetikçisi meraktır, 
soru sormaktır. Soru sormaktan çe-
kinilmemeli, her zaman öğrenmeye 
açlık olmalı insan.

Son olarak boş zamanlarınızda en 
çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
Açıkçası çok boş zaman bulamıyorum. 
Ancak ailemle beraber olmak ön-
celiklerim arasında birinci sıradadır. 
Çocuklarımla, onların seveceği mutlu 
olacağı şekilde plan yapıyorum. Pa-
zar sabah kahvaltısı, piknik, ufak çap-
ta geziler onlar için de benim için de 
iyi oluyor. Aynı zamanda Tosçelik’de 
futbol takımımız var. Kendi aramızda 
çalışan diğer arkadaşlarla haftada bir 
gün müsait olursak Karayılan futbol 
sahasında maç yapıyoruz. Ailecek bir 
araya geliyoruz. Birbirimize her konu-
da destek olurken hep beraber ortak 
aktivitelerden keyif alıyoruz. Yalnız 
kaldığımda ise genelde iş adamla-
rının belgesel yapılmış hayatlarını 
seyretmeyi veya okumayı çok sevi-
yorum. Onların yaşama tutunmala-
rı, iş azmi, hırsı, pratik zekânın nasıl 
sorunlara çözüm bulduğunu izlemek 
beni inanılmaz motive ediyor. Bunları 
izleyince kendimi daha iyi hissediyor 
ve Tosyalı çalışanı olmaktan gurur 
duyuyorum. 

Zorluklar her zaman olacak, 
ancak onları aşmaya bakmak 
gerek. Biz de birçok zorlukla 
karşılaştık, çözümler bularak, 
uğraşarak, zaman ve ortam 
gözetmeden özveriyle 
fabrikamızın, ekmek
kapımızın bacasının tütmesi 
için çalıştık, çalışmamız gerek. 

Tosçelik Granül Tesislerinden Yüksek Kalitede Düşük Karbonlu Çelik Bilye...

“2006 yılında temeli atılan ve yine aynı yıl üretime başlayan Tosçelik Granül Tesisi, 
2010 yılında kapasite artırım yatırımı ile, kapasitesini 2 katına çıkarttı.

Tosçelik Granül Tesisi, etkin ve sürekli teknik destekle kullanıcıların 
düşük karbonlu çelik bilyelerin avantajlarından yararlanmasını sağlıyor.”
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Osmaniye Demir Çelik Paneli, 28 
Kasım 2012 Çarşamba Günü Osma-
niye Korkut Ata Üniversitesi amfisinde 
düzenlendi. Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (DOĞAKA), Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi, Türkiye Demir Çelik 
Üreticileri Derneği işbirliği ile düzenle-
nen Panele Vali Celalettin Cerrah, Vali 
Yardımcısı Yusuf Özdemir, Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Orhan Büyükalaca, Baro Başkanı 
Hamza Tor, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, çok sayı-
da sanayici ve öğrenciler katıldı. Pane-
lin açılış konuşmasını DOĞAKA Genel 
Sekreter Vekili Onur Yıldız yaptı. 

2011’de Yüzde 17 Büyüme
DOĞAKA’nın, kamu, özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirmek,  kaynakların ye-
rinde ve etkin kullanımını sağlamak, 
yerel potansiyeli geliştirmek suretiyle 
bölgesel gelişimi sağlamak, bölge içi 
gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla 
faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen 

Onur Yıldız, Osmaniye Demir Çelik Pa-
nelinin de bu amaçlara hizmet ettiğini 
kaydetti. Onur Yıldız, “Dünya genelin-
de çelik üretimindeki büyümenin 2010 
yılında %15 iken 2011 yılında %6,8’e 
gerilediği görülmektedir. Bu gerileme-
ye rağmen ülkemizdeki çelik sektörü 
2010 yılında %15 oranında büyümüş-
ken, 2011 yılında %17 büyüme sağla-
mıştır. 2011 yılında Türkiye demir çelik 
üretimini en hızlı artıran ülke olmuştur. 
Bu artışta şüphesiz bizim bölgemizde 
yapılan yatırımlar lokomotif görevi gör-
müştür” dedi.

Tosyalı Holding Bölgenin
2. Büyük İstihdam Kaynağı
Yıldız’ın ardından konuşma kürsü-

süne TosyalıTosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı geldi.  Bu 
panelin Osmaniye’de yapılmasına en 
büyük sebebin bölgedeki demir çelik 
yatırımları olduğunu vurgulayan Tos-
yalı, “Biz, Osmaniye’deki demir çelik 
yatırımlarının öncüsü olarak, krizin ol-
duğu bir dönemde temel attık ve 19 

ayda tamamladığımız tesisimizde Türk 
özel sektörünün ilk yassı çeliğini üret-
me şansına sahip olduk. O günden bu 
yana aralıksız bir şekilde yatırımlarımızı 
devam ettiriyoruz. Yine Osmaniye’de 
dünyanın tek seferde kurulan en bü-
yük çelik boru fabrikasını kurduk ki, tek 
çatı altında 200 bin metrekare kapalı 
alanda 1,5 Milyon Ton/Yıl boru tesisini 
peyder pey üretime aldık. 

Önümüzdeki yıl Nisan ayı itibariyle 
de bütün birimleriyle hem ülkemizin 
hem de dünya çelik sektörünün hiz-
metinde olacak bir yatırımı Osmani-
ye’ye kazandırdık” dedi. Tosyalı Hol-
ding’in bölgenin ikinci büyük istihdam 
kaynağı olduğunu ifade eden Fuat 
Tosyalı, “2008 ve 2009 yıllarından son-
ra Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyeti’nin bölge insanına 
ve demir-çelik sektörüne yaklaşımını 
takdirle karşılıyoruz. İstihdamın farklı 
sektörlere yayılması konusundaki ça-
balar hakikaten takdire değer. Hepimi-
zin sorumluluğu, ülkemizin öncelikle 
istihdamına katkıda bulunmaktır. Bunu 
yaparken sadece bir sektöre bağlı 
kalmadan her türlü sektörü istihdam 
edersek, ekonomik dalgalanmada en 
azından bir sosyal problemi ortadan 
kaldırmış oluruz” diye konuştu.

Yıllık Üretim Kapasitesi 16 Milyon
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca 
ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi-
nin panele ev sahipliği yapmaktan onur 
duyduklarını ifade ederek, “Ülkemiz de-
mir çelik üretimi konusunda önemli bir 
bilgi ve altyapıya sahiptir. 

Çeliğin kalbi 
Osmaniye’de attı

Bölgede yapılan yatırımlar lokomotif 
görevi görüyor. Türkiye, demir çelik 
üretimini en hızlı artıran ülke oldu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı

Osmaniye Valisi 

Celalettin Cerrah

Ülkemizde özellikle son 20 yılda 
demir-çelik alanında yatırım yapan ve 
faaliyet gösteren kuruluşların artması 
demir-çelik üretimimizin hızlı bir şekilde 
artmasına ve önemli bir ihracat geliri 
sağlamamıza yol açmıştır. Bu durum 
Türk sanayicisinin demir-çelik alanın-
daki girişimciliği ve büyük başarısının 
bir göstergesidir. Bugün ülkemizde 
değişik ölçeklerde 150 civarında firma 
demir-çelik üretimi konusunda faaliyet 
göstermektedir. Özellikle yeni yapılan 
yatırımlarla birlikte en büyük demir-çe-
lik üretim kapasitesine sahip olan böl-
gemiz İskenderun-Osmaniye bölgesi 
olup yıllık üretim kapasitesi 16 Milyon 
tonun üzerindedir. Bölgemiz, ülkemizin 
demir-çelik Merkezi olması yönünde 
ilerlemektedir” ifadesini kullandı.

Son Beş Yıldaki Yatırım Cazibesi 
Osmaniye’yi Zirveye Taşıdı
Son olarak konuşan Vali Celalettin 

Cerrah ise son yıllarda artan yatırım-
larla sanayileşme yolunda önemli me-
safeler kaydeden Osmaniye’nin her 
geçen gün daha da ivme kazandığını 
ve yeni yatırımlarla ülkemizin önemli 
bir sanayi merkezi olma yolunda iler-
lediğini ifade ederek, “Yatırımların yanı 
sıra bu alanlarda yeni açılımlar sağlan-
ması, sektör temsilcilerimizin ulusal ve 
uluslararası fırsatları değerlendirebil-
mesi, yeni yatırım alanları ve işbirliği 
platformlarının oluşturulması amacıyla 
bugün yapmakta olduğumuz bu prog-
ram gibi sektörel panel ve konferansla-
rın düzenlemesini de önemsiyoruz. Bu 
bağlamda geçtiğimiz yıl yine Doğu Ak-
deniz Kalkınma Ajansı’nın koordinas-
yonunda Osmaniye ilimizde gerçek-
leştirdiğimiz zeytincilik sektörü ile ilgili 
çalıştaylar, ilimizde büyük ilgi görmüş 

ve potansiyeli her geçen gün artan bu 
sektörde mevcut ve yeni yatırımcılara 
önemli kazanımlar sağlamıştır. Benzer 
bir şekilde yer fıstığı ile ilgili çalışmala-
rımız hem üreticilerimiz hem de sana-
yicilerimiz açısından olumlu sonuçlar 
vermiş ve yer fıstığı artık katma değeri 
yüksek ürünler arasında yer almaya 
başlamıştır. Bugün ise ülkemiz ve Os-
maniye’miz adına üretim ve istihdam 
alanında çok büyük yer tutan Demir 
Çelik sektörü konusunda bilgi ve tec-
rübelerimizi paylaşmak amacıyla “Os-
maniye Demir Çelik Paneli”ni düzenle-
miş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Demir Çelikte 
4 Bin 200 Kişi Çalışıyor
Demir Çelik sektörünün, bölge-

nin ekonomisinde, özellikle de ihra-
catında, çok önemli bir paya sahip 
olduğunu da vurgulayan Vali Cerrah, 
“Yeni yapılan yatırımlar ile birlikte Os-
maniye-İskenderun hattında bir Demir 
Çelik kümelenmesi oluştuğunu söyle-
yebiliriz. Sektörün bölgemizde yatırım-
larını yoğunlaştırmasıyla son 6 yılda 
Osmaniye ilinin ihracatında rekor dü-
zeyde artış yaşanmıştır. Bu artışta hiç 
şüphesiz, ihracatımızın yüzde yetmi-
şini oluşturan Demir Çelik sektörü en 
büyük etkendir. Mevcut durumda Os-
maniye ilimizde faaliyet gösteren De-
mir Çelik firmalarında yaklaşık 4.200 
kişi çalışmaktadır. Bu rakam Osmani-
ye OSB’de 11.000 kişi civarında olan 
çalışan sayısının neredeyse yarısına 
denk gelmektedir. Gelecek yatırımlarla 
birlikte ilimizde demir çelik sektöründe 
çalışan kişi sayısının 6.200’e çıkmasını 
bekliyoruz. 

Osmaniye Organize Sanayi Bölge-
mizde yeni yatırımlar ile birlikte demir 
çelik sektöründeki firma sayımız 26’ya 
yükselmiştir. İlimizde demir çelik ya-
tırımlarının artması ile birlikte elektrik 
tüketiminde de büyük artış yaşanmış-
tır. Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 
tüketilen toplam elektrik miktarlarına 
baktığımızda 2000 yılında 8.200 kwh 
olan yıllık elektrik tüketim miktarımız, 
2009 yılında demir çelik yatırımlarının 
faaliyete geçmeye başlaması ile birlikte 
542 milyon kwh’a yükselmiş, 2011 yılın-
da ise tüm sektörlerde toplam 2 milyar 
kwh’a çıkmıştır. Bu rakamın 1,6 milyar 
kwh’ı demir çelik sektörüne aittir. Do-
layısıyla mevcut durumda demir çelik 
sektörünün elektrik tüketimi ilin toplam 
elektrik tüketiminin %80’ine denk gel-
mektedir. Bölge; enerjiden Demir Çelik 
sektörüne özellikle son beş yılda yaka-
ladığı yatırım cazibesi ile çok yakında 
Türkiye’nin gelecekteki sayılı sanayi 
merkezlerinden biri haline gelecektir” 
açıklamasında bulundu.
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Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Fuat Tosyalı’ya anlamlı ödül

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Hatay 
Şubesi tarafından düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de 
Anılmalı 2012” töreninde, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanımız Fuat Tosyalı, ‘Spor ve Eğitime Destek’ dalında 
ödüle layık görüldü. Tosyalı’nın ödülünü, holdingimizin 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin Mutluay aldı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Hatay Şubesi’nin 
düzenlediği ve Erol Bilecik Kongre Merkezi’nde yapılan 
ödül töreninde Hatay şehrinin güçlü bir futbol takımını 
hak ettiğini dile getiren Hatay Valisi M.Celalettin Lekesiz, 
“Futbolda ilerlemek için gençlere önem verilmelidir” dedi.

Konuşmaların ardından bir çok kategoride ödüller 
dağıtıldı.

Törende hizmet onur ödülü, Adalet Bakanımız Sadullah 
Ergin, A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve 
Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Yılmaz Vural’a 
verildi.

Bürokrat-Spor Yöneticileri Ödülü’ne ise, Hatay Valisi 
M. Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Lütfü Savaş, MKÜ Rektörü Hüsnü Salih Güder ve Hatay 
Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Taşkın layık görüldü.

→ 44 

HABERLER



→ 46 

HABERLER

Tosyalı Holding  47 ←

HABERLER

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Bo-
ğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül'ün himayeleriyle (13-14-15 Aralık, 2012) İstanbul Çıra-
ğan Sarayı'nda Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afri-
ka, Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri ve Balkanlardan 42 
ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya ekonomisinin önemli dinamiklerinden Tosya-
lı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ulus-
lararası İşbirliği Platformu 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık 
Zirvesi'nin açılışına katıldı. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda 
düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu 3. Boğaziçi Böl-
gesel Ortaklık Zirvesi'nin açılışına TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kral Fay-
sal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens 
Turki Al Faysal Al Saud, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve çok sayıda işadamı katılım gösterdi. Burada bir konuş-
ma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni dün-
ya düzeninde Avrasya'nın kilit rol oynayacağını vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, “Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; böyle 
seçkin bir topluluğun bu organizasyonda bir araya gelme-
si, tek bir şeye işaret ediyor: Artık bölgemizdeki tüm ke-
simler, küresel dönüşümün çok keskin ve derin olacağını 
görüyor” diye konuştu. Küresel ekonomideki sorunların ve 
Avrupa'da devam eden borç krizinin tüm dengeleri altüst 
ettiği bir dönemde, bölgenin yükselen gücüne işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Avro krizi ve Arap Baharı'nın getirdiği son 
gelişmeler, iktisadi ve politik belirsizliğin bir süre daha de-
vam edeceğini göstermektedir. Yeni bir düzen ve yeni bir 
güç dengesi kurulmak üzere” dedi.

 İstikrar Olmadan Kalkınma Olmaz
 Türk işadamları olarak, siyasi ve iktisadi istikrarın ol-

madığı bir ortamda, kalkınmanın ve refahın olamayacağını 
çok iyi bildiklerini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
önce makro yapının düzelmesi gerektiğine dikkat çekerek, 
mikro düzeyde, yani özel sektörde işlerin düzelmesinin de 
buna bağlı olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 
“Özel sektörün iş ve yatırım ortamı düzelsin ki, ülke içinde 
müteşebbis insanlar ortaya çıkabilsin. Müteşebbisler olsun 
ki, üretim, yatırım, istihdam sağlansın. çağda ülkeleri zen-
ginleştiren esas güç, müteşebbisleridir. Bakın Almanya'ya, 
Japonya'ya... 2. Dünya Savaşından tamamen yıkılmış bir 
vaziyette çıktılar. Ama güçlü bir özel sektörleri, köklü bir 
müteşebbis kültürleri vardı. Bu sayede toparlandılar. Aynı 
başarıyı bizler bu coğrafyada niye göstermeyelim. İşte Tür-
kiye örneği ortada. Petrol yok, doğalgaz yok. Ama buna 
rağmen, İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyada, en güç-
lü özel sektör, en büyük sanayi üretim kapasitesi ve ihra-
catı burada. Bunu, Türk özel sektörü, Türk müteşebbisleri 
sağladı. Nasıl başardık; iç piyasamızı rekabete açtık. İş ve 
yatırım ortamını iyileştiren reformlar yaptık.”  

Ortaklık İçin Çok Alanımız Var 
İş dünyası temsilcileri olarak, hala iş yapabilecekleri, 

ortaklıklar kurabilecek çok alan olduğunun bilincinde ol-
duklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu coğrafya içinde ticaretin 
kolaylaştırılmasını, ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım iliş-
kilerinin geliştirilmesini; kapsamlı ve çok boyutlu bir süreç 
içinde ele almak gerektiğine vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, 
“Temel amacımız refah ve istikrarın kalıcı olarak tesisidir. 
Güzel bir söz var: Talih hazır olanlara güler” diye konuştu.
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TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu:
“Yeni bir düzen ve yeni bir güç dengesi kurulmak üzere”
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Cezayir Yatırımımız Üretime Başlıyor
Tosyalı Holding, 2006’da başlayan ve 500 milyon 

dolarlık Cezayir serüveninde sona geldi. Cezayir’deki 
demir-çelik yatırımının 2013’te hayata geçeceğini söyleyen 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
“Cezayir yatırımcı kabul ederken oldukça seçici davranıyor. 
Biz Cezayir pazarını, onlar da bizi çok iyi biliyor. O pazarın 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı kurduk; sıcak sıcak, taze 
ürün vereceğiz.” diye konuştu. Bir tavsiye üzerine Cezayir 
pazarında öncelikle izlenim edindiklerini ve yaptıkları 
araştırmalardan sonra yatırım kararı aldıklarını ifade eden 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “2011 
yılı Eylül ayına kadar izin işlemlerini tamamlayıp, temelleri 
attık. Rekor bir hızla yatırımımızı neredeyse tamamladık. 
Şimdiye kadar 18 gemiden fazla makine-ekipman sevkıyatı 
yaptık. 2013’te üretime başlayacağız. 1 milyon 250 bin 
ton yıllık çelik üretim kapasitesi var. Yatırımın tamamını da 
İslam Kalkınma Bankası’na sigortalattık.” dedi.

Cezayir’de demirçelik tüketimi arttı
Cezayir’de bir demir-çelik şirketinin yatırımı olduğunu 

kaydeden Tosyalı, “Halihazır da faaliyette olan bir devlet 
şirketi vardı. Bol çalışanlı, hemen hemen her şeyi üreten, 
çalışanı çok olan, yarı hissesi özelleştirilmiş bir yatırımı var.” 
diye konuştu. 2006 yılında Cezayir’in demir tüketiminin 
bugünkü gibi olmadığını; demir üretimi ile tüketiminin 
birbiriyle aynı olduğunu ifade eden Tosyalı, ilerleyen 
yıllarda ise tüketimin arttığını belirtti. Tosyalı, fabrikanın 
tam kapasite çalışması halinde üretimlerinin üçte birini 
üstleneceğini sözlerine ekledi.
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MÜSİAD HATAY ŞUBESİ 
M. FATİH TOSYALI İLE 
YOLA DEVAM DEDİ

Mevcut Yönetime yeni isimlerin de katıldığı genel kurul-
da Başkan M. Fatih Tosyalı, üyelerin tam desteğini alarak 
oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. İskenderun’un ge-
lişmesinde ve kent ekonomisinin kalkınmasında etkin rol 
oynayan MÜSİAD Hatay Şubesi günden güne üye sayısını 
artırarak çığ gibi büyüyor. Bu güne kadar kentin her türlü 
sorun ve sıkıntılarına katkıda bulunan MÜSİAD Hatay Şu-
besi’nin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul öncesi 
MÜSİAD Hatay Şubesi’ni tanıtan sinevizyon sunumu heye-
canla izlendi.

Destek ve Gayretlerini Esirgemeyen 
Tüm Üyelerimize Teşekkür Ediyorum
Genel kurulun açış konuşmasını yapan MÜSİAD Hatay 

Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, 11 Haziran 2007’de kurulu-
şunu, 04 Ocak 2008’de açılışını gerçekleştirdikleri MÜSİAD 
Hatay Şubesi’nin başarılarla dolu 6.yılını geride bıraktıklarını 
söyledi. Konuşmasında üyelerine şimdiye kadar ki destek-
lerinden ötürü teşekkür eden Başkan Fatih Tosyalı, “Şube 
faaliyetlerimize başlayalı 6 yıl gibi kısa bir süre olmasına 
rağmen tüzüğümüzde belirtilen amaç ve hizmetler doğ-
rultusunda başarılı ve önemli birçok organizasyona, çalış-
maya imza atmanın haklı gurur ve hazzını sizlerle beraber 
yaşamaktayız. Buradan memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki bu çalışmalarda desteklerini ve gayretlerini esirgemeyen 
tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu ma-
nada 2012 yılı da şubemiz açısından bölgemize ve ülke-
mize değer kattığımız sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan 
başarılı birçok çalışmada bulunduğumuz önemli bir yılımız 
olmuştur” dedi.

Amacımız Ülkemize ve İnsanımıza Hizmettir
Konuşmasının devamında 2012 yılında yapmış oldukları 

faaliyet ve çalışmalardan da bahseden Tosyalı, “Yönetim 
kurulu ve sektör kurulları komisyon toplantılarımız belirli 
aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Dost meclisi ve bilgilendirme 
toplantılarımız belirli aralıklarla gerçekleştirilmiştir. 20 Ekim 
tarihinde ulusal gazeteci Hüseyin Öztürk’ün sunumlarıyla 
eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Toplamda 47 adet mülki 
erkân ve STK ziyareti gerçekleştirilmiştir. Değişik tarihlerde 
MÜSİAD Genel Merkezi,  Ankara, Kdz. Ereğli, Konya, Antal-
ya, Malatya şubeleri ziyaret edilmiştir. Değişik zamanlarda 
üyelerimize ve üye adaylarımıza ziyaretlerimiz gerçekleşti-
rilmiştir. MÜSİAD Genel Merkezi programı dâhilinde yapılan 
başkanlar toplantılarına katılımımız sağlanmıştır. Değişik ta-
rihlerde yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantılarına ka-
tılımımız sağlanmıştır. Bu toplantılarda yer alan Bakanlara 
ilgili konularında hazırladığımız bölgesel raporlarımız tak-
dim edilmiştir. MÜSİAD Genel Merkez koordinasyonunda 

yapılan Tunus iş gezisi programına katılım sağlanmıştır. Sek-
tör kurulu üyelerimiz tarafından çeşitli tarihlerde yurt dışı iş 
gezileri ve görüşmeleri yapılmıştır. Değişik tarihlerde yapılan 
Sektör kurulları Türkiye istişare toplantılarına katılımımız sağ-
lanmıştır. 30 Temmuz tarihinde MÜSİAD Genel Başkanımız 
ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla il protokolümüze 
ve bölge iş adamlarımıza yönelik İftar yemeği tertip edilmiş, 
bu iftarda 100 den fazla ihtiyaç sahibi ailelerle Ramazan’ın 
ruhu doyasıya yaşanmıştır. Kamuoyunda oluşan gündeme 
ve şubemizce yapılan organizasyonlara hitaben basınla 
sohbet toplantıları ve bilgilendirme bültenleri düzenlenmiş-
tir” ifadelerini kullandı.

  
Sosyal sorumluluk projeleri hakkında da üyeleri bilgilen-

diren Tosyalı, “Hatay SGK İl müdürlüğüne ihtiyaç talepleri 
doğrultusunda belli miktarda bilgisayar bağışı gerçekleşti-
rilmiştir. İskenderun Kaymakamımızın önderliğinde yapılan 
yeşil kart sahibi ailelerin bebeklerinin ihtiyaçları olan bebek 
seti projesine sponsor olunmuş, Kutlu Doğum Haftası et-
kinliklerine sponsor olunmuştur. 

Direkt ve dolaylı olmak üzere şubemizden ve üyelerimiz-
den 3500’ün üzerinde Ramazan erzak paketi dağıtımı ger-
çekleştirilmiştir. Belirli kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi 
120’nin üzerinde üniversite öğrencisine burs yardımlarımız 
bu yılda devam etmiştir. 

MÜSİAD Gençlik kolları önderliğinde Somali’de açıla-
cak su kuyusu projesine maddi destek olunmuştur. TÜBİ-
TAK-Hatay valiliği işbirliğinde geliştirilen ilk etapta yaklaşık 
1,5 milyon TL değerinde projelendirilen Hatay il yenilik 
platformuna paydaş olunmuştur. İlimizde bulunan bir şehit 
yakınına belirttiği ihtiyacı doğrultusunda demir bağışında 
bulunulmuştur. 

İlçemizde faaliyette bulunan İskenderun 1967 Spor Kulü-
bü derneğine acil ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla istek-
leri doğrultusunda belli miktarda bağışta bulunulmuştur” 
şeklinde konuştu. 

Tosyalı açıklamalarının sonunda, “Tüm bu çalışmalar ışı-
ğında, MÜSİAD Genel Merkezi yönetiminin bizlere duydu-
ğu güvenle, şube yönetim kurulumuzun ve değerli üyeleri-
mizin destekleri ile aynı şevk ve heyecanla faaliyetlerimizin 
bundan sonrada devam edeceğine inancım tamdır” dedi. 
Yeni üyelerine Rozet takımının da gerçekleştirildiği Genel 
Kurul programı, şube üyelerinin ailelerinin de katılımıyla Ot-
toman Palace’da çeşitli aktivitelerle samimi bir atmosferde 
devam etti.
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TO
SÇELİK 

İLK ÜÇTE!

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Ekonomist Dergisi işbirli-
ği ve Turkcell'in desteğiyle bu yıl 9. kez düzenlenen "Anado-
lu Kaplanları-Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırma-
sının ödül töreninde Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 
başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Nihat Ergün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu 
Kaplanı Tosçelik, en büyük 500 firma arasında ilk 3’te yerini 
aldı. Emin adımlarla zirveye doğru yol alan Tosçelik, Ha-
tay’ın ve gururu oldu..

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Nihat Ergün, ülke-
miz için yatırım, üretim ve ihracat yapan, istihdam yaratan 
en büyüğünden en küçüğüne kadar iş dünyasının tüm 

temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında 
şunları söyledi: "Bugün sadece en büyük firmalarımızı de-
ğil, Anadolu'da istihdam oluşturan karını, ihracatını en fazla 
artıran firmalarımıza da ödül vereceğiz. Yapılan araştırma 
sonucunda Anadolu'nun her geçen gün yükselmeye de-
vam ettiğini gösteriyor. Özel sektöre ilişkin böyle kapsamlı 
bir araştırma yapılması, politika üreticileri açısından da son 
derece önemlidir. Zira, doğru bilgi edinilemediği yerde, 
doğru politika oluşturamazsınız".

Konuşmaların ardından Bakan Ergün, "Anadolu'nun En 
Büyük 500 Şirketi" araştırmasında ilk 5'te yer alan şirketlerin 
yetkililerine ödüllerini de takdim etti.

Anadolu'nun En Büyük 
500 Şirketi Açıklandı...

Anadolu’da Tosçelik rüzgarı esiyor

✓
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Bu SEVGİ’nintarifi yokBu SEVGİ’nintarifi vok

Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklar, 
Mustafa Yazıcı Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser ger-
çekleştirdiler. İskenderun Kaymakamlığı ile İskenderun İlçe 
Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği 
‘Sevgi Gecesi’ne protokolün katılımı yoğun oldu. Büyük bir 
özveri sonucunda hazırlanan gecede Hacı Pervin Tosyalı 
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımızın sevgi ve şefkatle bes-
lendiği sürece neler yapabilecekleri gözler önüne serildi.

İyi ki Sevgi Evlerini Yapmışız
Salonun tamamını dolduran davetlilere muhteşem bir 

gece sunan sevgi evlerindeki çocuklarımız söyledikleri şiir-
lerle ve okudukları türkülerle davetlileri hem duygulandırdı, 
hem de güldürdü.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanımız hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı, 
“Burada olmak ve şu anda bu çocukların etkinliğine katıl-
mak gerçekten beni ve ailemi son derece heyecanlandırdı. 
Bizler iyi ki bu sevgi evlerini yapmışız.

Sevgi evlerinde bulunan çocukların eğitimi ve almış ol-
dukları dersler gerçekten onların toplumda önlemli yerlere 
gelmesini sağlayacak.  Zaten devletimiz de bu çocukların 
her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onları 24 saat kontrol altın-
da tutuyor. Ayrıca Tosçelik Fen Lisesi’ne baktığımız zaman 
bu yılda önemli dereceler elde ettiler. Birçok öğrencimiz 
tıp fakültesini kazandı. Bu okuldan mezun olan çocukların 
hepsi mevki makam sahibi olarak önemli yerlerde görev 
alacaklardır” şeklinde konuştu.  

Bu Çocuklar Hepimizin Evladı
İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su ise, yaptığı konuş-

masında sevgi evlerini İskenderun’a kazandıran Tosyalı 
ailesini bir kez daha kutlayarak, “Gerçekten sevgiyi pay-
laşmak çok güzel. Bazen insan sevgiye hasret kalıyor. Bu-
rada bulunan çocuklarında en çok sevgiye ihtiyaçları var.  

Onların anneleri ya da babaları yok. Bazılarının hem annesi 
hem de babası yok. Yani çaresiz tek başınalar. Bizler onla-
rın bu yükünü üzerlerinden alabilmek için elimizden gelenin 
fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sayın Valimizin bizlere vermiş 
olduğu destekle de bu geceyi hazırlamış bulunuyoruz” dedi. 

Tosyalı Ailesi Sevgilerini İnsanlarımızla Paylaşıyor
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, sevginin hayatta çok 

önemli olduğunu belirterek, “Buraya bende bu çocukları-
mızı eşimle birlikte heyecanla izlemeye geldik. Ancak bizler 
asil milletlerin evlatlarıyız. Eskiye dönüp baktığımızda hep 
bir birimize yardım eden ve destek veren milletler olduk. 
İskenderun sevgi evlerinde bulunan bu çocukların durumu 
gerçekten çok zor. Onların bu yükünü bizler alarak sahip-
leneceğiz ve o çocuklarımızın toplumda daha neşeli olma-
sını sağlayacağız. Sevgi paylaştıkça çoğalır, bazen insan 
sevgisini vermekten kaçar, bazen de insan kendisinin tüm 
sevgisini bir başkasına verdiği zaman mutlu olur. İşte Bu-
rada hayırsever iş adamımız Fuat Tosyalı ve Tosyalı aile-
si gerçekten sevgilerini insanlarla paylaşmaktan mutluluk 
duyuyorlar. Toplumumuzun genelinde yemek yerine yedir-
mek, giymek yerine giydirmek, içmek yerine içirmek vardır. 
Şu anda bu sayı az olsa da bizim geçmişimize baktığımız 
zaman bunların hepsini gördük ve hepimizde bu terbiye ve 
öğütle büyüdük. Şu anda sevgi evlerinde bulunan çocukla-
rımızın hazırlamış oldukları gecede bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum onları heyecanla izlemek için sözlerime son ve-
riyorum” ifadelerini kullandı.

Sevgiyle Çaldılar, Sevgiyle Okudular
İskenderunumuzun yetiştirdiği saz üstatlarından Zeki 

Altıparmakoğlu’nun şefliğinde gecenin ilk gösterisini minik-
ler korusu gerçekleştirdi. Küçük çocukların gerçekleştirdiği 
koro ekibi Tohumlar Fidane, Bir köy Var Uzakta adlı şarkıları 
seslendirdiler.

Daha sonra ise İbrahim Sadri’nin Buyur Usta, adlı şiiri-
ni okuyan minik çocuklar davetlileri hüzünlendirdi. Gecede 
halk oyunları, skeç, komedi dans üçlüsü gösterileri izleyen-
leri büyülerken, büyükler saz eşliğinde birbirinden değerli 
eserleri ustalıkla seslendirdiler.

Geceye damgasını vuran ise tüm dünyayı kasıp kavu-
ran Gangam Style dansı olurken, finalde ise Hayat Bayram 
Olsa şarkısı davetliler ile birlikte söylendi. 

Vali Lekesiz ve tüm protokol üyeleri geceyi sonuna ka-
dar izlerken, gecenin sonunda herkes sevgi evlerindeki ço-
cuklarımızı ayakta alkışladılar.

Geceye; Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, İskenderun 
Kaymakamı Ali İhsan Su, 39. Mekanize Piyade Tugay Ko-
mutanı Hakan Atınç, Deniz Üs Komutanı, Nejat Atilla De-
mirhan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer, Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding 
yönetim kurulu üyeleri Ayhan Fatih, Fatih Tosyalı, Tosyalı 
ailesinin değerli büyüğü Hacı Pervin Tosyalı, çevre belde 
belediye başkanları, daire müdürleri ve davetliler katıldı. 
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Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar tarafın-
dan MKÜ İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’nda 
sergilenen “Şiir ve Türkü Gecesi (Sevgi Gecesi)” adlı programın 
hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen tüm çocukları 
ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Ali İhsan Su ve eşi Zeli-
ha Su, onlarla birlikte pasta keserek, sevinçlerine ortak oldular. 
Ortaya çıkan sevinç ve mutluluk tablosu ise görülmeye değerdi.

“Sevgi”      
      Pastası

İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su ve eşi Ze-
liha Su, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fa-
tih Tosyalı, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü 
Kadir Başar, Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri'nde 
kalan çocuklar ve öğretmenleri ile sevgi evlerinde 
barınmakta olan çocukların yakınlarıyla bir araya 
geldiler.
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Belen Kaymakamlığı, “Emekliyiz-Gönüllüyüz Projesi” 
kapsamında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Avar 
başkanlığında bir grup emekli öğretmen ile İskenderun 
Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’ne ziyaret düzenledi. 
Geçtiğimiz yıl proje çerçevesinde yine ziyaret edilen Sev-
gi Evleri’ne, Kaymakamlıkça temin edilen araçla ziyaret 
gerçekleştirildi. 

Ziyaret sırasında Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’nde 
kalan çocuklarımızla yakından ilgilenilerek, Kaymakamlıkça 
sağlanan çeşitli hediye paketleri öğrencilere verildi.  Şube 
Müdürü Avar, burada çocuklarımızın sorumluluğunu üstle-
nen idarecilerin çok duyarlı bir çalışma içerisinde olduklarını, 
çocuklarımızın ilgi ve sevgiye muhtaç büyümelerinden dolayı 
ziyaretin bu anlamda çok olumlu geçtiğini açıkladı. 

İskenderun Hacı Pervin Tosyalı 
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımız 
Özel Yükseliş Koleji’nde ücretsiz ola-
rak eğitim görebilecekler.

 İskenderun’da hayırsever Tosya-
lı ailesi tarafından yaptırılarak Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devre-
dilen Sevgi Evleri’nde kalan yavruları-
mıza İskenderun’lu hayırsever iş ada-
mı Nuri Üysen, kurucusu olduğu Özel 
Yükseliş Koleji’nde öğrencilere ücret-
siz eğitim desteği sözü verdi. Sevgi 
Evleri’nde kalan kimsesiz çocuklar 
Kurban Bayramı'nda da unutulmadı.

 İskenderun Kaymakamı H.Hasan 
Özyiğit, İskenderun Belediye Başkanı 
Vekili Ergün Gözüküçük, İskenderun 
Emniyet Müdürü Cengiz Başar, İs-
kenderun Sosyal Hizmetler Müdürü 
Yılmaz Balaman, Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş 
adamlarımız ve protokol mensupları 
Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri’nde 
kalan kimsesiz çocuklarla bayramlaştı. 

