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3 kıtada üretim yapan TOSYALI
Holding'in kurumsal yayını
TOSYALI Haber Dergisi 3 dilde
yayımlanmaya devam ediyor...
HOLDİNG bünyesindeki uluslararası nitelikteki gelişmelerden
ve haberlerden derlenen sayfalar
sayesinde dış ülkelerdeki takipçiler ve paydaşlar TOSYALI Holding hakkında bilgiye daha rahat
ulaşabiliyor.
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sesleniş

Fuat TOSYALI
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Krizde Büyümek
Değerli dostlarım,
2020 yılı hepimizin bildiği gibi dünyayı sarsan pandeminin gölgesinde başladı. Bu sürecin tüm global ekonomiyi ve farklı sektörleri derinden etkilediğini biliyoruz.
Ülkemizin bu süreçte gösterdiği üstün başarı ise hem
toplumumuz hem de biz özel şirketler için ayrı bir önem
taşıyor. Gerek toplum sağlığının korunması gerekse bu
süreçte ekonomide sürekliliğin ve güven ortamının sağlanması için kamu otoritelerinin müthiş bir çabası oldu. Tüm
bunların ışığında Türkiye, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin
bile büyük çaresizlik içinde seyrettiği pandemi sürecini en
başarılı yöneten ülkelerden biri olmayı başardı. Dahası, bu
süreçte ülkemizin el uzatmadığı coğrafya, yardım taşımadığı millet kalmadı. Ne kadar gurur duysak az…
Ekonomi açısından ise artık yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Bundan böyle teknoloji ve inovasyonu
temel alan bir iş yaklaşımı, şirketler için bir katma değer
yaratma unsuru olmaktan çıkacak; bunun çok ötesinde
hayatta kalmanın anahtarı olacak. Dijital dönüşümün ise
tüm iş süreçlerinin merkezine yerleşeceği konusunda
tüm dünya hemfikir. Bu açıdan bakıldığında, sektörümüz
ve bu sektörün en önemli global oyuncusu olarak bize
önemli görevler düştüğüne inanıyoruz.
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UZANIYORUZ

ÜRETİYOR

We produce in three continents and reach out to seven continents
Nous produisons sur trois continents et atteignons sept continents

Tosyalı Grubu, tarihi boyunca geçmişten ders çıkarmayı, krizleri fırsata çevirmeyi, bırakın teslim olmayı, zor
zamanlarda büyümeyi ve ülke ekonomisine katma değer
sağlamayı başardı. Şimdi de başaracağımıza inancımız
tam. Bu amaçla yürüdüğümüz yolda 3 ana başlığımız bulunuyor: Yatırım, globalleşme ve sürdürülebilirlik. Krizlerde
küçülüp, işler düzeldiğinde ortaya çıkan iş insanlarının
devri çoktan kapandı. Artık şunu çok iyi biliyoruz ki, şirketler bir şahsa ya da aileye ait olsa da, onlar son tahlilde
ülkemizin kuruluşları ve faaliyetini sürdürdüğü bu ülkeye
bir borcu var. Bunu aklımızdan çıkarmadan ülkemize ve
bu ülkenin insanlarına hizmet etmek zorundayız.
“İskenderun Yatırımını Öne Çektik”
Biz 1952 yılından bu yana, bu görevimizin ve sorumluluğumuzun bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürmenin huzuru
içindeyiz. Bunu pandemi gibi zor bir zamanda dahi ortaya
koymayı başardık. Hamdolsun ki tek bir yatırımımızı bile
ertelemedik, tek bir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık.
Ülkemize ve milletimize fayda sağlamaya devam ettik.
Değerli dostlarım,
Her zaman söylediğim gibi dalgalı denizde motor
kapatılmaz, aksine tam güç asılmak gerekir. Esas gücümüzü böyle dönemlerde göstermeliyiz.

Bu nedenle İskenderun’da yapacağımız milyar
dolarlık çelik yatırımımızı da özellikle öne çektik. Bu da
yetmedi; Afrika’da yatırımlarımıza hız kazandırdık. Hem
yurt içinde hem de farklı kıtalarda yaptığımız bu yatırımlarımızla istihdam sayımız bugün 10 bini aştı. Bunu daha
da artırmak, Tosyalı Grubu’nu büyütürken, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak bizim hem hedefimiz hem de
görevimizdir.
Sürdürülebilir Geleceğe Işık Tutuyoruz
Dünyada son 20 yıldır yaşanan sosyal ve teknolojik
dönüşümün, COVID-19 süreciyle birlikte, artık bir seçim
değil, geleceğin şirketi olmak için en kritik adım olduğunun bilincindeyiz. Doğayı ve çevreyi her zamankinden
fazla sahiplenmek, toplumsal faydayı şirket faaliyetlerinin
temeline oturtmak, sektörel faaliyetlerimizi teknoloji ve
inovasyonun gücüyle iyileştirmek, yeni normalin en önem
li unsurları. Hedefimiz, demir çelikte doğayla barışık, çevreye duyarlı bir yaklaşımın öncüsü olmaktır. Yaptığımız
tüm Ar-Ge çalışmalarımızın temelinde de, katma değerli
üretimin yanı sıra doğaya zarar vermeyen “yeşil çelik”
hedefi var. ABD’nin ve AB ülkelerinin güvenilir tedarikçisi
olma konumumuzu perçinlemeye; dünya markası olarak
ismimizi ve ülkemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu
doğrultuda birçok farklı proje üzerinde çalışıyoruz. Bunları
önümüzdeki dönemde artırarak; ülkemizin ekonomik kalkınmasına daha fazla katkı sağlıyor, dünyamızın sürdürülebilir geleceğine ışık tutuyoruz.
Aynı vizyonla, üç farklı kıtada üretim yapan global bir
şirket olarak, bulunduğumuz her coğrafyada insana ve topluma dokunmak, yoksunluklarına çare olmak, fayda sağlamak, yardımlaşmak ve dayanışmak öncelikli amacımız.
Pandemi sürecinde bu anlayışımızı özellikle öne çıkartmaya
gayret gösterdik. Ülkemizin başına gelebilecek her türlü
olumsuz durum ve afet için ekstra bir bütçe ayırıyoruz. Sosyal sorumluluk bütçemizin yaklaşık yüzde 20’si oranında bir
tedbir payını, öngörülemeyen durumlar için muhafaza ediyoruz. Nitekim salgın döneminin hemen başlangıcında isabetli bir öngörüyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
dayanışma kampanyasına, tedbir bütçemizden hemen
nakdi ve aynî katkıda bulunduk. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yardımlaşmaya ve yaşanan sorunların azaltılması
yönündeki desteklerimize devam ediyoruz. 2020 yılında
bağış ve sosyal sorumluluk rakamlarımızı %10’un üzerinde
bir artışla sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Dalgalı denizde motor kapatılmaz dedik ve sözümüzün arkasındayız. Ülkemiz için, insanımız için tüm gücümüzle ilerlemeye kararlıyız.

F uat T osyalı
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TOSYALI HOLDİNG
CEZAYİR’DE
BİR İLKİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
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Cezayir’in
demir çelik ihracatını
100 milyon dolara çıkaran
Tosyalı Algérie,
ülke tarihinde ilk kez
demir çelik ithalatını
ikame ederek,
ihracat gerçekleştirdi. ▶▶

TOSYALI HOLDİNG CEZAYİR’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

TOSYALI HOLDİNG CEZAYİR’DE
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Mostaganem Limanı’ndan
TOSYALI Holding’in Cezayir’deki
gerçekleştirilen ihracat operasyomega yatırımı TOSYALI Algérie,
Kanada’ya 18 bin ton inşaat demiri nunun bu yılki üçüncü ihracat turu
olduğu öğrenilirken, Tosyalı Algéihraç etti.
rie’nin mayıs ayının sonlarına doğTosyalı Algérie ile Cezayir demir ru aynı limandan ABD’ye 10 bin
çelik ihracatını 100 milyon dolara
ton betonarme donatı ihracatı yaçıkaran TOSYALI Holding Cezayir
pacağı belirtildi. İngiltere’ye 3 bin
tarihinde ilk kez demir çelik ithala50 ton betonarme donatı, Angotını ikâme ederek, ihracat gerçekla’ya da 3 bin ton demir boru ihracatı gerçekleştiren Tosyalı Algérie,
leştirdi.

2019 yılında toplam 3 milyon ton
üretime ulaştı.
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeşil üretim
anlayışının hızlı ve temiz sevkiyat
prensibiyle birleştiğini belirterek “Başarımızda 3 farklı kıtadan, 12 farklı
milletten 10 bin çalışanımızın alın teri
ve emeği var.” diyerek bu başarıda
emeği geçen herkese teşekkür etti.
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Fuat Tosyalı Cezayir tesislerinde
incelemelerde bulundu
TOSYALI HOLDİNG
ARTI DEĞER YARATIYOR
Türkiye’nin yurt dışındaki en
büyük yatırımı olan Tosyalı Cezayir Demir Çelik Entegre Tesisleri,
ülke ekonomisine değer katmaya,
fark yaratmaya devam ediyor.

TOSYALI Holding, yurt dışındaki yatırımlarıyla istihdam yaratmanın yanı sıra bulunduğu bölgelerin
ekonomisine de değer katıyor.

üretim ve ihracat rakamlarıyla başta Cezayir Oran kenti olmak üzere
tüm ülkeye sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarda bulunan Tosyalı
Kurulduğu günden bu yana Ce- Algérie, Covid-19 salgını sürecini
zayir’in en büyük entegre tesisi ola- de doğru yöneterek faaliyetini sorak dikkat çeken; gerçekleştirdiği
runsuz sürdürmeyi başardı.