Sevgi evlerini annesi Hacı Pervin 
Tosyalı adına yaptıran ve annesinin 
ismini veren hayırsever iş adamı Fuat 
Tosyalı, protokol üyelerine örnek bir 

misafirperverlik sergiledi. İskenderun 
Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, "Bu 
çocuklar bizim çocuklarımız onları bu 
gün burada ziyaret ediyoruz ve onların 
mutluluğunu görmek ve onlara kim-
sesiz olmadıklarını hissettirmek kadar 
anlamlı bir şey yok." dedi. 

Hayırsever iş adamı Nuri Üysen 
de kimsesiz çocuklara ücretsiz eği-
tim desteği sözü verdi. Kurucusu ol-
duğu Özel Yükseliş Koleji’nde halen 
iki öğrencinin ücretsiz olarak eğitim 
gördüğünü belirten Nuri Üysen, Sev-
gi Evleri’nden gönderilecek çocuklara 
ücretsiz olarak eğitim verebilecekleri-
nin sözünü verdi. 

Yükseliş koleji kurucu ortağı Yıl-
maz Tunç ise ortaokulda kontenjan-
larının dolduğunu ancak ilkokulda 
kontenjanlarının bulunduğunu ve bu 
manada Hacı Pervin Tosyalı Sevgi 
Evleri’nden gelecek ilköğretim çağın-
daki çocuklara ücretsiz eğitim verebi-
leceklerini söyledi. 

Protokol üyeleri, ziyaret esnasında 
kimsesiz çocuklara çeşitli hediyeler 
vererek Kurban Bayramlarını kutladı. 

SEVGİ EVLERİ’NDEKİ YAVRULARIMIZA EĞİTİM DESTEĞİ

Sevgi bahçesindeki güllerimiz 
şefkatle büyüyor
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Genç MÜSİAD’ın 
Türkiye’nin 2023 hedefine 
katkıları takdirle karşılandı

Genç Müsiad Hatay Şubesi’nin ‘Genişletilmiş İstişare 
Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda Genç Müsiad’ın ülke-
miz için yaptığı çalışmalar gelecek için güven verdi. Geniş 
katılımın olduğu toplantıda Genç Müsiad’ın ülkemizin kal-
kınması için yaptığı çalışmalar davetlilerden tam not aldı.

Genç Müsiad Ülkemize Hızla Yayılıyor
Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Müsiad Ha-

tay Şube Başkanı Vedat Ergünbaş, genç, idealist ve kararlı 
insanlar tarafından büyük bir heyecanla çalışmalarına baş-
layan Genç Müsiad’ın hızla ülkemize yayılmakta olduğunu 
ve 2100’e yakın üyesiyle Türkiye çapında faaliyetlerini sür-
dürdüğünü ifade etti. Ergünbaş faaliyetlerinin tamamında 
kendilerini yalnız bırakmayan, samimi muhabbetlerini esir-
gemeden bir usta edasıyla tecrübelerini aktaran maddi ve 
manevi desteklerini gösteren baştan Fatih Tosyalı ve yöne-
tim kurulu olmak üzere tüm Müsiad ailesine teşekkür etti. 

Türkiye’nin 2023 Hedefine 
Çok Büyük Katkılar Sunacağız
Genç Müsiad Genel Başkanı Abdulsamet Temel’in 

Türkiye’nin ekonomisine, kalkınmasına ve ilerlemesine yö-
nelik çalışmalarını doyurucu bilgilerle anlatması salondaki 

davetlileri hem sevinmesine, hem de gururlanmasına ve-
sile oldu. Genç Müsiad’ta erdemli iş adamları yetişeceğini 
kaydeden Temel, zamanında toprağa atılan tohumların 
şimdi yeşermeye başladığını vurguladı. Müsiad üyelerinin 
bu tür toplantılara istişare toplantısı dediklerini ifade eden 
Temel, “Çünkü istişare bizim geleneğimizden gelen bir 
isimdir. Bizde şube başkanlarımızı seçerken seçime git-
meyerek istişare ile seçiyoruz. Bizler, ilk günkü gibi aynı 
şevk ve azimle çalışıyoruz. Biz geleceği, hayalleri olan, 
ülkemizin kalkınması için çalışan kişileriz. İlk göreve gel-
diğimizde İslam Teşkilatı İşbirliği’nin yönetim kuruluna 
seçildik. Bu zaman zarfında bütün ülkelerin Müsiad’ı des-
teklemesi bizleri onurlandırdı ve çalışma azmimizi artırdı. 
Türkiye’yi temsilen yurt dışında birçok toplantılara katıldık. 
Genç Müsiad sadece Türkiye’de değil, dünyanın her ye-
rinde organizasyon yapacak seviyeye geldi. Biz farklı ül-
kelerden genç insanlarla istişare kurarak Türkiye’nin 2023 
hedefine katkı sunacağız. Çünkü o ülkelerdeki genç in-
sanlarda bulunduğu ülkelerin geleceğini inşa edecekler. 
Onlarla işbirliği içinde olursak o zaman dünyada söz sahi-
bi oluruz. Eğer geleceğin iş adamları olacaksak, neyin ne 
olduğunu bilmek zorundayız. Donanımlı yetişen gençler 
olarak ülkemizin kalkınması için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi ‘İs-
lam gençlerimizin omuzlarında yükselecek’ Biz kararlıyız. 
Biz azimliyiz. Çünkü biz güçlüyüz” ifadelerini kullandı. 

Gençlerimiz Müsiad’ın Büyükleri Gibi 
Saygı ve Terbiye İçinde Yetişiyorlar
İstişare toplantısına katılan AK Parti Hatay Milletvekili 

Mehmet Öntürk ise, konuşmasında AK Parti iktidarının ül-
keyi yönetmeye başladığı günden bu yana geçen süredeki 
atılımlardan bahsetti. Bu süre zarfında gençlerimizin giri-
şimci bir ruha sahip olduklarını gördüklerini kaydeden Mil-
letvekili Öntürk, “Genç Müsiad şu anda 31 ilde kurulumunu 
yaptı. Ben sizleri tebrik ediyorum. Sizin gibi birçok genci-
miz ülkemizin kalkınması için çalışıyor. Şu an milli gelirimiz 
800 milyar dolar oldu. 2023’te de hedeflerimiz çok büyük. 
Bizim iktidar olarak görevimiz daha çok çalışmak ve siz 
gençlerimizi önünü açmaktır. Ben gençlerin Müsiad’ın bü-
yükleri gibi saygı ve terbiye içinde olduklarını ve bu ülkenin 

gelişmesine ve vizyonuna çok şey katacaklarına inanıyo-
rum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, istişare toplantısının ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. 

Beyni Dünyaya Açık Olan Genç Müsiad 
Üyeleri Ülkemiz İçin Bir Şanstır
Son olarak konuşma kürsüsüne gelen İskenderun Kay-

makamı Ali İhsan Su ise, Genç Müsiad üyelerinin bu heyeca-
nı ve azminden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. 
Kaymakam Su, “Pırıl pırıl, arkadaşlarımızın ortaya koyduğu, 
kafası, beyni dünyaya açık, donanımlı, ben değil, biz diyen 
bir anlayışlı bir kadronun olması ülkemiz için bir şanstır. Ya-
pılan çalışmalar, ortaya konulan birlik, beraberlik ve daya-
nışma ülkemizin geleceği için bizlere umut ve güven veriyor. 
Ben tüm Genç Müsiad üyelerini canı gönülden kutluyor, is-
tişare toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Genç Müsiad Hatay Şube yöne-
timine yeni katılan gençlere MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 
M. Fatih Tosyalı, AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, 
İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, AK Parti İskenderun 
İlçe Başkanı Uğur Feriz, Genç Müsiad Genel Başkanı Ab-
dulsamet Temel, Genç Müsiad Hatay Şube Başkanı Vedat 
Ergünbaş tarafından rozetleri takıldı. İstişare toplantısının 
sonunda ise, plaket törenine geçildi. Genç Müsiad Hatay 
Şube Başkanı Vedat Ergünbaş istişare toplantısına katılan 
genel başkanları Abdulsamet Temel’i plaketle onurlandırır-
ken, Müsiad Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı ise, istişare 
toplantısını katılan AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Ön-
türk ve İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su’ya plaketlerini 
takdim etti. Plaket töreninin ardından istişare toplantısı top-
lu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na AK Parti Hatay Millet-
vekili Mehmet Öntürk, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, 
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M.Fatih Tosyalı, AK Parti İs-
kenderun İlçe Başkanı Uğur Feriz, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Genç Müsiad Genel Başkanı 
Abdulsamet Temel, Genç Müsiad Hatay Şube Başkanı Ve-
dat Ergünbaş, Müsiad Hatay Şubesi ve Genç Müsiad Ha-
tay Şubesi üyeleri ve davetliler katıldı. 
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MÜSİAD,
DOĞAKA ve 
KOSGEB’e 
konuk oldu 

MÜSİAD çalışma raporlarını
Kalkınma Bakanımıza sundu

MÜSİAD Hatay Şubesi Proje ve Destekler Kurulu, Nuri Günal 
başkanlığında M.Ali Dokuzoğlu, İbrahim Gümüşsoy, GENÇ MÜ-
SİAD Başkanı Vedat Ergünbaş ve Şube Müdürü Ali Yeşilova’dan 
oluşan bir heyetle, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve 
KOSGEB İl Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretle ilgili heyet başkanı Nuri Günal yaptığı açıklamada; 
“MÜSİAD olarak her iki ayda bir yapılan genel idare kurulu to-
plantılarının son ikisinde kalkınma ajanslarını ve KOSGEB’i masaya 
yatırmış ve çalıştaylar yapmıştık. Bu toplantılarımıza ilgili kurum-
larımızın bağlı olduğu bakanlar, bürokratları ve bölge müdürleri ile 
450’den fazla MÜSİAD üyesi katılım sağlamıştı. Yapılan çalıştay-
lar ve anketler neticesinde MÜSİAD’ın akademik bir çalışmasıyla 
çalışma raporları oluşturulmuştu. Bu çalıştayın amacı; Kalkınma 
Ajanslarının Türkiye’nin büyüme ve rekabet gücünün geliştirilmes-
ine yönelik olarak temel ihtiyacını en etkin bir biçim karşılaması ve 
paydaşlarına en yüksek değeri sunabilmesi için kurumsal kapa-
sitesini sürekli olarak artırma ihtiyacının ortaya çıkmış olmasıydı. 
Bu çalışma, Türkiye açısından büyük değer taşıyan Kalkınma 
Ajanslarının özel sektörle işbirliğinin artırılması amacıyla hazırlan-
mıştır. Kalkınma ajansıyla yapılan çalıştayın çalışma raporu yakın 
bir tarihte tamamlandı ve Kalkınma Bakanına sunuldu. Biz de 
Hatay şubesi olarak bakanlığa sunulan bu raporu bölgemize fay-
da getireceğine kanaat getirdiğimizden dolayı bölgemize bakan 
DOĞAKA’ya sunmayı kararlaştırdık.

Bölgemizde eğitim gören, özel sektörden gelen ve şuan da 
DOĞAKA Müdürlüğünü yürüten Sayın Onur Yıldız’ın değerli 
çalışmalarına katkı sunmasını ümit ettiğimiz bu çalışmamızı say-
gıdeğer müdürümüze takdim ettik. Yine ilimizde bulunan, daha 
önce temsilci olan ancak kısa bir süreden bu yana müdürlük 
statüsü alıp faaliyet gösteren KOSGEB il müdürlüğüne nezaket zi-
yareti gerçekleştirdik. KOSGEB’in çalışmalarını dinledik. İşletmel-
er olarak KOSGEB’le çalışabilmenin şartlarını ve yollarını öğrenme 
fırsatı bulduk. Sayın Müdürümüz Seracettin Özcan Bey’e başarı 
dileklerimizi ilettik.

Her iki kurum Müdürümüze MÜSİAD araştırma yayınları olan    
’Orta Gelir Tuzağı’ dergisini takdim ettik” diye konuştu.

Tosçelik Fen Lisesi öğrencileri, İskenderun 
Kaymakamı Ali İhsan Su’yu makamında zi-
yaret ederek YGS sınavında aldıkları başarıyı 
paylaştılar.

Tosçelik Fen Lisesinin başarılı öğrencileri 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Keleşoğlu 
ve okul idarecileri ile birlikte Kaymakam Su’ya 
konuk oldular. Ziyarette Tosçelik Fen Lisesi 
öğrencilerini kutlayan İskenderun Kaymakamı 
Ali İhsan Su, “İlçemizin gururu olan çocukları-
mızı başarılı bir çalışma sonunda YGS sınavın-
da ilk bine giren öğrencilerimiz var. Bu başarı 
sonunda hepsini gönülden tebrik ediyorum. 
Bundan sonra hem öğrencilik hayatlarında 
hem de yaşamlarında başarılı olarak ülkemize 
hizmet edeceklerine inancımız tamdır” dedi. 
Kaymakam Su, başarılı olan öğrencilere birer 
tablet hediye etti. 

TOSÇELİK 
FEN LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİ 
BAŞARILARINI 
KAYMAKAM SU 
İLE PAYLAŞTI
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Tosyalı Holding’e 
ödül yağmuru

 Fark yarattık;

‘Hatay’ın Şampiyonları Ödül Töreni’

Hatay Vergi Dairesi tarafından düzenlenen ‘Hatay’ın 
Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, yatırımlarıyla, ekonomiye katkılarıyla, istihdamlarıyla 
fark yaratan firmalarımıza övgüler yağdırdı. Bakan Ergin, 
Hatay’ın yıldızının her geçen gün parladığını belirtti. Tören-
de en çok kurumlar vergisi veren, en çok ihracat yapan, en 
çok yeni yatırım yapan ve en çok yeni istihdam sağlayan 
kurum ve kuruluşlara plaketleri takdim edildi. Ülkemizde ve 
bölgemizde ekonomiye katkıları, yatırımları ve istihdamıyla 
lokomotif konumunda bulunan Tosyalı Holding, her yıl ol-
duğu gibi 2012 yılına da damgasını vurarak gecede farkını 
konuşturdu.      

Vergisini Verenler Baştacımızdır
Ödül töreninde günün anlam ve önemini belirten ko-

nuşmayı yapan Hatay Vergi Dairesi Başkanı Kazım Karaca, 

24. Vergi Haftası etkinlikleri Haftası kapsamında düzenle-
nen geceye katılımlarından dolayı başta Adalet Bakanımız 
olmak üzere tüm konuklara teşekkür etti. Hafta boyunca 
etkinliklerde hedefin mükellefler olsa da öğrencilere de 
vergi bilincini aşılamak olduğunu kaydeden Başkan Kara-
ca, “Vergisini verenler baş tacımızdır. Marifet iltifata tabidir. 
Bu gecede de plaket alacak olan mükelleflerimiz fazlasıyla 
iltifata tabidir” dedi.   

Girişimcilerimiz Gücünü Projelerinden Alıyor
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ise, yoğun mesaisi ara-

sında fırsat yaratıp hemşehrileriyle bu güzelliği paylayan 
Adalet Bakanımız Sadullah Ergin’e teşekkür ederek konuş-
masına başladı. Her meselenin uluslar arası boyut kazan-
dığı bu günlerde ayakta kalmanın zor olduğunu kaydeden 
Vali Lekesiz, “Ülkemizin gücüne güç katmak için girişimci 
sayımızın artması gerek. Bir ülkede iş kurmanın kolay ol-
ması, girişimcinin yetişmesinde fevkalade önemlidir. Dev-
letimizde girişimci sayımızın artması için her türlü çalışmayı 
yapıyor. İlimizde girişimcinin işlerini kolaylaştırmak için ya-
tırım ve destek ofisleri kuruldu. Bu şekilde yatırımcılarımıza 
hizmet veriliyor. Toplumda fazla hareketlilik iyi sayılmıyor. 
Oysa günümüzde uluslar arası boyutlar ne kadar güçlü ise, 
o ülke o kadar ileriye gidiyor. Girişimcilerimiz gücünü ser-
mayelerinin büyüklüklerinden değil, projelerinden alıyorlar. 
Bu gecede ödül alan, almaya herkesi kutluyorum. Birlik ve 
beraberlik içinde ilimizi imrenilen noktaya getirmek için eli-
mizden geleni yapacağız” dedi.   

Zorlukları Aşarak Taş Üstüne Taş Koyuyorsunuz 
Törende son olarak konuşan Adalet Bakanımız Sadulah 

Ergin, iş adamlarına seslenerek "Türkiye'de yatırım yapmak 
isteyenlerin yaşadığı sıkıntılar hangi bürokratik dirençle 

mücadele ettiklerini görünce gerçekten şimdi sizleri yeni-
den tebrik edesim geliyor" dedi. İşadamlarını önlerindeki 
zorlukların kaldırılabilmesi için geçtiğimiz günlerde Baş-
bakanlıkta bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda ilgili Ba-
kanlıklara bazı ödevlerin verildiğini belirten Bakan Ergin, 
Türkiye'de olan bir yatırımcı ya da yurtdışından Türkiye'ye 
gelmiş olan bir yatırımcının karşılaştığı sorunlar ve zorluk-
lar masaya yatırıldı. Bu sorun ve zorlukları kalem kalem 
tespit etmişler ve hangi Bakanlık hangi konularda kolaylık 
getirecek. Bütün bunlar kalem kalem belirlenmiş her Ba-
kanlığa kendi ev ödevi taksim edildi. Baktığınız zaman bu 
ülkede yatırım yapmak isteyenlerin yaşadığı sıkıntılar hangi 
bürokratik dirençle mücadele ettiklerini görünce gerçekten 
şimdi sizleri yeniden tebrik edesim geliyor. Çünkü bu ka-
dar zorlukları aşarak taş üzerine taş koyuyorsunuz serma-
yenizi ticari birikimlerinizi riske edip bir işe giriyorsunuz ve 
her aşamasında birileri önünüze çıkıp (Dur bakalım. Bunu 
böyle yapamazsın. Şöyle yapamazsın) deyip size kendince 
racon kesiyor. Ve bütün bu badirelerin içinden sıyrılıp üre-
tim aşamasına geldiğinizde de hem Türkiye'de hem Dünya 
piyasalarında rekabet dediğimiz o acımasız unsur yakanı-
za yapışıyor. Bütün bunlardan sıyrılacaksınız bu badireleri 
geçeceksiniz. Üreteceksiniz, makul fiyata üreteceksiniz, 
Türkiye içerisindeki rakiplerinizle yarışacaksınız. Dünyadaki 
acımasız rekabette öne çıkacaksınız ve ürün satacaksınız, 
ayakta kalacaksınız. Kolay şeyler değil bütün bunlar" dedi.  

Barış, Huzur ve İstikrar Trendi Devam Ediyor
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu rakam-

larla işadamlarına anlatan Ergin, Dünya'da ve Bölgemizde 
çok önemli kırılmaların, ekonomik krizlerin, sosyal buhran-
ların, siyasi çekişmelerin, yer yer savaşlar yaşanmasına 
karşın Türkiye'nin bütün bu çalkantıların içerisinde önemli 
bir barış, huzur, istikrar ve gelişme trendini devam ettirdiği-
ni söyledi. 2002 yılında Türkiye'nin milli gelirinin 230 milyar 
dolar iken 10 yıl sonra bugün 3 kat artışla 742 milyar dola-
ra geldiğini söyleyen Ergin, "Bu 10 sene içerisinde siyasi 
istikrar temin edilmiş. Buna bağlı olarak ekonomik istikrar 
sağlanmış, üretim ve yatırım kolaylaşmış ve Türkiye'nin 
rekabet gücü geçmişe oranla daha iyi bir yere gelmiş. 

Eksiklerimiz var. İyileştirmemiz gereken koşullar var. Bunları 
ortadan kaldırıp Müteşebbis ve Girişimcilerin işlerini daha 
da kolay kılacak çalışmalar Ankara'da yapılıyor. Bu ülkenin 
dış ticaret dengesinde ithal ikamesine yarayacak alanları 
sizlerin önünüze getirip bu kollarda yoğunlaşmanızı sağ-
layacak tedbirleri üretmekte bizim görevimiz. Bütün bunlar 
bu 10 yıl içerisinde bir miktar yapılmaya çalışıldı. Ama tam 
anlamıyla ideal bir noktada olduğumuzu söylemiyorum. 
Ancak bütün bu eksiklerimize rağmen ihracatımız 36 milyar 
dolardan bugün 4 kat artış sağlayarak 152 buçuk milyar 
dolara geldi 2012 tutarı. 2002'de 23 buçuk milyar dolar IMF 
olan borcumuz 10 yıl içerisinde ödendi. Bu gün 400 milyar 
dolara inmiş bulunmak da ve Mayıs ayında bunu sıfırlıyoruz 
iki ay sonra IMF borcumuz kalmıyor. ve IMF 5 milyar do-
lar biz kredi açtık. Arzu ederse 5 milyar dolar Türkiye'den 
kredi kullanabilecek. Veren el olmaya başladı Türkiye. Bu 
güne kadar alan eldi şimdi kendisi bu tür Kuruluşlara orga-
nizasyonlara fon sağlayan noktaya geldi çok şükür. Merkez 
bankamızın döviz rezervi 2002'de 27 buçuk milyar dolardı. 
Bugün itibari ile 125 milyar dolar" şeklinde konuştu.   

Amanos Tüneli’nin Projesi Çizildi
Hatay’ın çılgın projesi olan Amanos Tüneli ile ilgili de 

müjdeli haberler veren Adalet Bakanımız Sadullah Ergin, 
projenin çizildiğini söyledi. Aralık veya Ocak ayında ihalesi 
yapılacağını kaydeden Bakan Ergin, “Bu proje ile İsken-
derun Limanı’nı Doğu ve Güneydoğu ile buluşturacağız. 
Böylelikle geleceğimiz şekillenecek, işsiz sayımız azalacak, 
ekonomimiz artacak, en önemlisi hemşehrilerimiz huzur ve 
güven bulacak. Biz ülkemizi teslim aldığımız günden bu 
güne güven istikrar ile karanlık günleri geride bıraktık. Artık 
birlik ve beraberlik içinde olup ülkemizi kalkındıracağız. Ay-
dınlık günler bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.      

Tosyali Holding Farkını Konuşturdu
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tos-

yalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyelerimiz, E. Ayhan 
Tosyalı, M. Fatih Tosyalı, yıllık gelir vergisi rekortmenle-
ri olurken, ödüllerini Hatay Valisi Celalettin Lekesiz verdi. 
2012 yılında en çok ihracat yapan firmalar arasında Tosyalı 
Dış Ticaret,yer aldı. Tosyalı Dış Ticaret adına ödülü Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı, AK Parti 
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın elinden aldı. 

H
at

ay
’ın

 Şa
mpiyonları Ödül Töreni

HATAY VERGİ DAİR
ES

İ

Törene katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yatırımlarıyla, ekonomiye katkılarıyla, istihdamlarıyla fark yaratan firmalarımıza 
övgüler yağdırdı. En çok kurumlar vergisi veren, en çok ihracat yapan, en çok yeni yatırım yapan ve 
en çok yeni istihdam sağlayan kurum ve kuruluşlara plaketlerin takdim edildiği törende Tosyalı Holding, 

her yıl olduğu gibi 2012 yılına da damgasını vurarak gecede farkını konuşturdu.      
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İSKENDERUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 
BAYRAĞI M. FATİH TOSYALI DEVRALDI

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi 11’nci Genel Kuru-
lunu yaptı. İki dönem yönetim kurulu üyeliği, 1 dönem de 
başkanlık yapan Uğur Ateş’in işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
aday olmadığı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve 
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı’nın da başkan 
seçildiği Genel Kurul sonunda tüm maddeler oy birliğiyle 
geçti.

M.Fatih Tosyalı’nın Başkan seçildiği Genel Kurulda, Baş-
kan Vekili Ekinciler Demir, Çelik Genel Müdürü Fatih Ke-
seroğlu, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Osman Gözükara, 
Sedat Uysal ve Mustafa Kahraman seçildi.

Divan Başkanlığını Yazıcı Demir Çelik Finans Müdürü 
Ahmet Taştekin’in yaptığı Genel Kurulda açılış konuşması-
nı Yazıcı Demir Çelik AŞ Genel Müdürü Osman Gözükara 
yaptı ve Yönetim Kurulunun yaptığı tüm çalışmaları özet-
ledi. Denetim Kurulu Raporunu Abid Erol, bütçeyi Yeminli 
Mali Müşavir Zafer Kutlu ve gelir gider tablosu ile ilgili olarak 
da Hatice Çirkin’in sunumları oy birliğiyle kabul edildi.

İskenderun OSB yeni Başkanı Fatih Tosyalı, genel kurul 
sonunda iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve 1 dönem de 

başkanlık yaptıktan sonra işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
yeniden görev almayan Uğur Ateş’e hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etti.

Yapısal çelikte
Türkiye’nin gururu
Türkiye’nin geleceği

aj
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sâ
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Fuat Tosyalı 
Adana Final Okulları’ndaki 
etkileyici sunumuyla iz bıraktı

 Adana Final Okulları öğrencilerinin yaşam başarısını 
artırmaya yönelik düzenlenen “Tecrübeden Öğreniyoruz” 
söyleşilerinin yeni konuğu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı oldu. İşadamı Tosyalı, kendi yaşam 
hikâyesinden yola çıkarak öğrencilere yaşamda başarılı 
olmanın ipuçlarını aktardı. Söyleşinin sonunda Final Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu 
Şevket Ertem de Fuat Tosyalı’ya günün anısına bir hediye 
takdim etti.

 Okulun tiyatro salonunda düzenlenen söyleşiyi Final 
Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları 
Kurucusu Şevket Ertem’in yanı sıra okul yöneticileri, veli ve 
öğrenciler izledi.

İşimi Hep Severek Yaptım
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 

Tosyalı, kendi yaşam öyküsünü anlattığı ve görüntülerle 
desteklenen sunumunda, öğrencilere iş ve özel yaşamda 

başarılı olmanın sırlarını da aktardı. 43 yıllık çalışma 
hayatında işini hep severek yaptığının ve misyona çok 
önem verdiğinin altını çizen Tosyalı, “İşimiz günün 
şartlarında ne ise hep en iyisini yapmaya özen gösterdik. 
Ayrıca işimizi iyi yapıyor muyuz diye sık sık kendimizi 
sorguladık. Bu da kendi alanımızda başarıyı 
getirdi.” diye konuştu. Tosyalı, en çok 
zaman israfı konusunda hata yapıldığını 
söyleyerek zamanı efektif kullanmanın 
önemine de değindi. İşadamı Fuat 
Tosyalı, “Herkesin amacı standartları 
yüksek bir yaşam sürmektir. Ama 
bunu hak etmek, çalışmak lazım…” 
dedi. Kendisini başarıya götüren 
en önemli etkenlerden birinin ekip 
çalışması olduğunu vurgulayan 
Tosyalı, “Doğru ekip seçmek ve 
ekibinizdeki herkesi olduğu gibi kabul 
etmek çok önemli.” şeklinde konuştu. 
Öğrencilerin ilgiyle dinlediği söyleşide altın 
değerinde öğütlerde bulunan Fuat Tosyalı, 
“Hayatınızda tanıdığınız herkesi bir kazanım olarak ele 
almalısınız. Kimle tanışırsanız kartını alın, kartınızı verin. İyi 
dostluklar kurmaya çalışın. Doğru zamanda doğru kişilerle 
kurulan doğru ilişkiler başarıya götürür” dedi.

Olmazsa Olmaz Kurallarımızdan Biri Hayır İşleridir
Kendisi için olmazsa olmaz kurallardan birinin hayır işle-

ri olduğunu belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Fuat Tosyalı, bu bağlamda okul, sevgi evi, huzur evi gibi 
projeleri hayata geçirdiğini anlatarak, “Hayatımda yaptığım 
en büyük iş hiç şüphesiz ki yaptırdığımız zihinsel engelliler 
okuludur.” diye konuştu. Dünyanın en güzel coğrafyasında 
yaşadığımızı ve bu bölgede büyümenin bir şans olduğunu 
da anlatan Tosyalı, “Dünyanın her yerinde yatırım yapıyoruz 

ama memleketimize yatırım yapmayı da unutmuyoruz. 
Kazançlarımızla memleketimizin insanına 

faydalı olmamız gerektiğinin farkındayız 
ve bunu önemsiyoruz.” dedi. Başa-

rılı iş adamı Fuat Tosyalı, Osmani-
ye’de faaliyet gösteren Tosçelik 
Yassı ve Yapısal Çelik Üretim 
Tesisleri’nin aynısını önümüz-
deki günlerde Cezayir’de 
açacaklarını da ilk kez söyleşi 
sırasında açıkladı. Tosyalı et-
kileyici sunumunun ardından 

öğrencilerin sorularını da içten-
likle yanıtladı. Mütevaziliği, sami-

mi tavırları ve ilginç başarı öyküsü 
ile salonu dolduran Adana Final 

Okulları Fen ve Anadolu Lisesi öğren-
cilerini kendisine hayran bırakan Tosyalı’ya 

günün anısına teşekkür hediyesini de Kurucu Şevket Ertem 
takdim etti. Anaokulu öğrencisi Naz Zöhre’nin Tosyalı’ya çi-
çek vermesi de uzun süre alkışlandı.

TECRÜBEDEN ÖĞRENİYORUZ
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İskenderun Körfezi’nin çelik yatırımcıları bürokratlar ve 
çalışanlar, Payas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bi-
nasında, demir çelik sektörü çalışanlarının iş güvenliğinin 
iyileştirilmesi ve daha iyi şartlarda üretim yapılması için bir 
araya geldi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
Kurulu Adana Grup Başkanlığı’nın Payas OSB’de düzenle-
diği “2013 yılı metal işkolunda iş sağlığı ve güvenliği teftiş-
leri tanıtım ve değerlendirmesi” toplantısına, Hatay Vali Yar-
dımcısı Kadim Doğan, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, 
İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanı Mesut Demircioğlu, 
İş-Kur Hatay İl Müdürü Ahmet Bulanık, Payas OSB Başkanı 
Nihat Akkatoğlu, İskenderun OSB Başkanı Fatih Tosyalı ve 
çok sayıda sanayici ile demir çelik sektörü çalışanı katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Payas OSB Başkanı 
Nihat Akkatoğlu, “Değişen ve gelişen dünya metal sanayi 
içerisinde bölgemizin ağırlığı git gide artmaktadır. Bu deği-
şim sürecinin içinde üretimin artması ile birlikte dünya stan-
dartlarında toptan kaliteyi artırmak zorunlu hale gelmiştir. 
Toptan kalite anlayışı üretilen mamülden, çevre uyumla 
sosyal sorumluluk anlayışından işyeri sağlığı ve iş güvene 
beraberliğinde yürütülmesi gerektiği bir dönem içerisinde-
yiz. İş kazalarından dolayı dünyada bulunan diğer ülkelere 
oranla ülkemizi daha iyi sıralamaya getirebilmemiz için, bü-
yük bir çaba ve gayret göstermemiz gerekmektedir” dedi. 

Hedefe Ulaşmak Zorundayız 
Günümüzde iş sağlığı ve iş güvenliğinin öneminin her 

geçen gün daha fazla anlaşıldığına vurgu yapan İskenderun 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Fatih Tosyalı ise, 
insanı merkez olan böyle önemli bir gündemle bir arada ol-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tosyalı, “İnsan en 
değerli varlığımız! İnsana yakışan; güvenli ve sağlıklı bir iş 
ortamıdır. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; insan sağlı-
ğına zarar verebilecek riskli hususların önceden belirlenmesi 
ve gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma 
ortamı sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
çalışanların korunmasıdır. İş kazalarının %98’inin önlenebi-
lir ve meslek hastalıklarının ise tamamının yok edilebilir ol-
duğu bilinciyle; devlet, işveren ve işçiler olarak hep birlikte 
istediğimiz hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Hedefimize 
ulaşmakta yapılabilecekler için topyekûn hareket etmemiz 
gerekir. İstatistiklere göre ülkemiz iş kazalarında maalesef 
Avrupa da ve dünya da üst sıralarda yer almaktadır. Böyle bir 
tablo muhakkak ki hepimizi üzüyor. Her yıl meydana gelen 
binlerce kaza ve yaralanmayı göz önüne alırsak; bu durum 
bize İş Sağlığı ve Güvenliği’ne daha fazla önem vermemiz 
gerektiğini göstermektedir. Bu sebeplerle İş Sağlığı ve Gü-
venliği’nin birincil amaç haline getirilmesi gerektiğine dikkat 
çekmek isterim” şeklinde ifadelere yer verdi.  

İşveren Sadece İşçiyi Değil, 
Evindeki Huzuru da Düşünüyor 
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, 1980’li yılların baş-

larındaki demir-çelik üretimi ortamı ile bugünleri kıyaslayarak 
gelinen noktaya dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Fabrikaların 
eski çalışma sistemlerinde kimi işçinin bacağı yanardı, kimi-
sinin eli yanardı. İşlerimizi zaman gelir iş kazası neticesinde 

kaybettiğimiz günler oldu. İşte o yıllarda 1970’li yılların so-
nunda sanayici anlayışı o gün öyleyken bugün bu hale geldi. 
Herşeyiyle hassasiyet içerisinde işçimizin evinden çıkıp işye-
rinde daha güvenli gelip, işyerinde ki o güveni daha rahat bir 
şekilde sağlayıp huzur içerisinde sanayiciliğini yapıp tekrar 
evine huzur içerisinde gidebilmesi için her türlü tedbiri alıyor. 
Fabrikatör sadece işçisini mi düşünüyor? Hayır.. Evindeki 
eşinin çocuğunun da huzurunu düşünüyor.”   

İş Kazalarında Hatay 22. Sırada 
İş-Kur Hatay İl Müdürü Ahmet Bulanık da işyerlerinde 

çalışan insanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri için 
gereken faaliyetlerin tümüne İş Sağlığı Güvenliği’ adı veril-
diğini kaydederek, “Hedefinde insan olan işsağlığı konusu 
sözleşmeli personelin, geçici personelin ve hatta o işyerini 
ziyaret eden insanlarıda düşünen kapsıyan bir konudur. Bu 
konunun amacı  çalışanları üretimi ve işletmeyi korumaktır. 
Dünyada 3 dakikada 1 iş kazası meydana geliyor. Her 90 
dakikada 1 kişi sakat kalıyor 4 saatte birde insan ölüyor iş 
kazaları nedeniyle. Ülkemiz iş kazalarında dünyada 3. sı-
rada, Avrupa’da 1. sıradayız. Hatay Türkiye’de 22. Sırada 
Allah’tan çok önlerde değiliz” şeklinde konuştu. Hatay Vali 
Yardımcısı Kadim Doğan ise çalışma barışının sağlanması-
nın şart olduğunu ifade ederek, “ Burada en başta işveren-
lerimize görev düşüyor. Haziran 2012 yılında çıkartılan ve 6 
ay sonra yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 
onun uygulamasıyla ilgili mevzuat gerçekten hem iş sağlığı 
bakımından hemde iş güvenliği yönünden önemli düzenle-
meler getirmiş durumdadır” dedi.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi 

Başkanı M.Fatih Tosyalı:

 İnsanımıza yakışan; güvenli ve 

sağlıklı bir iş ortamıdır

“

“
KÖRFEZİN ÇELİK YATIRIMCILARI İŞ 

SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİNİ ELE ALDI
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HATAY
GÜNLERİ

Hatay Valiliğimizin koordinesinde; Hatay Eğitim, Kültür, 
Tanıtım ve Dayanışma Derneği (HATAYDER) işbirliğinde, 
ilimizdeki tüm kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, Üni-
versitemiz, meslek odalarımız ve ilimizin diğer dinamikle-
ri ile hep beraber Feshane Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul’da Hatay Günleri’ne, 
vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 02-07 Nisan 2013 tarihleri 
arasında gerçekleşen etkinliği yaklaşık 450 bin kişi izledi. 
Gerek Hatay mutfağına ilişkin muhteşem lezzetler gerek 
yöresel ürünler, gerekse unutulmaya yüz tutmuş el sanat-
larımız ve halk oyunlarımızla İstanbul’da Hatay Günleri, 
İstanbulluların yüreklerinde unutulmayacak bir iz bıraktı. 

Etkinliğe yerel ve ulusal basın da yoğun ilgi göster-
di. Hatay’ı ana haber bültenlerine taşıyan görsel basın 
ve manşetlerine taşıyan yazılı basın, ilimizde yüzyıllardır 
var olan sevgi, barış ve hoşgörünün yanı sıra muhteşem 
mutfağımızı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı, bir-
birinden değerli sanatçılarımızı tüm Türkiye ile buluşturdu. 
İstanbul’da Hatay Günleri, 02-07 Nisan tarihleri arasında 
şu ana kadar yerel ve ulusal yayın yapan televizyon kanal-
larında ve radyolarda 47 kez haber olurken, yazılı basında 
ise yaklaşık 300 kez haber oldu.

 
Etkinlikte Yok Yoktu
Hatay’ın ve Hataylıların hoşgörüsünü, kardeşçe, bir-

lik içinde yaşama kararlılığını tüm dünyaya en iyi şekilde 
tanıtmayı hedefleyen etkinlikte yok yoktu. Etkinlik, ilimizin 
tarımından ticaretine, turizminden sanayi ve zırai ürünleri-
ne, muhteşem mutfağından unutulmaya yüz tutmuş el sa-
natlarına, kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerinden, halko-
yunlarımıza kadar ilimizin tüm renklerini ve tüm desenlerini 
İstanbullularla buluşturdu.

Hatay’ın muhteşem mutfağından örnekler, sac oru-
ğu, içli köfte, ciğer, kağıt kebabı, tepsi kebabı, lahmacun, 
sarma içi, Belen tava, katıklı ekmek, biberli ekmek, kete, 
kaytaz böreği ve künefe vatandaşlarımızın damaklarında 
unutulmaz tat bırakırken, vatandaşlarımız fuardan ayrılırken 
yöresel peynir çeşitleri, çökelek çeşitleri, salça çeşitleri, nar 
ekşisi,  kabak tatlısı, zahter, zeytinyağı, defne sabunu ile 
patlıcan, ceviz, domates, turunç, portakal içi ve ceviz reçeli 
almayı da ihmal etmediler. 

 
Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi
Konu ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Hatay Vali-

si M. Celalettin Lekesiz, ilimizi gerek ulusal gerekse ulusla-
rarası alanda tanıtmak, bilinirliğini artırmak amacıyla daha 
önce de İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen ‘Hatay 
Günleri’nin tüm insanları sevgide buluşturduğunu, birlik ve 
beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Lekesiz, vatandaşlarımı-
zın sorunsuz, huzur içinde, mutlu bir şekilde etkinliğin ta-
dını çıkartmaları için gereken tüm tedbirlerin alındığını da 
hatırlatarak, “Tüm tedbirlere rağmen yaşanan ufak tefek 
aksaklıklar oldu ise bu aksaklıkların nedenleri değerlen-
dirilecek, çözüm önerileri sunulacak ve her etkinliğin bir 
öncekinden daha sağlıklı ve daha sorunsuz geçmesi için 
Valiliğimiz, ilgili kurumlarımız üzerine düşeni yapacaktır. Bu 
tür organizasyonlar; bir taraftan ilimizin tanıtımına katkı ya-
parken,  diğer taraftan ilimizin dinamiklerinin bir takım ruhu 
içerisinde çalışmasına, ilimizin sahip olduğu değerler ile  
hep beraber coşku yaşanmasına, hep birlikte güzel işler 
başarma kültürünün oluşmasına ve gelecekte daha güzel 
işler yapma iradesinin beslenmesine ve benzeri pek çok 
bugüne ve geleceğe yönelik güzelliklere katkı yapacaktır. 
İlimizin tüm güzelliklerinin ve zenginliklerinin İstanbul’a ta-
şınmasına ve tanıtımına emek ve destek veren başta Adalet 

Bakanımız Sayın Sadullah Ergin olmak üzere ilimiz Millet-
vekillerine, Antakya Belediyesi’ne, Mustafa Kemal Üniver-
sitesi’ne, İlçe Kaymakamlıklarımıza, İskenderun Belediye-
si’ne, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’na, Hatay Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği’ne, HATAYDER’e, ilimizde görev 
yapan resmi kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütle-
rimize, odalarımıza, işadamlarımıza ve Hataylılara teşekkür 
ederim” dedi.

 
Birbirinden farklı güzelliklerle, dolu dolu geçen ‘İstan-

bul’da Hatay Günleri’nin en güzel bölümlerinden biri de, 
ilimizdeki ve ülkemizdeki barış ve dostluğu tüm dünyaya 
tanıtan  ‘Medeniyetler Korosu’nun muhteşem konseri oldu.
Konsere katılan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İs-
tanbul Milletvekili olarak, tarihi dokusu ve sembolik anlamı 
olan yapıda, Hatay’dan ve Mali’den gelen misafirleri ağır-
lamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Hatay’ın 
İstanbul’un ruh ikizi olduğuna inanıyorum. İstanbul, Avru-
pa’nın kültür Başkenti ama Hatay dünyanın hoşgörü Baş-
kenti” dedi. Egemen Bağış, “Ancak Hatay’da bir Hıristiyan 
din adamının adının verildiği cami görürsünüz ve ancak 
Hatay’da camilerin, kilisenin, havraların insanlığa yüzyıllar-
ca birlikte huzur verdiğine şahitlik edersiniz” diye konuştu.

 
Muhteşem konseri dinledikten ve Memleketim parçası-

na eşlik ettikten sonra duygularını dile getiren Dışişleri Ba-
kanımız Ahmet Davutoğlu, Hatay’ın bünyesinde barındırdı-
ğı değerlerin, sevgi ve hoşgörüsünün çok derin ve anlamlı 
olduğunu vurgulayarak, “Dünya yıkılsa ve Hatay ayakta 
kalsa, Hatay yeniden dünyaya medeniyetin dağılacağı bir 
merkez ve bir kaynak olur. Sahip olduğunuz değerlerle tüm 
dünyaya örnek olmanızdan dolayı teşekkür ederim” diye 
konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise, Hatay’da 
var olan sevgi, barış ve hoşgörü değerlerini, ilin medeniyet 
ve kültür şehri olduğunu bildiğini ancak bu kadar güçlü bir 
altyapısı olduğunu fark edince çok daha büyük bir memnu-
niyet duyduğunu ifade ederek, bu güçlü birliktelikten dolayı 
Hataylılara teşekkür etti. Adalet Bakanımız Sadullah  Ergin 
de, ‘Ev sahibi olduğumuz için çok uzun konuşmayacağım, 
katılımlarınızdan ve bu coşkuyu bizlerle paylaşmanızdan 
dolayı teşekkür ederim” dedi. Bakan Ergin, Hatay’ın güçlü 
sesi olan Medeniyetler Korosu’nun başarısının Antakya’dan 
başlayıp sonra tüm Türkiye’ye ulaştığını, tüm dünyaya ulaş-
maya doğru devam ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından 
Şef Yılmaz Özfırat idaresinde sahne alan koro, farklı dinlere 
ve mezheplere ait türküleri, ilahileri ve deyişleri muhteşem 
bir güzellikte seslendirerek geceye renk kattılar. Koro’nun 
Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıları büyük bir coşku ile ses-
lendirmesinin ardından protokol üyeleri de sahneye davet 
edildi ve koro üyelerine çiçekler sunulmasının ardından hep 
birlikte ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ parçası okundu. 
Muhteşem dokusu, mistik havası ve ilgi çeken rengarenk 
ışıklandırma sistemiyle oldukça geniş bir izleyici kitlesine ev 
sahipliği yapan Aya İrini Kilisesi’nde gerçekleşen konserin 
bitmesini istemeyen konuklar için konser uzatıldı. Konuş-
malardan sonra hep birlikte söylenen ‘Memleketim’ şarkı-
sının ardından ‘konserimiz sona erdi’ anonslarına rağmen 
izleyicilerin yoğun isteği üzerine Medeniyetler Korosu bir 
şarkı daha söyledi.

Hatay İstanbul’da vitrine çıktı
Yönetim Kurulu Başkanımız 

Fuat Tosyalı,  
ENVERDER yönetiminde...

Enerji Verimliliği Derneği’nin (ENVERDER) geçtiği-
miz Şubat ayında düzenlenen genel kurulunda yeni 
yönetimi belirlendi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Enerji Verimliliği Derneği’nin yö-
netimine girdi. 

Türkiye’nin önde gelen işadamlarının yönetime ka-
tıldığı derneğin yeni başkanı ise İbrahim Çağlar oldu. 
Ali Koç, Ali Kibar, Ferit Şahenk, Fuat Tosyalı ve Nihat 
Özdemir gibi ünlü işadamlarının da yönetiminin de  
yer aldığı dernek, enerji tasarrufu ve verimliliği ile sa-
nayi, ulaşım, konut ve aydınlatmadaki enerjinin verimli 
kullanılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmek-
tedir. Derneğin şu anda Türkiye genelinde 18 şubesi 
bulunuyor. Yeni yönetim tüm illerde şubeleşmeyi ve 
uluslararası arenada çalışmalar yapmayı hedefliyor. 
Öncelikli amacını enerjinin etkin ve verimli kullanıla-
bilmesi için ‘farkındalık oluşturmak’ olarak belirleyen 
dernek bilimsel ve teknik araştırmalar da yaptıracak. 
Bu araştırmaların sonuçları ise, kamu kuruluşları ve 
kamuoyuyla paylaşılarak verimliliğe katkı sağlanacak. 
Hedeflerini gerçekleştirebilmek için yönetimini ve ya-
pısını güçlendiren dernek ayrıca, yeni teknolojilerin 
kullanılmasında rehberlik etmeyi ve enerji tasarrufu ve 
verimliliği konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor. 
ENVERDER’in yeni yönetimindeki isimler ise: 

İbrahim Çağlar (Bşk), 
Ali Koç, 
Ali Kibar, 
Ferit Şahenk, 
Nihat Özdemir, 
Oğuz Satıcı, 
Adnan Ersoy Ulubaş,
Ali Rıza Arslan, 
Hüseyin Arslan, 

Tahir Büyükhelvacıgil, 
Şafak Müderrisgil, 
Ömer Cihad Vardan,
Fuat Tosyalı, 
Emir Eren, 
Selahattin Çimen,
Neslihan Yüksel, 
Erhan Usta.”
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Hatay Valisi 
M. Celalettin Lekesiz’e ziyaret

Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, İskenderun Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Tosyalı ve Yönetim Kurulu  üyelerini kabul etti. Ziyarette 
konuşan OSB Başkanı Fatih Tosyalı, kabulünden dolayı 
Vali Lekesiz’e teşekkür ederek, faaliyetler hakkında bilgi 
verdi.

Başkan Tosyalı, İskenderun Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 45 firma bulunduğunu ve 5 bin kişiyi istihdam 
ettiklerini ifade ederek, bundan sonraki hedefleri hakkında 
da Vali Lekesiz’e bilgi verdi.

Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz de, ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Fatih Tosyalı ve yeni 
yönetim kurulu üyelerine, onların şahsında ailelerine ve 
ilimizin iş dünyasına hayırlı olsun temennisinde bulunarak, 
başarılar diledi.

Tosçelik Fen Lisesi’nde öğrenim gören 9 öğrenci 2013 
YGS’de Türkiye genelinde ilk 1000, Hatay genelinde ilk on 
öğrenci arasına girerek büyük başarı elde etti. Öğrenciler elde 
ettikleri bu başarı ile bölgemizin gururu oldular. Ayrıca Tosçe-
lik Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanmış olan 
projeler Tübitak Mersin Bölge Yarışmasında bölge birincisi 
seçildi. Coğrafya dalında öğrenciler Çağrı Karslı ve Necip 

Hamamcı tarafından hazırlanan ve Rehber Öğretmenliğini 
Gülkan Avcı’nın yaptığı ‘Anız Yakmanın Toprak Ekosistemine 
ve Toprak Verimliliğine Etkisinin Araştırılması’ konulu proje 
ile; Matematik dalında öğrenciler Şiyar Polat ve Ömer Faruk 
Canpolat tarafından hazırlanan ve Rehber Öğretmenliğini Ca-
hit Güneş’in yaptığı ‘Üçgende Eşitsizliğe Farklı Bir Yaklaşım’ 
konulu proje Mersin’de tüm projeleri geride bırakarak bölge 
1.liğini elde etti. Tosçelik Fen Lisesi öğrencileri bu başarılarıy-
la Türkiye geneli yarışmalarına girmeye hak kazandı.

Gerek YGS sınavında, gerekse proje yarışmalarında 
haklı gurur elde eden öğrenciler Tosçelik Fen Lisesi’nde 
düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Tosçe-
lik Fen Lisesi Okul Müdürü İlhami Koç, öğrencileri kutlayar-
ak başarılarının devamını diledi. Koç, “Hiçbir başarı tesadüf 
değildir. Öğrencilerimiz büyük emekler vererek bu başarıyı 
hak ettiler. Kendilerini tebrik ediyor, LYS ve Tübitak Türki-
ye geneli yarışmalarında başarılarının devamını diliyorum” 
şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından öğrencilere okul 
idaresi ve Okul Aile Birliği’nce Cumhuriyet altını ve çiçek 
hediye edildi. Öğrencilere hediyelerini okul müdürü ve 
öğretmenler takdim etti.

YGS sınavında Tosçelik Fen Lisesi’nden Türkiye gene-
linde ilk bine giren öğrencilerin isimleri şu şekilde oluşuyor; 
Utku Can Güven Türkiye 39. su il birincisi, Mücahid Maz-
manoğlu Türkiye 52.si ilk ikincisi, Sevgi Erol Türkiye 166.sı il 
üçüncüsü, İshak Okçu Türkiye 356.sı il dördüncüsü, Hasan 
Hüseyin Okçu Türkiye 404.sü il beşincisi, Ceren Nur Karaali 
Türkiye 471.si il altıncısı, Muhammed Onuş Türkiye 525.si 
il yedincisi, Kübra Nur Güven Türkiye 540.sı il sekizincisi, 
Dilge Küçükcan Türkiye 882.si il dokuzuncusu, Halil Nur 
Türkiye 1055.si il onuncusu.

TOSÇELİK FEN LİSESİ 
BAŞARIYA İPOTEK KOYDU
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Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İstanbul Feshane’de dü-
zenlenen Hatay Günleri’nde Tosyalı Holding standını ziya-
ret etti. Bakan Ergin, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve be-
raberindeki heyeti Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı karşıladı. Konuklarını samimi bir şekilde ağırla-
yan iş adamı Fuat Tosyalı, örnek bir misafirperverlik sergi-
ledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin, Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı, 
Vali Lekesiz ve milletvekilleri sohbet etme imkânı buldu.

Bakan Ergin, Feshane fuar alanında ilimizin zenginlikleri-
nin İstanbullularla buluşturulduğu stantları da gezdi. Hatay 
Valisi M. Celalettin Lekesiz, Antakya Belediye Başkan Yar-
dımcısı Halil İbrahim Yelkaya, Hatay Milletvekili Mehmet Ali 
Ediboğlu, HATAYDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar’ın 
eşliğinde stantları gezen Bakan Ergin, stantlarda görev 
alan Hataylılarla sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı. 

Bakan Ergin fuarda Hatay’ın birbirinden güzel değerleri 
ve mükemmel mutfağı ile tanışma fırsatı yakalayan İstan-
bullularla da sohbet etti. 

Tosçelik 
Fen Lisesi’nden 

‘GÜL’ 
gibi program

Tosçelik Fen Lisesi öğrencileri tarafın-
dan Kutlu Doğum Haftası nedeniyle dü-
zenlenen etkinlikte duygu seli yaşandı. 

Günler öncesinde hazırlanan program-
da Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
gönlündeki insan sevgisi anlatıldı. 

Tosçelik Fen Lisesi Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü 

İlhami Koç, okul ida-
recileri, öğretmenler, 

Tosyalı Holding Protokol ve Halkla İlişkiler Mü-
dürü Çetin Mutluay, okulun eski mezunları ile 
birlikte davetliler katıldı. 

Program saygı duruşu ve istiklal marşımızın hep 
bir ağızdan okunmasıyla başladı. Ardından sunu-
mu hazırlayan öğrenciler tarafından anlatan şiir-
ler okundu. Öğrenciler, duygulu dolu anlatım ve 
üsluplarıyla salonda bulunanları duygulandırır-
ken, konuklar zaman zaman gözyaşlarına hakim 
olamadılar. Programda ayrıca Hadis-i Şerifler de 
okundu. 

Geniş katılımın olduğu programın sonunda öğ-
renciler tarafından konuklara gül takdim edildi

BAKAN ERGİN TOSYALI HOLDİNG 
STANDINA KONUK OLDU
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Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile birlikte hayırseverler 
tarafından yaptırılan okulları ziyaret etti. 

Hayırsever Fuat Tosyalı’nın yaptırdığı 2 bin kişilik Kapalı 
Spor Salonu ve Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesinin yanı sıra 
Vali Celalettin Cerrah Anadolu Lisesi, Adnan Oğuz Anado-
lu Lisesi, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezi, Kadın Konukevi’nde incelemelerde 
bulunuldu. 

Vali Cerrah ve Fuat Tosyalı’nın okul ziyaretlerine Vali Yar-
dımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Kadir Kı-
lıç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Aslan da eşlik etti.

Vali Celalettin Cerrah ve Hayırsever Fuat Tosyalı ilk ola-
rak Celalettin Cerrah Anadolu Lisesini ziyaret ettiler. Çev-
re düzenlemesi devam etmekte olan Anadolu Lisesi’nin 
2013–2014 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını 
ifade eden Vali Cerrah, 24 derslikli okulun laboratuvarları ile 

birlikte 37 derslik olduğunu, öğrencilerin okula zevkle gel-
mesini sağlamak için özel bir proje ile yapıldığını, kullanılan 
renk ve süslemelerin de bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

Herşey Çocuklarımız İçin!
Daha sonra Adnan Oğuz Anadolu Lisesine giden Vali 

Celalettin Cerrah ve hayırsever işadamı Fuat Tosyalı, İl 
Milli Eğitim Müdürü Kadir Kılıç’tan okul hakkında bilgi aldı. 
Okul bahçesinin meyve ağaçları ve çiçeklerle süslendiğini 
kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Kadir Kılıç, çevre düzenle-
mesinin halen devam ettiğini söyledi. Vali Cerrah ise için-
de bulunduğumuz eğitim öğretim yılında eğitime başlayan 
Adnan Oğuz Anadolu Lisesi’nin hemen yanında bulunan 
Mahmut Ali Kirmit Ortaokulu ile birlikte bir kampus olarak 
düşünüldüğünü, her iki okulun da hayırseverlerce yaptırıl-
dığını söyledi. 

Ziyaretin devamında Hayırsever Fuat Tosyalı tarafından 
Osmaniye’ye kazandırılan 2000 kişilik Kapalı Spor Salo-
nu inşaatı ve Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ziyaret edildi. 

Vali Celalettin Cerrah, Osmaniye’nin modern bir kapalı 
spor salonuna kavuşacağını ifade ederek, “Osmaniye’de 
yetenekli genç sporcularımız var. Bu sporcularımızın spor 
hayatlarında daha başarılı olmaları için modern bir tesise 
ihtiyaçları vardı. Hayırsever İşadamımız Sayın Fuat Tos-
yalı ilimize şu an inşaatı devam etmekte olan kapalı spor 
salonunu kazandırarak, genç sporcularımızın gelecekte 
kazanacakları başarılara önemli bir katkıda bulundu. Sa-
yın Fuat Tosyalı’ya Osmaniyeliler adına teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Hayırsever Fuat Tosyalı, Osmaniye Organize Sanayi Böl-
gesine yatırım yaptıklarını ve bu yatırımları yaparken sosyal 
sorumluluk projelerine de önem verdiklerini ifade ederek, 
Vali Celalettin Cerrah’ın başlattığı eğitim seferberliğine kat-
kılarının bulunmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. 

 
Engelli Çocuklar Çiçeklerle Karşıladı
Vali Celalettin Cerrah ve Hayırsever İşadamı Fuat Tos-

yalı, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile 

Danışma Merkezini ziyaret ettiler. Bahçedeki engelli çocuk-
lar tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Cerrah ve Fuat Tos-
yalı çocuklarla bir süre sohbet ettiler. 

Tosçelik, Tunayapı, Boysan ve Osmaniye Merkez İlçe 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin katkılarıyla yapılan Vali 
Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma 
Merkezi’ni gezen Vali Cerrah ve İşadamı Fuat Tosyalı, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin’den Merkez 
hakkında bilgi aldılar. 

Mahmut Şahin, engelli çocukların atölye çalışmaları ve 
spor yapabildikleri Rehabilitasyon Merkezinde aynı zaman-
da engelli çocukları bulunan ailelerin çocuklarını birkaç gün 
bırakabilecekleri 20 yataklı bir bölüm de bulunduğunu söy-
ledi. Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Da-
nışma Merkezi’nin bitişiğinde bulunan Kadın Konukevi’nin 
ziyaretinin ardından engelli çocuklar Vali Cerrah’tan bahçe-
ye kamelya ve spor aletleri istediler. Vali Cerrah her ikisinin 
de en kısa zamanda yapılması için talimat verdi.

Fuat Tosyalı ile Birlikte Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Okullar Çiçek Açtı!

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Hayırsever İşadamı
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‘Hatay İstihdam Şampiyonları’ ödül töreninde 2012 yılın-
da en çok istihdam sağlayan 26 firma ile istihdama özel 
katkı sunanlara ödülleri verildi. İlimizin ve ülkemizin kalkın-
ması için özverili ve fedakarca çalışmalarda bulunan Tos-
yalı Holding, Hatay’da istihdam şampiyonu oldu.

 
Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Hatay İl Müdürlüğü tarafından 

Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen tö-
rende konuşan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, bölgede-
ki dünya ekonomisi ile entegre olmuş adeta tek ülke oldu-
ğumuzu vurguladı.

Lekesiz, dünya ekonomisine entegre olamamış, ürete-
meyen, büyük oranda tüketici olan ülkelerde bu durumun 
nedenlerinden birinin de, ‘insan kaynaklarının nitelikli ol-
maması’ olduğunu ifade ederek, ‘Türkiye bu anlamda böl-
gesinde göz dolduran, güven veren, girişimci insanları ile 
gurur duyan bir ülke.’dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda geleneksel 
tarım toplumunun hakim olduğu bir dönemde nüfusun 
yüzde 85’ine yakınının kırsalda yaşarken yüzde 15’inin de 
kent merkezlerinde yaşadığını, kırsalda yaşayanların ağır-
lıklı olarak tarımla uğraştığını ifade eden Lekesiz, ‘Bugün, 
modernleşme sürecinin de doğal bir parçası olarak, her 
geçen gün nüfus kentlere doğru yöneldi. Nüfusun yüzde 
80’i kentlerde yaşarken yüzde 20’si de kırsal alanda ya-
şıyor. Bu durum kent lehine her geçen gün daha da de-
ğişecek, değişmeli, kırsalda yaşayan nüfus önümüzdeki 
30 yıllık dönemde yüzde 10’lara düşecek, düşmeli. Niçin, 
daha fazla ürün üretip refah düzeyini daha fazla artırabil-
memiz için.’ diye konuştu.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 900 bin kişinin iş gücü piyasa-
sına dahil olduğunu ifade eden Vali Lekesiz, ‘Bu insanları-
mıza iş lazım, iş olmazsa ülkemiz esenlik, güvenlik, huzur 
başta olmak üzere, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik so-
runlarla karşılaşır. Ekonomideki bir birimlik büyüme, orta-
lama 120 bin kişiye yeni istihdam oluşturuyor. Türkiye eko-
nomisi yılda ortalama 6-7 büyürse her sene yeni iş gücü 
piyasasına dahil olan gençlerine iş bulabiliyor.’şeklinde 
konuştu.

Özel sektörün yüzümüzü ağartacak ciddi yatırımlara imza 
attığını ifade eden Lekesiz, ilin dinamiklerinin takım ruhu ile 
çalışması durumunda enerjisini geleceğe daha güçlü bir 
şekilde aktarılacağını kaydederek, ilimizde de tüm kurum 
ve kuruluşlarımızın, insanımızın hayat standardını yükselt-
mek için koşturduklarını kaydetti. 

2013 yılının ilk üç ayında ihracatımızda yüzde 27’lik artış 
yaşandığını, Şubat ve Mart aylarında geçen yıla göre ih-
racatını en çok artıran iller arasında ilimizin birinci sırada 
yer aldığını ifade eden Lekesiz, ‘Bunu sağlayan girişimci-
lerimizle, iş adamlarımızla, yatırımcılarımızla gurur duyuyo-
ruz. Onların gücünün ülkemizin gücü olduğuna inanıyoruz. 
2009 yılında ilimizde işsizlik oranı yüzde 14 iken bu oranın 
şimdilerde yüzde 9,8’e gerilediğini görüyoruz.’ dedi.

Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da, bir 
insana iş vermenin dinimiz açısından da son derece güzel 
ve anlamlı bir davranış olduğuna vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü 
Salih Güder ise, üniversite çatısı altında devam eden söz 
konusu faaliyetlerin önemine değinerek, ‘Yapılan çalışma-
ların, ülkemizin aydınlık yarınlarını koruma yolunda, insa-
nımızın istihdam sorunlarının çözülmesi anlamında önemli 
olduğunu ve bunu her vesile ile takdir ettiğimizi belirtmek 
isterim.’ dedi.

Tosyalı Holding 
“İstihdam Şampiyonu” Oldu

İş-Kur İl Müdürü Ahmet Bulanık ise, istihdama katkıların-
dan dolayı işadamlarına teşekkür ederek çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

İşverenler adına bir konuşma yapan Fatih Tosyalı 
ise, istihdam sorununun çözümünün tüm işverenlerin 

sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı. Konuşmaların 
ardından ilimizde faaliyet gösteren ve en fazla istihdam 
sağlayan firmalara ödülleri verildi. En fazla istihdam 
sağlayan Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ adına 
ödülü Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih 
Tosyalı aldı.
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MKÜ ve İskenderun OSB işbirliğinde düzenlenen 1. Üni-
versite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı’nda farklı fikirler ve düşünce-
lerle başarılı olmanın yolları masaya yatırıldı

Anlamlı İşbirliği
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ve İskenderun Orga-

nize Sanayi Bölgesi işbirliğinde düzenlenen ‘1.Üniversi-
te-Sanayi İşbirliği Çalıştayı’ İskenderun OSB Müdürlüğü’n-
de gerçekleştirildi.

Çalıştay’da konuşan Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, 
kişi, kurum, il ya da ülke olsun yaşadığı yüzyılın gerçek-
lerini kavrayamayanların yaşadığı dünyanın dışına düş-

tüğünü, oyundan ve 
rekabetten koptuğunu 
söyledi. Değişimin, her 
yüzyılda var olduğu-
nu ancak son 30 yılda 
daha hızlı bir değişim 
yaşandığını vurgulayan 
Lekesiz, tüm dünyada 
sosyal, kültürel, eko-
nomik, siyasal alanda 
yaşanılan değişimlerin, 
özel sektörü de zorla-
dığını kaydederek, “30 
yıl öncesine kadar dün-
yanın tamamına yakını-

nın tükettiğini üreten birkaç ülke vardı. Amerika, Japonya, 
Kara Avrupası’nın belirli bir bölümü üretirdi. Diğerlerinin 
zaten üretme kaygısı da yoktu. Üniversite tahsilinin öne-
minin iyi öğrenilmesi, ekonomi biliminin kavraması, başta 
dış dinamikler olmak üzere iç dinamiklerin de baskısı so-
nucunda diğer ülkeler de üretmeye başladı. Artık baktığı-
mız zaman dün üretme kaygısı olmayan ülkelerin hepsinin 
de ürettiğini hem de bu cehennemi rekabette iyi ürettikle-
rini görüyoruz” dedi.

Oyundan kopmamak için buna benzer ülkelerdeki de-
ğişimlerin iyi takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Le-
kesiz, “Her anlamda olduğu gibi sanayi sektöründe de 
işimizi iyi yapmalıyız. 
Memnuniyetle görüyo-
ruz ki, ülkemizde ger-
çekten gurur duydu-
ğumuz girişimcilerimiz 
var. Türkiye hem üre-
tiyor hem de ürettiğini 
satabilmek için koştu-
ruyor” diye konuştu.

Girişimci 
Destek Bekliyor
Sanayicilerimizin güç-

lerini sermayelerinden 
değil, projelerinin, he-

1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı
deflerinin ve hayallerinin büyüklüğünden aldıklarını kaydeden Vali 
Lekesiz, “Girişimciler bizden sadece projelerine destek istiyorlar. 
Hayallerinden aldıkları güçle, bitmek bilmez enerjileri ile koşturuyor-
lar” dedi. 

2012 yılı sonu itibarı ile dünyanın üretiminin yaklaşık 70 trilyon 
dolar olduğunu, ülkemizin dünyadaki toplam üretimi içindeki payı-
nın ise 775 milyar dolar olduğunu ifade eden Lekesiz, şunları söy-
ledi: “Dünyadaki yarıştan kopmamak için çok şükür ülkemiz de iyi 
koşturuyor. İlimizin 2000 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası (GSYİH) 
2 milyar 650 milyon lira. Bugün resmi rakamlar açıklanmamakla 
beraber bu rakamın 26 milyar civarında olduğunu görüyoruz. İlimiz 
2012 yılı sonunda ihracatta Türkiye’de 9.sırada idi. 2012 yılının ilk 
üç ayını yüzde 27.2’lik bir büyüme ile kapattı. Şubat ve Mart ihra-
catında da Türkiye’de geçen yıla göre ihracatını en fazla artıran il 
oldu. İyi gidiyoruz, daha iyi gitmemiz lazım, hepimiz bunun çabası 
içerisindeyiz. Hepinize emeğinizden dolayı teşekkür ederim.”

İhraç ettiğimiz ürünlerin kilo bazında daha değerli olması gerekti-
ğine de vurgu yapan Lekesiz, bu konuya da dikkat çekilecek olan 
toplantının bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Günümüzde Dünya Değişimi ve Yenilikleri Takip Edenlerin 
Yeri Haline Geldi
İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tosyalı ise, günü-

müzde dünyanın; değişimi ve yenilikleri takip edebilenlerin yeri haline 
geldiğine dikkat çekti.

Rekabet gücünün sürekli değiştiği günümüzde bilgiye ulaşma-
nın öneminin arttığını da ifade eden Tosyalı, “Bilginin sürekli geli-
şimini takip etmek, sürekli yeni bilgiye ulaşmak, bilgiyi yönetmek 
ve güncellemesini sağlamak vurgulandığında başarılı olmanın tek 
yolu da, bilginin yuvası olan üniversitelerle işbirliği yapmaktır” dedi.

Bu Oluşumu Çok Göz Alıcı Buluyorum
Çalıştaya katılan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tos-

yalı, farklı düşünceleriyle çalıştaya yön verdi. Önemli konulara parmak 
basan Tosyalı, MKÜ ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını belirte-
rek, “Sürekli işbirliği içinde olmalıyız. Böylelikle iyi sonuçlar alacağımıza 
inanıyorum. Bu oluşumu çok göz alıcı buluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, başkanlığını MKÜ Rektörü Prof. Dr. H.Salih 
Güder’in yaptığı oturumda MKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Selçuk Mıstıkoğlu ‘TÜ-
BİTAK Sanayi Destekleri’, KOSGEB Hatay Hizmet Müdürü Seracettin 
Özkan ‘KOSGEB Destekleri’, Hatay Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdür Vekili Lokman Yeşilkaya da ‘Sanayi Teşvikleri’ konulu sunumla-
rını gerçekleştirdi. Soru-cevap şeklinde devam eden toplantı sonunda 
İskenderun OSB Başkanı Fatih Tosyalı Vali Lekesiz’e, plaket takdim 
ederken, Rektör Prof. Dr. Güder’e, İskenderun Belediye Başkan Yar-
dımcısı Sefa Boran’a, Sarıseki Belediye Başkanı Bülent Özer’e ve ko-
nuşmacılara plaket takdim edildi.

Toplantıya; Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, İskenderun Kaymakamı 
Ali İhsan Su, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun OSB Baş-
kanı Fatih Tosyalı, iş adamı İlyas Keleş, akademisyenler, iş dünyasının 
temsilcileri, İskenderun OSB’de faaliyet gösteren firmaların temsilcileri 
ile vatandaşlar katıldı.
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"Kolay Ticaret, Büyük Türkiye" Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Hayati Yazıcı’nın katıldığı toplantıda tanıtıldı. Mersin’de 
yapılan toplantıda Tosyalı Dış Ticaret,  Akdenizde en fazla 
ihracat yapan firma olarak ödüle layık görüldü. Tosyalı Dış 
Ticaret adına ödülü Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Tosyalı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
elinden aldı

Tosyalı Dış Ticaret’i Onurlandıran Ödül
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Mersin Büyük-

şehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 
Kolay Ticaret, Büyük Türkiye Projesi'nin bölgesel tanıtım 
toplantısına katıldı. Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, ba-
kanlık olarak Türkiye'nin, ticaretin en kolay ve en güvenli 
yapıldığı ülke olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 

Yazıcı, "İhracatçımızın gümrük işlemlerini kendi tesisinde 
yaptığı, firmalarımızın mallarını tırlara yükleyip, gümrüklere 
uğramadan doğrudan sınırı aşarak yurt dışındaki müşteri-
lerine ulaştırabildiği ve gümrüklerde tır kuyruklarının olma-
dığı, işlemlerin bürokrasiye takılıp yavaşlamadığı bir Türkiye 
hedefliyoruz" dedi. 

"En kolay, en güvenli ticaret" vizyonu doğrultusunda, "Ko-
lay Ticaret, Büyük Türkiye" projelerini hayata geçirdiklerini 
anlatan Yazıcı, toplantıda iş dünyasının heyecanla beklediği 
ve gümrüklerde devrim olarak nitelendirilen "Yetkilendirilmiş 

yükümlü uygulaması", "İhracatta yerinde gümrükleme" ve 
"İzinli gönderici" uygulamalarını tanıttı. 