Cezayir’in en büyük entegre tesisi Tosyalı Algérie, pandemi sürecindeki üst düzeyde tedbir
alınmış üretim faaliyeti ve ihracatıyla başarı çizgisini yukarılara taşımaya devam ediyor.
PANDEMİ SÜRECİ
BAŞARIYLA YÖNETİLİYOR
Korona virüs pandemisi nedeniyle ziyaretlerine bir süre ara
veren Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı geçtiğimiz günlerde
Cezayir’deki üretim tesislerini ziyaret ederek burada görev yapan
personelle bir araya geldi, tesiste
incelemeler yaptı ve bilgi alışverinde bulundu. Fuat Tosyalı ziyaretinde, Tosyalı Algérie tesislerinde
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FUAT TOSYALI CEZAYİR TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
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pandemi sürecini başarıyla yöneten çalışma arkadaşlarıyla bir
araya gelirken, 100 milyon dolar
ihracata imza atan TOSYALI
Holding ailesinin her bir üyesine
emeklerinden ötürü teşekkür etti.

hakkında ayrıntılı bilgi alışverinde
bulunan Fuat Tosyalı, akşam yemeği sonrasında Tosyalı Cezayir
Sosyal Tesislerinde çalışanlarla
bir araya gelerek sohbete ve bilgi
alışverişine devam etti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE
DİJİTAL TAKİP
Salgın döneminde tüm üretim
tesislerinde sürdürülen çalışmaları
dijital ortamda online olarak takip
eden Fuat Tosyalı, salgının neden
olduğu kısa bir ayrılık sonrasında
Tosyalı Algérie üretim tesislerindeki personelle yüz yüze sohbet
ederek hasret giderdi.

AZİMLE GELECEĞE
ODAKLANMA
Yıllık 1.8 milyar dolar ciroya
ulaştıklarını söyleyen Fuat Tosyalı, “Korona virüs ile mücadele
sürecinde tüm gücümüzle üretimi
sürdürdük. Birlikte başaracağımızı
biliyorduk.

Tesislerin durumu, yapılan
çalışmalar ve planlanan yatırımlar

Şimdi eskisinden daha da
güçlü bir azimle geleceğe odaklanma zamanı. Ülkemizin geleceği
için uluslararası yatırımlarımıza,

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, incelemelerde
bulunduğu Cezayir’deki TOSYALI Algérie Tesislerinde, pandemi sürecini başarıyla
yöneten ve 100 milyon dolar ihracata imza atan çalışma arkadaşlarına başarılarından
ötürü teşekkür ederek, sosyal medya hesabında kendileriyle hasret giderdiğini paylaştı.

istihdam yaratmaya ve üretim
seferberliğine hız kesmeden
devam edeceğiz. Kriz döneminde de aldığımız sağlık
tedbirlerine uyarak ve motivasyonumuza inanarak üretime

devam eden tüm tesislerimizdeki çalışma arkadaşlarımızın,
sizlerin, başarımızdaki payı
büyüktür. Hepinizi tebrik eder,
yürekten teşekkür ederim.”
dedi.
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TOSYALI HOLDİNG’İN
SAĞLIKLI BÜYÜME
İSTİKRARI
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Fortune 500 listesinde
5 ayrı şirketle ‘varız’ diyen
TOSYALI Holding’in
ihracat ve kârlılık
listelerindeki hâkimiyeti
dikkat çekiyor. ▶▶

TOSYALI HOLDİNG’İN SAĞLIKLI BÜYÜME İSTİKRARI

TOSYALI HOLDİNG’İN
SAĞLIKLI BÜYÜME İSTİKRARI
Fortune 500 listesinde bu yıl 5 ayrı şirketle ‘varız’ diyen TOSYALI Holding’in ihracat ve
kârlılık listelerindeki hâkimiyeti dikkat çekiyor.
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Demir Çelik

Profil ve Sac

TOSYALI Holding, Türkiye’nin lider
firmalarının yer aldığı Fortune 500
listesinde bu yıl 5 ayrı şirketle gücü-

nü gösterdi. Yurt içi satışlarının yanı
sıra ihracatını da arttıran TOSYALI
Holding, açıklanan rakamlar ışığında 2019 yılında da

istikrarlı büyümesini sürdürdü. TOSYALI Holding’ten yapılan açıklamada, “Elde edilen bu başarı ve gurur
tablosunda tüm çalışanlarımızın
emeği var.” denildi.

İHRACAT VE KARARLILIK
SÜRÜYOR
Türkiye’nin net satış geliri en
yüksek şirketlerinin listelendiği
Fortune 500 Türkiye 2020 açıklandı. Holding’in amiral şirketlerinden biri olan Tosçelik Profil ve
Sac Endüstrisi A.Ş., bir önceki yıl
43 olan sırasını 2019 yılında 40’a
yükseltmenin yanı sıra toplam

satışlarını yüzde 32,1 oranında
arttırdı.

ve İnşaat Demiri A.Ş. emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

TOSYALI Holding’in Japon
Toyo Grubu ile birlikte Osmaniye’de kurduğu ve 2018 yılında
üretime başlayan Tosyalı Toyo
Çelik A.Ş. ise başarısını sürdürerek, 133’üncü sırada yer buldu.
Listede 196’ncı sırada yer bulan
bir diğer TOSYALI Holding şirketi
ise Tosyalı Filmaşin

251. sırada yer alan Tosyalı
Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve 339.
sırada bulunan Tosçelik Spiral
Boru Üretim Sanayi A.Ş. Fortune
500 araştırmasında satışını en çok
artıran şirketler arasındaydılar.
TOSYALI Holding şirketlerinin
ihracat ve kârlılık listelerindeki hakimiyeti dikkat çekiyor.

TOSYALI HOLDİNG 1 MİLYAR DOLARLIK
YATIRIM İÇİN SAHAYA İNDİ

başlayan hafriyat çalışmaları hakkında “söz verdik, 2020 yılında başlıyoruz dediğimiz tesislerin çalışmalarına bugün itibarıyla başladık”
diyen Fuat Tosyalı, dünyada birçok
şirketin pandemi nedeniyle yatı-

rımlarını durdurduğunu, küçülme
sürecine girdiğini belirterek, “Bu
süreçte dahi bizler yatırımlarımızla
ülkemize yeni tesisler kazandırarak
yeni istihdam sağlamaya devam
ediyoruz. Salgın öncesi açıkladı-

ğımız 1 milyar dolarlık tesislerimiz
için bugün ilk çalışmalara başladık.
Kısa bir süre sonra temel atma
töreninde bir arada oluruz. İnşallah
bu tesisimizi de ülkemize kazandırırız.” dedi.

2020 yılının tek özel sektör yatırımı olarak projelendirilen demir çelik yatırımının
hafriyat çalışmaları dualarla başladı.
18

Türkiye’nin global çelik devi
TOSYALI Holding yatırımlarında hız
kesmiyor. Tüm dünya, yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle yatırımları durdurma kararı alırken TOSYALI Holding korona virüs salgınından
önce projelendirdiğini duyurduğu
1 milyar dolarlık çelik yatırımının
saha çalışmasını başlattı.

İskenderun 2. OSB’de bulunan
arazide yapımına kısa bir süre sonra başlanacak olan yatırımın hafriyat çalışması başladı.

Korkmaz tesislerin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

2020 yılının tek özel sektör yatırım olma özelliğini taşıyacak olan
ve 1 milyar dolara mal olması planTOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yönetim lanan demir çelik tesislerinin, temel
Kurulu üyesi E. Ayhan Tosyalı, CEO atma töreni öncesinde, kesilen
ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Suhat kurbanların ve duaların eşliğinde
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“yaşam için üretim” anlayışıyla zor süreçte

TOSYALI’dan YEŞİL Üretim Rekoru
reye d
çev

Y

m
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, yıllık 6 milyon tonu aşan demir çelik
üretimiyle ülke ekonomisine değer katmanın
gururunu yaşadıklarını söyledi.

eşil üretim anlayışıyla katma değerli üretime ve büyümeye devam ettiklerini
söyleyen Tosyalı, hedeflerinin
demir çelikte doğayla barışık,
çevreye duyarlı bir yaklaşımın
öncüsü olmak olduğunu ifade
etti.
Başarıda büyük TOSYALI ailesinin katkısına dikkat çeken Fuat
Tosyalı, “Doğayı ve çevreyi her
zamankinden fazla sahiplenmek,
toplumsal faydayı şirket faaliyetlerinin temeline oturtmak,

sektörel faaliyetlerimizi teknoloji milletten, 10 bin çalışanımızın
ve inovasyonun gücüyle iyileş- alın teri ve emeği var.
tirmek yeni normalin en önemli
Dünyanın ve ülkemizin pandeunsurları.
miyle mücadele verdiği bu zor
3 KITADA ÜRETİM,
günlerde de, ‘yaşam için’ işine
12 FARKLI MİLLETTEN
devam eden tüm sektörlerin ih10 BİN ÇALIŞAN
tiyaç duyduğu çeliği üretmeyi
Yeşil üretim anlayışımız ile ülke- sürdüren Tosyalı ailesine teşekmizin ekonomik kalkınmasına kür ederim.
katkıda bulurken, dünyamızın
sürdürülebilir geleceğine de ışık TOSYALI Grubu olarak üretim
tutuyoruz. Yıllık 6 milyon tonu ve istihdamımızı arttırırken, yaaşan demir çelik üretimi başarı- tırımlarımıza ara vermeden, demızda 3 farklı kıtadan, 12 farklı vam ederek kazanacağız.” dedi. ■

YAYINDA...

T

www.tosyalibizbize.com.tr

osyalı Holding’in iş ortağı olarak gördüğü bayilerinin ilgisini
çekeceği ve iletişime güç katacağı düşünülen “Tosyalı Biz Bize”
internet sitesi yayın hayatına başladı.
Gruba dair güncel gelişmelerin
yer alacağı yeni internet sitesi
www.tosyalibizbize.com.tr’de ayrıca
bayilere ait haberler, yeni ürünlerle
ilgili geniş bilgiler ve eşsiz avantajlar

yer alacak. “Tosyalı Biz Bize” sitesi
üzerinden, geniş bir aile olmanın
kolaylıkları yaşanırken; gerek Tosyalı
Holding ile iş ortakları arasında gerekse iş ortaklarının kendi aralarındaki yakınlık arttırılmış hem de bu
güç birliğinin getireceği avantajlardan yararlanılması hedefleniyor.
www.tosyalibizbize.com.tr sitesinin
takipçileri hem keyifli vakit geçirecek hem de kazanacak.