Türkiye 1 Trilyon Dolar Üzerinde Mal ve 
Hizmet Üretimi Olan Bir Ülke
Türkiye'nin 3 milyonu aşkın ticari işletmesi, 1 trilyon dola-

rın üzerinde mal ve hizmet üretimi, 400 milyar dolara yak-
laşan dış ticareti, 6 milyon tüketicisi ve sınırlarından her yıl 
milyonlarca insan ve araç giriş-çıkışının yapıldığı bir ülke 
olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: 

"Bütün bunlarla ilgili işlemler ve süreçler bakanlığımızca 
takip edilmekte, güvenli ve kolay ticaretin yol alacağı kanal-
lar, hızla ve büyük bir titizlikle inşa edilmektedir. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı iç ticaretin tüm yönlerini, gümrükler aracı-
lığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir. Gelişen 
teknolojinin ve buna bağlı olarak büyüyen ticaretin şartla-
rını bu değişim ve gelişmelere göre yeniliyoruz. Ticaretin 
her alanda daha kolay ve daha güvenli yapılması için yeni 
enstrümanlar geliştiriyoruz. Sistemlerin işleyişini düzenliyor, 
varsa aksaklıkları ortadan kaldırıyoruz. Bürokrasiyi azalta-
cak yeni projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. 2012 yılı güm-
rüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve değişimin 
yılı olmuştur. Örneğin; ihtiyaçlara cevap veremeyen 55 yıllık 
Türk Ticaret Kanunu'nu yeniledik ve 1 Temmuz 2012 itiba-
riyle de yürürlüğe soktuk. Ticari kodların yenilendiği devrim 
niteliğindeki bu kanun ile ticari hayatımıza çağdaş bir anla-

TOSYALI DIŞ TİCARET’İ 
ONURLANDIRAN ÖDÜL

yış getirdik. 2013 yılı ise tüm bu çalışmaların uygulamaya 
dönüştüğü ve sonuçların görülmeye başladığı yıl olacak." 

Yazıcı, günümüzde ticaretin kolaylaştırılmasının ekono-
mik kalkınma için hayati önem arz ettiğine işaret ederek, 
şöyle devam etti: 

"Ürünlerin piyasaya daha ekonomik, daha hızlı ve daha 
güvenli taşınması için işlem maliyetlerini düşürüyoruz. Ya-
pılan araştırmalar; lojistik performanstaki artışın ticaret hac-
mini de arttırdığını göstermektedir. Özellikle düşük gelirli 
ülkelerde bu artış etkisi yüzde 15 civarındadır. Daha iyi lo-
jistiğe sahip ülkeler, daha hızlı büyümekte, daha rekabetçi 
olmakta ve yatırımlarını artırmaktadır. 

Türkiye, 2010 yılı Uluslararası Lojistik Performans Endek-
si genel sıralamasında 3.22 puanla 39'uncu sırada yer al-
maktaydı. 2012'de ülkemizin puanı 3.51'e yükselmiş ve ülke 
olarak lojistik performansımız, Çin'in ardından 27'nci sıraya 
çıkmıştır. Uluslararası araştırmalar gösteriyor ki, temel güm-
rük işlemleri, tüm ülke gruplarında birbirine oldukça yakın-
dır. Fiziksel kontroller, hatta farklı kurumlar tarafından aynı 
sevkıyatın defalarca kontrolü gibi durumlar, ülkeler arasın-
daki farklılığı oluşturmaktadır. Yine Lojistik Performans En-
deksi'nde Türkiye gümrük işlemlerinin verimliliği alanında 
2012'de 3.16 puanla 155 ülke arasında 32'inci sırada yer 
almıştır. Başlattığımız yetkilendirilmiş yükümlü uygulama-
sıyla gümrüklerde bekleme süresini daha da azaltıyoruz." 

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan 
Yazıcı, "Çocuklarımız Malazgirt zaferinin bininci yılını kutlar-
ken biz zirvede bir Türkiye hedefliyoruz. Koşturmamız bu" 
diye konuştu. 

Bakan Yazıcı Tosyalı Dış Ticaret’e Övgüler Yağdırdı
Toplantıya Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 

Tosyalı da katıldı. Tosyalı Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı Tosyalı ile görüşerek bölgemizdeki gelişmelerle 
ilgili bilgiler verdi. Toplantıda ikili zaman zaman bir araya 
gelirken, Bakan Yazıcı, Fatih Tosyalı’ya özverili ve gayretli 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının deva-
mını diledi. 

Toplantıda Akdeniz bölgesinde en fazla ihracat dalında 
birinci olan Tosyalı Dış Ticaret ödüle layık görüldü. Tosya-
lı Dış Ticaret adına ödülü Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tosyalı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın elinden aldı. 

En Fazla İthalat Vergisinde 
İsdemir Ödüle Layık Görüldü
Uluslar arası ticaret zincirinde güvenliğin sağlanması ama-

cıyla hayata geçirilen projenin tanıtımının yapıldığı törende 
İSDEMİR, 2012 yılında En çok ithalat vergisi ödeyen firma 
ödülüne layık görüldü. İSDEMİR Genel Müdürü Recep Öz-
han’a ödülü AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt takdim 
etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Mersin Ticaret 
Odası ile Mersin Ticaret Borsası'nın da aralarında olduğu ku-
rumlara temsili "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" verdi.
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Tosyalı Holding şirin ilçemiz Belen’e 
1.200 kişilik Osmanlı mimarisi özelliklerini 

taşıyan muhteşem bir camii 
yapımına imza atıyor. 

Temel atma törenine katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin: “Allah Tosyalı aile-
sinin gücüne güç katsın!”

Belen Tosyalı Camii’nin temeli dualarla atıldı
Tosyalı Holding’in Belen’e yaptıracağı Belen Tosyalı Camii’nin temeli dualarla 

atıldı. 

Belen’in girişine yapılacak olan camii, mimari özelliği bakımından Osmanlı 
mimarisini esas alınarak projendirilirken, gerek revakları, gerek minare yapısı, 
gerekse iç mimarisi ile bölge için örnek cami niteliğini taşıyor. 

Belen Tosyalı Camii’nin temel atma törenine Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 
AK Parti Hatay Milletvekilleri, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet 
Öntürk, Adem Yeşildal, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Belen Kaymakamı Ab-
dulaziz Aydın, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su, Hatay İl Emniyet Müdürü 
Ragıp Kılıç, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever iş adamı Fuat 
Tosyalı, siyasi parti ilçe başkanları, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih 
Tosyalı, Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding CEO’su Suhat Korkmaz, Tosyalı Holding 
İhracat Direktörü Şerif Tosyalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanayici 
iş adamları, Belen halkı ve basın mensupları katıldı. 

Katılımın yoğun olduğu temel atma töreninde ilk olarak konuşma kürsüsüne 
gelen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding 
olarak sanayi alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluklarında ayrı 
bir yeri ve önemi olduğunu belirtti. Damla damla kazandıkları para ile bölge 
halkına kalıcı hizmetler yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten 
iş adamı Fuat Tosyalı, rahatsız olmasına rağmen temel atma törenine katılarak 
bu güzelliğe ortak olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e teşekkür ederek, “Yatı-
rımlarımız yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ediyor. 

Belen’in 
girişine yapılacak 

olan camii, 
mimari özelliği 

bakımından 
Osmanlı 
mimarisi 

esas alınarak 
projendirilirken, 

gerek 
revakları, 

gerek 
minare yapısı, 

gerekse 
iç mimarisi ile 

bölge için 
örnek cami 
niteliğini 
taşıyor. 
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Adalet Bakanı Sadullah Ergin:
“Allah Tosyalı ailesinin 

gücüne güç katsın!”
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Yatırımlarımızın dışında bizler için hayır işleri daha da 
ön plandadır. Kazandıklarımızla bölgemiz insanına kalıcı 
eserler bırakmanın onurunu ve gururunu her zaman taşı-
yoruz. Belen’e camii yapımı yine burada Ramazan ayın-
daki bir iftar yemeğinde Belen Müftüsü’nün ‘Belen camii 
eksikliğini hissediyor’ demesiyle başladı. O an gerekli iş-
lemlerin tamamlanması ile camiyi yaptırabileceğimizi söy-
ledim. Arsa temini için gerekli yerler araştırıldı ve Belen’in 
girişindeki bu güzel yeri satın aldık. İmara açtırdık. Bu sure 
zarfında Belen Belediye Başkanımız Cemil Yılmazlar’ın 
çok büyük katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu yılın sonunda yaklaşık 6-7 ay gibi kısa bir sure 
içinde Belen Tosyalı Camii’nin yapımını tamamlayıp halkı-
mızın ibadetine ve hizmetine açacağız. Camiinin projesine 
de ayrı bir önem ve hassasiyet gösterdik. Belen Tosyalı 
Camii, mimari özelliği bakımından Osmanlı Mimarisi esas 
alınarak projelendirilmiş olup, gerek revlakları gerek kub-
be, minare yapısı, gerekse iç mimarisi ile bölge için örnek 
bir camii niteliğindedir. Şimdiden bölge halkımıza hayırlı 
uğurlu olsun” diye konuştu. 

Tosyalı Holding Bölgemiz İçin Bir Şanstır
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın 

ardından konuşma kürsüsüne gelen Hatay Valisi Cela-
lettin Lekesiz, temel atma törenine katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Tosyalı Holding’in bölgeye kalıcı 
hizmetler yaptığını kaydeden Vali Lekesiz, Belen’in güzel-
liğinden bahsederek “Belen, coğrafyası bakımından son 
derece şirin bir ilçemizdir. Belen’in en güzel yerine güzide 
firmamız Tosyalı Holding, Belen’in en güzel yerine yaptı-
racağı camii ile buradan geçen vatandaşlarımız ile birlikte 
Belen halkının hayır dualarını alacaktır. Camiler rütbeli ile 
rütbesizin, zengin ile fakirin, ibadet ettiği yerlerdir. Allah bu 
güzellikleri bizlere yaşatan Tosyalı ailesinin gücüne güç 
katsın! Caminin yapımında emeği geçen herkese yürekten 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

500 Yıl Sonra İnsanlarımız Sizleri Dualarla Anacak
Törende son olarak konuşan Adalet Bakanı Sadullah Er-

gin ise, Tosyalı Holding’den övgüyle bahsetti. Gerek öde-
diği vergiler itibariyle ülke ekonomisine ciddi katkıları, gerek 

istihdam ve en önemlisi böylesi hayırlı hizmetlerle adın-
dan söz ettiren Tosyalı Holding’in ülkemiz için son derece 
önemli bir yeri ve önemi olduğunu kaydeden Bakan Ergin, 
“Tosyalı Holding sadece Hatay bölgesi değil, Osmaniye’yi 
de takdire şayan hizmetleriyle kalkındırıyor. Allah daha çok 
hayırlı kazançlar versin ki bölgemiz de daha çok hizmetlerle 
kalkınsın! Camii yapımı gibi hayırlı hizmetler herkese nasip 
olmaz. Bu Allah’ın Fuat Bey’e bir vergisidir. Unutmayınız ki 
fabrikalar sizin değildir. Bu dünya gelip geçicidir. Önem-
li olan Rahmet-i Rahman’a çıktığımızda yapılan böylesi 
güzide ve kalıcı eserler önemlidir. İşte görüyorsunuz, Be-
len’imize bundan 500 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman’ın 
yaptırdığı, camiler, kervansaraylar, dimdik ayakta.. Bundan 
500-1000 yıl sonra da yaptırdığınız bu camide insanlarımız 
sizlere dualar edecek. Allah sizlere hayırlı ve bol kazançlar 
versin! Bu camiyi Belen’e kazandıran Tosyalı ailesine son-
suz şükranlarımı sunuyor, yapımına vesile olan herkese yü-
rekten teşekkür ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından İskenderun İlçe Eski Müftüsü 
Remzi Yavuz tarafından okunan duaların ardından Belen 
Tosyalı Camii’nin temeli Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ha-
tay Valisi Celalettin Lekesiz, AK Parti Hatay Milletvekilleri 
Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tara-
fından temeli atıldı.

Belen Tosyalı Camii 
Toplam İnşaat alanı 1530 m² olup, bodrum katı ,ana 

Cami katı ve mahvel katından oluşan bir yapıya sahiptir. 
Cami toplamda 19 adet revakla çerçevelenmiştir. 40 mt. 
uzunluğunda çift minareye sahiptir. Ana kubbe çapı 18 
mt.’dir. Bodrum katta 4 adet sınıf, 1 adet öğretmen odası 
ve merkezi abdest alma alanları bulunmaktadır. Caminin 
giriş katında ise caminin kendi alanı dışında İmam odası, 
son cemaat, bayan cemaat alanları mevcuttur. Bu yapısı 
ile revaklarda dahil olmak üzere 1200 kişiye hitap etmek-
tedir. Cami alanının dışındaki alan içerisinde 4 mt. çapında 
cami mimarisine paralel bir şadırvan bulunmaktadır.  Ayrıca 
bodrum kat çevresi ise peyzaj çalışması ile yeşil alan olarak 
kullanılmaktadır.” 

Proje çalışmaları tamamlanarak yapımına başlanmış olan TOSYALI CAMİİ mimari özelliği bakımından Osmanlı 
Mimarisi esas alınarak projelendirilmiş olup gerek revakları gerek kubbe, minare yapısı gerekse iç mimarisi ile 
bölge için örnek bir cami niteliğindedir. 

➢ Toplam İnşaat alanı 1530 m² olup, bodrum katı ,ana cami katı ve mahvel katından oluşan bir yapıya sahiptir. 

➢ Cami toplamda 19 adet revakla çerçevelenmiştir.

➢ 40 mt. uzunluğunda çift minareye sahiptir. 

➢ Ana kubbe çapı 18 mt.’dir.

➢ Bodrum katta 4 adet sınıf ,1 adet öğretmen odası ve merkezi abdest alma alanları  bulunmaktadır.

➢ Caminin giriş katında ise caminin kendi alanı dışında imam odası, son cemaat, bayan cemaat alanları 
mevcuttur. Bu yapısı ile revaklarda dahil olmak üzere 1200 kişiye hitap etmektedir.

➢ Cami alanının dışındaki alan içerisinde 4 mt. çapında cami mimarisine paralel bir şadırvan bulunmaktadır. 

➢ Ayrıca bodrum kat çevresi ise peyzaj çalışması ile yeşil alan olarak kullanılmaktadır.

BELEN TOSYALI CAMİİ 
Genel Bilgiler
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Hatay İl Yenilik Platformu Yıldız Gençler Projesi İsken-
derun’da ele alındı. Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan’ın 
başkanlık ettiği programda daha müreffeh ve daha güçlü bir 
Türkiye için gençlere önem verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Gençlerimiz Ülke Ekonomisine Katkı Veren 
Bir Yıldız Gibi Parlayacak
Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan’ın başkanlık ettiği 

proje tanıtımında ilimizin tanınırlığının artırılması yönünde 
herkesin katkı vermesi gerektiği belirtildi. 

İskenderun Amenon Otel’de gerçekleştirilen Hatay İl 
Yenilik Platformu Yıldız Gençler Projesi’ne Hatay Vali Yar-
dımcısı Kadim Doğan, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan 
Su, Antakya Belediye Başkanı Lütfi Savaş, MKÜ Rektörü 
Hüsnü Salih Güder, İŞKUR Hatay İl Müdürü Ahmet Bulanık, 
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Fatih Tos-
yalı, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tekin Kaba-
ali, İskenderun’daki oda başkanları, sivil toplum kuruluşları 
ve derneklerin temsilcileri ile birlikte davetliler katıldı. 

Projenin açılış konuşmasını İŞKUR Hatay İl Müdürü Ah-
met Bulanık yaptı. Bulanık, bu projenin mesleki eğitim ve 
iş dünyası arasında uyumu sağlayacak çok özel bir proje 
olduğunu belirtti. 

Daha sonra konuşma kürsüsüne gelen İskenderun Or-
ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Fatih Tosyalı, küreselleşen 
dünyanın hızla küçüldüğünü, küçülen dünyada değişimin 
günlük bir hayatın bir parçası olduğunu vurguladı. 

İnsanların ihtiyaçlarının artık çok karmaşık ve sürekli de-
ğişen bir hal aldığını ifade eden başkan Tosyalı, “Bu hıza 
uymanın en önemli koşullarından birisi insanımıza yatırım 
yapmaktır. Nitelikli iş gücünü arttırmak zorundayız. Daha 
nitelikli ustalar ve insanlarla birlikte çalışmalıyız. Her gün 
farklılaşan dünyayı, artık makinelerin yönlendirdiği dünya-
yı yönetmek için nitelikli insana ihtiyacımız var. Ülkemizin 
genç bir nüfusa ve genç potansiyele sahip olması geli-
şen dünyadaki en büyük avantajımızdır. Bu genç nüfusun 
niteliklerini çağımızın gereklerine göre arttırmak zorun-
dayız. İnsanımıza yatırım yapan fikirleri desteklemeliyiz. 
Daha da ötesi bugünden 50-100 yıl sonrasını planlamalı 
insanımıza yatırım yapacak alt yapılarımızı hazırlamalıyız” 
diye konuştu. 

 Antakya Belediye Başkanı Lütfi Savaş ise, Hatay İli Yeni-
lik Platformu Yıldız Gençler projesinin gençlerimiz için öne-
minde bahsederek, bu sayede gençlerin ileride çok daha 
iyi yerlere geleceğini ifade etti. 

MKÜ Rektörü Hüsnü Salih Güder de Hatay İli Yenilik Plat-
formu Yıldız Gençler Projesinin ilin sahip olduğu potansi-
yelin ortaya çıkartılarak mevcut kapasitesini yenilikçilik ek-
seninde geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Son olarak konuşma kürsüsüne gelen Hatay Vali Yardım-
cısı Kadim Doğan ise, kalkınmışlık ve ileriye dönük çalışma-
larda başarılı olabilmek için sürekli gençlere yatırım yapma-
nın şart olduğunu söyledi. 

Bu projenin Hatay’ın ilerleyen yıllarda başarı portföyünü 
daha da arttırması için son derece önemli olduğunu altını 
çizen Vali Yardımcısı Doğan, herkesin bu projeye destek 
vermesi gerektiğini belirtti. 

HATAY İL YENİLİK PLATFORMU 
YILDIZ GENÇLER PROJESİ 

İSKENDERUN’DA TANITILDI 

İlki Karadağ’ın (Montenegro) eski başkenti Çetinje’de sergi-
lenen Hilye-i Şerif Sergisinin ikincisi yeni başkenti olan Podgo-
ritsa’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Osmanlı Kaligrafisi’nin özel bir türü olan Hilye-i 
Şerif Sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Meh-
met Niyazi Tanılır ve Karadağ Kültür Bakanı Branislav Miçuno-
viç himayelerinde Karadağ’ın Meclis Başkanı Ranko Krivokapiç 
ve Meclis Başkan Yardımcısı Suljo Mustafiç, Cumhurbaşkanın 
Danışmanı Amer Haliloviç, Podgorica ve Danilovgrad Belediye 
Başkanları, Milletvekilleri, bürokratlar, sanat çevreleri, Kara-
dağ’daki yabancı diplomatik misyonların temsilcileri ve vatan-
daşların da katılımıyla Podgorica’da açıldı.

Sergi İstanbul’daki İstanbul Antik Sanat Galerisi’nin sahibi 
Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşuyor.

Sergi Podgorica’da İki Hafta Süre İle Sergilenecek
Hilye-i Şerif Sergisi, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Ay-

rıca, birbirinden güzel ve özel eserler göz kamaştırdı.

Büyükelçi Mehmet Niyazi Tanılır, “Karadağ’da bu sergiyi 
açma imkanını sağladığı için Sayın Mehmet Çebi’ye, sponsor-
luğundan dolayı Tosyalı Holding ve Tosçelik’e ve Türk Hava 
Yolları’na, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’ne ve bu salo-
nu tahsis eden Podgorica Müze ve Galeri Müdürü Sayın Niko 
Martinovic’e teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Tosyalı Holding 
sponsorluğundaki 

Hilye-i Şerif sergisi 
göz kamaştırdı
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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin’in OSB ziyareti

OSB Başkanı M.Fatih Tosyalı: 

“İskenderun’a Gümrük Müdürlüğü 
kurulmasını talep ediyoruz”

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M.Fatih Tosyalı, 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e 
OSB ziyaretinde, sanayicilerimizin yaşadığı sıkıntıları 

bire bir aktararak çözüm talebinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sanayi-
cilerimizin sorun ve sıkıntılarını çözmek için her türlü çalış-
mayı yaptıklarını söyledi. 

Reyhanlı’da incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, daha sonra geldiği İsken-
derun’da Organize Sanayi Bölgesi geçerek OSB Başkanı     
M. Fatih Tosyalı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Ba-
kan Yardımcısı Metin’in ziyaretinde AK Parti Hatay Millet-
vekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, İskende-
run Kaymakamı Ali İhsan Su, Erzin Kaymakamı İskender 

Yönden, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü 
Adnan Korkmaz, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Uğur 
Feriz, çevre belde belediye başkanları ile birlikte sanayici iş 
adamlarımız hazır bulundu.

İskenderun’a Gümrük Müdürlüğü Kurulursa 
Sıkıntılarımız Ortadan Kalkar
Konuklarını sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan İsken-

derun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Fatih Tosyalı, 
OSB’nin işleyişi ve sanayicilerimizin yaşadığı sorunları Ba-
kan Yardımcısı Fatih Metin’e hem sözlü, hem de bir dosya 
halinde sunarken, İskenderun Bölgesi için Gümrük Müdür-
lüğü talep etti. Bu bölgedeki ihracatın en çok Kuzey Irak’a 
yapıldığını, burada da ihracat sırasında da bir takım zor-
luklarla karşılaştıklarını kaydeden Başkan Tosyalı, bu konu 

hakkında da gerekli kolaylığın sağlanmasını isteyerek, “Şu 
anda ihracat yapılırken, uzun kuyruklar oluşuyor. Bu bize 
olumsuzluk olarak yansıyor. Gümrüklerdeki beklemelerden 
dolayı navlum fiyatı ödüyoruz. Navlun fiyatları da zaman 
zaman yükseliyor. Ara ara düzelmeler olsa da yine sıkıntı 
yaşıyoruz. Eğer İskenderun’a Gümrük Müdürlüğü kurulursa 
bu sorunlarımız ortadan kalkar. Zaten yer ile ilgili sıkıntımız 
da yok” dedi. 

İskenderun’un Türkiye ekonomisine sanayi anlamında 
çok büyük katkıları olduğunu kaydeden Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı M. Fatih Tosyalı, ilk 500’e giren firmaların 
14 tanesi Hatay bölgesinden ve bunun birçoğu da İsken-
derunlu firmalarımızdır. Zaten ilk 50’de İskenderun’dan 4 
tane firmamız bulunuyor. Bizler sanayiciler olarak ülkemizin 
ve bölgemizin kalkınması için elimizden gelen çaba ve gay-
reti sergiliyoruz. Sizlerden de bu sorunlarımızın çözümünü 
talep ediyoruz” diye konuştu.

Sanayimizin Hangi Noktalara Geldiğinin 
En Güzel Örneğini İskenderun’da Görüyoruz
İskenderun’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu 

belirten Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
İskenderun’daki gelişmelerin kendilerini memnun ettiğini 
ifade etti. 

Türkiye’nin son on yılda çok büyük değişim ve dönüşüm 
geçirdiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Metin, “Sanayimizin 
hangi noktalara geldiğinin en güzel örneğini İskenderun’da 

görüyoruz. Allah’a çok şükür ki sizler sayesinde bu ülke çok 
güzel noktalara gelecek. Bizim iktidarımız boyunca müte-
şebbislerimizin önünü açan, hizmet anlayışımız var. Her se-
çimde milletimizin bize duyduğu güven sayesinden daha 
güçlü çıkıyoruz. 

Bildiğiniz üzere Bakanlığımızda ülkemizde en önemli ba-
kanlıklardan birisi konumunda.. Ticaretle ilgili her şey bizim 
bakanlığımızda.. Hep beraber ortaya koyduğumuz 2023 
hedeflerimiz var. Sizlerle birlikte inşallah bu hedefimize ula-
şacağız. İskenderun Türkiye’nin çıkış trendinde lokomotif 
görevi görecek. Çünkü buradaki sektörler çok önemli. Do-
layısıyla her zaman sizlerin yanındayız” dedi. 

Sanayicilerin ticaretini kolaylaştıracak her türlü desteği 
vereceklerini taahhüt eden Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin, Bakanlığı yenilediklerini aktarırken, slo-
ganlarının ise, Türkiye’yi yatırım yapılacak güvenli bir ülke 
haline getirmek olduğunu belirtti. 

Ankara’ya Döndüğümüzde Gümrük Müdürlüğü İçin
Gerekli Talimatları Vereceğiz
OSB Başkanı Fatih Tosyalı’nın Gümrük Müdürlüğü ile ilgi-

li talebi konusuna da cevap veren Bakan Yardımcısı Metin, 
“Ankara’ya döndüğümüzde buraya Gümrük Müdürlüğü ku-
rulması hususunda gerekli talimatları vereceğiz. Bekleme 
sıkıntınızı da minimize etmek için gerekli tedbirleri alacağız. 
İnşallah sizlerle birlikte güçlü bir Türkiye’yi oluşturacağız” 
ifadelerini kullandı. 
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Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim Turhan, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini 
yakalayabilmesi için üretim ve üretimi artırmak amacıyla 
yatırım yapması gerektiğini belirterek, “Bunun için mutlaka 
ve mutlaka sermaye piyasalarından istifade etmek zorun-
dayız” dedi.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerimizi 
Borsa İstanbul ile buluşturdu.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki hedeflerine ulaşması 
için halka arz’ın öneminin masaya yatırıldığı toplantıya ka-
tılım yoğun oldu.

OSB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı 
duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

 
Sermaye Piyasasının Sunacağı İmkân ve 
Araçlara İhtiyacımız Sonsuz
Toplantıya ev sahipliği yapan İskenderun Organize Sa-

nayi Bölgesi Başkanı M. Fatih Tosyalı, ülkemizde son 10 
yılda her alanda önemli boyutta ve köklü değişimler yaşa-
dığımızı ifade etti. Özellikle sanayinin, ticaretin ve ihraca-
tın gelişmesini sağlayacak birçok değişime bu dönemde 
imza atıldığını kaydeden Başkan Tosyalı, “Örneğin 50 yılı 

aşkın süredir değiştirilmemiş olan Ticaret Kanununun de-
ğiştirilmesi ve Serbest Piyasa Kanunundaki değişiklikler 
son dönemde sermaye piyasasının da bu hızlı değişim ve 
dönüşüm sürecini yakalamasını sağladı. Şirketler bugünkü 
rekabet ortamında, hızla değişen dünyada, maliyeti yüksek 
olan kaynakları sürekli kullanmaları mümkün değil. Bu şe-
kilde rekabet etmek ve ayakta kalmak da mümkün değil. 
Bu sebeple gelişmiş, büyük ve derin bir sermaye piyasa-
sının sunacağı imkân ve araçlara ihtiyacımız sonsuz. Hatta 
hepimizin yatırım yapmak, borçluluğu azaltmak ve işletme 
sermayesinin karşılanması için güçlü bir sermaye piyasası-
na ihtiyacımız var. Rekabet gücünün sürekliliği, sürekli yatı-
rım yapmaktan sürekli gelişmekten geçer” dedi. Bir süredir 
sanayinin finansal kaynak ihtiyacını genel olarak bankacılık 
sektörü aracılığı ile karşılamakta olduğunu kaydeden Or-
ganize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Fatih Tosyalı, “Sanırım 
yeni değişimler ve dönüşümler ve dönüşümlerle sanayi 
olarak sermaye piyasalarından daha fazla faydalanabile-
ceğimiz bir döneme girdik. 2023 hedeflerimize sanayimizin 
ve finans piyasamızın ulaşması için yapmamız gerekenleri 
birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

 
2012-2013 Arasında Büyüme Hızımız Yükseldi
Borsa İstanbul Genel Müdürü Dr. İbrahim Turhan, Tür-

kiye’nin geçmişte yaşamış olduğu ekonomik sorunları ve 

HALKA ARZ GELECEĞE
GÜVEN DEMEKTİR

bu sorunların nasıl kaynaklandığını katılımcılara aktardı. 
Turhan, yaptığı konuşmada, Türkiye’de sermaye piyasala-
rının istenilen seviyede olmadığını ifade ederek, bunun en 
önemli nedeninin ise 1980’lerin sonlarından itibaren kendini 
iyiden iyiye hissettiren ve 1990’lı yıllar boyunca Türkiye’yi 
derinden etkileyen istikrarsızlık olduğunu kaydetti. Türki-
ye’nin 1989-2002 arası dönemde ortalama büyüme hazının 
yüzde 3 olduğunu, yatırım ve üretim imkânı yüksek olması-
na rağmen bu dönemde büyümenin düşük kaldığını kayde-
den Turhan, 2002-2013 arasındaki dönemde ise başka bir 
tabloyla karşılaştıklarını ve ortalama büyüme hızının yüzde 
5 olduğunu bildirdi.

 
Borsa İstanbul’u Dünyaya Açacağız
Dünyadaki borsa şirketlerinin Borsa İstanbul ile ortak ol-

mak istediklerini vurgulayan Turhan, böylelikle Borsa İstan-
bul’u dünyaya açacaklarını dile getirdi. Büyüme hızının çok 
önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Turhan, ülkemizin şu 
ada dünyanın en büyük 16. ve Avrupa’nın 6. büyük ekono-
misi olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin, Cumhuriyet’in 100. 
yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmayı 
ve kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarmayı he-
deflediğini hatırlatan Turhan, “Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. 
Türkiye’nin potansiyel büyüme hızı yüzde 5-5,5 civarında. 
Potansiyel büyüme hızına yakın büyürsek; kişi başına mil-
li gelirimizi o seviyeye çıkarabiliriz. Bu ne demek? Mevcut 
Türkiye’ye 1,5 Türkiye daha eklemek demek. Ekonomik 

anlamda bunu yapabilmemiz için çok fazla üretim yapma-
mız gerek. Üretimi artırmamız için yatırım yapmamız gerek” 
şeklinde konuştu.

Türkiye Artık Dünya İçin Önemli Bir Ülke
Türkiye’nin artık dünya için önemli bir ülke olduğunun al-

tını çizen Dr. Turhan, buradaki olumlu veya olumsuz bir ge-
lişmenin dünyayı da etkilediğine vurgu yaptı. Turhan, “Dola-
yısıyla artık Türkiye’de bu üretimi biz yapmazsak, emin olun 
ki birisi gelip yapacak. Yani Türkiye’deki ekonomik fırsatlar 
ihmal edilemeyecek kadar artık göz alıcı. Bu yarışa katılmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için de mutlaka ve mutlaka ser-
maye piyasalarından istifade etmek zorundayız’’ diye ko-
nuştu. Firma temsilcilerine seslenen Borsa İstanbul Başka-
nı Turhan, “Sermaye piyasasında ne kazanacaksınız; kaliteli 
finansman kazanacaksınız. Halka açılma size kurumsallaş-
ma kazandıracak. Küçük olsun benim mi olsun diyeceğiz, 
büyük olsun bereketli olsun mu diyeceğiz. Benim tercihim 
ikinciden yana” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 
Hatay Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Borsa İstanbul Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Turhan’a günün anısına 
plaket takdim etti. Toplantıya Hatay Vali Yardımcısı Volkan 
Köksal, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İTSO 
Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, OSB Başkanı Fatih Tosyalı, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, sana-
yici ve iş adamları katıldı.
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Tosyalı Holding geçtiğimiz ay Reyhanlı'da meydana ge-
len patlamanın ardından bölge halkına 24 derslikli İmam 
Hatip Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu kazan-
dırıyor.  

Fatih Tosyalı İmam Hatip Lisesi ismini taşıyacak olan 
okulun protokolü Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tosyalı, Fatih Tos-
yalı, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler, Reyhanlı Belediye 
Başkanı Hüseyin Şanverdi ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Şimşek tarafından imzalandı. 

Protokol imza töreninde ilk olarak duygu ve düşüncelerini 
dile getiren ve aynı zamanda ismi yaptırılacak olan okula 
verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, 
duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdi. 

Eğitime yatırımın her zaman öncelikli hedefleri olduğunu 
vurgulayan Fatih Tosyalı, okulun başta ülkemiz olmak üzere 
bölgemiz ve Reyhanlı halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Ayhan Tosyalı ise, böy-
lesi güzelliklere vesile oldukları için son derece mutlu ol-
duğunu belirtti. İmkânlar el verdiği sürece bundan sonra 
da birçok projeyi ülkemize ve bölgemize kazandıracakla-
rını kaydeden Ayhan Tosyalı, “Yaptıracağımız Fatih Tosyalı 
İmam Hatip Lisesi’nin Reyhanlı halkının yaralarını sarmaya 
bir nebze de katkısı olursa ne mutlu bizlere. Bölge halkımı-
za böylesi hayırlı projeleri kazandırdığımız için Rabbimize 
çok şükür” diye konuştu. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, 
damla damla kazandıklarını bu bölge halkı için harcadıkları-
nı ve bundan da büyük bir haz duyduklarını ifade etti. 

Tosyalı ailesinden Reyhanlı’ya 
yatırım seferberliği

Holding olarak eğitime yatırımın olmazsa olmazlardan 
biri olduğunu dile getiren hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı, 
“Sayın Başbakanımız Reyhanlı ziyaretinde bölgenin İmam 
Hatip Lisesi’ne ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Bizde holding 
olarak seve seve bunu üstleneceğimizi belirttik. Çok şükür 
bugün İmam Hatip Lisemizin protokolünü imzalamak için 
buradayız. Sayın Valimizin de çok büyük gayret ve des-
teklerini gördük. Kendisine huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. Tosyalı Holding olarak bundan önce olduğu gibi, 
bundan sonra da yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. 
Çünkü bizler ülkemizin ve insanlarımızın geleceği için çalı-
şıyoruz” dedi. Tosyalı, projenin en kısa zamanda tamam-
lanması için çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi.

Törende son olarak konuşan Hatay Valisi Celalettin Le-
kesiz, Tosyalı Holding’den övgüyle söz etti. Tosyalı Hol-
ding’in ülkemiz ve insanlarımız için hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmadığını kaydeden Vali Lekesiz, “Bizler bu bölgede 
yaşayan insanlar olarak Tosyalı gibi değerli bir aileye sa-
hip olduğumuz için çok şanslıyız. Gerek istihdam, gerek 
ekonomi gerekse de hayırseverlik anlamında çok önemli 
çalışmaların altına imza atıyorlar. Tosyalı Holding yaptığı 
işlerle Hatay’da çok farklı bir yere sahiptir. Ben Reyhan-
lı’ya yaptırılacak olan Fatih Tosyalı İmam Hatip Lisesi’nin 
ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından okulun protokolü Vali Lekesiz, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yö-
netim kurulu üyeleri, Ayhan Tosyalı, Fatih Tosyalı tarafın-
dan imzalandı. Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 
24 derslikli olup 720 öğrenci kapasiteli olacak. 24 dersli-
ğin yanı sıra 200 öğrencilik yurdunda yer alacağı okulun 
12 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
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Tosçelik Fen Lise-
si 2012-2013 eğitim ve 
öğretim yılı mezunları 
düzenlenen muhteşem 
mezuniyet töreniyle uğur-
landılar. 

Tosçelik Fen Lisesi okul 
bahçesinde düzenlenen 
mezuniyet coşkusuna İs-
kenderun Kaymakamı Ali 
İhsan Su, eşi Zeliha Su, 

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Keleşoğlu, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Tosyalı, eşi 
Arife Tosyalı, ilçe milli eğitim şube müdürleri, Okul Müdü-
rü İlhami Koç, idareciler, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve 
davetliler katıldı.

Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Tosçelik Fen Lise-
si Müdürü İlhami Koç, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının 
Tosçelik Fen Lisesi bakımından başarı çıtasının yükseldiği 
bir yıl olduğunu belirtti. Eğitim, öğretim ortamlarının kali-
tesini artırmaya yönelik çalışmaların bu yılda da sürdürül-
düğünü kaydeden Müdür Koç, “Okulumuza MEB tarafın-
dan yapılan spor salonu hizmete girdi. Bunlar yapılırken, 
eğitimde önceki yıl başlattığımız hamle ile sürekli olarak 
her sınıf seviyesinde yaptığımız deneme sınavları, etütlere 
gösterdiğimiz itine, dersler ve sınavlarda sürekli kontrol ve 

öğrencilerimizin eksik 
konularının giderilmesi 
çalışmaları okulumuzun 
eğitimde çıtayı geçen 
yıllara göre daha da yük-
seltmesini beraberinde 
getirmiştir.” dedi. 

Konuşmasında, Tosyalı 
ailesinin değerli bireyle-
rine de seslenen Müdür 
Koç, “Bu okulu kurarak 
bağışlamanızın haklı gururunu yaşarken okulun elde ettiği 
başarılar, verdiğiniz maddi-manevi her türlü desteğin so-
nucudur. Başımızın sıkıştığı her anda sizleri yanımızda bul-
duk. Derdimize derman oldunuz. Bizlere ve öğrencilerimize 
gerekli yardımı tereddütsüz yapıyorsunuz. Bu başarılarda 
en büyük pay sizlerindir. Bu gurur sizlerindir. Tosçelik Fen 
Lisesi adına sizlere şükranlarımızın sunuyorum, sağ olun, 
var olun Başarılarınız daim olsun” diye konuştu. 

Anlamlı konuşmalarının sonunda mezun olan öğrencile-
re de hitap eden Tosçelik Fen Lisesi Okul Müdürü İlhami 
Koç, Bugün burada yaşamınızın bir dönemini kapatıyor 
ve ondan aldığınız güç ile bir başka dönemin başlangıcı-
nı yapıyorsunuz. 4 yıl boyunca beraber gülüp oynadığı-
nız, dertleştiğiniz, şakalaştığınız bazen anne ve babanızla, 
kardeşinizle paylaşamadığınız sırlarınızı paylaştığınız, acı 
tatlı hatıralar yaşadığınız arkadaşlarınızdan ayrılıyorsunuz. 

TOSÇELİK FEN LİSESİ 
DÖRDÜNCÜ YIL MEZUNLARINI 
COŞKU, SEVİNÇ VE HÜZÜNLE UĞURLADI

Dostlarınızı arkadaşlarınız asla unutmayın! Tüm bunlardan 
önemlisi gelecekten asla korkmayın! Çünkü yarınlara attığı-
nız ilk temel sağlamdır.” ifadelerini kullandı. 

Duygulu anların yaşandığı gecede mezun olan öğrenci-
ler adına Tosçelik Fen Lisesi öğrencisi Sevgi Erol söz aldı. 
Erol, acısıyla tatlısıyla 4 yılı geride bıraktıkları okullarından 
ayrılmalarının hüznünü, yaşarken, yeni bir başlangıca adım 
atmanın da mutluluğunu birlikte yaşadıklarını kaydetti. Aynı 
zamanda okul birincisi olan Sevgi Erol daha sonra Kayma-
kam Su, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih 
Tosyalı, Milli Eğitim Müdürü Muharrem Keleşoğlu ile birlikte 
yaş kütüğüne isim çakıldı. Kaymakam Su, eşi Zeliha Su, M. 
Fatih Tosyalı, eşi Arife Tosyalı ve müdür Keleşoğlu tarafın-
dan yıl içerisinde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 
ödülleri takdim edildi. 

Ödül merasiminin ardından duygu ve düşüncelerini dile ge-
tiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı, bu-
rada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sizler 
her zaman aldığınız başarılarla bizlerin göğsünü kabarttınız. 

Her zaman sizlerle gurur duyduk. Elde ettiğiniz başarılar 
bizleri ziyadesiyle onurlandırdı. Biz sizlerin geleceği için ça-
lışıyoruz. Sizlerden tek isteğimiz, alacağınız başarılarla biz-
leri heyecanlandırın. Mezun olan öğrencilerimize bundan 
sonraki eğitimleri ve hayatlarında üstün başarılar diliyorum. 
Yolunuz ve bahtınız açık olsun!” diye konuştu. 

İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su ise, Tosçelik Fen 
Lisesi’nin İskenderun’da ayrı yeri ve önemi olduğunu be-
lirterek, öğrencilerin almış oldukları başarıların kentimizin 
eğitim çıtasını en üst seviyelere çıkardığını kaydetti. Kayma-
kam Su, mezuniyet töreninin hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederken, öğrencilere de hayatlarında ba-
şarılar diledi. Yoğun katılımın olduğu törende, mezun olan 
öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından başarı belgeleri 
takdim edildi. 

Törenin son kısmında ise, en heyecanlı ve renkli anlar ya-
şandı. Mezun olan öğrenciler hep birlikte havaya keplerini 
fırlatarak mezun olmanın sevincini öğretmenleriyle, ailele-
riyle ve okul arkadaşlarıyla birlikte yaşadılar.
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Ceyhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Osmaniye Tos-
çelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne teknik gezi 
düzenlediler. Öğrenciler tesisleri gezerek yetkililerden bilgi-
ler aldılar. 

Ceyhan Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevli-
lerini Tosçelik yetkilileri ve Tosyalı Holding Basın Halkla İliş-
kiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay karşıladı. Mutluay 
ve yetkililer Tosçelik Osmaniye tesislerini baştan sona öğ-
rencilere gezdirerek teknik konular hakkında bilgi verdiler. 

Teknik gezinin ardından Tosyalı Holding Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Çetin Mutluay konferans salonunda öğrenci 
ve öğretmenlere Tosçelik Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik 
Üretim Tesisleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun 
ardından öğrenciler merak ettikleri soruları sorarak yanıt 
buldular. Ceyhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Tosçelik 
Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’nde kendilerini ağır-
layan fabrika yetkililerine teşekkür edip hatıra fotoğrafı çek-
tirirken, tesisleri ülkemize ve bölgemize kazandıran Tosyalı 
Holding yöneticileri ile de gurur duyduklarını ifade ettiler. 

CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ 
OSMANİYE TOSÇELİK TESİSLERİNDE 

Diyarbakır Doğa Koleji öğrencileri, Osmaniye Tosçelik 
Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni gezdiler. Tosyalı 
Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı tarafından karşıla-
nan öğrenciler, tesislere hayranlıklarını gizleyemediler. 

Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim 
Tesisleri, kapılarını Diyarbakır Doğa Koleji 
Öğrencilerine Açtı 
Türkiye Cumhuriyeti'nin özel sektörü tarafından sıfırdan 

yapılan ilk yassı çelik üretim tesisi olma özelliğini taşıyan 

Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne 
gelen Diyarbakır Doğa Koleji öğrencilerini Tosyalı Holding 
İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ağırladı. 

Ziyaretten büyük memnunluk duyduğunu dile getiren 
Şerif Tosyalı, öğrencilere tesisin tüm alanlarını gezdirerek 
işlevleri ve yapılan çalışmalar hakkında geniş ve detaylı bil-
giler verdi. Tüm tesisi gezip inceleyerek bilgi sahibi olan Di-
yarbakır Doğa Koleji öğrencileri, tesislere hayran kalırken, 
Türkiye’de böyle bir tesisin olmasından duydukları mutlulu-
ğu dile getirdiler. 

Öğrencilerin ziyareti boyunca yakından ilgilenen ve örnek 
bir misafirperverlik gösteren Tosyalı Holding İcra Kurulu Üye-
si Şerif Tosyalı, ülkemizin ve bölgemizin ekonomik anlamda 
kalkınması, insanlarımızın refah düzeylerinin ve istihdamının 
artması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. 
Şerif Tosyalı, Diyarbakır Doğa Koleji öğrencilerine ziyaretle-
rinden ötürü teşekkür ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

DİYARBAKIR DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ 
TOSÇELİK OSMANİYE TESİSLERİNE HAYRAN KALDI
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Tosyalı Holding, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra 
çalışanlarına da en güzel şekilde değer ve önemi gösteriyor. 

Bu kapsamda Osmaniye Tosçelik Tesisleri ve İskende-
run tesislerimizdeki çalışanlarımız için piknik düzenlendi. 

Tosyalı Holding çalışanları 
piknikte bir araya geldi 

Osmaniye Zorkun Yaylası ve İskenderun Müftüler Köyü’n-
deki piknik alanında düzenlenen piknikte çalışanlarımız 
arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği 
sergilendi. Eş ve çocuklarıyla piknik etkinliğine katılan çalı-
şanlarımız arasında güçlü bir bağ oluştu. 

Muhteşem dağ manzarası ile temiz havayı soluyan çalı-
şanlarımız iş yaşantısından uzak, farklı ve güzel bir etkinlik-
le bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan 
dayanışma tablosu ise görülmeye değerdi. Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Fatih Tosyalı, Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding 
CEO’su Suhat Korkmaz, piknik etkinliğimize katılarak çalı-
şanlarımızla bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğu-
nu yaşadılar. 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan As-
lan’ın katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel 
Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleşti. Hatay’da 19. kez 
gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Demir-Çelik 
sektörü, MKÜ’nün desteğiyle daha da büyüyor.” dedi.

 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Mustafa Kemal 

Üniversitesinde düzenlenen "Kamu-Üniversite-Sanayi işbir-
liği" bölgesel toplantısı iş dünyası ve akademisyenleri bir 
araya getirdi.  Katılımın çok yoğun olduğu toplantıya Hatay 
19. kez ev sahipliği yaptı.  "Kamu-üniversite-sanayi işbirliği" 
bölgesel toplantıya konuşmacı olarak katılan Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir çelik sek-
töründeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırarak 
geniş ve detaylı bilgiler verdi. Tosyalı Holding olarak sürekli 
yüksek teknolojiye yatırım yaptıklarını kaydeden başarılı iş 
adamı Fuat Tosyalı Hatay Osmaniye ve Kahramanmaraş 
üçgeninde çok önemli sanayi kuruluşlarının olduğuna dik-
kati çekti.

Ülkemizin Gelişmişlik ve Kalkınmışlık Düzeyini 
Artırmak İçin Çaba Sarf Ediyoruz
 Bu sanayi kuruluşlarının yatırımlarıyla ülkemizin hedefle-

rine çok önemli katkılar sağladıklarını belirten Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Biz şu an firma 
olarak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 500 

milyon dolar ihracatımız var. 2023 yılı hedefimiz 2 Milyar 
dolar. Bu hedefimize ulaşmak ve ülkemizin gelişmişlik ve 
kalkınmışlık düzeyinin daha da artması için var gücümüzle 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mustafa Kemal Üniver-
sitesi’nin sektörümüzün gelişmesi ve daha da ilerlemesi 
için çalışmalarına hız vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bi-
zim bölgemizin ekonomisi ağırlıklı olarak demir-çelik üzeri-
ne dayalıdır. Bu sektörün sanayi-kamu-üniversite işbirliğiy-
le daha da büyüyeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 
Tosyalı, sektörün sıkıntılarını ele alıp çözüm önerileri ile ilgili 
de altı önemle çizilmesi gereken konulara değindi.

 
Hedeflere Ulaşabilmek İçin Her Kesimin 
Atılım Yapması Şart
"Kamu-üniversite-sanayi işbirliği" bölgesel toplantısına 

katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Er-
san Aslan ise, "Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için, 
her kesimin atılım yapması şart" dedi. Hatay'da 19'un-
cusu yapılan bu toplantılarının amacının, söz konusu üç 
kesimin üretim ve gelişme tecrübelerini bir kenara bıra-
kıp gelişmiş ülkelerdeki gibi bir üretim teknolojisi kullan-
masını sağlamak olduğunu aktaran Aslan, "Türkiye her 
anlamda orta gelişmiş bir ülke. Bu da bizim için tehlikeli 
bir durum ve bu durumdan kurtulmak için de bu üç ke-
sim eski alışkanlıklarından vazgeçmek durumunda. Her 
kesimin beklentisi olan ferah bir yaşam sürme olanağı-
nı elde etmek için yeni üretim teknolojilerini kullanmak 
gerekiyor. Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için, her 
kesimin atılım yapması şart. Bunun yapılması halinde ül-
kemizde bireysel zenginlik anlamında var olan milli geli-
rimiz, 10 bin 500 dolardan 25, 30, 40 bin dolarlara ulaşır” 
şeklinde konuştu. 

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ BÖLGESEL TOPLANTISI

Aslan, Türkiye'de artan enerji ihtiyacı ve sektörün bu alan-
da harcadığı ücretlerin artmasının önüne geçmek için enerji 
kaynaklarını yerlileştirmeye gideceklerini ve bunun da tekno-
lojiyi kendilerinin üretmesi anlamına geldiğini ifade etti. Bilim 
ve Teknoloji Genel Müdürü Cevahir Uzkurt ise Türkiye ge-
nelinde yürütülen Ar-ge ve yenileşme çalışmalar ile bu çalış-
malara bakanlığın yaptığı desteklemeler konusunda sunum 
yaptı. Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Osmaniye 
Vali Yardımcısı Yusuf Bozkurt da bölgedeki sanayi ve üretim 
çalışmaları hakkında konuşmalar yaptı. Toplantı, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aslan başkanlığında, 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih 
Güder, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fatih Karaaslan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Sabri Ulukanlı, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mahir Güneş, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Binboğalar 
Tarım Ürünleri ve İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Binboğa'nın katıldığı panelle devam etti.
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Gaziantep MÜSİAD Şubesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Başa-
rı Hikâyeleri’ konulu toplantıya konuk olan MÜSİAD Kurum-
sal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı iş yaşamındaki üstün başarısını 
MÜSİAD üyeleriyle paylaştı: “Uzaktan bakarak ve taklitçilikle 
başarıyı yakalamak mümkün değil!”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ga-
ziantep Şubesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Başarı Hikayeleri’ 
konulu toplantının konuğu, MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Ko-
misyonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı oldu. Tosyalı, iş yaşantısındaki üstün ba-
şarısını Gaziantep MÜSİAD üyeleri ile paylaştı.  Şehitkamil 
Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘Başarı Hikaye-
leri’ konulu toplantıya MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komis-
yonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Kurt Ali Kılçık, 
Tosçelik Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Çetin Mutlu-
ay, MÜSİAD Gaziantep şube yöneticileri ve üyeleri ile da-
vetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Gaziantep Şube Başkanı Kurt Ali Kılçık, Gaziantep 
ihracat rakamlarını ve son ekonomi verilerini değerlendirdi. 
Kılçık, Gaziantep’in bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim 
ayına göre yüzde 5,7 oranında artışla toplam 534 milyon 
372 bin dolarlık ihracat yaptığını hatırlattı. İktidardan da öv-
güyle bahseden MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Kurt Ali 
Kılçık, güven veren bir hükümete her zaman destek çıkma-
mız gerektiğini ifade ederken, istikrarın israf edilmemesi 
gerektiğine vurgu yaptı. 

Gündemimizdeki Projelerimizi Geniş Açılardan 
Değerlendirmeye Çalışırız
Daha sonra Tosyalı Holding kurumsal yapısı sinevizyon 

eşliğinde anlatıldı. Sinevizyon gösterisi sonrası MÜSİAD 
Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ‘Başarı Hikayesini’ 
anlattı. Toplumun, başarı hikayeleri dinleyerek kendileri-
ne rol model almak istediğini kaydeden başarılı iş adamı 
Fuat Tosyalı, her meslekte farklı şekillerde tezahür eden bir 
sürü başarı hikayesinin olduğunu söyledi. Kendisini bura-
ya davet ederek, düşüncelerini, kendi iş anlayışını dinleme 
konusundaki talebin büyük bir onur olduğunu ifade eden 
MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Çağımızdaki 

Gaziantep MÜSİAD
‘Başarı Hikâyeleri’

MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı 
ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı: 
“Uzaktan bakarak ve taklitçilikle başarıyı 

yakalamak mümkün değil!”

rekabet, iş dünyasının rekabeti, artık hakimiyetçi bir reka-
bete dönüştü. Bu, artık iş dünyasının içerisinde iyice yay-
gınlaşan bir rekabet modeline dönüştü. Tüm dünyadaki 
şehirleşme, altyapı yatırımları, enerji yatımlarıyla oluşan 
talebi anlayıp ölçümlemek ve hedefleri realize edebilmek 
için, görünmeyen, fakat oldukça emek, zaman ve de çok 
ciddi bütçeler isteyen bir çaba gösteriyoruz. Karşılıklı bağ-
lılıkları yakından gözlüyoruz. Mesela, Çin’deki konsolide 
olan işletmeleri, modernizasyon yatırımlarını ve yeni kuru-
lan ihtisas işletmelerini yakından izlemeden, sadece uzak-
tan bakarak ve taklitçilikle başarıyı yakalamak mümkün 
değil!” diye konuştu.    

İş Yaşamının Her Anını Geniş Anlamda 
Sorgulamadan İşlerimizi Sürdürmeliyiz
Bugün dünyada dönüştürme ve işlem maliyetlerinin hızlı 

bir biçimde farklılaştığına vurgu yapan Tosyalı, “Mesela bi-
zim sektörde cevherden veya hurdadan, çeliği kullanılabilir 
malzeme haline dönüştürmek için teknoloji giderek sade-
leşiyor. Burada enerji maliyeti, işgücü maliyeti, liman lojis-
tik maliyeti, finansmana erişilebilirlik, bankanızın finansal 
ihtiyaçlarınıza cevap verebilirliği çok ince ayarlar gerektirir. 
Sonuç olarak, bundan 10 yıl önceki yatırım- pazarlama  ve  
satış  algısıyla,  gelecek 10 yıla  kendimizi taşımamız müm-
kün değil!  İş yaşamının her anını dar anlamda değil geniş 
anlamda sorgulamadan işlerimizi sürdüremeyiz” dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından ise toplantıya katılan MÜ-
SİAD üyeleri merak ettikleri soruları MÜSİAD Kurumsal 
İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya sordular. Tosyalı, sorulan 
tüm soruları içtenlikle yanıtlayıp geniş ve ayrıntılı bir şekilde 
açıkladı. Program sonunda MÜSİAD Gaziantep Şube Baş-
kanı Kurt Ali Kılçık, MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu 
Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’ya hediye takdim etti.
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Merkez Bankası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Durmuş Yılmaz: “2023 hedeflerimiz için mutlaka 
yatırım yapmalıyız” dedi.

Genç Müsiad Hatay Şubesi’nin düzenlemiş olduğu Eko-
nomi Değerlendirme Toplantısı’nın konuğu Merkez Ban-
kası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Durmuş Yılmaz oldu. 1970 yılından günümüze 
ekonomi politikalarını ele alan Yılmaz, Türki-
ye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için gü-
ven ve istikrarın son derece önemli oldu-
ğunu söyledi. 

İskenderun OSB’de düzenlenen 
Ekonomi Değerlendirme Toplantı-
sı’na İskenderun Kaymakamı H. Ha-
san Özyiğit, MÜSİAD Kurumsal İliş-
kiler Komisyonu ve Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tos-
yalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Ayhan Tosyalı, Genç Müsiad Hatay Şube Başka-
nı Vedat Ergünbaş, Genç Müsiad üyeleri ve sanayiciler 
katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genç Müsiad Ha-
tay Şube Başkanı Vedat Ergünbaş, Genç Müsiad olarak 
faaliyetlerine aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Er-
günbaş, katılımlarından dolayı Merkez Bankası Eski Baş-
kanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Daha sonra konuşan İskenderun Kaymakamı H. Hasan 
Özyiğit ise, Müsiad yöneticilerine sürekli böylesi bilgilen-
dirme toplantısı yaptıklarından ötürü teşekkür etti. Müsi-
ad’ın ülkemize ve bölgemize ekonomik, sosyal ve kültürel 
anlamda çok büyük katkıları olduğunu belirtti. Kaymakam 
Özyiğit’in ardından sözü Merkez Bankası Eski Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş Yılmaz aldı. 
Yılmaz, Türkiye’nin ekonomi parametrelerini 

masaya yatırdı. 

Türkiye’nin 1970 yılından günümüze 
kadar olan ekonomi politikalarını ele 
alan ve istikrarın ülkemiz için önemli ol-
duğunu ifade eden Yılmaz, yatırım ya-
pılmasının altını çizdi. Türkiye'nin 2023 
hedeflerine de değinen Yılmaz, yatırım-
ların iyi bir şekilde finanse edilmesi için 

tasarruf oranlarının artması gerektiğini 
kaydetti. Türkiye’de doların yükselmesinin 

ana nedeni olarak tasarruf oranlarının azlı-
ğını işaret eden Yılmaz, “Yabancı paralar için 

bu para neden gidiyor diye sormamalıyız. Bu para 
neden geliyor diye sormalıyız. Çünkü tasarruf yapmazsak 
yabancının parasına ihtiyaç duyarız.” diye konuştu. 

Toplantı soru cevap bölümüyle devam etti. Katılımcılar 
merak ettikleri soruları Yılmaz’a yönelttiler. Ekonomi De-
ğerlendirme Toplantısı’nın sonunda ise İskenderun Kay-
makamı H. Hasan Özyiğit, Merkez Bankası Eski Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş Yılmaz’a günün 
anısına plaket takdim etti. 

Gaziantep Medya Platformu (GAMEP) ile Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği (ASKON) işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzen-
lenen 'Bölgesel ve Uluslararası Markalar Ödülleri' töreni ger-
çekleşti. İskenderun’dan Tosyalı, Atakaş ve Öztrans, Osmani-
ye’den ise Crom Filtre, ödül alan markalar arasında yer aldılar.

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
ödül törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun 
yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, AK 
Parti Gaziantep milletvekilleri Halil Mazıcıoğlu ve Mehmet 
Erdoğan,Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, Şahin-
bey Kaymakamı Uğur Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey, GAMEP Başkanı Nazmi Özkoyuncu, AS-
KON Genel Başkanı Mustafa Koca, Emniyet Müdürü Ömer 
Aydın, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını GAMEP Başkanı Nazmi Öz-
koyuncu yaptı. Nazmi Özkoyuncu yaptığı açılış konuşma-
sında, "marka şehir" olan Gaziantep'in daha iyi yerlerde yer 
alması adına etkinlikler yaptıklarını söyledi.

İş hayatındaki başarılar ve çalışma sistemiyle ilgili açık-
lama yapan ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca ise, "15 
yıldır ülkemizde faaliyet gösteren ASKON bir iş adamı ör-
gütü olarak öncelikle ekonomik alanda çalışmalarını yürüt-
mektedir. Bu bağlamda ülkemizin, insanımızın, şirketimizin 
evrensel rekabet ortamında daha iyi yerlere gelmesi için eli-
mizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz"şeklinde konuştu.

Anavatan olmadan yavru vatanın olmayacağını belirten 
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, Kıbrıs Barış Hare-
katı'nın kendilerine barış, güven ve huzur getirdiğini belirtti. 

Konuşmaların ardından GAMEP Başkanı Nazmi Özko-
yuncu ve ASKON Başkanı Mustafa Koca, KKTC Cumhur-
başkanı Derviş Eroğlu’na günün anısına gümüş bir hediye 
taktim ettiler. 

Gurur Duyduk
Bölgesel ve uluslararası alanda yapılan ödüllendirmede, 

yaptıkları yatırımlar başarılı çalışmalar bölgede istihdama 
olan katkıları ve Türkiye ekonomisinin bölgede lokomotifi 
olmaları nedeniyle Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı adına ödülünü Tosyalı Holding Kurumsal İleti-
şim ve Marka Yönetimi Müdürü Çetin Mutluay, Atakaş Şir-
ketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş adına 
Türkiye Satış Müdürü Onur Aktaş alırken, Öztrans Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadullah Özkan ve Delse Filtre Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Gülsever ödüllerini KKTC Cumhurbaş-
kanı Derviş Eroğlu’nun elinden aldılar. 

2023 HEDEFİNE 
ÖDÜLLÜ MOTİVASYON

Genç Müsiad Hatay Şubesi
Ekonomi Değerlendirme Toplantısı
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Başarının anahtarı arandı...

“Körfezin incisi Tosçelik Fen Lisesi öğrencileri 
örnek aldıklarını söyledikleri Tosyalı Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile 
yaptıkları söyleşiyi dergileri aracılığı ile 

paylaştılar.

Tosçelik Fen Lisesi’nin ilk mezunlarından 
Aykut Dermirel’in LYS Türkiye 4’ncüsü oluşu, 
OYAK-TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’nda 

gelen birincilikler, Türkiye sıralamasında 
yüzbinlerce öğrenci arasında ilk yüzdelik 

dilimlerde bulunmaları gibi başarılarla 
yetinmek istemeyen öğrenciler yaşamın 

her kesitinde doğruluğun, dürüstlüğün ve 
başarının peşine düşerek Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın 

kapısını çaldı.

Yaşama bakışını ve başarısının altında yatan 
gerçekleri sorgulayan öğrencilerle samimi 

bir sohbet yapan Tosyalı; yaşama dair 
gerçekleri, ilkelerini, inançlarını, çalışma-

üretme azmini yaşam pratiğinden örnekler 
vererek öğrencilerle paylaştı.
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MÜSİAD Hatay Şubesi, Dayanıklı Tüketim ve Mobilya 
Sektörü Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Hatay Şube 
Başkanı M. Fatih Tosyalı, sektörde belirlenen hedeflere 
doğru yol almak için üreticilerin her zaman yanlarında ol-
duklarını söyledi.

MÜSİAD Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen ‘Da-
yanıklı Tüketim ve Mobilya Sektörü Zirvesi’ MÜSİAD Hatay 
Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede konuşan MÜSİ-
AD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, dayanıklı tüketim 
ve mobilya konusunda markalaşmayı ve tasarımı oluştur-
mak ve belirlenen hedeflere doğru yol almak için üreticilerin 
her zaman yanında olduklarını söyledi. 

İskenderun Anemon Otel’de gerçekleştirilen  ‘Dayanık-
lı Tüketim ve Mobilya Sektörü Zirvesi’ne katılım oldukça 
yoğundu.

Yeni Bakış Açıları Sektörün Canlılığını Artırır
 Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 

Fatih Tosyalı, son yıllarda mobilya sektöründe çok büyük 
adımlar atıldığını belirterek, yeni bakış açıları ve tasarım-
ların sektörün canlılığını arttırdığı gibi nihai kullanıcılarda 
da memnuniyetin bir hayli yükseldiğini gördüklerini ifade 
etti. Sektördeki yatırımlardan ve yapılan AR-GE çalışma-
larından dolayı bunun her geçen gün artacağı yönünde 
ümitli olduklarını kaydeden Başkan Tosyalı, ilimiz Hatay’ın 
sektördeki konumu ile ilgili de bilgiler vererek, “şu anda 50 
civarında firmamız ihracat kapasitesine ulaşmış durumda-
dır. 2006 yılında 6 milyon dolar olan ihracat rakamımızın 
55 milyon dolar seviyelerine yükseldiği görülmektedir. Irak 
ve Libya başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinin bölge-
mizdeki talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu bölgelerin 

hedefini sayın valimizin de destekleri ile 250 milyon dolar 
olarak belirlemiş durumdayız. Dayanıklı tüketim malları ve 
markalaşmayı oluşturmak ve belirlenen hedeflere doğru 
yol almak için üreticimizin her zaman destekçisiyiz.” diye 
konuştu. 

2050 Yılında Dünya Mobilya Pazarının Hacmi 
1 Trilyon Dolar Olarak Tahmin Ediliyor 
Dayanıklı Tüketim Malları Sektör Kurulu Başkanı Musta-

fa Aktaş ise, Türkiye’de mobilya sektörünün diğer sektör-
lere göre en eski ve devamlı sektörlerden biri olduğunu 
ifade etti. Ülkemizde uzun yıllar boyunca daha çok atölye 
tarzı küçük yerlerde varlığını devam ettiren bu sektörün 
aynı şekilde lokal olarak hayatını devam ettirdiğini vurgu-
layan Aktaş, “Bir diğer yönden bakıldığında ise, mobilya 
atölyelerini birbirinden bağımsız ve küçük olması hem 
aralarındaki ilişkiyi sınırlı hale getirmiş ve teknolojik ge-
lişmeyi bir nevi yavaşlatarak el emeğinin yoğun olduğu 
bir sektör olmasına sebebiyet vermiştir. Mobilya sektörü 
ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Çünkü 
üretim aşamasında yerli kaynaklardan yararlanması ve 
bu açıdan dışa bağımlılığa çok düşük düzeyde ihtiyaç 
duyulması, bu sektörü katma değer anlamında daha ve-
rimli hale getirmiştir” diye konuştu. Sektörün ülke coğraf-
yasındaki konumu hakkında da katımcıları bilgilendiren 
Aktaş, “Başta İstanbul ve Kayseri olmak üzere İzmir, Bur-
sa, Ankara ve Adana gibi illerde yoğunlaşmaktadır. Tüm 
dünyada gerçekleşen mobilya ticaretinin hacmi 2010 yı-
lında 94 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2011 yılında 
ise 98 milyar dolar olarak gerçekleşmektedir. 2050 yılına 
gelindiğinde dünya mobilya pazarının hacminin 1 Trilyon 
Doları geçeceği tahmin edilmektedir” diyerek sözlerine 
son verdi. 

Üretilen Her Mal Satılıyor
Daha sonra panele geçildi. Dayanıklı Tüketim Malları 

Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş’ın yönettiği panelde 
konuşan Antakya Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali 
Yapar, bir zamanlar mobilya sektörünün çok zor günler 
geçirdiğini, ancak gelişen zamana paralel olarak şu an 
ise yapılan tüm ürünlerin rahatlıkla satılabildiğine dikkati 
çekti. 

İskenderun Mobilyacılar Odası Başkanı Abdulkadir Yar-
dımcıoğlu ise kentimizdeki mobilya sektörü hakkında bil-
giler verdi. Yardımcıoğlu, İskenderun’da yıllarını vermiş işin 
ehli ustaların olduğunu belirterek, sektörün daha da geliş-
mesi iş hacminin oluşması için ellerinden gelen tüm imkan 
ve gayreti gösterdiklerini belirtti. 

Sektörde En Önemli Sorun Çin Ve Finans Yetersizliği
Panele konuşmacı olarak katılan Sanayi Genel Müdür-

lüğü Sektörler Daire Başkanı Hacı Ali Özen, Markalaşma 
ve Tasarım konusunda yaşanan sorunları masaya yatırdı. 
Özen, en önemli sorunların sermaye finans yetersizliği, 
ham madde sıkıntısı, kalifiye eleman yetersizliği, enerji ma-
liyetleri, lojistik maliyetler, yüksek ham madde maliyetleri, 

markalaşma-tasarım ve AR-GE eksikliği, tanıtım ve pazarla-
ma eksikliği, mesleki eğitim yetersizliği, Çin ve ucuz üretim 
olarak sıraladı. Özen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Mobilya sektörünü desteklemek için sanayi destek prog-
ramı, teknogirişim sermaye programı, teknolojik ürünlerin 
tanıtım ve pazarlama desteği ile paralel olarak yurt dışı için 
50 bin TL, yurt içi için 25 bin TL desteği ve AR-GE Merkezi 
desteği olduğunu açıkladı. 

Müşteri Dostu Bir Devletimiz Olduğunu Bilmeliyiz
TPE Endüstriyel Tasarımlar Daire Başkanı Naim Uğur 

da klasik devlet anlayışından uzaklaşıldığını ifade ederek, 
müşteri dostu bir devlet olduğunu, merak edilen ve tüm so-
ruların devlet kademeleri tarafından yanıtsız bırakılmadığını, 
böyle bir imkâna sahipken, kendimizi geliştirmenin sektör-
ler tarafından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 

Sonuç Bildirgesi’nde Ar-Ge ve 
Marka Merkezleri’nin Kurulması Çıktı
‘Dayanıklı Tüketim ve Mobilya Sektörü Zirvesi’nin sonuç 

bildirgesinde ise, kamunun uluslararası alanda rekabet-
çiliğin desteklenmesi için gerek Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, gerek Ekonomi Bakanlığı ve gerekse diğer ba-
kanlıklar nezdinde hayata geçirdiği program ve projelerin 
desteklendiği, bu desteklerin firmalara ulaştırılması konu-
sunda sivil toplum kuruluşlarının daha aktif çalışması, orta 
ve küçük ölçekli işletmelerde marka bilincinin oluşturula-
bilmesi için “Marka Merkezleri” kurulmalı, tecrübe payla-
şımları, eğitimler, danışmanlık hizmetleri, imaj çalışmaları 
ve tüm analizlerin bu merkezlere başvuranlara sunulması, 
uluslararası kalite standartları el kitabı oluşturulabilmesi için 
tüm tarafların bir araya getirileceği bir konsorsiyum oluştu-
rulmalı, bu oluşuma kamunun moderatörlük yapması, AR-
GE ve tasarıma sağlanan devlet desteklerinin artırılması, 
desteklerin kullanımının yaygınlaştırılması, devlet tarafından 
tasarım ve AR-GE’nin teşvik edilmesi gerektiği yer aldı. 

MOBİLYA SEKTÖRÜ 
EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
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Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Sadullah Ergin, MÜSİAD Hatay Şubesi’nin kendisi 
onuruna verdiği yemeğe müjdelerle geldi.

MÜSİAD Hatay Şubesi Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin onuru-
na yemek verdi. Yemekte konuşan Ergin, İskenderunlulara 
müjdeler vererek, İskenderun Üniversitesi’nin kurulacağını 
söyledi. 

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürerek Hatay’ı karış karış 
gezen Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Sadullah Ergin, MÜSİAD Hatay Şubesi’nin 
onuruna verdiği yemeğe katıldı. 

Yelken Kulübü’nde verilen yemeğe Adalet Bakanı ve AK 
Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Er-
gin, AK Parti Hatay İl Başkanı İsmail Kimyeci, MÜSİAD Ku-
rumsal İlişkiler Komisyonu ve Tosyalı Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Fuat Tosyalı, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih 
Tosyalı, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Yaran, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Tosyalı 
Holding İhracat Direktörü Şerif Tosyalı, İTSO Başkanı Levent 
Hakkı Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, 
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, iş adamları, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, İskenderun Belediye Baş-
kan aday adaylarından Mehmet Dönmez, Mehmet Soydan, 
Bülent Özer, Seyfi Dingil, Abdulkerim Güven, Esabil Soydan, 
Filiz Özçörekçi ve seçkin davetli topluluğu katıldı. 

Bakanımıza Müsiad Olarak Sonuna Kadar 
Destek Veriyoruz
Yemeğe ev sahipliği yapan MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 

Fatih Tosyalı yaptığı konuşmada, Hatay’ın gelişimini, kalkın-
masını sağlayan ve bu yolda gece gündüz demeden çalışan 
Adalet Bakanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Sadullah Ergin’e MÜSİAD olarak sonuna kadar destek ver-
diklerini açıkladı. 

Daha sonra konuşma kürsüsüne gelen Adalet Bakanı ve AK 
Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin, 
11 yıldır iktidarda bulunan AK Partinin bu ülkenin geleceği için 
çok önemli adımlar attığını ve çalışmalar yaptığını vurguladı. 

Türkiye’nin 11 yıl önce içinde bulunduğu krizin bu ülke in-
sanını karanlığa sapladığını kaydeden Ergin, “Allah’a şükür 
ki, o günler artık geride kaldı. Türkiye AK Parti iktidarıyla ar-
tık, daha güçlü, ayakları üzerine sağlam basabilen güçlü bir 
ülke konumuna geldi. Tüm bunları siz halkımızın bize verdiği 
desteklerle yaptık. Kişi başına düşen milli gelirden tutun da, 
ekonomik kalkınmaya kadar, artık bu güzel ülkemizin önü 
açık” diye konuştu. 