Göster Kendini, İzle Kazan Bil Kazan gibi eğlenceli yarışmaların yer
aldığı sitede; grup şirketleriyle ilgili
haberler, günlük döviz kurları, piyasa ve sektörel haberler, hava durumu
gibi günlük hayatla ilgili bilgilere de
anında ulaşma imkanı sağlanıyor.
Hayatı kolaylaştıracak www.tosyalibizbize.com.tr’de yer almak için
Müşteri Temsilcisi ile iletişime geçmek yeterli. ■
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İTSO
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNDEN
E. AYHAN TOSYALI’YA
ZİYARET

İ

skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, İskenderun OSB
Başkanı ve TOSYALI Holding Yönetim
Kurulu üyesi E. Ayhan Tosyalı’ya nezaket
ziyaretinde bulundu.
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TOSYALI WEB SİTELERİ
KURUMSALLIK VE ÜRETİM KATEGORİLERİNDE

K

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

uruluşundan itibaren yenilikçi anlayışa sahip olan değerlendirildiği yarışmada:
TOSYALI Holding, birçok alanda aldığı ödüllere
• Kurumsallık Kategorisinde:
yenilerini ekledi.
		
TOSYALI HOLDİNG WEB SİTESİ

www.tosyaliholding.com.tr
TOSYALI Holding, reklam ve pazarlamada yaratıcı işle•
Üretim
Kategorisinde:
rin rekabet ettiği Muse Creative Awards’ta iki ayrı ödüle
		
TOSÇELİK PROFİL WEB SİTESİ
birden layık görüldü.
www.toscelik.com.tr

Bu yıl 50’yi aşkın ülkeden 15 binin üzerinde projenin ya- rakiplerini geride bırakarak GOLD WINNER 2020’nin
rıştığı; şirketlerin yaratıcılık ve etkin iletişim anlayışının sahibi oldu. ■

İskenderun ekonomisinin dinamiklerinin
bir araya geldiği ziyarette, ülke ve bölge
ekonomisi ile projeler hakkında karşılıklı
fikir alış verişinde bulunuldu. İskenderun
OSB Başkanı ve TOSYALI Holding Yönetim
Kurulu üyesi E. Ayhan Tosyalı, İTSO Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı
memnuniyetini dile getirdi.
İskenderun OSB Başkanı Ayhan Tosyalı’ya
yapılan ziyarette, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan Yardımcıları Muhsin Yeter ve Mahir Taner yer aldı. ■
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TOSYALI Holding
üretimden sevkiyata fark yaratıyor
24

TOSYALI Holding logolu kapalı kasa tırlar ile yapılan sevkiyat; korozyona karşı bir tedbir
olurken trafik güvenliğine de katkı sağlıyor.
GÜVENİLİR TESLİMAT
Türkiye’nin global çelik üreticisi TOSYALI Holding üretimden,
sevkiyata kadar olan her süreci
titizlikle takip ediyor ve kullanıcılarına ürünlerini güvenilir şekilde
teslim ediliyor.
Çalışma anlayışındaki farklılıklarıyla, çevreci üretim sistemiyle, AR-GE yatırımlarıyla katma

TOSYALI Holding logolu kapalı
değerli temiz üretim ve hizmet
kasa tırlar ile yapmaya başladı.
standartlarını sürekli yukarılara
taşıyan; 2020 yılında da yine birSÜREÇ KONTROL SİSTEMİ
çok yeniliğe imza atan TOSYALI
Birçok güvenlik tedbirini içeriHolding’den bir yenilikte lojistik ve
sinde
barındıran yeni süreç kontrol
sevkiyatta geldi.
sistemiyle; lojistik ve sevkiyatı
kontrol altına alınan alınan ürünler,
100’ün üzerinde ülkeye ihrakorozyona karşı güvenli bir şekilde
cat operasyonu geçekleştiren
bayilere ulaştırılırken; yol ve trafik
grup şirketleri, 2020 yılının ikinci
güvenliğine de katkı sağlanıyor.
çeyreğinde yurt içi sevkiyatlarını
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kısa süre içerisinde yapılabileceğini belirtti ve böylece ilk makinemiz
olan Cat 980L lastikli yükleyiciyi,
2019 yılının mart ayında satın
aldık.
Bugün tesislerimizde, Borusan
Cat tarafından modifikasyonu
yapılan; 5 adet Cat 980L lastikli yükleyici, 1 adet Cat 950GC
lastikli yükleyici ve 1 adet Cat
330D2L paletli ekskavatör çalışıyor. Bunlardan 1 tanesi Sırbistan
tesisimiz için alındı.
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ÇEVREYE VE EKONOMİYE DEĞER KATIYOR
Tosyalı Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş.
‘temiz çevre bilinciyle’ kaynakları değerlendiriyor, cürufa hayat veriyor.
‘TESİSİMİZİN YILLIK CÜRUF
İŞLEME KAPASİTESİ
1.200.000 TON’
Ülkemizde 2018 yılından bu
yana Tosyalı Harsco Geri Kazanım
Sınırlı miktardaki kaynakların
Teknolojileri A.Ş. ünvanıyla, orverimli değerlendirilmesi, bunu yataklık şeklinde faaliyet gösteren
parken de çevreye zarar verilmefirmanın Genel Müdürü Eray Erçin,
mesi işletmelerin ve dünyamızın
Forum Makina’ya yaptığı açıklageleceği açısından hayati önem
mada, “2018 yılının aralık ayında
taşıyor.
üretime başlayan firmamız, ABD
1850’li yıllarda ABD’de faaliye- menşeili Harsco Corporation ve
te geçen Harsco firması, tam ola- Türkiye merkezli global demir çelik
rak bu önem üzerine inşa edilmiş. üreticisi TOSYALI Holding’in ortaklığıyla kuruldu. Harsco günümüzSanayi devrimiyle birlikte sayıları
de 60 ülkede 180 tesiste hizmet
hızla artan demir çelik üretim tesislerinde ortaya çıkan sanayi atık- veren ve alanında dünyanın en
larını bertaraf etmek üzere kurulan büyüğü olan bir firma. TOSYALI
Harsco Corporation, zaman içeri- firması da 3 kıtadaki (Asya,
sinde dünya genelinde bu atıkların Avrupa ve Afrika) tesislerinde,
10 binden fazla çalışanıyla, yılda
işlenerek yeniden değerlendiril6 milyon tona yakın çelik üretimi
mesi yolunda önemli gelişmeler
sağlamış.
gerçekleştiriyor.
Çevre ve verimlilik, günümüzde
sadece ticari işletmelerin değil,
toplumların da en hassas olduğu
konuların başında geliyor.

Osmaniye OSB içerisinde, 7
bin 700 metrekare alan üzerine
kurulu tesisimizde, Tosçelik ve
Koç Metalurji firmalarının demir
çelik üretimi esnasında ortaya
çıkan proses atıklarını (cüruf) işleyerek hem metal geri kazanımı
sağlıyor hem de farklı sektörlerde
kullanılmak üzere yan ürün haline
getiriyoruz.” dedi.
Erçin açıklamasını şöyle sürdürdü; “Demir çelik tesislerindeki
potalarda oluşan sıcak cürufu iş
makineleriyle alıp su havuzlarında
soğutuyoruz. Soğuduktan sonra
tabi tuttuğumuz bir işlemle içindeki metali alıyoruz. Kalan malzemeyi kırıyor ve sonrasında değerlendirmek üzere sınıflandırıyoruz.
Tesisimizin yıllık cüruf işleme kapasitesi 1.200.000 tondur. Bunun
içerisinde geri dönüştürdüğümüz
metal miktarı yılda 12 bin ton

İlk aşamada makinelerin tedarik süresi bizim için kritik etkendi.
Borusan Cat bize bu anlamda
avantaj sağladı. Aldığımız makisebebiyle paletli yükleyiciler yerine neler ikinci el olduğu için fiyatlacivarındadır. 350 bin tonunu yapı
lastikli yükleyicileri kullanmayı ter- rı daha uygundu. Buna rağmen
ve çimento sektörüne veriyoruz.
çalışma saatleri oldukça düşüktü
cih ediyor.
Kalan malzemeyi şu an için deve iyi durumdaydılar. Yapılan moBu kapsamda 2019 yılında acil difikasyonlar son derece başarılı
poluyoruz. Bu malzemenin asfalt
bir makine ihtiyacımız oluştu. Yeni oldu. Biz makinelerimize alev alüretiminde agrega yerine kullabir makine almak için verilen tesnımına yönelik olarak Karayolları
maması için ayrıca birer yangın
lim süreleri oldukça uzundu.
Genel Müdürlüğü ile bir AR-GE
söndürme kiti uyguladık.
projesi başlattık. Malzeme özel‘TERCİHİMİZDE BORUSAN
Operatörlerimiz için ateşe dalikleri bunun için oldukça yeterli.
CAT GÜVENCESİ, TEDARİK
yanıklı kumaştan üretilen özel kıHarsco Corporation zaten 54 yıldır
VE MALİYET AVANTAJLARI
yafetler temin ediyoruz. Satış sonbu malzemeyi İngiltere’de asfalt
ETKİLİ OLDU’
rasında da verilen hizmetlerden
üretiminde kullanıyor.
İrtibata geçtiğimiz Borusan
memnunuz.
Cat’in stoklarında ise yüksek mo‘MAKİNELERİMİZ VE
Koşullarımız son derece zordelli ve çalışma saati düşük makiOPERATÖRLERİMİZ 700°C
lu
olduğu
için makinelerimizde
neler
vardı.
Firma
yetkilileri
bu
maDERECEYİ AŞAN
sorunlar
oluşabiliyor.
Bunları
kineleri
bizim
çalışma
koşullarımıSICAKLIKLARA MARUZ
za
uygun
hale
getirmek
için
gereBorusan
Cat
ile
iş
birliği
içerisinde
KALIYOR’
ken
‘Steel
Mill’
modifikasyonunun
hızla çözerek ilerliyoruz.”.
Makinelerimiz ve operatörlerimiz çalışma alanında 700°C
aşan sıcaklıklara maruz kalıyorlar. Ayrıca silisli bir yapıya sahip
olan cüruf da ani soğumasından
dolayı bildiğimiz volkanik katı
cüruf özelliği gösteriyor. Bu son
derece aşındırıcı bir malzemedir.
Dolayısıyla çalışma ortamımızda
aşırı yüksek sıcaklık ve aşınmayla
mücadele ediyoruz. Borusan Cat
işte bu zorlu mücadelede bize
makineleri ve etkin servis desteğiyle yardımcı oluyor.
Harsco Corporation dünya
genelindeki tesislerinde, seriliği ve yüksek manevra kabiliyeti
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yapacağımız milyar dolarlık çelik yatırımımızı öne çektik. Yurt dışındaki yatırımlarımızda
da önemli bir büyüklüğe ulaştık. Yıl sonuna
kadar Türkiye’deki korona kayıplarının çok
büyük kısmı telafi edilecektir.” dedi.
EKONOMİK EKOSİSTEMİN
BEKLENTİLERİNİ DOĞRU OKUMAK
GEREKİYOR
Tosyalı, “Son birkaç ayda yaşanan gelişmeler artık eski iş yapış biçimlerinin son kullanma tarihinin geçtiğine, tüm kurum ve kuruluşların yeni, yıkıcı, alışılagelmişin dışında
metotlarla yola devam edeceği bir dönemin
geldiğine işaret ediyor. Bu dönemde yaşananları, çalışanların, müşterilerin, bayilerin,
aslında tüm ekonomik ekosistemin beklen-

FUAT TOSYALI: “Dalgalı denizde motor
kapatılmaz”
28

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Milliyet Gazetesi’nde ve Ekonomist
Dergisi’nde yer alan açıklamalarında önemli hususlara değindi: “Dalgalı denizde motor
kapatılmaz, tam güç asılmak gerek. Çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Bu
ülkeye yatırım yapılacaksa da, fedakarlık yapılacaksa da iş dünyası olarak bizler yapacağız.”
Koronavirüsün, doğudan batıya, güneyden kuzeye etkisi altına
alarak kılcal damarlarına kadar
sızdığı dünya sanayisinde, tarımında, turizminde, küresel ticaretinde
çözüm arayışları devam ediyor.

Türk iş dünyası da sağlık krizi
kaynaklı bu türbülansta tek bir
çalışanını dahi kaybetmek istemiyor, yeni yatırımlara odaklanıyor.
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, yeni dönem
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yatırım rotasını çizerken, doğayla
barışık, çevreye duyarlı bir yaklaşımın da öncüsü oluyor.
“Korona günleri” ve “krize bakış” adına morale ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, iş dünyasının
önemli ismi TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı,
Milliyet Gazetesi’nde ve Ekonomist
Dergisi’nde yer alan açıklamalarında önemli başlıklara değindi.
“MİLYAR DOLARLIK ÇELİK
YATIRIMIMIZI ÖNE ÇEKTİK”
Tosyalı, “Ben şirketlerin esas
gücünün kriz dönemlerinde ortaya
çıktığına, inanırım. Biz, Grup olarak krizlerde gücümüzü hep ortaya
koyduk. Benim düşüncem şu;
dalgalı denizde motor kapatılmaz,
tam güç asılmak gerek. Çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam
edeceğiz. Bu ülkeye yatırım yapılacaksa da, fedakarlık yapılacaksa
da iş dünyası olarak bizler yapacağız. Bu yüzden İskenderun’da

tilerini doğru okumak gerekiyor. Doğayı ve
çevreyi her zamankinden fazla sahiplenmek,
toplumsal faydayı şirket faaliyetlerinin temeline oturtmak, sektörel faaliyetlerimizi teknoloji ve inovasyonun gücüyle iyileştirmek, yeni
normalin en önemli unsurları. Hedefimiz,
demir çelikte doğayla barışık, çevreye duyarlı bir yaklaşımın öncüsü olmak. Bu konuda çok farklı projeler üzerinde çalışıyoruz ve
bunları önümüzdeki dönemde artıracağız.
Böylece ülkemizin ekonomik kalkınmasına
katkıda bulunurken, dünyamızın sürdürülebilir geleceğine de ışık tutacağız.” açıklamasında bulundu.

YURT DIŞINDA
KAZANIP
ÜLKEMİZE
YATIRIYORUZ
Fuat Tosyalı: “Kayıpları telafi
ederiz, paniğe gerek yok.
Yılın genelinde bir
kayıp beklemiyorum.”
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HERKES MÜSTERİH OLSUN
Dünyayı saran krizin küresel ekonomi üzerindeki
olumsuz etkisinin her geçen gün daha da kendisini hissettirdiğini söyleyen Fuat Tosyalı, “Elbette
küresel ticarette bir yavaşlama var. Ancak bizim
üreticimiz, sanayicimiz piyasa açıldığında kayıplarını en kısa sürede telafi eder. Herkes müsterih olsun. Biz üretenler olarak vitesi çok hızlı
bir şekilde yükseltip eski tempomuzu yakalarız. Yılın genelinde bir kayıp beklemiyorum.”
diye konuştu.
Sabah - Ekonomi Finans’a konuşan TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı, pandemi sürecinde yurt
dışında yaşayan Türk sanayicisinin
gerçekle olan muhasebesini doğru
yaparak, Türkiye’nin kıymetini anladığına vurgu yaptı.
BU KADAR YATIRIMA AÇIK BİR
ÜLKE DAHA BULAMAZLAR
Kendi ülkesinin kaynaklarını götürüp başka ülkelerde değerlendirmeye çalışan sanayicilere, “Bu
yanlıştan derhal dönün!” diye
seslenen Tosyalı, “Ülkemizin,
yatırıma ve bu paraya ihtiyacı
var. Bu kadar yatırıma
açık, yatırımcı dostu bir
ülke daha bulamazsınız.
Unutmayın ki, ülkemiz
ne kadar güçlüyse, biz
de vatandaşlar olarak
o kadar güçlü oluruz.”
dedi.

Fuat Tosyalı: “Ülkemiz ne kadar
güçlüyse, biz de vatandaşlar
olarak o kadar güçlü oluruz.”

YURT DIŞINDA KAZANIP
ÜLKEMİZE YATIRIYORUZ
Fuat Tosyalı, kendilerinin de
üç kıtada birçok ülkede yatırımlarının olduğunu ve yurt dışında
kazandıklarıyla kendi ülkesinde
yatırım yaptığını söyledi.

belirten Tosyalı, yatırımla ilgili şu
bilgileri verdi: “Böyle bir yatırım
gündemimizdeydi. Ancak pandemi ile birlikte bu süreci hızlandırdık. Haziran ayında yatırıma başlıyoruz.

1 milyar dolarlık yatırımla
ilave 1.000 kişiye istihDEV YATIRIMIN
dam sağlayacağız. İtTARİHİ ÖNE ALINDI
hal ikâmesi olan bu yatıBu yıl İskenderun’da dev bir
rımla 1 milyar dolarlık bir
tesis yatırımı daha yapacaklarını
ithalatın önüne geçerek
cari açığın azaltılmasına
da katkı sunacağız.” dedi.
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SAĞLIK
HER ŞEYDEN
ÖNEMLİ
Türk sanayisinin önde gelen
isimlerinden olup da ülkesinden kazandığı paraları Batı’nın
cazibesine kapılıp yurt dışına
götürenlerin; orada yüksek standartlarda yaşadıklarını, en iyi
okullarda okuyup en iyi pozisyonlarda çalışmalarına rağmen salgın sürecinde Türkiye’ye dönmek
için çaba sarf ettiklerini söyleyen
Fuat Tosyalı, “Atalarımızın dediği
gibi, bir musibet bin nasihatten
iyidir. İnşallah bu pandemi akıllarını başlarına getirir.

TÜRKİYE’NİN
DEV YATIRIMLARININ
ÖNEMİ ANLAŞILDI
Fuat Tosyalı, Türkiye’nin yaptığı
dev yatırımların pandemi sürecinde dünya ölçeğinde öneminin
anlaşıldığını belirterek, “Ülkemizin
neredeyse yardım etmediği, el
uzatmadığı bir ülke ve millet kalmadı. Hiçbir çıkar gözetmeksizin
yaptığımız bu yardımlar yarınlarda
biz iş insanları için bu çok büyük
bir sermaye olacak.

Hayat; sadece sosyal yaşamdan,
lüks kafelerden, restoranlardan,
şaşaalı binalardan ibaret değil.
Sağlık, her şeyden önemli.” dedi.

Bu gururu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Bu,
bizim için muazzam bir prestij ve
büyük bir güç.” dedi.

FUAT
TOSYALI:
“ Yatırım için
sahadayız ”

Türk basınının duayen yazarı Vahap Munyar,
Dünya Gazetesi’ndeki “İş Dünyasında
Diyalog” sütunlarında TOSYALI Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
ile yaptığı söyleşide Holding’in
COVID-19 kriz sürecini
nasıl yönettiğini ele aldı.
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, COVID-19 sürecinde bir yandan fabrikaları,
getirilen sağlık kurallarına uygun çalıştırırken, diğer
yandan 2008 krizine döndü:
- O günlerde, “Kriz Türkiye’yi teğet geçer mi?”
tartışması vardı. Biz Osmaniye’deki çelik yatırımını
krize rağmen başlattık. 2010 yılı başında da tesis
devreye girdi. Çok da iyi gidiyor.
Daha sonra da yatırımlarının sürdüğünü irdeledi:
- İskenderun, Dilovası, İzmir, Cezayir, Senegal
derken yatırımları sürdürdük.
Tosyalı, NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç
Erol’un ev sahipliğinde Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Denizbank CEO’su Hakan Ateş,
meslektaşlarım Servet Yıldırım ve Şükrü Andaç’ın
katıldığı görüntülü sohbette COVID-19 günlerini
değerlendirirken aynı yaklaşımı sergiledi:
DALGALI DENİZDE MOTOR KAPATILMAZ
-Şirketlerin esas gücü krizlerde ortaya çıkar. Ben
hep söylerim, dalgalı denizde motor kapatılmaz.
Aksine motor tam yol çalıştırılır.
COVID-19 sürecinde de daha önceki krizlerdeki
formülden şaşmadıklarını belirtti:
-Fabrikalarda vardiyalar sırasında personel seyrelttik ama üretimi düşürmedik. Osmaniye, İskenderun, Cezayir yani bütün tesislerimiz çalışıyor.