Hatay Yatırıma Doyacak
AK Parti iktidarında Hatay’a gelen hizmetlerden de bah-

seden Ergin, Reyhanlı Barajı’nin hizmete girmesiyle birlikte 
“Hatay’da sulanmayan yeri kalmayacak. Amik Ovası’nı sel 
basmayacak” dedi ve ekledi; “Çin seddi gibi bir baraj yapı-
yoruz. 28m yüksekliğinde ve 11km uzunluğunda olacak. 450 
milyon metreküp sudan sözediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Bakan Ergin, “Allah’a hamd olsun, Osmanlı Padişahlarının 
hayalinde bulunan 150 yıllık projeyi hayata geçirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Asya’yı Avrupa’ya deniz altından trenle 
bağladık ve bir ayda 7 milyon insanımız denizin altından karşı-
dan karşıya geçti. Şimdi de İzmit Körfezinde denizin üstünden 
arabaları geçiren otoban projesini yapmaya başladık. Deniz-
den yükselen otoban ayakları gün yüzüne çıktı. Hatay da yatı-
rımlardan nasibini aldı ve almaya devam edecek.” dedi.

Amanos Tüneli İle İskenderun’u Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu İle Buluşturacağız
Bakan Ergin, Hatay için çılgın proje olan Amanos Dağı'nı 

delerek 10 km uzunluğunda kapalı tünel ile dağın iki yüzünü 
birleştirecek projenin ihale edildiğini, önümüzdeki yıl Ocak-Şu-
bat aylarında projesinin bitirileceğini ve yapım ihalesini yapa-
caklarını belirtti.Ergin, Hatay'ın sosyal ve ekonomik dengele-
rini değiştirecek olan projenin şu ana kadar Hatay'a yapılan 
yatırımların toplamından daha büyük olduğunu kaydetti.

İskenderun Üniversitesi ve Teleferik Geliyor
İskenderun için de müjdeli haberler veren Ergin, İskende-

run’un artık kendi ismini taşıyacak bir üniversitesi olacağını 
söyledi. İskenderun’dan radara kadar bir teleferik hattını da 
hayata geçirebileceklerinin kaydeden Ergin, İskenderunlular-
dan proje anlamında gelecek her türlü teklifi değerlendirecek-
lerini, Hatay’ı İskenderun’dan yöneteceklerinin sözünü verdi. 

İSKENDERUN ÜNİVERSİTESİ GELİYOR
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Antakya Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Os-
maniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni 
gezdiler. Ziyarette öğrenciler, devasa tesisin özellikleri ve 
işleyişi hakkında geniş ve detaylı bilgiler aldılar.

Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesis-
leri’nin bu kez konuğu Antakya’nın köklü eğitim kurumla-
rından biri olan Necmi Asfuroğlu, Anadolu Lisesi öğren-
cileri oldu. Okul idarecileri ile birlikte Tosçelik tesislerine 
gelen öğrencileri Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif 
Tosyalı ve Tosyalı Holding Basın Halkla İlişkiler ve Pro-
tokol Müdürü Çetin Mutluay karşıladı. Necmi Asfuroğlu 
Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine örnek bir mi-
safirperverlik sergileyen Şerif Tosyalı, tesisleri gezdirerek 

tüm birimlerin işleyişi hakkında geniş ve detaylı bilgiler 
verdi. Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, te-
sis gezisinin ardından fabrikanın konferans salonunda 
öğrenci ve öğretmenlere sunum gerçekleştirdi. Osma-
niye Tosçelik Tesislerin hakkında bilgiler veren Tosyalı’yı 
öğrenciler pür dikkat dinlerken, merak ettikleri soruları 
da yönelterek sorularını içtenlikle yanıt buldular. Antak-
ya Necmi Asfuroğlu Lisesi öğrencileri, Türkiye’nin önem-
li demir çelik tesislerinden biri olan Osmaniye Tosçelik 
Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni gezmenin mut-
luluğunu yaşarken, ayrıca bu tesisle gurur duyduklarını 
ifade ettiler. Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tos-
yalı, teknik gezi ve sunumun ardından öğrencilerle hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri Tosçelik Yassı ve Yapısal 
Çelik Tesisleri’ne teknik ziyaret gerçekleştirdiler. Toplam 41 
öğrenci ve 2 öğretim üyesi, Osmaniye Tosçelik Yassı ve Ya-
pısal Çelik Üretim Tesisleri’ne çıkarma yaparak fabrikanın 
işleyişi hakkında geniş ve ayrıntılı bilgiler aldılar. 

Türkiye’nin özel sektör eliyle sıfırdan yapılan ilk yassı 
çelik üretim tesisi olan Osmaniye Tosçelik Yassı ve Ya-
pısal Çelik Üretim Tesisleri, kapılarını Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 
öğrencilerine açtı. Öğrenciler teknolojinin son ekipman-
ları kullanılarak inşa edilen tesislerin tüm birimlerini tek 
tek gezerek yetkililerden bilgiler aldılar. Gerçekleştirilen 
bu teknik gezi ile kendi meslekleri ile ilgili bilgi ve birikime 
sahip olan öğrenciler, Tosçelik Osmaniye Yassı ve Yapı-
sal Çelik Üretim Tesisleri’ne hayranlıklarını gizleyemedi-
ler. Ziyaret sonunda yetkililere teşekkür eden öğrenciler, 
fabrikadan mutlu bir şekilde ayrılırken, topluca hatıra fo-
toğrafı çektirdiler. 

BÜYÜLENDİLER!

Tosçelik Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri, 
kapılarını Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi 

öğrenci ve öğretmenlerine açtı. 
Öğrenciler hayranlıklarını şu sözle ifade etti; 

“BÜYÜLENDİK!”

KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 
TOSÇELİK TESİSLERİNE HAYRAN KALDI
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Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Türki-
ye’nin en genç fahri konsolosu oldu..

 
Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Karadağ 

Cumhuriyeti’nin Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin illerini 
kapsayan konsolosluk görevine başladı. Şerif Tosyalı’ya 
fahri konsolosluk belgesini Karadağ Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Ramo Braliç ile birlikte ziyaret ettiği Osmaniye 
Valisi Dr. Mehmet Oduncu takdim etti.

Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ramo Braliç, 
Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Tosyalı Hol-
ding Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutlu-
ay ile birlikte Osmaniye Valisi Dr. Mehmet Oduncu’yu ma-
kamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen 

ziyarette Vali Oduncu, konuklarını misafir etmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade etti.

 
Tosyalı Holding Ülkemiz ve Bölgemiz İçin 
Büyük Bir Şanstır
Tosyalı Holding’in gerek ülkemiz, gerekse bölge için çok 

büyük hizmetler verdiğini kaydeden Osmaniye Valisi Meh-
met Oduncu, bunun bölge insanı için büyük onur ve gurur 
kaynağı olduğunu vurguladı. Tosyalı Holding’in Avrupa’da 
başta Karadağ olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyaların-
da yatırımlarıyla Türkiye’nin dünya ile entegrasyonunu sağ-
ladığını belirten Vali Oduncu, “Tosyalı Holding, ülkemiz için 
son derece büyük bir şanstır. Ülkemizde ve bölgemizde 
ekonomimizin lokomotifi konumundadır. Tosyalı Holding, 
ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sunarken, ayrıca 

ŞERİF TOSYALI’YI 
ONURLANDIRAN GÖREV

kazanımlarıyla sosyal sorumluluk projelerini yerine getirip 
bu anlamda insanlarımızın hayır duasını almaktadır. Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı, ülke-
mizin kalkınması için gecesini gündüzüne katıp çalışan za-
manını, bilgisini, enerjisini bu yönde harcayan önemli bir iş 
adamımızdır. Ben buradan kendisine sağlamış olduğu bu 
yatırım ve hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Ka-
radağ Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde çok 
büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Osmaniye Valisi 
Mehmet Oduncu, “Çünkü Karadağ’da yaşayan insanların 
büyük bölümüyle tarihsel bağlarımız devam etmektedir. İn-
şallah Tosyalı Holding sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler 
daha da iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

 
Tosyalı Holding Karadağ’a 
Çok Önemli Katkılar Sunuyor
Türkiye’de Karadağ Cumhuriyeti büyükelçiliği görevini 

yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyü-
kelçi Ramo Braliç ise, Türk halkıyla Karadağ halkının tarih-
sel yakınlığını görev yaptığı süre zarfında yaşadığını söyledi. 
Tosyalı Holding’in Karadağ’a yatırımlarıyla ülkenin ekono-
misine ve istihdamına büyük katkılar sağladığını kaydeden 
Büyükelçi Braliç, “Bizim asıl burada bulunmamızın amacı, 
genç, dinamik ve girişimci Sayın Şerif Tosyalı’nın Karadağ 
Cumhuriyeti Konsolosluk görevini kendisine tevdi etmektir. 
Burada bulunduğum 2 günlük zamanımı hiç unutmaya-
cağım. Tosyalı ailesinin göstermiş olduğu misafirperverlik 
beni ziyadesiyle memnun etti. Umarım Sayın Şerif Tosya-
lı’nın bu görevi her iki ülkenin ekonomik, politik ve sosyal 
anlamda işbirliğinde önemli katkılar sağlayacaktır. Karadağ 
ve Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Karadağ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ramo Braliç, 
Osmaniye Valiliği Anı Defteri’ne duygu ve düşüncelerini ya-
zarak imzaladı.

Daha sonra Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu, Tosyalı 
Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı’ya konsolosluk gö-
revini belgeleyen plaketini takdim ederek, başarı dileklerin-
de bulundu.

 
Tosçelik Tesislerini Görünce Ülkem Adına 
Geleceğe Umutla Bakıyorum
Osmaniye Valiliği ziyaretinin ardından Osmaniye’deki 

Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni Tosyalı 

Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ile birlikte gezen 
Karadağ Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ramo Bra-
liç, gördüğü devasa tesis karşısında büyülendi. Bu tesisi 
gördükten sonra ülkesi adına geleceğe umutla baktığını 
kaydeden Büyükelçi Braliç, önümüzdeki dönemde Tosyalı 
ailesinin Karadağ’a daha büyük katkıları olacağını ve bu ça-
lışmaların neticesinde hem Türkiye’nin, hem de Karadağ’ın 
dünyada hak ettiği konuma geleceğine inandığını belirtti.

 
Şerif Tosyalı’nın Bu Görevi Layıkıyla 
Yapacağına İnancım Sonsuz
Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Ramo Braliç, Tosyalı 

Holding İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ve Basın Halkla 
İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay ile birlikte daha 
sonra İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit’e maka-
mında konuk oldu. Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette 
Kaymakam Özyiğit, ziyaretten büyük memnuniyet duydu-
ğunu ifade etti. Kaymakam Özyiğit, genç ve dinamik bir 
yapıya sahip olan Şerif Tosyalı’nın üstlendiği fahri kon-
solosluk görevini layıkıyla yerine getireceğini inandığını 
belirterek, Tosyalı’ya üstün başarılar diledi. Bölge halkının 
son derece sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirten 
Büyükelçi Braliç, ayrıca İskenderun’u da çok beğendiğini 
kaydetti.
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Ali İhsan Su
DÜZCE VALİSİ 
İSKENDERUN ESKI KAYMAKAMI

Tosçelik sevgisini 
çocuklarına ve 
çevresine aşılıyor

İskenderun Kaymakamlığı görevinde iken, Valiler Kararnamesi ile 
Düzce Valiliği görevine atanan Ali İhsan Su, İskenderun’un 

önümüzdeki en kısa zaman zarfında Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olacağını söyledi. İskenderun’un insanlarının hayatında 

çok ayrı yeri ve önemi olduğunu belirtirken, 
Tosyalı Dergisine özel açıklamalarda bulundu. 

Kendinizi tanıtır mısınız? Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

25.06.1959 yılında Konya’da doğdum. Üniversite öncesi eğitimimi 
Konya’da tamamladım. Evli ve üç çocuk babasıyım.

İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olup, master eğitimini 
bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını 
kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdim.

Bitlis-Ahlât İlçesi Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra 76. dönem 
Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren 
İlçesi Kaymakamlığına atandım. Evren İlçesinin ilk Kaymakamı olarak İlçe 
kuruluşunu tamamladım.

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali 
Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi 
Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. 

1985 yılında bitirdiğim Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yaparak Kamu Yönetimi 
Uzmanı unvanı aldım.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan 
Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel 
Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim vb konularda hizmet içi eğitim 
kurslarını başarı ile tamamladım.

2006 yılında kabul edilen “1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu”na 
eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden “Birinci 
Sınıf Mülki İdare Amiri” statüsüne yükseldim.

İçişleri Bakanlığının 2010 yılı Mülki Amirler Atama Kararnamesi ile 
İskenderun İlçesine atandım. 3 yıl İskenderun İlçesinde görev yaptım. 

02 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 Sayılı Valiler Kararnamesi kapsamında 
Düzce İline Vali olarak atandım.

Ali İhsan Su;

“Tosçelik 
çalışanına önem veriyor, 

ülkesine güveniyor. 
Bunun için 

sürekli yatırımlarla 
büyümeyi 

hedefliyor.”

İskenderun ilçesinde görev yaptığınız süre 
içerisinde eğitim, sağlık ve ekonomi açısından ne 
gibi değişimler oldu?

İskenderun’u daha iyiye ve ileriye taşıyabilmek için hepi-
mizin gayret göstermesi gerekmektedir. Bu manada yeni 
sanayi alanlarının oluşturulması, kalifiye iş gücünün artırıl-
ması, yeni yatırım alanlarının sağlanması gerekmektedir. 
Ayrıca gelişen sanayi sektörünün daha verimli işleyebilmesi 
açısından lojistik köy oluşturmak üzere girişimde bulunul-
ması ve bu bölgede İhtiyaç duyulan gemi tamir sanayisinin 
kurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda gerek kamu ku-
rum ve kuruluşları gerekse sivil toplum kuruluşları işbirliğiy-
le çalışmalarımız devam etmektedir.

 
Ayrıca, İskenderun’da eğitim, sağlık, spor, turizm, ticaret, 

sanayi, tarım ve toplumsal kalkınma v.b. birçok konularda 
Kaymakamlığımızca takip edilen çeşitli projeler ve hizmet-
ler bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında yapılan çalış-
maların büyük çoğunluğu da başarıyla tamamlanmış olup, 
halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu projelerden bazıları;
• İlçemizde yaşayan öksüz, yetim olup, eğitim çağında 

bulunan çocuklarımıza yönelik “Bir Dilek Tut Gerçek Olsun” 
projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yetim ve 
öksüz olup, ilk ve orta öğretime devam eden 150 çocuğu-
muzun dilek ve istekleri ile yakından ilgilenilmiş ve onların 
dilekleri yerine getirilmiştir. 
• Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Vakfı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
iş ortaklığı ile çeşitli tarım projeleri üzerinde çalışılmış olup, 
bu çalışmaların neticesinde, bodur elma yetiştiriciliğine ve 
sera yetiştiriciliğine yönelik teşvikler yapılmış ve çiftçilerimi-
ze maddi manevi destek verilmiştir.
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 

2012 yılı içerisinde 19 Çiftçiye Sera Projesi uygulanmış 
olup, 2013 yılında ise 75 Çiftçimize Römorklu Çapa Traktö-
rü Alımı Projesi ve çeşitli meslek dalında işyeri açılmasına 
yönelik birçok sosyal proje çalışmaları yapılmıştır.  
• Sosyal Destek Programı (SODES) programı kapsamın-

da ise Kaymakamlığımız ile Çalışma ve İş Kurumu Şube 
Müdürlüğünün koordineli çalışmalarıyla çeşitli alanlarda iş 
edindirme ve meslek kursları oluşturulmuştur. Bu kurslar 
sayesinde iş sektörüne kalifiye eleman kazandırılmış ve is-
tihdamın artmasına katkıda bulunulmuştur..
• Yine yıl içerisinde doğum yapacak olan ekonomik duru-

mu yetersiz hanımlara yönelik oluşturulan “Sevgi Eli Bebek 
Seti” projesi kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da 
desteği ile onlara doğum öncesi doğum seti (zıbın, bibe-
ron, çocuk bezi, pijama v.s.) hediye edilerek ihtiyaçları gi-
derilmiştir.
• Modern eğitimin yaygınlaşması kapsamında ısınma ihti-

yacını soba ile gideren tüm okullara klima montajları yapıl-
mış ve İlçemizde soba ile ısınan okul kalmamıştır. Böylece 
okullarımızda kış mevsiminde ısınma, yaz mevsiminde ise 
serinleme imkânı sağlanmış ve okullarımızın daha çağdaş, 
daha huzurlu bir ortama kavuşması sağlanmıştır.

• “Türkiye Okuyor” projesi çerçevesinde düzenlenen 
kampanya kapsamında; İlçemizde yaklaşık 650.000 adet 
kitap bağışı gerçekleştirilmiş olup, bu proje ile toplumumu-
zun her kesiminde kitap okuma alışkanlığının kazandırılma-
sı ve geliştirilmesi sağlanmıştır.
• “Bu Benim Eserim” projesi çerçevesinde düzenlenen 

kampanya kapsamında; İlçemizde 3.046 adet proje hazır-
lanmıştır. 
• “Okul Öncesi Eğitim” kapsamında yapılan çalışmalar 

ve okullaşma oranı İlçemizde  %30’ dan  %99 seviyesine 
ulaşması sağlanmıştır.
• İlçemizdeki tüm okullarda engelli vatandaşlarımızın kul-

lanımına yönelik engelli rampaları yapılmış olup, ayrıca gü-
venlik amacıyla kamera montajı yapılmıştır. 
• İlçemizde Yeni Adliye, Kapalı Spor Salonu, Devlet Has-

tanesi, Okullar v.b. birçok yatırımlar başarıyla tamamlanmış 
ve halkımızın hizmetine sunulmuş olup, birçok yatırım çalış-
maları da devam etmektedir. 
• Köydes kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda; 

İlçemizde tüm Köylerimiz şebekeli, kaliteli içme suyuna ka-
vuşmuştur. Tüm Köylerimizin ana ulaşım yolları asfalt hali-
ne getirilmiştir. Halen de köy içi yollarının asfalt ve kilit parke 
şeklinde yapımı devam etmektedir. Ayrıca Köylere Hizmet 
Götürme Birliğince, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞA-
KA) ile Sosyal Destek Programı kapsamında yapılan proje 
sözleşmesi doğrultusunda İlçemize bağlı 29 Köye Çocuk 
Oyun Parkı yapılmış olup, 8 Köye ise Açık Hava Spor Alanı 
yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en verimli ve en 
etkin şekilde yararlanmaları hedef alınarak hazırlanan bu 
projeler başarıyla tamamlanarak, toplumsal yaşam kalitesi, 
halkın sosyal ve ekonomik kalkınması gibi birçok alanda 
ilerleme kaydedilmiştir.

İskenderun sanayi sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sanayi, ticaret, tarım, turizm ve kültür açısından gelişmiş 
ve hızla da gelişmekte olan bir İlçemizdir. İskenderun de-
yince aklıma ilk etapta sanayi ve liman gelmektedir. Yani 
İskenderun esas itibariyle bir sanayi ve liman kentidir. Ül-
kemizin demir-çelik üretiminin yaklaşık üçte biri, filtre üre-
timinin ise  %70’i ilçemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 
İskenderun ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
ve Orta Doğu’ya açılan en önemli liman kapısıdır. İlçemiz-
deki limanlardan 70 ülkeye ihracat ve ithalat yapılmakta-
dır. Buna bağlı olarak gelişen Demir-Çelik ve Filtre sanayisi 
başta olmak üzere 1’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’n-
de 33 firması ile OSB dışındaki diğer firma ve fabrikalarıyla 
ülkemizin sanayi sektörünün çok önemli bir öğesi olmuş-
tur. Ayrıca İlçemizde yakında zamanda kurulmuş olan 2’nci 
Organize Sanayi Bölgesi İskenderun’da sanayi bakımından 
yeni yatırımların yapılacağı ve sanayi sektörünün daha da 
gelişeceği bir yer olarak çok önemli bir işlev görecektir. 
Tabii bu anlamda gelişen sanayi sektörünü yan sektörlerle 
geliştirmeliyiz. Ayrıca şehrin ortasında kalan küçük sanayi 
sitesini de daha uygun yerlere taşımalıyız.
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Şiire olan düşkünlüğünüz hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Bilindiği gibi şiir duygu, düşünce ve izlenimlerin dizeler 
halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Şiir okumak, şiir din-
lemek benim için sanat dalları arasında daha özel yeri 
olan bir konudur. Fakat şunu da belirtmek isterim ki ben 
şiir okuyorum ama yazdığım şiirim yoktur. Yani şairliğim 
yoktur. Şairleri ve şiirlerini çok seviyorum. Özellikle de ka-
fiyeli, cinaslı hem mana hem de edebi sanat yüklü şiirleri 
çok seviyorum. Şiir okumak ve dinlemek insana bir huzur 
bir iç ahengi veriyor. İnsanı gerçekten çok başka dünyalara 
götürebiliyor. Bu açıdan tüm şairlere de aslında teşekkür 
etmek gerekiyor. Onlara gerçekten çok şey borçluyuz. Ben 
de sizin vasıtanızla tüm şairlere teşekkürlerimi iletiyor, yü-
reklerine ve dillerine sağlık diyorum.

Gençlere tavsiyeniz nelerdir?

Ülkemizin gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaş-
masının genç kuşaklar eliyle gerçekleşeceği şüphesizdir. 

Bu bakımdan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, çağın 
gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almaları çok 
önemlidir. Tüm gençlerimize başarının en önemli ve bi-
rincil ilkesi olan çalışmayı hem de çok çalışmayı tavsiye 
ediyorum.  Özellikle daima büyük düşünmeli, yeniliklere 
ve değişimlere açık olmalılar. İçinde bulunduğumuz dün-
yanın gittiği istikameti doğru anlayabilmek için, bilgiyi ara-
malı, araştırmalı ve daha çok okumalılar.Geleceğe birlikte 
koştuğumuz yaşam maratonunda, gençlerimizin özgün 
düşünceleri, çalışkanlıkları, başarıları ve üretkenlikleri; biz-
lere, toplumumuza ve vatanımıza verilebilecek en değerli 
armağanlar olacaktır.

Hatay’ın farklı dinleri bünyesinde barındıran 
mozaik bir şehir olması hakkında düşünceleriniz 
nelerdir?

Hatay gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer olarak de-
ğerlendiriyorum. Ekonomi, ticaret ve sanayi potansiyelinin 
yanı sıra yayla turizmi, inanç turizmi, tarihi ve kültürel değer-
leri açısından önemli bir yere sahiptir. Bütün bu değerlerin 
ötesinde en güzel şey ise; farklı inanç, düşünce, gelenek 
ve göreneğe sahip vatandaşlarımızın huzur, barış ve sa-
mimiyet duyguları içerisinde,  hoşgörü ortamında birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürmesidir. Gerçekten 
burada farklılıklar ayrışmaya değil zenginliğe dönüşerek 
birlik ve beraberliğin en güzel örneğini oluşturmaktadır. 

İskenderun’a atanmanıza yönelik düşünceleriniz 
ile Düzce’ye Vali olarak atanmanız hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Kaymakamlık mesleğini hedef edinmemde ki en büyük 
etken ülkemize ve insanımıza hizmet imkânını elde etmek 
düşüncesi olmuştur. Bu mesleği insanımıza ve ülkemize 
hizmet etmek önemli bir araç olarak görmekteyim. Bu ma-
nada mesleğimi severek icra etmekteyim. 

Birçok meslekte olduğu gibi Kaymakamlık mesleğinin 
de, kendisine özel şartları ve zorlukları vardır. Bu manada 
benim için mevki ve makamlar insanımıza ve ülkemize hiz-
met için vardır ve bu makamlar gelip geçicidir. Esas önemli 
olan halkımızın gönlünde yükselebilmektir.

Şunu çok samimiyetle söyleyebilirim ki İskenderun’a ge-
lirken hiçbir tereddüt yaşamadım. Daha önce hiç gelmeme-
me rağmen bu çevreyi bilen dostlarımızdan o kadar güzel 
şeyler dinledim ki bu şehre gelmeden bile içim ısındı. Ama 
gelip İskenderun’un büyülü havasından alınca anlatılanların 
az bile kaldığını fark ettim.

İskenderun’u bir iki cümleyle özetlemek gerekirse burası 
büyük şehrin tüm olanaklarına sahip fakat sorunlarından 
uzak bir şehir. Doğası kadar insanları da güzel olan bu şe-
hir insanı adeta büyülüyor. Ayrıca, tüm güzellikleri ve potan-
siyelinin yanı sıra insanlarının içtenliği, samimiyeti, sevgi ve 
saygısı, hoşgörüsü bence İskenderun’un göze çarpan en 
önemli özellikleridir.

İçişleri Bakanlığı’nın 02 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 
Sayılı Valiler Kararnamesi ile Düzce İline Vali olarak atan-
dım. Bundan sonraki misyon ve vizyonum Düzce İlinin ge-
lişmesi ve kalkınması yönünde gayret sarf etmek olacaktır. 
İskenderun’da ki görevimi devletin gülen yüzüyle yerine 
getirmeye özen gösterdim. Tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri 
çerçevesinde İskenderun’a hizmet etmeye çalıştım. Burada 
görev yaptığım süre zarfında sayısız dostlar kazandım. Bu 
benim için en büyük zenginlik ve servettir… 

Sözlerime son verirken tüm İskenderun halkına ve çalış-
ma arkadaşlarıma en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
benim tarafımdan herhangi bir hak hukuk olduğunu düşün-
müyorum ama var ise helal olsun diyorum. Çok sevdiğim 
değerli İskenderunluların da haklarını helal etmelerini istir-
ham ediyor, sizin vasıtanızla tüm İskenderun’a arz-ı veda 
ediyorum. Düzce’de her zaman bir dost, abi ve kardeş-
lerinin var olduğunu ve bir evlerinin olduğunu da özellikle 
ifade etmek istiyorum. Herkese en içten sevgi ve saygılar 
sunuyorum.

almanak     
2014
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CEZ AYİR’DE DEMİR-ÇELİK TESİSİ  AÇTI

TOSYALI HOLDİNG, 750 M İLYON DOLAR YATIRIMLA
TÜRKİYE’NİN YURTDIŞIN DAKİ EN BÜYÜK YATIRIMI:
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Türkiye’de özel sektörün en büyük demir çelik üreticisi 
Tosyalı Holding, yurtiçinde yaptığı yatırımların ardından 
iddiasını yurtdışında da arttırarak sürdürüyor. 

Geçen yıl Doğu Avrupa’nın en büyük çelik üretim tesis-
lerinden biri olan Karadağ’da bulunan Zeljezara AD Nik-
sic’i satın alan Tosyalı Holding, bu kez Cezayir’in en büyük 
demir-çelik fabrikasını Oran şehrinde işletme sermayesi 
dahil 750 milyon dolarlık bütçeyle kurdu. Türkiye’nin yurt-
dışındaki en büyük çelik yatırımı olma özelliğini de taşıyan, 
1000 kişinin üzerinde istihdam sağlayan tesisin yıllık ciro 
hedefi ise 1 milyar dolar...

2011 yılında temeli atılan, dünyadaki ekonomik olumsuz-
luklara rağmen 19 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak 
üretime başlanan Tosyalı Demir-Çelik Cezayir Üretim Te-
sisleri’nin resmi açılışı 5 Haziran 2013 tarihinde Cezayir’in 
Oran şehrinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir 

Başbakanı Abdelmalek Sellal tarafından gerçekleştirildi. 
Türkiye’den ve Cezayir’den çok sayıda bakan ve bürokra-
tın da katıldığı açılış törenine, başta MÜSİAD üyeleri olmak 
üzere 500’ün üzerinde sanayici ve işadamı da iştirak etti. 
Tesis toplamda 750 milyon dolara mal oldu ve kurulumun-
da kullanılan tüm teknolojik ekipmanlar Türkiye’de üretile-
rek, yüzde 100 Türk mühendisliği ile inşa edildi.

1 Milyon 250 Bin Ton Sıvı Çelik Üretim Kapasitesiyle 
Demir-Çelik’te Cezayir’in En Büyüğü Oldu 
Yıllık 1 milyar dolar ciro hedefi ve 1 milyon 250 bin ton 

sıvı çelik üretim kapasitesiyle bölgenin en büyük demir-çe-
lik tesisi olan Tosyalı Cezayir Tesisleri’nde; kangal demir 
üretimine yönelik kütük demir, yüksek mukavemetli kay-
naklanabilir inşaat demiri, nervürlü kangal demir, çelik ha-
sır-çivi-tel-galvanizli tel-halat teli-vida-cıvata-ön gerilmeli 
beton teli üretimi için düz yuvarlak kangal demir (filmaşin) 
ve ticari profiller üretilecek. 

Yüksek teknolojiyle üretilecek ürünler, gelişen ve büyü-
yen Cezayir’in iç piyasasının ihtiyacını karşılayacak. Bu 
yatırımla Cezayir’de doğrudan 1018 kişilik istihdam sağ-
layan Tosyalı, yeni temelini attığı filmaşin yatırımı da ta-
mamlandığında 2014 yılı sonunda istihdamını 1.400 kişiye 
ulaştırmayı hedefliyor.

 
Tosyalı Cezayir Tesisleri açılışında konuşan Tosyalı Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “60 yılı aşkın 
bilgi birikimimiz ve güçlü sermaye yapımızla Türkiye’nin 
özel sektörde en büyük çelik boru üreticisiyiz. Bugün şir-
ketimiz ve Türk çelik sektörü için tarihi bir gün. 

Bölge ülkelerde büyüme hedefimiz kapsamında Ceza-
yir’in en büyük özel sektör yatırımını yapıyoruz. Türkiye 
ile ortak ve yakın bir tarihe sahip, aynı din ve aynı kültürü 
paylaştığımız Cezayir’deki serüvenimiz 30 yıl önce kurdu-
ğumuz ticari ilişkilerle başladı. Ülkeyi ve çevresini çok iyi 

tanıdık ve potansiyelini inceledik. Cezayir’e ve bizleri des-
tekleyen yöneticilerine olan güven ve inancımız, bu güzel 
ülkenin gelişen ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu bizi 
etkiledi. İşte bu karşılıklı potansiyel ve var olan ilişkiler, 
tecrübemiz ve girişimci ruhumuzla birleşince bizi bugüne 
taşıyan süreci başlattı” dedi.

 
Türkiye’den Tesise 25 Gemiyle 
Makina ve Ekipman Geldi
Fuat Tosyalı, 19 ayda işletme sermayesi dahil olmak 

üzere 750 milyon dolarlık bütçe ile tesisi tamamladıklarını 
belirterek şunları söyledi: “Bu eser 25 gemi ile Türkiye’den 
getirilen makina ve ekipmanla, 2000’den fazla Türk ve Ce-
zayir’linin direk çalıştığı, 100’den fazla Cezayirli tedarikçinin 
destek verdiği, tamamlanan ilk etabı 26 hektar olan ve yılda 
1 milyon 250 bin ton sıvı çelik, 900 bin ton inşaat demiri 
üretecek, tamamen Türk teknolojisi kullanılarak üretilen ma-
kina ve ekipmanlar ile donatılmış bir projedir.”
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Tesisin Türkiye ve Cezayir’in dostluk ilişkilerinin artarak 
devam etmesini sağlayacağını belirten Tosyalı, “Bu tesisin 
Tosyalı Holding’in global bir şirket olma hedefine ulaşma-
sına katkı sağlamasının yanı sıra, Cezayir’in kalkınmasına 
da büyük bir dinamizm katacağına inanıyorum” şeklinde 
konuştu. 

Tosyalı, “Bugün gururla ifade etmek istiyorum ki bir ül-
kenin sanayisinin gelişmişlik göstergelerinin başında yer 
alan yüksek teknoloji demir-çelik ürünlerini Tosyalı Holding 
olarak Türkiye iç pazarının yanı sıra 5 kıtada 70’den fazla 
ülkeye ihraç ediyoruz. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan 
Afrika’ya ve hatta Avustralya’da dahi Tosçelik ürünleri kulla-
nılıyor. İhracatımızın toplam satışımız içerisindeki payını her 
geçen gün artırırken, mevcut durumda toplam satış hacmi-
mizden yüzde 35 pay alıyoruz. Grubumuzun bu alandaki 
hedefi ihracatın toplam satışlardaki payını yüzde 50 sevi-
yesine çıkartarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında 
üzerimize sorumluğu yerine getireceğiz. 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok yoğun 
iş yüküne rağmen, davetimizi kırmayıp lütfederek, emeği-
mize ve alınterimize verdiği değer için tüm Tosyalı ailesi 
adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Başbakanı 
Abdelmalek Sellal Cezayir yatırımının ikinci ayağı olan Fil-
maşin tesisinin temelini de törenle attı.

TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Üretilecek ürün: 
Kütük demir, inşaat demiri, kangal demir, ticari profiller.

Yatırımın yeri: 
Cezayir-Oran Şehri.

Yaratılan istihdam miktarı: 
Yatırım döneminde 19 ay boyunca şantiyede, inşaat 

aşamasında 2000 kişinin üzerinde personel çalışmıştır. 1018 
personel doğrudan  istihdam edilmekte olup, filmaşin yatırımı 
bittikten sonra 350 personel daha doğrudan istihdam edile-
cektir.10.000 kişinin üzerinde dolaylı istihdam sağlanmaktadır.

Ürünün satılacağı pazar: 
Üretilecek ürünlerin tamamı ithal ikamesine yönelik olup 

Cezayir iç piyasasına satılacaktır.

Cezayir fabrikasının büyüklüğü: 
260 bin metrekare alanda yapılan tesis, yaklaşık 62 futbol 

sahası büyüklüğündedir.

Cezayir Fabrikasının üreteceği ürünler ve özellikleri: 
İnşaat demiri ve kangal demir üretimine yönelik kütük 

demir, yüksek mukavemetli-kaynaklanabilir inşaat demiri, 
nervürlü kangal demir, çelik hasır-çivi-tel-galvanizli tel-ha-
lat, teli-vida-cıvata-ön gerilmeli beton teli üretimi için düz 
yuvarlak kangal demir (filmaşin), ticari profiller. 

Cezayir fabrikasının teknolojik özellikleri: 
Mini mill konsepti ile en son teknolojiler kullanılarak son 

derece kompakt bir yapıda, tüm yardımcı tesisleriyle birlik-
te segmentinde örnek oluşturacak bir Demir-Çelik Üretim 
kompleksi kurulmuştur. 

Tesisin  ana ham madde girdisi hurda, DRI ve pik olup 
Elektrik Ark Ocağında ergitme işlemi tamamlanan demirli 
malzeme, daha sonraki proses olan  pota ocağına potalar 
ile transfer edilmektedir. Pota ocağında  çeliğin rafinasyonu 
ve alaşımlaması yapılarak çelikten istenen mekanik ve kim-
yasal özellikler kazandırılmaktadır. 

İstenilen çelik kalitesine ulaşmış olan sıvı çelik sürekli 
kütük döküm makinalarında kütük olarak dökülerek sıcak 
şarj metodu ile haddehane tav fırınlarına beslenmekte ve 
haddeleme sıcaklığına kadar ısıtılan kütük demirler kon-
tinü inşaat ve kangal demir üretim hatlarında nihai ürüne 
dönüştürülmektedir.
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M. FATİH TOSYALI 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

MİMARİ ÖZELLİĞİ VE DONANIMIYLA 
TÜRKİYE’DE BİR İLK OLMA 

ÖZELLİĞİNİ TAŞIYACAK

Tosyalı Holding tarafından Reyhanlı’ya yaptırılacak olan 
M. Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 

Öğrenci Yurdu’nun temeli dualarla atıldı. 
Törende konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı: 
“Bu eserlerimizi aldığımız nefesin diyeti 

ve sadakası olarak görüyoruz.”