VAHAP
MUNYAR:

“Tosyalı’nın yatırım
adımları, COVID-19
sonrası için umut
fişeği görevi görüyor”

Şu noktanın altını çizdi:
-“Krizde büzül, işler düzelince ortaya çık” yöntemini doğru
bulmuyorum. Şirketlerin, fabrikaların sahibi biz, ailemiz olabilir. Ancak, son tahlilde şirketlerimiz de, fabrikalarımız da
ülkemizin kuruluşları. Bu yaklaşımla hareket etmeliyiz.
1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÖNE ÇEKİLDİ
Bu yıl için İskenderun’da çelik yatırımı anons ettiklerini
anımsattı:
- Bu dönemde de gaz kesmiyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım için Ramazan Bayramı sonrası sahaya inip, çalışmalara
başlıyoruz.
Yatırımın şu özelliğine işaret etti:
- İskenderun’daki yeni tesis devreye girdiğinde 1 milyar
dolarlık ithalatı ikâme edecek. Yani, cari açıktan 1 milyar
doları silecek. Ayrıca 1000 kişilik doğrudan istihdam yaratacak.
Bu süreçte müşterilerine ödeme
kolaylıkları sunduklarını bildirdi:
‘KRİZDE ALACAKLARIMIZI
ÖTELEDİK’
- Borcu için 15-20 gün süre isteyene biz, “Bir ay dert etme” yanıtı
verdik. Alacak ötelemeleri yaptık.
Babasının soba dükkanındaki
çıraklık dönemi dahil 50 yıldır iş hayatının içinde olduğunu kaydetti:
-50 yılda ne krizler gördük. Ben
ekonomimize çok güveniyorum. Bu
sıkıntıyı da atlatırız. Yeter ki soğukkanlılığı koruyup, ekonomimize güvenelim.
Bu dönemde tüm şirket ve kurumların uzaktan, evden çalışma
modeline geçtiklerine değindi:
ÇALIŞANLAR İŞ YERİNE
DÖNMEK İSTİYOR
- Biz de beyaz yakalılarda evden
çalışma sistemine geçtik. Arkadaşlarımız sıklıkla, “Ne olur artık iş yerine
dönelim” diye arıyor.
Evden çalışma konusunda şu
yorumu yaptı:
- Ben işyerindeki çalışma temposunun verimliliği artırdığına inanıyorum.
Tosyalı, COVID-19’a rağmen gaz
kesmiyor, 1 milyar dolarlık yatırım için
kolları sıvıyor…
Bu yatırım adımları, COVID- 19
sonrası için umut fişeği görevi görüyor.
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Dünya Executive TR Monitor: TOSYALI Holding’in

yurt dışı cirosu Türkiye’ye yaklaştı
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin 37 milyon ton civarındaki
üretimiyle dünyada 8’inci, Avrupa’da ise 2’nci büyük üretici olduğunu söyleyerek yakın
gelecekte Avrupa’da lider olabileceğimiz vurgusunu yaptı.
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Bermuda’dan Nepal’e, Bruney’den Bahamalar’a kadar dünyanın dört bir
yanına Türk çeliğini ihraç eden Türkiye’nin dünyada 8’inci, Avrupa’da
ise 2’nci büyük üretici olduğuna
dikkat çekerek, “Yakın gelecekte
Avrupa’da lider konumuna yükselebiliriz.” dedi.

İngilizce yayımlanan, haftalık
Dünya Executive TR Monitor’un
“Türkiye’nin Çelik Kralı” başlıklı
kapak haberine göre TOSYALI Holding’in, Cezayir’deki tesisi 5 yıl içinde 8 milyon ton kapasite ve 5 milyar
dolar ciroya ulaşacak. TOSYALI’nın
Afrika için bir sonraki hedefi ise Batı
Afrika’nın giriş noktası olan Senegal
ve Angola. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük yatırımlarının başında

gelen Cezayir’deki mega yatırıma
imza atan TOSYALI Holding’in yurt
dışından elde ettiği gelirin Türkiye’deki cirosuna yaklaştığı belirtilen
söyleşide Fuat Tosyalı, 2019 yılını
yurt dışı yatırımları da dahil olmak
üzere 4 milyar dolar ciro ile tamamladıklarını söyledi.
TR Monitör’ün yer verdiği haberde: “Holding’in ayrıca yurt dışından

işlenmiş demir cevheri ithalatını
azaltmak için İskenderun 2. OSB’de
kuracağı 1 milyar dolarlık tesis, devreye girdiğinde yıllık 1 milyar dolarlık
ithalatı ikame edecek ve 1.000 kişilik
doğrudan istihdam yaratacak.
YEŞİL ÇELİK ÜRETİYOR
Fuat Tosyalı, Tosçelik’in sektörün
karbon ayak izi en düşük “yeşil çelik”
üretimini gerçekleştirdiğini de gururla
söylüyor. New York Borsası’na kote
Amerikalı ortağı Harsco ile ortak kurulan tesis ile yıllık ortalama 1.2 milyon
ton cüruf atığını ekonomiye kazandırmayı planlayan Tosyalı, Osmaniye
OSB’de üretim tesisinin çatısına da
Avrupa’da tek seferde kurulan en
büyük güneş enerjisi santralini (GES)
kurdu. TOSÇELİK ERW Boru Profil’in
Osmaniye OSB’deki üretim tesisine
kurulan 200 bin metre karelik sistem
dünyanın en büyük ilk 5 çatı tipi
güneş enerjisi santrali arasında yer
alıyor.

HEDEFTE SENEGAL
VE ANGOLA VAR
Kuruluşu 1952 yılına dayanan
TOSYALI Holding’in Türkiye’nin global demir çelik üreticisi olarak; 3 farklı
kıtada, 25 tesisi ve 10 bine yakın
çalışanı var. Yıllık 6 milyon tonu aşan
demir çelik üretim rakamıyla Türkiye
ve dünyada önemli bir marka.

YURT DIŞI CİROSU
TÜRKİYE’YE YAKLAŞTI
Holding’in yurt dışındaki en
önemli projelerinin başında Cezayir’de yer alan Tosyalı Algérie var.
Toplam dört faz olarak planlanan ve
son faz yatırımının başladığı proje tamamlandığında toplam yatırım tutarı
6 milyar doları aşacak.

Fuat Tosyalı, küresel büyümeye,
en büyük fırsatları sunan Afrika Kıtası’ndan başlamış. Tosyalı, büyüme
planlarını TR Monitor’e şu sözlerle
anlatıyor: “Yol haritamızda 3 ana
başlık bulunuyor: Yatırım, Globalleşme ve Sürdürülebilirlik. TOSYALI
Holding’in İskenderun ile başlayan
yatırım hamlesi, Osmaniye, Karadağ
ve Cezayir’in ardından şimdi de Batı
Afrika’nın giriş kapısı olan Senegal ve
Angola ile devam ediyor. Yurt içinde
ve yurt dışında yatırımlarımıza ve
istihdam atağımıza nefes almadan
devam ediyoruz.”

“Cezayir’de şu an ulaştığımız ciro
2 milyar dolara ulaştı.” diyen Fuat
Tosyalı, tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte, 5 yıl içinde yıllık 8 milyon
tonun üzerinde üretim kapasitesine
ulaşacaklarını ve 5 milyar dolar ciro
hedeflediklerini söylüyor.
Holding’in yurt dışındaki bir diğer şirketi de Karadağ’da bulunan
Tosçelik Niksic Special Steel. 2012
yılında TOSYALI Holding bünyesine
katılan şirketin yenileme çalışmaları
tamamlanmış ve üretime geçilmiş.
Tosyalı, “Avrupa’daki bu yatırımın da
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“ÇALIŞMAK
çok
ÇALIŞMAK
ve
DİSİPLİN”
sağladığı güçle bugün yurt dışında
kurulu şirketlerimizin toplam cirosu
Türkiye cirosuna yaklaştı.” diyor.

pazar çeşitlendirmeleri bu tür korumacılık hamlelerine karşı büyük bir
denge unsuru oluyor.

AVRUPA’DA LİDER
OLABİLİRİZ
Avrupa Birliği’nin, Türk çeliğine
yönelik anti-damping soruşturmasını
da değerlendiren Fuat Tosyalı’ya
göre sektörün bugüne kadar yaptığı

Tosyalı, “Artık Türk çeliği, Bermuda’dan Nepal’e, Bruney’den
Bahamalar’a kadar dünyanın dört
bir yanına ihraç ediliyor.” diyor.
Türkiye’nin 37 milyon ton civarındaki üretimiyle dünyada 8’inci,

Avrupa’da ise 2’nci büyük üretici
olduğuna dikkat çeken Tosyalı,
Avrupa’daki en büyük rakip olan
Almanya ile aramızdaki farkın ise
sadece 5 milyon ton olduğunu
hatırlatıyor.

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Şerif Tosyalı babası

Fuat Tosyalı’nın ‘olmazsa olmazları’nı anlattı
demeçte, iş yaşamında iz bırakan
cesur babası TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’dan öğrendiği yöntemleri açıkladı: “Necip Fazıl Kısakürek’in dediği
gibi... ‘Devler gibi eserler bırakmak
için, karıncalar gibi çalışmak lazım.’
Çalışmak, çok çalışmak ve disiplin... Bunlar babam Fuat Tosyalı
için olmazsa olmazlar.

Tosyalı’ya göre yakın gelecekte
kıta Avrupası’nda lider konumuna
yükselebiliriz.” denildi.
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Şerif Tosyalı / Fuat Tosyalı’nın oğlu

Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye’nin önemli birçok şirketinde bugün ikinci kuşak yöneticiler
çalışıyor. Onlar bu kıymetli mirasa
babalarıyla birlikte sahip çıkıyorlar.
Genç yöneticiler bugün oturdukları
koltukların kıymetini biliyor. Hepsi
en büyük şanslarının babaları olduğunu söylüyor ve babalarından
öğrendikleri yöntemleri kullanıyorlar. Kılavuzları sağlam...

Ancak ben babamdan üç
önemli şey daha öğrendim. Bunlardan birincisi sevdiğin işi yapmak ve ona odaklanmak; ikincisi
krizlerde büyümek; üçüncüsü ise
eğitiminin yanına yaşam deneyimini ekleyebilmek. Sevdiğiniz
işi yaparsanız ve sadece ona
odaklanırsanız, bereketini ve
hayrını da görürsünüz.
Kriz dönemlerinde kafanızı
iki elinizin arasına almak yerine, kimsenin göremediğini
görmeye çalışmalısınız.

Bunu başarabildiğiniz
taktirde krizi bir fırsata çe50 yıllık bir geçmişe sahip Tosyalı virebilir hatta bir dünya markasına
Holding’de baba-oğul bir arada
dönüşebilirsiniz.
çalışıyor.
Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. Yönetim Dünya markası olmak ise farklı
Kurulu üyesi Şerif Tosyalı, Sabah
kültürlere, o coğrafyalarda yaşayan
insanlara da dokunmak anlamına
ve Dünya gazetelerine verdiği

gelir ki,
bunun için eğitim asla
tek başına yeterli olamaz; yanına
mutlaka yaşamın kendisinden deneyim eklemeniz gerekli.”.

TOSYALI’NIN ‘ÇELİK’ İRADESİ
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‘Tosyalı Cezayir Entegre Çelik Kompleksi’
Cezayir’in Oran kentinde bulunan tesislerde düzenlenen ve ulusal basından çok sayıda
gazetecinin davetli olduğu basın-tanıtım toplantısında Tosyalı Algérie Yönetim
Kurulu üyesi Alp Topçuoğlu, çelik devinin projeleri ve hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
BAŞARININ SIRRI
FUAT TOSYALI VİZYONU
Tosyalı Algérie’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan
yatırımlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tosyalı Algérie

Yönetim Kurulu üyesi Alp Topçuoğlu, “Bizlere sürekli başarımızın
sırrı soruluyor. Başarımızdaki
en büyük sır, yıllarını bu sektöre
veren Yönetim Kurulu Başkanımızın deneyimi ve vizyonudur.
Dünyanın dört bir yanında üretim

tesislerimiz bulunuyor. Bu tesislerimizde yüksek teknolojiyle katma
değerli üretim yapıyoruz.” dedi.
Cezayir Oran kentinde bulunan
tesislerde düzenlenen ve ulusal
basından çok sayıda gazetecinin davetli olduğu basın-tanıtım

Tosyalı Algérie Yönetim Kurulu üyesi Alp Topçuoğlu: Tosyalı Holding’in Cezayir’e
yatırım kararı sonrasında birçok Türk şirket Cezayir’de ya yatırım kararı aldı
ya da yatırımlarını hızlandırdı. Türkiye ile Cezayir arasında gerçekleştirilen
uçuşların haftada 7 seferden 55 sefere çıkması önemli bir göstergedir.
toplantısında Alp Topçuoğlu,
çelik devinin projeleri ve hedefleri
hakkında ayrıntılı bilgi verirken
basın mensuplarının yatırımlar ve
sektörün genel durumu hakkında
yönelttiği soruları da cevapladı.
CEZAYİR SANAYİLEŞTİKÇE
ZENGİNLEŞECEK
Tosyalı Algérie Tesislerinin,
Cezayir için önemine dikkat çeken Topçuoğlu, “Cezayir sanayileştikçe zenginleşecek, ürettikçe,
ürettiğini dünyaya pazarladıkça

toplumsal büyümeyi gerçekleştirecek. Bizler Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Tosyalı’nın vizyoner
bakışı ve girişimci kişiliği ile Tosyalı olarak Cezayir’in endüstriyelleşmesi için ilk günden bu yana
büyük bir mücadele içindeyiz.

da üst seviyelere çıkarabilmek için
kurduğumuz demir cevheri zenginleştirme tesisleriyle cevherden
çelik üretimine dayalı bir üretim
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

ORAN, AKDENİZ’DE
ÖNEMLİ BİR ÇELİK ÜSSÜ
Küreselleşen dünyada rekaHALİNE GELDİ
betçi olmak zorundasınız. Bizler
Başarılı olmak için tüm paburada da rekabetçi bir üretim ger- rametrelere sahip olduklarını
çekleştiriyoruz, bu gücümüzü daha ifade eden Topçuoğlu; “Bünyearttırmak olmazsa olmaz koşulumizdeki kalifiye iş gücü; akademuzdur. Rekabetçi yapımızı daha
misyenler ve nitelikli yöneticiler
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TOSYALI’NIN ‘ÇELİK’ İRADESİ

sergiledikleri performans ve oluşturdukları katma değer ile Oran
kentinin Cezayir’in en önemli
çelik üssü haline gelmesini sağladılar. Tesisler bölge ve ülke
ekonomisine önemli derecede
katkı sağlıyor.
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YÜKSEK İSTİHDAM GÜCÜ
Tesislerimizde halen 700’ü Cezayir dışından olmak üzere toplam
4700 personel çalışıyor. Dikkate
değer bir doğrudan ve dolaylı istihdam gücü yaratıyoruz.

Tosyalı Algérie Yönetim Kurulu
üyesi Alp Topçuoğlu:
“Özellikle Türk yatırımcıların
dikkatini Cezayir’e çekmeyi
başardık. TOSYALI Holding’in
Cezayir’deki yatırımının
sonrasında birçok Türk
şirketi Cezayir’de ya yatırım
kararı aldı ya da yatırımlarını
hızlandırdı.”

YATIRIMCININ CEZAYİR’E
OLAN İLGİSİ ARTTI
Bunların yanı sıra yatırımımızın
sergilediği performans sayesinde
özellikle Türk yatırımcıların dikkatini Cezayir’e çekmeyi başardık.
TOSYALI Holding’in Cezayir’deki
yatırımının sonrasında birçok Türk
şirket Cezayir’de ya yatırım kararı
aldı ya da yatırımlarını hızlandırdı.
Türkiye ile Cezayir arasında gerçekleştirilen uçuşların haftada 7
seferden 55 sefere çıkarılmış olması önemli bir göstergedir.” dedi.

TOSYALI ALGÉRIE’NİN
HEDEFLERİ
Cezayir’deki makine, otomobil
ve ev aletleri gibi endüstrilerin
gelişmesine kayıtsız kalınamayacağını söyleyen Topçuoğlu; “Bu
sanayi kollarının ihtiyacı olan yassı çelik, sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş veya galvanizli
ürünler için yeni yatırımlarımızı
hayata geçireceğiz. Bethioua’nın
çelik kompleksinin yeni gelişme
stratejisinde oynayabileceği rolün
de çok farkındayız.

Tosyalı Algérie Yönetim Kurulu
üyesi Alp Topçuoğlu:
“Cezayir’de gelişen sanayi
kollarının ihtiyacı olan
yassı çelik, sıcak haddelenmiş,
soğuk haddelenmiş
veya galvanizli ürünler
için yeni yatırımları
hayata geçireceğiz.”

YENİ YATIRIM 2021’DE
BAŞLIYOR
Bu ürünlerin üretimini Cezayir’de Oran kentinde yapmayı
planlıyoruz. Fabrikanın kuruluşuna yönelik projelendirmemiz
hazır.
Türkiye’nin en büyük yassı çelik
üreticisi olarak, tüm bilgi birikimimizi ve vizyonumuzu 2021 yılında
başlayıp ve 30 ayda tamamlanmasını planladığımız bu projemizde
ortaya koyacağız.” dedi.
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FUAT TOSYALI:
“Türkiye
en güvenilir
tedarikçi
konumunda”
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Geçtiğimiz yıl 10 milyon ton çelik üreten
ve Cezayir’deki yatırımıyla buna 2.2 milyon
tonluk yeni bir kapasite daha ekleyen
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOSYALI Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı döviz
kurunun yükselmesi, ABD’nin çelikteki vergi
yükü, demir fiyatlardaki yükseliş, yassı çelik
üretiminde gelinen nokta gibi pek çok konuya
değinirken, demir çelik sektörünün dünü,
bugünü ve geleceğine dair açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ettiği çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesi kararıyla,
çeliğe getirilen vergi yüküne değinen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı “Normal şartlarda Amerika’nın bu uygulamasında muhatap biz değiliz. Ticaret dengesi
tarafından baktığımızda biz alacaklıyız. Oradan
hurda getiriyoruz, atık ürün alıyoruz ve nitelikli
ürün satıyoruz. Getirdiğimiz atık ürün ise sattığımız kaliteli üründen daha fazla! Normalde bizim
bas bas bağırmamız; ‘senden 15-16 milyon ton
hurda alıyorum, karşılığında benden 15-16 milyon
ton ürün al!’ dememiz lazım. Fakat Amerika bizi
de ticari dengesinin bozuk olduğu ülkelerle aynı
teraziye koyuyor. Çok iyi anlatıp müzakere etmemiz lazım. Amerika’nın çelik ürünlerinde en ucuz
ve aynı zamanda en güvenli tedarikçisi Türkiye.
Olay biraz da siyasi. Eninde sonunda düzeleceğini düşünüyorum” diyerek, iki ülke arasındaki
ilişkilerin düzeleceğine dair umutlu konuştu.
“İTHALATA KARŞI KORUMA
ÖNLEMİ ALINMALI”
Fuat Tosyalı, ABD’nin Türk çeliğine vergi uygulamasının farklı bir boyutuna değinerek, “Demir
çelik ithalatı Amerika için gerçekten tehditse, Türkiye için çok daha büyük bir tehdit. Rus üreticiler

Amerika’ya kesinlikle mal satamıyor.
Yaptırımlar var. Avrupa Birliği de, Rus
ürünlerine 100 euroya varan vergi
marjları koydu. Rus ve Ukraynalı
üreticiler, Avrupa’ya da satamadıkları
ürünleri, aktarmak üzere korumasız
olan Türk pazarına göz dikti. Mesela
Ukrayna’ya bakıyorsunuz üretilen
çeliğin yüzde 20’si içeride kullanılıyor. Gerisi ihracat. Ukrayna’daki
bütün çelikçiler devlet destekli. Onun
fiyatıyla nasıl mücadele edeceksiniz?
Şimdi, Ukrayna bakıyor ki, Serbest
Ticaret Anlaşması yapalım. İmkansız
bir şey! Biz bununla uğraşırken şimdi
Rus üreticiler de gözünü bize dikti.
Yapılacak tek şey ithalata karşı koruma önlemi alınmasıdır. Ve bunlar
testi kırıldıktan sonra değil, hemen
yapılmalıdır.” dedi.