Tosyalı Holding tarafından Reyhanlı’ya yaptırılacak olan 
M. Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci 
Yurdu’nun temeli dualarla atıldı. Törende konuşan Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Biz bu pro-
jelerimizi aldığımız nefesin diyeti, sadakası olarak görüyo-
ruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında protokolü imzalanan ve 
Reyhanlı’da yapımına başlanan M. Fatih Tosyalı Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu’nun inşaatı ülkemizde-
ki imam hatip liselerinin en kapsamlısı olarak yükselecek.

24 derslik ve 300 kişilik yurt bölümüyle Reyhanlı’ya ka-
zandırılacak olan M. Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Li-
sesi ve Öğrenci Yurdu’nun temeli saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla başladı.

 
Hayırlı Eserler Hayır Sahiplerini Ebedi Kılacaktır
İlk olarak kürsüye gelen ve törene ev sahipliği yapan Rey-

hanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, okul yapımını ger-
çekleştirecek olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı ve Tosyalı ailesine ilçe halkı adına teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. İnsanları ebedi kılacak olan 
insanlığa vermiş oldukları hizmet ve ortaya koydukları eser-
ler olduğunu ifade eden Başkan Şanverdi, “Bu anlamda 
yapılacak olan okullarımızın neslimizin, gençliğimizin ge-
leceğini de imar ettiğini düşünürsek, bu gibi hayırlı eserler 
hayır sahiplerini ebedi kılacaktır” dedi. Başkan Şanverdi, 

Reyhanlı Belediyesi olarak her zaman okul yapımı için 
parsel temin etmeye hazır olduklarını ve bu güne ellerinden 
geleni yaptıklarını, bundan sonra da aynı hassasiyetle ya-
pacaklarını vurguladı.

Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Şanlı ise, bir ülke-
nin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etkenin eğitim 
kurumları olduğunu belirtti. Şanlı, “Bu anlamda Reyhanlımı-
za en güzel eğitim kurumunu kazandıran Tosyalı Holding’e 
anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 
Böylesi Güzel Eserlerimiz 
Allah İzin Verdikçe Devam Edecektir
Daha sonra konuşma kürsüsüne Tosyalı Holding Yöne-

tim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı geldi.

Tosyalı Holding olarak yapılan işlerin yanı sıra sosyal 
sorumluluk projelerini de en iyi şekilde yerine getirdiklerini 
vurgulayan hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı, damla damla 
kazandıklarını bölge halkı için harcadıklarını ve bundan da 
büyük bir haz duyduklarını ifade etti. Holding olarak eğitime 
yatırımın olmazsa olmazlarından biri olduğunu kaydeden 
iş adamı Fuat Tosyalı, “Sayın Başbakanımızın Reyhanlı zi-
yaretinde bölgenin İmam Hatip Lisesi’ne ihtiyacı olduğunu 
söz ettiğinde hiç düşünmeden tereddütsüz üstlendik. Pro-
jemizin her aşamasına çok büyük ilgi gösterdik. Kapsamlı 
bir proje ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğre-
tim yılına yetiştireceğiz. Önümüzdeki zaman zarfında kız 
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öğrenci yurdumuzun da inşasına başlayacağız. Bunlar bi-
zim için çok büyük sorumluluk projeleridir. Allah izin ver-
dikçe devam edeceğiz. Biz bunları aldığımız nefesin diyeti, 
sadakası olarak görüyoruz. Bizlere tüm bu yatırımlarımız-
da destek veren devlet yöneticilerimize yürekten teşekkür 
ediyorum. Okulumuzun başta ülkemize, bölgemize ve Rey-
hanlı halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

 
Sıradışı, Örnek Ve Muhteşem Bir Eser
Reyhanlı Kaymakamı Dr. Yusuf Güler de bugünün Rey-

hanlı’nın eğitim tarihine önemli kaydın düşüldüğü gün oldu-
ğunu ifade etti. Tosyalı Holding’in yaptıracağı İmam Hatip 
Lisesi’nin Reyhanlı’nın eğitimini taçlandıracağını kaydeden 
Kaymakam Güler, bu projenin sıra dışı, örnek ve muhteşem 
bir proje olduğunu söyledi.

 
Allah Tosyalı Aileninin Gücüne Gaç Katsın!
Adalet Eski Bakanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Sadullah 

Ergin ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en güzel okulla-
rından birini yapmanın Tosyalı Holding’e nasip olduğunu 
belirtti.

Tosyalı ailesinin ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra, 
hayır işlerinde de her daim ön saflarda yer aldığını ifade 
eden Ergin, “Temelini atacağımız bu okul yüreklerimizi fe-
rahlatacak kadar önemli bir eser.. Tosyalı Holding kasası-
nın bekçiliğini yapmıyor. Ülkemize ve bölgemize en anlamlı 
ve en hayırlı hizmetlerin altına imza atarak insanlarımızdan 
çok büyük dualar alıyorlar. Ülkemizin ve bölgemizin dört 
bir yanında yapmış oldukları böylesi devasa eserlerle her 
zaman kazanan kendileri oluyor. Allah Tosyalı ailesinin gü-
cüne güç katsın! Ben temelini atacağımız M. Fatih Tosyalı 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hayırsever Tosyalı ailesine de şük-
ranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

 
Tosyalı Holding Her Zaman Gönüllerimizdedir
Temel atma töreninde son olarak Hatay Valisi Celalettin 

Lekesiz konuşma kürsüsüne geldi. Vali Lekesiz, Tosyalı 
ailesinin sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten 
memnuniyetle bahsederek “Tosyalı ailesi, ülkemizin zen-
ginliklerine zenginlik katmanın yanı sıra, bölge ve ülke hal-
kının müşterek faydalandığı hayır işleri ile de gönüllere taht 
kurmuştur. Gönülleri hayra açık bu aileyi yürekten kutluyo-
rum” ifadelerini kullanırken, İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci 
Yurdu’nun Reyhanlı halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından İskenderun İlçe Eski Müf-
tüsü Remzi Yavuz tarafından dua okundu. Duanın ardından 
Adalet Eski Bakanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Sadullah 
Ergin, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı 
Bayram Türkoğlu, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Tosya-
lı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tosyalı ve M. Fatih 
Tosyalı, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Reyhanlı 
Kaymakamı Yusuf Güler, Dörtyol Kaymakamı Recep Soy-
türk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Reyhanlı 
Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Belen Belediye Baş-

kanı Adnan Vurucu, İTSO Başkanı Levent Yılmaz tarafından 
M. Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yur-
du’nun temeli atıldı.

Okul 2014-2014 döneminde 
eğitim ve öğretime açılacak
Reyhanlı’nın ihtiyacı doğrultusunda yapılacak olan M.Fa-

tih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Yurdu, 
mimari yapısı bakımından Selçuklu mimarisi esas alınarak 
ilçeye kazandırılacak olup, derslikleri, idari binası ve öğ-
renci yurtları ile 3 ana bloktan oluşacak, ülkemiz ve böl-
gemiz için örnek bir eğitim kompleksi niteliği taşıyacaktır. 
Okul bölümü 24 derslik, yurt bölümü 300 kişilik olarak inşa 
edilecektir. Okulda her katta engelli öğrencilerimiz için WC 
bulunacak, öğrenci yurdunda zemin katta 2 oda engelli öğ-
rencilerimiz için özel inşa edilecektir. Okula girişlerde en-
gelli girişi kolay kullanılabilir rampalarla, katlar arasında ise 
ulaşım özel engelli asansörüyle sağlanacaktır.
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Anadolu 500’de 2013’te ilk sırayı Tos-
yalı Holding’in bir şirketi olan Tosçelik 
aldı. Demir-çelik sektöründe 2010 yılın-
da Osmaniye’ye yaptığı 1 milyar dolarlık 
yatırımla dikkatleri çeken Tosyalı Hol-
ding, o günden bu yana bir o kadar daha 
yatırım gerçekleştirdi. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, Osmaniye’deki tesis-
lerin yanı sıra Cezayir ve Karadağ’da da 
tesisleri olduğunu ve üç kıtada üretim 
yaptıklarını ifade ediyor. Demir-çelik 
sektörü dışına çıkmayı istemediklerini 
belirten Tosyalı, hedeflerinin Türki-
ye’nin ilk 10 sanayi kuruluşu içinde yer 
almak olduğunu söylüyor. 6,7 milyar TL 
cirosu olan grubu global bir yapıya taşı-
mak için var güçleriyle çalıştıklarını be-
lirten Fuat Tosyalı, önümüzdeki yıllara 
ilişkin hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Babanız Hacı Şerif Tosyalı’nın ha-
yali olan yassı çelik üretim tesisini 
2010 yılında Osmaniye’de açtınız ve 
kısa bir süre sonra aynı zamanda ku-
rucunuz olan babanızı kaybettiniz. O 
zamandan bu yana fabrikada ne tür 
gelişmeler oldu?

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’n-
de 1 milyar dolar bedelle hayata geçir-
diğimiz yassı çelik fabrikamızın üstüne 
geçen dört yılda neredeyse bir o kadar 
daha yatırım yapıldı. 250 bin metrekare 
olarak hayata geçen tesis, bugün başlı 
başına ciddi bir kompleks oldu. Dünya-
nın sayılı çelik boru tesislerinden biriyiz 
ve 900 bin metrekareye ulaştık. Üçüncü 
etap yatırımlarımız da başladı. Grubun 
performansını yükseltecek yatırımları-
mız sürüyor ve devamı gelecek. 

Gruba bağlı Tosçelik ile Anado-
lu’nun En Büyük 500 Şirketi içinde 
ilk sırada yer alıyorsunuz. Yeni yatı-
rımlarınız bu şirkete mi olacak? He-
defte yeni satın alma var mı?

Satın almadan ziyade biz yeni yatırım-
larımızla yola devam edeceğiz. 

Baktığınızda 2 milyar doları aşan yatı-
rımlar var önümüzde. Biri gıda ambalajı 
konusunda büyük bir yatırım. Kalaylı te-
neke, film kaplı çelikler, boyalı saclar bu 
yeni yatırımla üretilecek. Ekim ayında 
başlayacak yeni yatırımın sabit yatırım 
tutarı 425 milyon dolar. Japon Toyo Ko-
han şirketiyle ortak yaptığımız bu yüksek 
nitelikte üretim için ilk anlaşmayı iki yıl 
önce yapmıştık. Şimdi olgunlaştı ve yatı-
rımı başlatacağız.

Ne zaman devreye girecek?
Yaklaşık 250 bin metrekare üzerinde 

olacak. Hedefimiz 24 ayda bunu üretime 
almak.

Yatırım finansmanı nasıl olacak?
Ortaklıkta bizim yüzde 51 payımız var. 

Bu yatırımda yüzde 30 gibi bir oranda öz 
kaynak kullanılacak. Yüzde 70’lik kısım 
ise Japon bankalarından yatırım kredisi 
alınarak karşılanacak.

Cezayir en büyük yurtdışı yatırımı-
nız oldu. Yatırım için neden bu ülkeyi 
tercih ettiniz?

Biz dünyadaki derin krize ve Osmani-
ye’deki yatırımın devam ediyor olmasına 
rağmen, bir yandan da Cezayir’deki ya-
tırımı yaptık. Cezayir ekonomisindeki 
dinamizme baştan beri inanıyorduk. Ce-
zayir’de birinci etap tamamlandı ve yüzde 
75 kapasiteyle çalışıyor. Hemen akabinde 
ikinci etap yatırım da başladı. O da hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Kangal demiri 
ve üretim tesisi olacak. Şubat ve mart ay-
larında o tesis de devreye alınacak.

Türkiye dururken neden Cezayir’e 
gittiniz?

Türkiye’de zaten büyük yatırımlarımız 
var. Yatırımcı kuruluşuz ve sanayici bir ai-
leyiz. Bu kararı aldığımızda, Avrupa Birliği 
(AB) ile yaptığı anlaşma gereği, Cezayir’e 
gümrük vergisi vermeden satış mümkün 
değildi. Bir de Afrika bölgesinin de yük-
selen gücü nedeniyle üretim kararı aldık. 
Üretimle o pazarda etkin olacağımızı gör-
dük. Ayrıca neticede global şirket olmayı 
istiyoruz ve farklı coğrafyalarda aynı sek-
törde farklı segmentlerde üretimin grubu-
muzu güçlendireceğini düşünüyoruz.

Bu yatırımda Ortadoğu’da yaşanan 
olayların etkisi oldu mu? Cezayir’de 
üretim yapıyor olmanın avantajını 
yaşadınız mı?

Biz neticede 80 ülkeye 600 milyon do-
ları aşan boyutta ihracat gerçekleştiren 
bir grubuz. Bu aşamada tek pazarımız 
Ortadoğu değil. Suriye kapısı kapandı-
ğında biz Gürcistan’ayöneldik mesela. 
Cezayir belli zaman sonra Afrika pazar-
ları için önemli bir noktaya gelecektir.

Tosçelik, sonunda zirveye çıktı

Yıl Sıra Ciro 
(Milyon TL)

İhracat
(Milyon $)

İstihdam
(Kişi)

2013 1 2.986 447 2.237

2012 3 2.303 403 *

2011 3 2.129 352 *

2010 4 1.466 289 *

2009 8 777 109 1.666

(*): Açıklanmasını istemiyor.

“Beş yılda sanayide 
ilk 10 içine gireriz”

Demir-çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden Tosyalı Holding’in 
önümüzdeki beş yıl için iddialı hedefleri var. Anadolu’nun 500 Büyük Şirketi araştırmasında 

gruba bağlı Tosçelik’in gösterdiği büyümeyle ilk sırada yer alan Tosyalı, 
beş yılda Türkiye’nin ilk 10 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi planlıyor. 

Grup, cirosunu beş yılda 10 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
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Global şirket olmak için izlediğiniz 
strateji nedir?

Bu işte yapılmayan ve müşterisi hazır 
olan alanlara üretim yapmak önemli. 

Bakınız biz Türkiye’de onca yatırım yap-
tık ama inşaat demiri üretimine girmedik. 
Çelik yatırımımızı yassı çeliğe yaptık. Ja-
pon ortakla da aynı alan ama başka bir 
segmenti tercih ettik. Diğer ülkelerdeki 
yatırımlarımızda da geçerli bu. 

Karadağ’da mesela mühendislik çelik-
ler üretiyoruz. Yüksek alaşımlı, ısıl işleme 
uygun ürünler üretiyoruz. Bu stratejik 
yatırımlarımızın bizi globalleştireceğini 
biliyoruz.

Globalleşmeyi getirecek rakamlar 
ne olur?

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, beş 
yıllık bir zamanda Türkiye’nin ilk 10 bü-
yük sanayi kuruluşu arasında yer alırız. 
2014 için yapılan planlamalarda yedi şir-
ketin yer aldığı grubumuz 6,7 milyar TL 
ciroya gelecek. Bu rakamın beş yıl sonra 
10 milyar TL olması hedef. 

Bugün 5 binlerde olan istihdamımız 9 
binleri geçer ve ihracatta da 1 milyar do-
ları geçeriz.

Başka sektörlerde de fırsat kolluyor 
musunuz?

Öncelikle demir-çelik sektöründe ya-
tırımlarımızı tamamlayan işler olacaktır. 
Bunun dışına çıkma niyetimiz yok. De-
vam eden yatırımlarımız içinde 1,5 mil-
yar dolarlık termik santral yatırımımız 
sürüyor. Bin megavatı aşan bu ithal kö-
müre dayalı santralde üretilen enerjinin 
üçte birini kendi tesislerimiz için kulla-
nacağız. Bizde hurdadan sonra ikinci 
maliyet kalemi enerjidir. İhtiyaçlarımızı 
karşılama yolunda büyük bir adım bu. 
Bir diğer tamamlayıcı yatırım ise liman 
olacak.

Liman işinde ne aşamadasınız?
Bölgenin yeni bir limana ihtiyacı var. 

Şirketimizi daha da güçlendirmek için 
yatığımız Osmaniye’deki tesisimize 10 ki-
lometre mesafedeki liman işinde izinler 
çıktığında inşaat çalışmaları başlayacak. 
Bu yatırım yaklaşık 450 milyon doları 
bulur.

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi                                                    (2013 yılı verilerine göre)

“ARAYI AÇMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Gruba bağlı Tosçelik ile Anadolu 500 
araştırmamızda ilk sırada yer almaları-
nı, “Sanayiciliğin böyle güzel yanları da 
var” sözleriyle değerlendiren Fuat Tos-
yalı, yükselen performansın nedenlerini 
şöyle anlatıyor:  

“Geçen yıl üçüncü iken bu yıl ilk sıraya 
yerleşmemizi önemli buluyorum. Yaptı-
ğımız yatırımlarla sektör dışına çıkma-
yarak performansımıza önemli bir katkı 
sunduk. Bildiğimiz işe odaklandık ve 
bütün yatırımlarımızı buna göre şekil-
lendiriyoruz. Bir de üretime yatırım yap-
mayı hiç ihmal etmedik. Potansiyel gör-
düğümüz yeni pazarlar ve yatırımlarla 
arayı açmaya devam edeceğiz.”
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Ekonomist Dergisi’nin yaptığı “Anadolu’nun En Büyük 
500 Şirketi” araştırmasının 2013 sonuçları açıklandı. 

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında 
2013’te zirve el değiştirdi. Her yıl başarı grafiğini yükselten 
Tosyalı Holding’in amiral gemisi Tosçelik zirvenin yeni sa-
hibi oldu. İki yıldır 3. sırada yer alan Tosçelik, istikrarlı büyü-
menin kattığı güçle ilk kez en tepeye çıkmış oldu. 

Ülkemize ve bölgemize sağladığı katma değerlerle 
adından başarıyla söz ettiren Tosyalı Holding’e bağlı Tos-
çelik, ilk 500 sıralamasının zirvesinde yer aldı. 

Zirveyi Erbakır’dan devralan Tosçelik, önceki yıl üçüncü 
sırada yer alıyordu. Tosçelik’in zirveye doğru olan başarılı 
yürüyüşü 2013’te en tepeye çıkmasıyla sonuçlandı. Başa-
rı çıtasını her geçen yıl yükselten Tosçelik, bu güne kadar 
ülke ve bölge ekonomisinin yanı sıra istihdama da sağladı-
ğı katkılarla meyvesini aldı. 

Beş Yılda Sanayide İlk 10’a Gireriz
Demir-çelik sektöründe 2010 yılında Osmaniye’ye yaptı-

ğı 1 Milyar dolarlık yatırımla takdir toplayan Tosyalı Holding, 
çelik sektöründe bölgesel bir güç olmayı hedefliyor.

Ekonomist Dergisi, Tosyalı Holding’in bu başarısına Ey-
lül ayındaki sayısında kapak sayfasında yer verirken, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın “Beş yılda 
sanayide ilk 10’a gireriz” açıklamasını yaptığı ve Holdingin 

başarı öyküsünü anlattığı rö-
portaja da geniş yer ayırdı. 

Osmaniye’nin yanı sıra Ce-
zayir ve Karadağ’da da tesis-
leri olduğunu ve üç kıtada 
üretim yaptıklarını ifade 
eden Tosyalı, hedeflerinin 
Türkiye’nin ilk 10 sanayi ku-
ruluşu arasında yer almak olduğunu kaydederken, 6.7 mil-
yar TL cirosu olan grubu global bir yapıya taşımak için var 
güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.  

Bildiğimiz İşe Odaklandık
Tosçelik’in Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ sırala-

masında ilk sırada yer almasını “Sanayiciliğin böyle güzel 
yanları da var” sözleriyle değerlendiren Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yükselen performansın 
nedenlerini şöyle sıraladı; “Geçen yıl üçüncü iken bu yıl ilk 
sıraya yerleşmemizi önemli buluyorum. Yaptığımız yatırım-
larla sektör dışına çıkmayarak performansımıza önemli kat-
kı sunduk. Bildiğimiz işe odaklandık ve bütün yatırımlarımızı 
buna göre şekillendiriyoruz. Bir de üretime yatırım yapmayı 
hiç ihmal etmedik. Potansiyel gördüğümüz yeni pazarlar ve 
yatırımlarla arayı açmaya devam edeceğiz.”

Bu arada; Demir-çelik sektöründe bugüne kadar yaptı-
ğı yatırımlarla büyük başarılara imza atan Tosyalı Holding, 
sosyal sorumluluk projelerini hız kesmeden sürdürüyor.

2013Anadolu’nun En Büyük 500 
Şirketi sıralamasında

TOSÇELİK 1’inci.
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Emniyet Genel Müdürü olarak Ankara’ya tayini çıkan Ha-
tay Valisi M. Celalettin Lekesiz veda ziyaretleri kapsamında 
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı M.Fatih Tosyalı’yı ziyaret etti. 

İskenderun OSB’de gerçekleşen ve Tosyalı Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Tosyalı Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı’nın da bulunduğu ziyarette 
konuşan Vali Lekesiz, girişimcilerimize ilimize ve ülkemize 
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. 

Belen Kaymakamı ve İskenderun Kaymakam Vekili Ab-
dülaziz Aydın’ın da katıldığı ziyarette konuşan Vali Lekesiz, 
“İlimize yaptığınız ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar, yap-
tığınız üretim, açtığınız vizyonlar kısacası toplumsal standart-
ların yükselmesine her anlamda yaptığınız katkılar ilimiz ve 
ülkemiz için önemli. Günümüzün fatihleri girişimcilerimizdir. 

İlimizin ve ülkemizin vergi gelirlerine ve ihracata yaptığı-
nız katkılardan dolayı teşekkür ederim. Gerek İskenderun 
OSB yönetimi olarak gerekse ayrı ayrı bireyler olarak ilimize 
sağlık ve eğitim alanında kazandırdığınız hizmetler için de 
ayrıca teşekkür ederim. Her birinizin gücünü ilimizin ve ül-
kemizin gücü olarak görerek bu anlayışla kamu yönetimini 
egemen kılmaya çalıştık, hep beraber koşturduk, tüm bun-
ların sonucunda karşılıklı haklar da geçiyor elbette. Bize ge-
çen haklarınız vardır, hakkınızı helal edin. Ülkemize, ilimize 
ve ilçemize verdiğiniz hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Tosyalı da ziyaretinden ve iyi dileklerinden 
dolayı Vali Lekesiz’e teşekkür ederek, “Bizlere verdiğiniz 
şevk, heyecan ve manevi desteklerden dolayı biz de size 
teşekkür ederiz. Yeni göreviniz hayırlı olsun.” dedi.

Vali Lekesiz’den 
İskenderun OSB yönetimine 
veda ziyareti
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İskenderun’da Anıt Alanı girişinde ve 
Osmaniye’de Cumhuriyet Meydanı’n-
da Tosyalı Holding tarafından yaptırı-
lan Kızılay Evleri’nden İskenderun Anıt 
Alanındaki Kızılay Evi törenle hizmete 
açıldı. Törende konuşan Tosyalı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Gücümüz yettiğince ülkemi-
ze ve milletimize faydalı hizmetler ya-
pacağız” dedi. 

Anıt alanı önünde gerçekleştirilen 
törene; İskenderun Kaymakamı H. Ha-
san Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdula-
ziz Aydın, İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kızılay 
Yönetim Kurulu Üyesi, Gülay Arslan, 
Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit 
Günay, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı 

Fatih Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, davetliler, 
İskenderunlular ve basın mensupları 
katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit 
Günay, Milletimizin Türk Kızılay’ına tev-
di ettiği onlarca görevde ihtiyaç anında 
en önemlisinin kan ihtiyacının karşılan-
ması görevi olduğunu belirterek, “Türk 
Kızılay’ının en alt birimden en tepe nok-
tasına kadar bu ihtiyacın karşılanması 
için olabilecek tüm imkânlarını seferber 
etmektedir. Bu Kızılay Evi’nin halkımızın 
hizmetine girmesine katkı veren Kay-
makamımıza, Belediye Başkanımıza 
ve bağışçımız hayırsever iş adamı Fuat 
Tosyalı’ya Kızılay ailesi olarak sonsuz 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Daha sonra ise sözü, Kızılay Evi’ni 
İskenderun halkına kazandıran Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Üye-
si Fuat Tosyalı oldu. Hayır işlerinin 
Holding olarak olmazsa olmazların-
dan biri olduğunu kaydeden Tosyalı, 
daha önce mobil araçta kan bağışı 
kabul edildiğini, ancak uygun olma-
dığını vurgulayarak “Bu yapının aynı-
sı Osmaniye için de yapıldı, o da bir 
ay içinde Osmaniye’nin meydanında 
yerleştirilecek. Estetiği bozmayan bu 
yapıların İskenderun ve Osmaniyeli 
bağışçılar için, Kızılay ve bağışı alan 
Kızılay çalışanları için, temiz, konfor-
lu, iyi bir ortam olduğuna inanıyoruz. 
Bizler bu ülkeden kazandığımızı yine 
bu ülke insanına verme gayreti için-
deyiz. Sadece burada değil, Türki-
ye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde 

Tosyalı Holding’ten 
‘KAN’ gibi bağış

insanlarımızın da faydalanabileceği 
eserler yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz. Ben Kızılay Evi’nin halkı-
mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

Kan vermenin önemine vurgu ya-
pan İskenderun Kaymakamı H. Ha-
san Özyiğit ise yaptığı açıklamada 
“Bir damla kanın hayat kurtardığı bi-
linciyle hareket eden duyarlı vatan-
daşlarımızdan Allah razı olsun. İsken-
derun halkımız da artık bu modern 
tesislerde kan bağışında bulunabilir-
ler" diye konuştu. 

Törende son olarak konuşan İs-
kenderun Belediye Başkanı Seyfi 

Dingil kana her insanın ihtiyacı ola-
bileceğini ifade etti. Başkan Dingil, 
“Hayırsever işadamlarımız ve Kızı-
lay’ımızın katkıları ile bizler de sahil-
de Kızılay Evi'nin kurulması için çaba 
sarf ettik. Tüm İskenderun halkına 
hayırlı olsun." dedi. 

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Gülay Aslan da, “Kızılay 
olarak her zaman ihtiyaç sahiplerini 
gözetiyoruz. Suriye’den göç etmek 
zorunda kalan vatandaşların da ilk 
yardımına Kızılay koşmuştur. İhtiyaç 
sahibi insanların her zaman yanında 
olan Türk Kızılayı'na, hayırsever işa-
damlarımızın da bu tür tesisler kazan-
dırması bizleri onurlandırmaktadır. 

İskenderun’un en güzel yeri olan 
sahil girişine modern bir Kızılay Evi'ni 
kazandıran ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Gülay 
Arslan, bu yapıyı kazandıran Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı’ya, İskenderun Kaymakamı 
H. Hasan Özyiğit’e ve İskenderun Be-
lediye Başkanı Seyfi Dingil’e plaket 
takdim etti. Daha sonra Kızılay Evi’nin 
açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. İlk 
kan bağışını ise MÜSİAD Hatay Şube 
Başkanı ve aynı zamanda Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Tosyalı verdi.

Osmaniye Kızılay Evi

İskenderun Kızılay Evi
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Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, İskende-
run sahil bulvarına Kızılay Evi’ni kazandıran Tosyalı Hol-
ding’i ziyaret ederek bağışlarından dolayı teşekkür etti. 
Başkan Akar, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı adına Yönetim Kurulu üyesi M. Fatih Tosya-
lı’ya ‘Altın Madalya Beratı’ takdim etti. 

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve bera-
berindeki Türk Kızılayı Genel Başkanvekili Prof. Dr. Sefa 
Saygılı, Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Gü-
nay ve üyeleri, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi                    
M. Fatih Tosyalı karşıladı. 

Ziyarette konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet 
Lütfi Akar, Tosyalı Holding’in ülkemizin en önemli sanayi 
kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Tosyalı Holding’in 
ülkemize katkısının yanı sıra ekonomiye ve istihdama da 
ciddi ölçüde fayda sağladığını kaydeden Genel Başkan 
Akar, “Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. İnsanlarımıza iş 
kapıları açıyorsunuz. Ülkemize büyük katkılar sağlıyorsu-
nuz. Tüm bunların yanında sosyal sorumluluklarınızı da 
layıkıyla yerine getiriyorsunuz. İskenderun sahil kordonu-
na yaptırmış olduğunuz Kızılay Evi de bunlarda birisidir. 
Orada gönüllü kan bağışçılarımız gelip kan veriyorlar. Kı-
zılay çalışanlarımız da canla başla çalışarak insanlarımı-
zın hayatlarını kurtarmak adına gece gündüz çalışıyorlar. 
Ben Türk Kızılayı ve halkımız adına Kızılay Evi bağışınız 
için sizlere sonsuz teşekkür ediyor; çalışmalarınızda üs-
tün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

Ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Tos-
yalı, Tosyalı ailesi olarak kendi işleri kadar, sosyal sorum-
luluk projelerine de önem verdiklerini dile getirdi. Ülkemi-
zin daha iyi seviyeleri gelmesi için canla başla çalıştıklarını 
kaydeden Tosyalı, “Bizler bu bölgeden kazandıklarımızı 
yine bu bölgeye vermenin hazzını yaşıyoruz. Ülkemize ve 
insanlarımıza faydalı olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu 
yüzden Tosyalı Holding olarak her ne olursa olsun sosyal 
sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İskenderun’a kazan-
dırdığımız Kızılay Evi’nin tekrar ülkemize ve bölgemize ha-
yırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı 
Ahmet Lütfi Akar, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı adına Yönetim Kurulu üyesi M. Fatih 
Tosyalı’ya ‘Altın Madalya Beratı’ takdim etti.  

Kızılay’dan, 

Tosyalı Holding’e;

ALTIN MADALYA BERATI!

ŞERİF TOSYALI 2. İNSAN KAYNAKLARI VE 
KARİYER GÜNLERİ’NİN KONUĞU OLDU

“Ülkemiz ve bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”Şerif Tosyalı:

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Tosyalı ve beraberindeki heyet, Hatay Valiliği görevine ata-
nan Vali Ercan Topaca’ya 03 Kasım 2014 tarihinde nezaket 
ziyareti yapaarak ‘Hayırlı Olsun’ dileğinde bulundu.

Hatay Valisi Ercan Topaca, ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Vali Topaca, Hatay sanayisinin 
hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine çok büyük katkı-
sı olduğunu ifade ederek, İskenderun Organize Sanayi Böl-
gesi Başkanı M. Fatih Tosyalı ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
Hatay ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. 
OSB Başkanı Fatih Tosyalı ise, kabulünden dolayı Vali To-
paca’ya teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. 

OSB yönetimi Vali Topaca’ya 
‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu

→ 144 

HABERLER

Tosyalı Holding  145 ←

HABERLER



Tosyalı Holding  147 ←

HABERLER

İskenderun'a bağlı Azganlık Mahallesi'nde Hayırsever Tos-
yalı Ailesi tarafından yaptırılan Azganlık Tosyalı Camii dualarla 
ibadete açıldı. Azganlık Mahallesi'nde cuma namazına müte-
akip dualarla hizmete açılan Tosyalı Azganlık Camii'nin açılış 
duasını İskenderun Müftüsü Mehmet Taşdan yaptı. 

Taşdan, camilerin toplumunun manevi teneffüs yerleri, 
inanan herkesin çatısı altında toplanıp ibadetin huzur ve 
coşkusunu paylaştıkları mekânlar ve beşikten mezara kadar 
herkesin ilim öğrenebildiği merkezler olduğunu belirterek, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever İşada-
mı Fuat Tosyalı’ya katkılarından ötürü teşekkür etti. AK Parti 
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise yaptığı konuşmada, 
“Fuat Bey, her zaman hayır işlerine katkı sunmuştur. Ülke-
mizin zenginliklerine zenginlik katmanın yanı sıra, bölge ve 
ülke halkının müşterek faydalandığı hayır işleri ile de gö-
nüllere taht kurmuştur. Gönülleri hayra açık Tosyalı Ailesi’ni 
yürekten kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün 
de Azganlık Tosyalı Camisi’nin açılışında yine beraberiz. Bu 
caminin yapımını gerçekleştirip toplumun hizmetine sunan 
hayırsever Fuat Abimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Caminin yapımına katkı sağlayan hayırsever işadamı Fuat 
Tosyalı’ya İskenderun Müftüsü Mehmet Taşdan tarafından 
plaket takdim edildi. Caminin ilk namazını ise Hatay İl Müftüsü 
Hamdi Kavillioğlu kıldırdı. Cuma namazının ardından davetli-
lere tatlı ikram edildi. Yoğun katılımla dualarla ibadete açılan 
Azganlık Tosyalı Camii'nin açılışına AK Parti Hatay Milletveki-
li Orhan Karasayar, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, 
MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Belen Kaymakamı 
Abdülaziz Aydın, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Arsuz 
Kaymakamı Fatih Baysal, İskenderun Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Başlak, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, İsken-
derun OSB ve MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, Tosyalı 
Holding CEO’su Suhat Korkmaz, Tosyalı Holding Osmaniye 
Tesisleri ERW İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, İTSO Başkanı 
Levent Hakkı Yılmaz, belediye meclis üyeleri, işadamları, Az-
ganlık mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

İskenderun’a bağlı Azganlık Mahallesi girişine yapılan 
Tosyalı Camii, gerek Camii alanı, gerekse Kuran Kursu, Loj-
manı, Gasilhanesi ve Şadırvanıyla bölgenin bu manada ihti-
yacını karşılayacak Camii Kompleksi özelliği taşıyor.

Bina; cami katı, 
mahvel katı ve kurs 
yeri, morg, depo ve 
İmam Lojmanının bu-
lunduğu zemin kat-
tan oluşuyor. 750 kişi 
kapasiteli caminin 
duvarları kabartmalı 
çini işlemeli olup, du-
var bitimlerinde lam-
biri ve çiniye uygun 
halısı ile bütünlük 
sağlıyor.

Azganlık 
Tosyalı Camii 

dualarla 
ibadete açıldı
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Tanap Ana Hatları Boru Alım Sözleşmeleri, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın katıldığı toplantıda imzalandı. 

Yaklaşık 1800 kilometrelik ana hat borusu için açılan 
ihalenin yüzde 80'ini Tosçelik, Borusan Mannesmann, Er-
ciyas Boru, Emek, Umran ve Noksel kazandı. TANAP'ta 1 
milyon 200 bin tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 
400 bin tonluk bölümünü tek başına Tosyalı Holding’in ami-
ral gemisi Tosçelik karşılayacak. 

İmza törenine katılan tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi’nde (TANAP) çelik boruların bin 440 kilometresini 
Türk üreticiler yapacak. 400 kilometrelik bölümünün ihale-
sini biz tek başına aldık. Yani TANAP’ta aslan payı bizim 
oldu. Gururluyuz.” diye konuştu.

400 Bin Tonluk İş Tosçelik’e
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Pojesi'nin (TANAP) 

ana hatları boru alım sözleşmeleri imzalandı. TANAP'ta 1 
milyon 200 bin tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 
400 bin tonluk bölümünü tek başına Tosçelik karşılayacak. 

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi ile Borusan Mannes-
mann-Noksel-Erciyas Konsorsiyumu, Ümran-Emek Kon-
sorsiyumu’nun bulunduğu 6 yerli üretici firma, toplam kap-
samın yüzde 80'ini alırken; kalan kısım ise yabancı tedarikçi 
Baosteel Europe firmasına verildi.