tesini
de
arttırıyor, dönüşüm yatırımını da yapıyor.
Yassı çelik üretimi
gelişmişlik göstergesidir. Türkiye’de yassı
çelik üretiminde bir tek
devletin Erdemir fabrikası vardı. Özel sektörde ilk
yassı demiri biz ürettik.
Şimdi farklı bir tablo var.
Geçen yıl Türkiye’nin ham
çelik üretimi 37.5 milyon ton ile
tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam üretimin yüzde 31’i slab yani
levha, yüzde 69’u ise kütük yani uzun
ürünlerden oluşuyor. Uzun ürünlerin
“TÜRK ÇELİK ÜRETİCİSİ
payı düşerken yassı ürünlerin payı
KORUMASIZ KALDI”
artıyor. Bu muazzam endüstriyi koruİnşaatçılar ve demir çelik üretimamız gerekiyor. Bu dönemde etracileri arasındaki demir fiyatları pofımızdaki siyasi ve ticari dalgalanmalemiğine de açıklık getiren Tosyalı,
lardan en az şekilde etkilenmemiz
“İran’dan Türkiye’ye dünya kadar in- lâzım.” dedi.
şaat demiri giriyor şu anda. Neden?
Gümrük vergisi sıfıra indirildi. Yani
“AVRUPA İLE GÜMRÜK
Türk çelik üreticisi bırakın teşviki, keBİRLİĞİ GÜNCELLENMESİ
sinlikle korumasız kaldı. Türkiye’nin
AĞIR GİDİYOR”
de mutlaka koruma önlemleri almaAvrupa ile yapılan Gümrük Birliği
sı lazım. Çelik ithalatı Amerika’nın
anlaşmasının sektörü nasıl etkilediulusal güvenliğini tehditse, daha
ğini de anlatan Tosyalı, “Avrupa bize
büyük tehdit Türkiye için geçerli.
istediği kadar mal satabiliyor. Biraz
Ama şurası da gerçek ki, siyaset
da biz satalım deyince hemen damzaman zaman piyasada oluşturulan ping soruşturması açıyorlar. Özetle
inşaat demiri fiyatlarına ilişkin spedurum bu. Tamam, gümrük yok
külasyonların etkisinde kalıyor. Eğer ama damping vergisi var. Üretimi
fiyatta spekülasyon varsa bunun
sınırladığı gibi ihracatımızı da kontrol
denetim araçları bellidir. Bunu itha- ediyor. İhtiyacı varsa aldırıyor ama
lat duvarını indirerek denetlemeye
kendi piyasasını etkilediğini hissettiği
kalkarsanız farklı bir yere gider. O
an hemen soruşturma başlatıyor.
zaman durmadan gümrük oranlarını Soruşturmada ceza yediğiniz zaman
indirip kaldırmak lâzım.” dedi.
da bu domino gibi başka gelişmeleri
de etkiliyor. Şu sırada Gümrük Birliği
“YASSI ÇELİK ÜRETİMİ
anlaşmasının güncellenmesi günGELİŞMİŞLİK
demde. Ama vakit geçiyor. Doğrusu,
GÖSTERGESİDİR”
süreç biraz ağır işliyor! Güncellemeyi
Türkiye’nin yassı çelikteki gelişi- Türkiye talep ediyor. AB’nin ise ‘aymine de değinen Fuat Tosyalı, “Her nen devam etsin’ gibi bir tavrı var.
şeye rağmen çelik üreticisi kapasite- Arzu ettikleri yere de getirdiler Türsini kullanıyor ve Türkiye’deki üretimi kiye’yi. Sağımıza solumuza bir sürü
destekliyor. 20 yılı aşkın süredir hiçbir dert getirdiler. Oralara bakmaktan
teşvik almadan, destek almadan hat- önümüze bakamıyoruz ki!” dedi.
ta daha düne dek TRT payına kadar,
şu an mesela enerjide kayıp kaçak
“İŞ DÜNYASI KUR
oranına kadar, üzerindeki her türlü
TAKİBİNİ BIRAKTI”
yüke rağmen çelik endüstrisi kapasiDolar kurundaki yükselişle ilgili iş

dünyasının
şoku atlattığını söyleyen Fuat
Tosyalı, “Kurdaki bu
hızlı yükselişi kimse istemez. Kendi içimizde
bunu yönetmek zorundayız. Sürekli ekranlara bakıp,
ağlayıp sızlanmanın manası yok!
Ticaretin aktif olarak içindeyiz. Büyük
bir bayi-müşteri ağımız var.
Kurdaki yükseliş bizi de etkiliyor
ama son günlerde görüyorum ki, iş
dünyasının bir bölümü artık sürekli
kur yükseldi mi, düştü mü diye bakmaktan vazgeçti. Çünkü satışlarda
çok ilginç bir artış var. Bugün mesela, rekor demeyeyim ama normalin
üzerinde satışlar yaptık. Ciddi miktarda bir satış. Ben buna şoku atlatma diyorum. Piyasa artık ‘tamam
arkadaş, bu işin seviyesi burası, biz
işimize bakalım’ diyor. Geçen ay
çok daha gergindi piyasa mesela!
Müşterinin borcu var, ödemesi var.
Dövizle! ‘Kur çok çıktı, düşebilir,
zarar etmeyeyim’ düşüncesiyle ertelemeye dönük talepler oluyordu. Bir
süre, ‘zaten işler kesat, kurlar fırladı’
deyip idare ediyorduk. Müşterilerimizi zorlamadık. Hatta rahatlasınlar
diye vadeleri açtık. Bizim piyasada
normalde 45 gün vadeli satardık.
60’a çıktık” diyerek, bu süreçte alınan önlemleri anlattı.
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Fuat Tosyalı

Tosyalı Holding

CAPITAL: GÖNLÜ ZENGİN 50 İŞ İNSANI

FUAT TOSYALI İYİLİK
PEŞİNDE
Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı
araştırmasının 8’incisini gerçekleştiren Capital
Dergisi’nin haberine göre, Fuat Tosyalı, 2020
yılında 20 milyon TL arttırarak, 220 milyon lira
bağış tutarıyla yine iyiliğin öncülerinden oldu.
Salgının açtığı yaralara karşı 2020’yi büyük bir toplumsal dayanışmayla geçiriyoruz. TOSYALI Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bağış ve yardımlarıyla ülkeye güç vermeyi sürdürüyor. Türkiye’nin
Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırmasının 8’incisini
gerçekleştiren Capital Dergisi’nin haberine göre, hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı 2019’da 200 milyon lira
olan bağış rakamını 2020’de 20 milyon TL artırarak,
220 milyon lira bağış tutarıyla yine iyiliğin öncüsü oldu.
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, “Farklı bölgelerde insanlarımızın sosyal, kültürel, sağlık ve manevi konularda eksiklerini tamamlayarak, yoksunlukları gidermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı özellikle eğitim, sosyal yaşam ve sağlıkta
odaklamaya devam edeceğiz.” dedi.
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Mehmet Alakay
TOSYALI Holding Bilgi İşlem Departmanı - Sistem Destek Şefi

TOSYALI Holding Haber Dergisi’nin
bu sayısında konuğumuz
TOSYALI Holding bünyesinde
Sistem Destek Şefi olarak görev yapan
Mehmet Alakay oldu.
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Mehmet Alakay:
TOSYALI ile
büyüyerek uluslararası
arenada en büyükler
arasında yerimizi
almanın heyecanını
duyduğumuz ve
bu büyük camianın
parçası olduğumuz
her an, gurur ve
mutluluk vesilesidir.

▪ Sizi ve ailenizi
tanıyabilir miyiz?

İşe başladığımda Bilgi İşlem
Bölümü henüz kurulmamıştı. Şirket
1973 yılında 4 çocuklu bir aile- yatırım hamleleri yaptıkça kurumnin en büyüğü olarak Hatay Yayla- sal ihtiyaçlar da paralel olarak artış
gösterdi ve planlamamız doğruldağı ilçesinde doğdum.
tusunda 2005 yılında Bilgi İşlem
Babamın işi dolayısıyla 3 yaşın- Biriminin kurulması elzem oldu.
da İskenderun’a yerleştik ilk, orta
İlk günden itibaren üstlendiğim
ve lise eğitimimi İskenderun’da
sorumlulukları
önce 2-3 çalışan
tamamladım.
derken giderek sayısı artan ve
bugünlerde 20 kişinin üzerindeki
1994 yılında Erciyes Ünivergüçlü kadromuzla paylaşarak,
sitesi Bilgisayar Bölümü’nden,
sayısız başarılara imza atıyoruz.
ilerleyen zaman içinde Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni de
Şu an şefliğini yürüttüğüm
bitirmem kısmet oldu.
Sistem Destek Ekibimle, Holding
geneline 365 gün kesintisiz sistem
Evli ve Cemre isminde bir kız
desteği vermek için canla başla
babasıyım.
çalışıyoruz. Umarım daha uzun
▪ Bilgi işlem ile tanışmanız ve yıllar da çalışmaya devam ederiz.
geçmiş tecrübeleriniz, bizimle
TOSYALI Holding öncesinde
paylaşır mısınız?
askerlik görevimi ifa edene dek
Ben TOSYALI Holding ile 2000
Ekinciler Ekmak A.Ş.de 2 yıllık bir
yılında Yönetim Asistanına bilgisaiş tecrübem olmuştu. Onun önyar sistemi kurarak tanıştım.
cesinde de 5 yıl kadar bilgisayar
O tarihten işe başladığım 2002 eğitmenliği ve yöneticiliği görevlerini üstlenmiştim.
yılına kadar dışardan destek vererek Tosyalı ailesi ve çalışan tüm
▪ TOSYALI Holding’in sizin
idari ve işletme kadrosuyla tanışiçin anlamı nedir, neyi ifade
mıştım.
ediyor?
İşe başladığımda zaten bir şekil20 yıl önce TOSYALI ailesiyle tade içinde olduğum bir çalışma ornıştığımda genç ve hedefleri büyük
tamına, tam zamanlı olarak katılmış olan bir ailenin her yıl bu hedeflere
ve resmiyet kazandırmış oldum.
nasıl adım adım yaklaştığına şahit

olmanın ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüm yatırımlarındaki bilgi işlem alt yapısında alın
terimin olmasının benim için büyük
anlamı olmuştur. TOSYALI’nın başarılarında katkımızın olduğu, Grubun kazandığı ödüller de çalışan
olarak ismimizin geçtiği, TOSYALI
ile büyüyerek uluslararası arenada en büyükler arasında yerimizi
almanın heyecanını duyduğumuz
ve bu büyük camianın parçası olduğumuz her an, gurur ve mutluluk
vesilesidir.