Bu Bir Barış Projesidir
Başbakan Ahmet Davutoğlu Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi (TANAP) imza töreninde konuştu. Azer-
baycan ve Türkiye'nin yükselen iki güç olduğunu belirten 
Başbakan Davutoğlu, "TANAP takvime uyarak bundan son-
ra da gelişimini sürdürecek. Dünya ve Avrupa enerji talebi 
açısından stratejik bir yere oturacak. Türkiye hem transit 
bir ülke olmanın hem de büyük bir pazar olmanın avan-
tajlarını değerlendirmekte kararlıdır" diye konuştu.  Azeri 
gazını Avrupa'ya taşıyacak toplam değeri 40 milyar doları 
bulunan TANAP projesinin ana hat boruları alım sözleşmesi 
töreninde konuşan Davutoğlu "Türkiye ve Azerbeycan bir 
puzzle'ın iki parçası gibi birbirini tamamlıyor. Anadolu'dan 
geçen hatta kullanılacak boruların imalatının yüzde 80'i Türk 
firmaları tarafından gerçekleştirilecek. TANAP sadece bir 
enerji projesi değil bir barış projesidir. Enerji yolu bir barış 
hattı kuracak. 90'lı yıllarda kriz bölgeleri olan Kafkaslar ve 
Balkanlar bir barış köprüsü oluyor. Enerji rekabetleri yerine 
enerji işbirlikleri kurmak istiyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise konuş-
masında, "Burada yüksek performans gösteren yerli boru 
sanayi üreticilerimizi tebrik ediyorum, kendilerini kutluyo-
rum.” dedi. TANAP ana hat boruları ihale süreci 14 Şubat 
2014 tarihinde ön yeterlik almış bulunan yerli ve yabancı 18 
firmanın davet edilmesi ile başlamış ve teklifler 14 Nisan 
2014 tarihinde alınmıştı. Yaklaşık 1.350 kilometresi 56 inç 
ve kalan 450 kilometresi 48 inç çapında olacak proje için  
altı farklı et kalınlığında boru üretilecek. 

TANAP’TA ASLAN PAYINI TOSÇELİK ALDI!
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın, 
enerjide asrın rüyası olarak tanımlanan TANAP’ın en büyük 
boru tedarikçisi olması yaygın medyada geniş yer buldu. 
Sabah Gazetesi Ekonomi/Finans sayfasında Feride Cem’e 
konuşan Tosyalı, “Dünyanın her yerinde iş yapan sessiz bir 
deviz” dedi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Feride Cem’in ‘Boy Ay-
nası&Başarı Hikayeleri’ adlı köşesinin konuğu oldu. “Soba-
cı Tosyalı asrın projesine boru verecek” manşetiyle çıkan 
röportaj haberinde “Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fuat Tosyalı, adını dünya çelik devleri arasına yazdırdı. 
16 fabrikasıyla üç kıtada üretim yapan ve yıllık yurtiçi ciro-
su 3 milyar dolar olan Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi 
Tosyalı, son olarak TANAP’tan aldığı dev ihaleyle başarısını 
taçlandırdı” ifadelerine yer verildi. 

“Asrın rüya projesinde yer almak bizim için büyük bir gu-
rur” diyen Tosyalı, “Benim için bu işin kârı gururu. Zaten biz 
dünyanın her yerinde iş yapıyoruz. Dakikada 5 bin metre 
boru üreten sessiz bir deviz” dedi. 

Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Feride Cem’in, Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yla yaptı-
ğı röportajın detayları şöyle;

• TANAP boru ihalesinde ipi göğüsleyen 6 firmadan 
biri oldunuz. Bunun sizin için anlamı nedir? 

Bu durum Türk çelikçilerin gücünü gösteriyor. Çünkü biz 
dünyanın her yerinde iş yapıyoruz. Bu ihalede 400 bin ton-
luk bir bölümünü aldık. 

Türk şirketleri TANAP’ın boru ihtiyacının yüzde 80’ini kar-
şılarken, bunun yüzde 50’sini biz tek başımıza üstleniyoruz. 

18 Ekim 2014
Cumartesi

Tosyalı asrın projesine boru verecek

• Teslimat ne zaman başlıyor? 
İlk teslimat 2015’in başında. Üretimi Osmaniye’deki fab-

rikada yapacağız. Yıllık üretim kapasitemiz 1.5 milyon ton. 
Dakikada 5 bin metre boru üretiyoruz. 

Türkiye’deki toplam üretim kadar tek başımıza üretim ya-
pıyoruz. Bunun hammaddesini de üreten tek firmayız. Bu 
bize büyük bir avantajı sağlıyor. Alanımızda dünya devle-
rinden biriyiz. 

• Bunun için yaratılacak ilave istihdam ne kadar? 
Çok ciddi bir istihdam olacak. Bizde bin kişilik ek istih-

dam olur. 

• Devleri geride bırakmak nasıl bir duygu? 
Biz Türkiye’nin global çelikçisiyiz. Üç kıtada üretim tesis-

lerimiz var. Karadağ ve Cezayir’de muhteşem bir tesisleri-
miz bulunuyor. Bu anlamda biz zaten dünya cücesi değil 
deviz. 

• Büyümek için yurtdışı fırsatlarına bakıyor musunuz? 
Alımdan çok sıfırdan yatırım fırsatlarına bakıyoruz. Eski 

bir tesisi alıp rehabilite etmektense yeni teknolojiyle bir tesis 
kurmak çok daha cazip. 

Bize özellikle Doğu Bloku ülkelerinden çok teklif geliyor. 
Amerika’da çok ciddi yatırım imkânları var. 

• Yurtdışı alımlar daha çok bilgi birikiminden faydalan-
mak için yapılır? 

Ben bu sene meslekte 46’ncı yılımı geride bıraktım. Ba-
bamı da katarsak 70 yıla yakın bir birikimimiz var. Dolayı-
sıyla biz zaten yaptıklarımızla sektörde gıptayla izleniyoruz. 

BAŞKA SEKTÖRE YATIRIM YAPMAM
• Son yıllarda herkes inşaatçı oldu. Siz de bu sektöre 

girmeyi düşünüyor musunuz? 
Biz grup olarak yılda 400-500 milyonluk yatırım yapı-

yoruz. Kimsenin yatırım tercihlerini tartışmam ama ben 
başka işe hiç heves etmedim. Kazandığım bütün parayı 
sanayiciliğe yani üretime yatırdım. Bundan sonra da böyle 
olacak. Bizim böyle bir sevdamız var ve bundan hiç de 
pişmanlık duymadım. Yanımızda altın madeni olsa dönüp 
bakmayız. 

JAPONLARLA KASIM’DA TEMEL ATIYORUZ
• Japonlarla ortak fabrika kuracaktınız. Yatırım ne za-

man başlıyor? 
2 yılda tamamlanacak yatırımın teknoloji seçimlerini yapı-

yoruz. Kasım ayı sonuna kadar da temelini atabiliriz. Sadece 
makine ekipman yatırımıyla 425 milyon doları bulacak. Tesisi 
250 bin metrekare alana kuracağız. Bunun yüzde 51’i bize, 
geri kalanı Japon Toyo Kohan’a ait olacak. 

Burada gıda ambalajı çeliğinde kullanılan ileri teknoloji 
ürünü kalaylı teneke üreteceğiz. Bu ürüne ihtiyaç var. Kul-
lanım alanı da çok yoğun. Çok özel bir teknoloji ve yüksek 
sterilazasyon gerekiyor. Hem yoğun ihracat yapacağız, 
hem de yurtiçi talebi karşılayacağız. 

İSKENDERUN’DAKİ ESKİ ESNAF 
ARKADAŞLARIMI ZİYARET EDERİM
• Bugün Türkiye’nin en varlıklı aileleri arasındasınız. 

Bu durum yaşamınızda neleri değiştirdi? 
Biz geçmişte neysek bugün de oyuz. Sık sık ilk sobacı 

dükkânımızın olduğu yere giderim. Tabureye oturur, keba-
bımı yerim. Esnaf arkadaşlarımdan, çevremden hiç kopma-
dım. Çünkü onlarla hiçbir statü farkımız yok. Hak etmediğim 
yarım bardak suyu bile içmem. Allah bana bu rolü biçmiş 
ben de onun hakkını vermeye çalışıyorum. Hayır işlerinde 
sınır tanımıyoruz. 

• Özel uçaklarınız var ama...
Grubumuzun 2 uçağı var. Birini geçen sene aldık. Dün-

yanın ilk süper jeti. Uçak bizim işimize yaptığımız yatırım-
lardan biri. Cezayir’e sabah gidip, akşam dönmem ge-
rekiyorsa o benim makam aracımdır. Türkiye’deki hava-
yollarıyla da uçarım, bundan çok da keyif alıyorum. Asrın 
projesini imzalamaya THY ile gidip, Anadolu Jet’le dön-
düm. Bundan gocunmam. Havayolunun en uygun saatte-
ki biletini de seçeriz.

DÜKKANDA GÜNDE 100 SOBA BORUSU 
ÜRETİYORDUK
Aslen Kilisli olan Fuat Tosyalı, İskenderun’da doğmuş. 

Okuma yazma bilmeyen babaları Şerif Usta’nın 9 metreka-
relik dükkânında 5-6 yaşında işe başladığını anlatan Tosya-
lı, “Yıllarca 3 kardeş aynı dükkânda çalıştık. Üçümüz de lise 
mezunuyuz. Çocuklarımız çok iyi eğitim aldı ve aramıza ka-
tıldı. Yani bize zembille bir şey inmedi. Bir gün boyunca 70 
metrelik 100 boru yapıyorduk. Bugün dakikada 5 bin metre 
üretiyoruz. 1 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanımız, 
6 binin üzerinde çalışanımız var. Çok şükür tenekeciyken 
de iyi para kazanıyordum bugün de iyi kazanıyorum. Bunu 
ilahi bir takdir olarak görüyorum. Demek ki işimizin hakkını 
veriyoruz” diyor.

CEZAYİR’E ÜÇÜNCÜ FABRİKA YOLDA
Tosyalı, geçen yıl adım attığı Cezayir’de ikinci fabrika 

yatırımını tamamlamak üzere. Ülkede yeni bir tesis daha 
planladıklarını söyleyen Fuat Tosyalı, “Satışlarımız çok iyi. 
Ülkenin ithalatını ikâme ediyoruz” dedi.
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Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Bran-
co Miliç, beraberinde Karadağ Büyükelçiliği 1.Katip Konso-
los  İvana Krivokapic ile birlikte Karadağ’ın Hatay, Osmani-
ye Adana ve Mersin Fahri Konsolosu Şerif Tosyalı’yı ziyaret 
ettiler. Konuklarını büyük bir samimiyet ve dostluk çerçeve-
sinde karşılayan Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki bağların 
her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

 
Şerif Bey Genç ve Çok Başarılı
Karadağ Ankara Büyükelçisi Branco Miliç, daha sonra 

Karadağ’ın Hatay Osmaniye Adana ve Mersin Fahri Kon-
solosu Şerif Tosyalı ile birlikte Osmaniye Valisi Kerem Al’a 
makamında konuk oldular. Ziyaretten ötürü son derece 
memnuniyet duyduğunu belirten Osmaniye Valisi Kerem 
Al, genç, dinamik ve önemli bir bilgi birikime sahip olan 
Şerif Tosyalı’nın verilen her görevi layıkıyla yerine getirdiği-
ni ifade etti. Karadağ Ankara Büyükelçisi Branco Miliç ise, 
Vali Al’a göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü teşek-
kür ederek, enerji dolu kimliği ve üstün gayretleriyle Şerif 
Tosyalı’nın fahri konsolusluk görevini büyük bir istek ve 
gayretle sürdürdüğünü, bunun da kendileri için büyük bir 
mutluluk olduğunu kaydetti. Yaklaşık bir aydır Türkiye’de 
olduğunu ve ülkemizi çok sevdiğini belirten Büyükelçi Mi-
liç, Türkiye ile Karadağ arasında yıllardır süren dostluğu 
sürdürmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini 
vurguladı. Miliç ayrıca Ankara’da bulunan Büyükelçilik ka-
pısının bölge sanayicilerimiz için 24 saat açık olduğunu 
sözlerine ekledi. Ziyaretin sonunda Osmaniye Valisi Ke-
rem Al, Büyükelçi Miliç’e günün anısına şilt takdim etti. 
Karadağ’ın Hatay, Osmaniye Adana ve Mersin Fahri Kon-
solosu Şerif Tosyalı ve Büyükelçi Branco Miliç Osmaniye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke ve yönetim 
kurulunu da ziyaret ederek, karşılıklı görüş ve fikir alışveri-
şinde bulundular.

 
Sanayicilere Kapımız Açık
Karadağ Ankara Büyükelçisi Branco Miliç, Ticaret ve 

Sanayi Odası ziyaretinin ardından, Osmaniye Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetimi’ni ziyaret ederek, demir çelik ve pa-
muk ipliği üretim merkezi olan Osmaniye OSB’de Başkan 
Vekili Şerif Tosyalı ve yönetim kurulu üyelerinden detaylı 
bilgiler aldı. Büyükelçi Miliç, Karadağ’da benzer yatırımlar 
için Osmaniyeli sanayicilere kapılarının her zaman açık ola-
cağını söyledi.

 
Tosçelik Tesislerine Hayran Kaldı
Büyükelçi Miliç ve Fahri Konsolos Şerif Tosyalı, OSB 

ziyaretinin ardından Osmaniye Yassı ve Yapısal Çelik Üre-
tim Tesisleri’ne geçtiler. Fabrikayı baştan sona gezen Ka-
radağ’ın Ankara Büyükelçisi Branco Miliç’e, Şerif Tosyalı, 
tesislerin işlevi hakkında geniş ve detaylı bilgiler sundu. 
Büyükelçi Miliç, devasa bir tesis olan Tosçelik tesislerine 
hayran kaldığını ifade ederek buranın bir gurur abidesi ol-
duğunu kaydetti.

İskenderun Muhteşem Güzelliğe Sahip
Osmaniye ziyaretlerinin ardından İskenderun’a gelen 

Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branco Miliç, Karadağ Bü-
yükelçiliği 1.Katip Konsolos  İvana Krivokapic ve Karadağ’ın 
Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin Fahri Konsolosu Şerif 
Tosyalı, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit’e konuk 
oldular. Misafirlerini ilgiyle karşılayan Kaymakam Özyiğit, 
bu ziyaretin kendisini ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etti. 
Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette konuşan Büyü-
kelçi Miliç, dağ, deniz ve doğa ile buluşan İskenderun’un 
muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi. İsken-
derun’un geleceğinin parlak olduğunu kaydeden Büyükel-
çi Miliç, kentimize hayranlığını da gizleyemedi. İskenderun 
Kaymakamı H. Hasan Özyiğit ziyaretin sonunda Karadağ’ın 
Ankara Büyükelçisi Branco Miliç’e fincan takımı hediye etti.

 
Samimi Karşılama
Kaymakamlığın ardından Büyükelçi Miliç ve Fahri Kon-

solos Şerif Tosyalı, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi 
Dingil’e de ziyarette bulundular. Başkan Seyfi Dingil, nazik 
ziyaretlerinden ötürü büyük onur duyduğu Büyükelçi Miliç 
ve Şerif Tosyalı’ya teşekkür etti. İskenderun Belediye Baş-
kanı Seyfi Dingil, konuklarına İskenderun ve yapılacak olan 
hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Samimi bir dostluk ortamının 
oluştuğu ziyaretin sonunda İskenderun Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, Büyükelçi Branco Miliç’e anı tabağı takdim etti. 
Ziyaretin son durağında ise Büyükelçi Miliç, İskenderun Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ne geçerek OSB Başkanı Fatih Tos-
yalı ile görüştü. İş dünyasının Türkiye ekonomisi üzerindeki 
katkısına değinen Başkan Tosyalı, iki kardeş ülke arasında-
ki karşılıklı işbirliğinin gelecekte ekonomik ilişkilere güç ka-
tacağına dikkat çekti. OSB Başkanı Fatih Tosyalı, ziyaretin 
sonunda Büyükelçi Miliç’e anı tabağı takdim etti. 

 
İki Ülke Arasındaki Dostluk Bağı Daha da Güçleniyor
Gün içerisinde yoğun geçen ziyaretlerin ardından ise İs-

kenderun Yelken Kulübü’nde Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi 
Branco Miliç onuruna akşam yemeği verildi. Yoğun katılımla 
geçen yemeğe; İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, 
Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Arsuz Kaymakamı Fatih 
Baysal, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskende-
run Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat, İskenderun 
Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun Başsavcı-
sı Abdulkadir Akın, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz 
Başer, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve MÜ-
SİAD Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İskenderun Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, Payas Organize Sana-
yi Bölgesi Başkanı Nihat Akkatoğlu, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayhan Tosyalı, İskenderun Genç İş Adamları 
Derneği Başkanı Gökhan Gökten, sanayici iş adamları ile 
seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Yemekte her iki ülke ile 
ilgili çeşitli işbirliği konuları ve görüşmeler yapıldı.

DOSTLUK ZİRVESİ!
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Tosyalı Holding’in ülkeye katkısı çok büyük
İstanbul’da düzenlenen 15. MÜSİAD Uluslararası 

Fuarı kapsamında; Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştı-
racak ileri teknoloji ürünleri damgasını vurdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarın 
ilk gününde Demir çeliğin baş aktörü Tosyalı Hol-
ding’in standını gezerek, Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı ve MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. 
Fatih Tosyalı’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Tosyalı Holding’in ülkeye katkısının çok büyük 
olduğunu aktardı.

18. Uluslararası İş Forumu ile eşzamanlı devam 
eden 15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı büyük ilgi 
gördü. 200 bin ziyaretçinin gezdiği fuarın bu yılki göz-
de katılımcılarından biri de Tosyalı Holding oldu.

Demir Çelik sektöründe bir dünya markası olan 
Tosyalı Holding’in standını fuarın ilk günü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret ederek, 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı’dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye kat-
tığı ekonomik değerlerden ötürü yakından ilgilendiği 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosya-
lı’yı kutladı. 

Tosyalı Holding Standına Büyük İlgi
Yatırımcı, üretici, proje sahipleri, yerli ve yabancı 

işadamları ile devlet kurum ve kuruluşlarını bir araya 
getiren fuarda ziyaretçilerin en çok ilgisini demir çelik 
ürünleri çekti. 

Tosyalı Holding’in standı büyük ilgi görürken; Düz-
ce Valisi Ali İhsan Su, MÜSİAD Genel Başkan yardım-
cıları Nazım Özdemir, Adnan Bostan ile MÜSİAD eski 
Genel Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DE-
İK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, İstanbul eski Valisi 
H.Avni Mutlu ve Okan Üniversitesi İşletme Fakültesi 

öğrencileri de ziyaretçiler arasında yer aldı. Tosyalı 
Holding Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin Mutluay 
konuklarla yakından ilgilenerek, ürünleri tanıttı. 

Fatih Tosyalı’ya Teşekkür Belgesi
Fuar kapsamında düzenlenen CEO Forum toplan-

tılarında Türkiye’nin geleceği konularında oturumlar 
gerçekleştirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu; toplam 
7 bin işadamının katıldığı 15'inci MÜSİAD Uluslararası 
Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen 18. Uluslararası 
İş Forumu’nun gala gecesinde fuara katkı sunan MÜ-
SİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı ve diğer 
sponsor kuruluşlara teşekkür belgesi takdim etti. 

Başbakan Davutoğlu, MÜSİAD Hatay Şube Baş-
kanı M. Fatih Tosyalı ile bir süre sohbet etti. MÜSİAD 
şube başkanları ve işadamlarıyla birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektiren Başbakan Davutoğlu, Yeni Türkiye" ile 
"Eski Türkiye" arasındaki farklara vurgu yaptı. 

MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı ise 
konuşmasında, bu yıl düzenlenen fuarın ana teması-
nın "Dünya Değiştirilebilir" ve "İşler Değişecek, Dünya 
Değişecek" olduğunu söyledi. Tosyalı, "MÜSİAD ola-
rak diyoruz ki, kendimizi değiştirirsek, dünyayı da de-
ğiştirebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı’nda 
Tosyalı Holding’in standını gezdi
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Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Birlik Vakfı tarafından düzenle-
nen ve Hatay Güçbirliği tarafından desteklenen ‘Başkent’te Hatay Günleri’ etkinlikleri 
kapsamında Tosyalı Holding stant açtı. 

Hatay ilinin tanıtımı için düzenlenen her etkinlikte sosyal sorumluluğunu yerine 
getiren Tosyalı Holding, bu yıl Ankara’da 3.sü düzenlenen Başkent’te Hatay Tanıtım 
Günleri için stant açtı. Tosyalı Holding standını Hatay Valisi Ercan Topaca, Adalet 
Eski Bakanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, AK Parti Hatay Milletvekille-
ri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Adem Yeşildal ve çok sayıda davetli ziyaret etti. 
Tosyalı Holding standı ziyaretçi akınına uğrarken gelen konukları, Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tosyalı ile Basın ve Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü 
Çetin Mutluay bilgilendirdi. Holding’i tanıtıcı ürünlerin yer aldığı standı gezdirerek 
detaylı bilgiler veren Mutluay, konuklarıyla yakından ilgilenirken, sıcak ve samimi bir 
ortamda sohbet etti. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emniyet Genel Müdürü M.
Celalettin Lekesiz, Ekonomi eski Bakanı Faruk Özak, MHP Hatay Milletvekili Şefik Çir-
kin, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Hatay eski Valisi Zeki Şanal, 21.Dönem 
Denizli Milletvekili, Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet Kocabatmaz, 21. Dönem Hatay 
Milletvekili Ali Günay, Slovenya Ankara Büyükelçisi Prof.Dr. Milan Jazbej, Slovenya 
Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar Misyon Şefi Yardımcısı Bozena Forstnaric Boroje, Dörtyol 
Esnaf Oda Temsilcileri, Trabzonspor’un eski kaptanı ve yöneticileri, Trabzon Milletve-
kili, Faruk Nafiz Özak, Ankara Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer, Petek Pastanesi 
Sahibi Hasan Alpagül, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Ahmet Aslan, Anka-
ra’da yaşayan İskenderunlu hemşehrilerimiz, Tosyalı Holding standını ziyaret ederek, 
Tosçelik hakkında bilgiler aldılar.

TOSYALI HOLDİNG 
STANDI BÜYÜK 

İLGİ GÖRDÜ

→ 156 

HABERLER

Tosyalı Holding  157 ←

HABERLER



→ 158 

HABERLER

Tosyalı Holding  159 ←

HABERLER

OSB BAŞKANI M. FATİH TOSYALI: 
“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

BÖLGEMİZE GÜÇ KATACAKTIR.”

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Fatih 
Tosyalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Kemal Üni-
versitesi Rektörlüğü görevine atanan Hasan Kaya’yı 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar di-
ledi. Ziyarete; Başkan M. Fatih Tosyalı ile birlikte Başkan 
Yardımcısı M. Fatih Keseroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Osman Gözükara ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 
Ahmet Dokgöz de katıldı. 

Bölgemiz Çok Dinamik, 
Gelişmeye Açık Stratejik Bir Bölge
Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette konuşan 
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Başkanı M. Fatih 
Tosyalı, öncelikle Rektör Hasan Kaya’ya OSB Yönetim 
Kurulu olarak üstün başarılar diledi. Üniversite–Sanayi 
işbirliğine her zaman sıcak baktıklarını ifade eden Baş-
kan Tosyalı, “Bu işbirliği bölgemize önemli katkı sağlar. 
Bölgemiz çok dinamik, gelişmeye açık stratejik bir böl-
gedir. Bu birlikteliğin sağlanması ve devam ettirilmesi için 
elimizden gelen tüm imkân ve gayreti göstereceğiz” diye 
konuştu. 

Bu ziyaretten son derece memnun olduğunu kaydeden 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, henüz 
çok yeni olduğunu Üniversite–Sanayi işbirliğine sıcak bak-
tığını, geliştirilebilmesi için ilgilerden kısa sürece brifing ala-
cağını vurguladı. 

OSB’DEN MKÜ’YE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

İskenderun OSB Başkanı 
M. Fatih Tosyalı, 

beraberinde Başkan Yardımcısı 
M. Fatih Keseroğlu, 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Osman Gözükara ve 

OSB Müdürü Ahmet Dokgöz 
MKÜ Rektörlüğü 
görevine atanan 
Hasan Kaya’ya 
‘Hayırlı olsun’ 

ziyaretinde bulunarak 
başarılar diledi. 

TOSÇELİK’TE 

şampiyonun adı

Satış Bölümü 
Tosyalı Holding tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası 20 gün 

süren karşılaşmaların ardından sona erdi

Tosyalı Holding tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. 

Nefes kesen müsabakalar sonucunda şampiyonun adı Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ 

satış bölümü oldu. 

Tosyalı Holding’e bağlı Osmaniye ve İskenderun tesislerindeki bölümlerin katıldığı futbol 

turnuvasına 32 takım iştirak etti. Eleme usulü gerçekleştirilen müsabakalar 20 gün sürdü. İsken-

derun ve Osmaniye’deki bölümler ilk olarak kendi aralarında müsabakalar yaptılar. Bu karşı-

laşmalar sonucunda Osmaniye ve İskenderun birincileri şampiyonluk maçı için sahaya çıktılar. 

İskenderun Spor Kompleksi’nde ilk olarak üçüncülük maçı için Osmaniye Kangal bölümü ile 

İskenderun Tosyalı Demir-Çelik bölümleri karşı karşıya geldi. Maç sonuncu eşitlik bozulmayın-

ca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Osmaniye Kangal bölümü rakibini mağlup ederek 

turnuvanın üçüncüsü oldu. Daha sonra ise final müsabakasına geçildi. Sporcuların ailelerinin 

de katıldığı, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde oynanan maçta İskenderun satış bölümü ile 

Osmaniye Haddehane bölümü birbirine üstünlük kurmak için tüm performanslarını sergilediler. 

Rakibine göre daha dirençli ve koordineli bir futbol sergileyen İskenderun satış bölümü Osma-

niye Haddehane bölümünü 4-1’lik gibi farklı bir skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. 

Müsabakanın sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvada büyük bir mücadele örneği 

göstererek ilk üçe giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri Tosyalı Holding İcra Kurulu Üyesi 

Ahmet Mihdi Turan tarafından takdim edildi. 
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Tosyalı Holding ile Japon ortağı Toyo, Türkiye’nin ilk 
yüksek teknolojili özel çelik tesisini kasım ayında kuracak, 
cep ve tablet için üretim yapacak.

Yassı çelik üretiminde ilk yerli özel sektör üreticisi Tos-
yalı Holding, şimdi de Japon ortağı ile birlikte Türkiye’nin ilk 
yüksek teknolojili çelik tesisinin temelini atmaya hazırlanı-
yor. Tesiste Apple gibi teknoloji devlerinin telefonlarda ve 
tabletlerde kullandığı hassas çelik plakalar da üretilecek, 
elektrikli araçların akülerinde kullanılan levhalar da. 8 mik-
rona kadar incelikte hassas çelik üretilebilecek tesiste Free 
Shop’larda görmeye alıştığımız madeni gıda kutuları ve film 
kaplanmış buzdolabı çeliği de imal edilebilecek.

Tosyalı Holding’in yüzde 51 pay ile Japonya’nın amba-
laj sektörü teknoloji lideri Toyo Kohan ile ortaklaşa kurduğu 
Tosyalı Toyo Çelik AŞ’nin ilk etapta 425 milyon dolara mal 
olacak tesisinin temeli önümüzdeki ayın sonunda atılacak. 

24 ayda tamamlanacak tesis, 500 milyon dolarlık ithal 
ikamesi, 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. İç pi-
yasa ile birlikte tesis 1 milyar dolarlık ciroya iki yılda ulaşa-
cak. Yüzde 51 payına sahip olduğu Tosyalı Toyo Çelik AŞ’yi 
Japon ambalaj devi Toyo Kohan ile kuran Tosyalı, 2016’da 
Türkiye’nin yüksek teknolojili çeliğini de üretmiş olacak. Te-
sis yarattığı katma değer ile 500 milyon dolarlık ileri tekno-
loji ürünü çelik ithalatı ikame edecek ve 300 milyon dolarlık 
ek ihracat girdisi sağlayacak. İç piyasaya yapılacak üretim 
ile birlikte tesisin cirosu 1 milyar doları bulacak. 

Rüya Gibi Bir Tesis Dizayn Ettik
“Rüya gibi bir tesis dizayn ettik” diyen Tosyalı Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, cari açığın kapanma-
sına katkı sağlayacak tesisleri için çok heyecanlı. "Ortağımız 
80 yıldır bu işi yapıyor. Bu işin babası Alman Rosenstein. 

Ama bizim ortaklığımız ile çok daha modern bir tesise 
sahip olacağız” değerlendirmesini yaptı. 

Cevherden sağlanan inşaat demiri gibi ürünlerde küre-
sel ölçekte acımasız rekabet olduğunu kaydeden Tosyalı, 
“Biz bu rekabetten hızla çıkmaya çalışıyoruz. Dünya kriz 
içindeyken biz 2008’de yassı çelik yatırımımızın temelini at-
tık. Böylece daha katma değerli bir alana yönelmiş olduk. 
Arkasından hemen doğalgaz, petrol sondaj boruları üret-
meye başladık. Profil olarak 670 dolara sattığınız bir çeliği 
petrol borusu haline getirdiğinizde 800 dolara satıyorsu-
nuz. Bu da yetmedi, yeni yatırımımızla tonu 3 bin dolara ula-
şan ürünler yapmış olacağız. Aynı ton üründen çok yüksek 
miktarda bir katma değer sağlamış olacağız. 2016 yılının 
ortasında kandile yağ damlamış olur” dedi. Katma değerin 
müşterilerinin ürünlerine de zincirleme katkı sağlayacağını 
anlatan Tosyalı, şunları söyledi: “Ürettiğimiz madeni gıda 
ambalajını kullanan bir gıda firması, ürününü daha prestijli 
bir hale getirmiş oluyor. Diğer sektörlere de heyecan geti-
receğiz.”  

Cezayir’in Üçüncü Etabı Mart
Cezayir’deki yatırımlarının birinci etabını haziranda dev-

reye aldıklarını anımsatan Tosyalı "2. etap filmaşin hattı 
martta devreye girecek ve 3. etap için çalışmamız başlaya-
cak” diye konuştu. Kendisini ‘hedef odaklı sanayici’ olarak 
tanımlayan Tosyalı, “Biz dış etkenlerin moralimizi bozması-
na izin vermeyiz. İyi araştırma yapıyor sonra hedefe odak-
lanıyoruz” dedi. 

Zenginliğimiz: 3 Kıtann İş Kültürü
Karadağ’da, Cezayir’de iş yapıyoruz. Şimdi Japon or-

taklarımız var. 3 kıtadayız. Bu iş kültürleri zenginliğmiz. Me-
sela Japonlar çok araştırma yapıyor. Alınmadık, sabrettik. 
Karar verince de hızlı hareket ettiler.

Türkiye’nin katma değerli 
ürünlere yönelmesinin 

ısrarla vurgulandığı 
bir dönemde 
müjdeli haber 

Tosyalı Holding’den 
geldi.

TÜRKİYE’NİN İLK YÜKSEK TEKNOLOJİLİ
ÇELİK TESİSİNİN TEMELİ ATILIYOR“

“
Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi
Kuruluşu
2013 yılında üretimden satışlar, satış hasılatı, katma değer, özkaynak, 
aktif toplamı, vergi öncesi dönem kârı/zararı, faiz, amortisman ve 
vergi öncesi kârı/zararı, ihracat, çalışanlar ortalaması.
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Tosyalı-Toyo ortaklığı ile;
TÜRKİYE ÇAĞ ATLAYACAK! 

Türkiye Yeni Yıla Dev Bir Yatırımla Giriyor 
Türkiye’nin katma değerli ürünlere yönelmesinin ısrar-

la vurgulandığı bir dönemde müjdeli haber Tosyalı Hol-
ding’ten geldi. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı 
çeliğini üretecek Tosyalı Toyo Çelik AŞ üretim tesisinin te-
mel atma törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu katılıyor. 

Tosyalı Toyo Çelik AŞ’de üretimi yapılacak olan yüksek 
teknolojili çelik ürünlerle, Türkiye’nin dışa bağımlılığı orta-
dan kalkacağı gibi, cari açığın azalmasına katkıda bulunu-
lacak.. 425 milyon dolara mal olacak tesis, Apple gibi dev-
lere ince çelik levha ve gıda firmalarına ambalaj üretecek.  

Kaliteli Çeliğin Sesi Geliyor
Türk özel sektörünün lider yassı çelik ve çelik boru üre-

ticisi Tosyalı Holding ile yüksek teknolojiyle üretilen çelik 
ürünlerde Japonya’nın lider şirketlerinden Toyo Kohan or-
taklığında kurulan, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli 
yassı çelik malzemelerinin üretileceği Türkiye’nin ilk dev 
üretim tesisinin temeli Osmaniye Organize Sanayi Bölge-
si’nde 3 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 15.30’da atılı-
yor.  Osmaniye’de kurulacak dev komplekste, ülkemizin 
ilk özel sektör yassı çelik üreticisi Tosçelik’in sıcak rulo 
sacları kullanılacak. Yüzde 51 payına sahip olduğu tesis 
ile Tosyalı, 2016’da Türkiye’nin yüksek teknolojili çeliğinı 
üretmiş olacak.

Tosyalı-Toyo ortaklığı ile üretilecek ve otomotivden 
elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünlerinden meşrubat ku-
tularına kadar geniş bir yelpazede kullanılacak ürünler; 
sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Orta-
doğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın 
ihtiyacını karşılayacak. 

Çelikte dev ortaklığa ilişkin anlaşma, Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Toyo Kohan İş Ge-
liştirme Direktörü Sumida Hirohiko tarafından 2 Şubat 2012 
günü imzalanmıştı.

‘Dışa Bağımlılığa Son’
Rüya gibi bir tesis dizayn ettik’ diyen Tosyalı Holding Yö-

netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, cari açığın kapanmasına 
katkı sağlayacak tesisler için çok heyecanlı günler yaşıyor. 
Çelik sektöründe global ölçekte bir güç olmayı hedefledik-
lerini vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, “Yeni teknolojilerle pazarın ihtiyaçlarını kar-
şılayarak, yüksek kalitede üretim gerçekleştirmeye özen 
gösteriyoruz. Toyo Kohan ile yaptığımız işbirliği, bu açıdan 
önem taşıyor. Osmaniye’de kuracağımız tesisler, değerli 
ortağımızın yenilikçi yaklaşımının ve kalite anlayışının bir 
yansıması olacak. 
Yüksek teknolojili 
çelik ürünlerde 
ülkemizin dışa 
bağımlılığını or-
tadan kaldıraca-
ğımız için büyük 
mutluluk du-
yuyoruz” dedi. 
Fuat Tosyalı 
sözlerine şöyle 
devam etti: “Or-
tağımız 80 yıldır 
bu işi yapıyor. 
İşbirliğimiz so-
nucu yapacağı-
mız yatırımlar, 
yeni istihdam 
alanları oluştu-
rurken, diğer 
yandan da ül-
kemizin tamamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt 
içinde karşılayacak. Böylece cari açığın azalmasına da 
daha fazla katkıda bulunacağız.”

Tosyalı Toyo Çelik AŞ’nin 
dev yatırımı ile 

Türkiye’yi 
yeni yılda 

çağ atlatacak 
ileri teknoloji ve 

yüksek katma değerli
yassı çelik 
üretiminin 

temelleri atılıyor. 
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