▪ TOSYALI Holding’de yeni
göreve başlayacak olanlara
ve başlayanlara tavsiyeleriniz
nelerdir?
TOSYALI bir okul gibidir; tecrübedir, öğretmektir ve öğrenmek
için size fırsatlarla dolu imkanlar
sunar. Grubumuzun hedeflerine
ulaşmasında sizin de kendinizden bir şeyler katmanızın vereceği
hazzın tadı ile bu camiada yerinizi
almalısınız.
Çalışan arkadaşlara ise değer
kattıkça değerli hissedeceklerini
söylemek isterim.
TOSYALI’da çalışmak bir ayrıcalık ve aile sıcaklığı demektir.
Güçlü hissetmek için
TOSYALI’yı seçin diyorum.
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TOSYALI
T OSYAL I
HOLDİNG

3 KITADA YAZILIM,
DONANIM VE SİBER
GÜVENLİK DESTEĞİ
Tosyalı Bilgi Sistemleri Birimi,
TOSYALI Holding’in grup şirketlerine 3 kıtada yazılım, donanım ve
siber güvenlik desteği sağlamak;
iş hayatını kolaylaştıran yenilikçi
ve özgün sektörel çözümler üretmek üzere yapılandırılmıştır.
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Türkiye’de Türkçe ve İngilizce;
Cezayir’de Türkçe, Fransızca ve
İngilizce; Karadağ’da ise Türkçe,
Sırpça ve İngilizce dillerinde,
tesislerin bilgi sistemleri ihtiyacını
karşılamak için ürün yerleştirme
ve geliştirme projelerini başarı

ile tamamlayan Tosyalı Bilgi
Sistemleri, tesislerdeki donanım,
network ve sunucu hizmetlerini
kendi bünyesinde yönetmektedir.
DENEYİMLİ DESTEK
ŞEFLİKLERİ
Tosyalı Bilgi Sistemleri
Müdürlüğü;
• Uygulama Destek Şefliği
• Sistem Destek Şefliği
olmak üzere iki şeflik ile yönetilmektedir.
Uygulama Destek Şefliği:
Yardım masası ile gelen SAP,
HR, MII, EBA, SF, el terminali
uygulamaları, entegrasyon gibi

Tosyalı Holding Bilgi Sistemleri Müdürü

Yusuf İzzettin Çiftler

BILGI SISTEMLERI
uygulama problemleri çağrılarına ve yeni uygulama geliştirme
taleplerine cevap vermektedir.
Yeni geliştirme talepleri ilgili
birimlerin katılımıyla yapılan analiz
çalışması neticesinde karar verilerek projelendirilmektedir.
Sistem Destek Şefliği: Son kullanıcı isteklerine ve ihtiyaçlarına
teknik çözümler sunan, kullanılan
hizmet ve uygulamaların kurulumundan çalıştırılmasına, tüm
donanım envanterinin takibi ve
arızalarının giderilmesine kadar
uygulamadan ve süreç yönetiminden sorumludur.

UYGULAMA GELİŞTİRME
YETKİNLİĞİ
Tosyalı Bilgi Sistemleri, Holding genelinde kullanılan mail,
SAP, HR, MII, EBA, WEB uygulamaları, Office programları vb.
için dış destek almadan hizmet
verebilecek yetkinliğe sahiptir.

kayıt altına alındığı Know-How
Bilgi Havuzu oluşturulmuştur.
Oluşan bilgi birikimimiz, global
sektör takibimiz, özgün ve öncü
yazılımlar geliştirmemiz vb. sayesinde her geçen gün teknik gücümüz
daha da artmaktadır.

Her yeni yatırım aşamasında
önemli bir görev üstlenen Bilgi
Sistemleri network ve bilgisayar alt yapılarının oluşturulması,
kavramsal tasarımların yapılması,
ürün yerleştirme, canlıya alma ve
sürekli gelişim adımlarını tamaKNOW-HOW BİLGİ HAVUZU men kendi bilgi birikimimizle
projelendirerek başından sonuna
Günlük işler yardım masası
uygulaması üzerinden kullanıcılar- dek her aşamasını yönetme kabidan gelen çağrıların ve çözümlerin liyetine sahibiz.
Cihazların bakımları, kurulum
montajları ve devreye alınma
hizmetleri; uyarlama, ürün yerleştirme ve uygulama geliştirme
ihtiyaçları çoğunlukla dış destek
almadan gerçekleştirilmektedir.

BİLGİ SİSTEMLERİ YATIRIMI
TOSYALI soba borusu ürettiği
ilk günden bu güne kadar bilginin
değerini bilmiş ve bu yönde bilgi
sistemleri yatırımları yapmıştır.
Tosyalı Demir Çelik ile 1994
yılında Sarıseki Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretime başlayan
TOSYALI 3 yıl gibi kısa bir sürede
bilgi sistemleri yatırımı yaparak
1997 yılında SEFA uygulamasını
yaptırmıştır.
Tosçelik Profil’in boru üretimine başlaması ile artan bilgi sistemleri ihtiyacını gören
yönetim, 2005 yılında Logo Unity
uygulamasını almış ve kullanıma
başlamıştır.
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Sistem Bölümünde, sanallaştırma teknolojilerini de başarıyla
kullanan Tosyalı Bilgi Sistemleri;
yazılım geliştirme ve sistem yönetimi yapılanmasındaki başarısını ISO 27001- Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesi alarak
kanıtlamıştır.
Azami özen gösterdiğimiz ve
önemli yatırımlar yaptığımız bilgi
güvenliği konusunda da her yıl
düzenli olarak sızma testi yaptırılmakta ve bulgular giderilerek
açıklar kapatılmaktadır.

YAZILIMDA ÖNCÜ
KULLANIM
Bundan sadece iki yıl sonra
TOSYALI’ya özel olarak geliştirilen
Logo Unity ile entegre olarak çalışan ANSA uygulaması devreye
alınmıştır.
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Süreç içerisinde, küçük ve
orta ölçekli şirketler için uygun
olan LOGO Unity uygulamasının
Tosyalı Demir Çelik, Tosçelik
Profil, Tosçelik Granül gibi büyük
hacimli şirketleri bulunan TOSYALI Holding’e yetmediğini gören
yönetim; 2011 yılında dünya çapında kurumsal şirketlerin tercihi
olan SAP uygulamasına geçiş
kararı almış ve 2012 yılında SAP
canlı geçişi yapılmıştır.

2013 yılında Tosyalı Iron Steel
Industry Algérie şirketimizin SAP
ürün yerleştirmesi gerçekleştirilmiş ve üretim hatları ile eş
zamanlı olarak devreye alınmıştır.
2014 Yılında Filmaşin Haddehane Tesisinin üretime başlaması
ile eş zamanlı olarak SAP ürün yerleştirmesi Seviye 2 entegrasyonları
ile yapılarak Tosyalı Bilgi Sistemleri
tarafından devreye alınmıştır.
Bilgi Sistemlerinin bizzat yaptığı ilk büyük proje olan Filmaşin
Haddehanesi SAP ürün yerleştirme projesinden sonra Tosyalı
Bilgi Sistemleri; Tosçelik Niksic
ve diğer bir şirketimizin SAP ürün
yerleştirmesini ve Grup şirketlerimizin irili ufaklı birçok projesini
kendi bilgi ve donanım kaynakları
ile projelendirmiş, geliştirmiş ve
uygulamaya sokmuştur.
TOSYALI Holding’in başarısı ile paralel, özgün ve başarılı
projeler geliştiren Tosyalı Bilgi
Sistemleri; Azganlık Mevkii, 2.
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tosyalı İskenderun Limanı
için geliştirdiği, kurumsal kaynak
planlama yazılımı ile tam entegre
ve sektöründe tek ‘Liman İşletme
Yazılımı’nı, yine sektörde lider
olan ve iş ortaklarına çevrimiçi
hizmet sunan Tosyalı Online
uygulamasını kendi imkanları ile
başarı ile devreye almış ve sürekli
geliştirmeye devam etmektedir.

ULUSLARARASI
ÖDÜLLER
İçinde bulunduğumuz yıl, reklam ve pazarlamada en yaratıcı
işlerin rekabet ettiği, 50’yi aşkın
ülkeden gelen 15 binin üzerinde
projenin yarıştığı
MUSE CREATIVE AWARDS’ta;
• TOSYALI Holding Web
Sitesi “Kurumsal Kategori”de,
• Tosçelik Profil Web Sitesi
“Üretim Kategorisi”nde
GOLD WINNER 2020 ödülüne
layık görüldüler.
Ayrıca TOSYALI Holding Web
Sitemiz Ulusal yarışma olan
ALTIN ÖRÜMCEK ÖDÜLLERI
yarışmasında “Kurumsal” ve
“Mobil Uyumlu Tasarım” dallarında henüz açıklanmayan sonuçlar
öncesinde finale kalmıştır.
TOSYALI Holding Grup şirketleri web sitesi projesi TOSYALI
Holding web tasarım ve web içerik kurullarının katılımı, yönetimi,
Gricreative firmasının tasarım ve
geliştirmesi ile gerçekleştirilmiştir.
Tosyalı Bilgi Sistemleri olarak
bu konuda da emeği geçen tüm
çalışanlarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
ÜST DÜZEY BİLGİ
GÜVENLİĞİ
Uluslararası standartlara sahip
İskenderun Veri Merkezi, Merkezi

Türkiye’de ve dünyada DDOS
ataklarından birçok firma ve kuruluş etkilenirken bu yönde aldığı
önlemler sayesinde TOSYALI
Holding, dijital bilgi sistemleri
de ataklara maruz kalmış fakat
etkilenmemiştir.

İŞ ORTAKLARIYLA
TEKNOLOJİ
PAYLAŞIMI
TOSYALI Holding bünyesinde
bulunan
Bilgi Sistemleri, teknoloji
TOSYALI Holding’in büyüyen
alanındaki
yetkin gücünü planlı ve
yatırımlarla ülke istihdamına katkı
programlı
olarak
iş ortakları ile de
sağlayan anlayışına, hızlı karar
paylaşmakta
ve
ihtiyaçlar
analiz
alma ve geliştirme yapısına desedilerek
sürdürülebilir
çözümler
tek olan Tosyalı Bilgi Sistemleri,
kurumsal stratejilere uygun olarak geliştirmektedir.
gelişen ve değişen ihtiyaçlara
Periyodik olarak düzenlenen
göre çözüm üretebilme kabiliyetiiş ortakları buluşmalarında, gelişne sahiptir.
tirdiğimiz teknoloji ve hizmetleri
Son yıllarda, iş hayatının mobil iş ortaklarımıza aktaran ekibimiz,
paylaşımcı ve destekçi yapısıyla
ortama taşınmasıyla birlikte çalıiş ortaklarımıza çözümler geliştirşanlarına ve iş ortaklarına mobil
mekte, onların ticari faaliyetlerini
uygulamalar üreten Tosyalı Bilgi
Sistemleri, başarılarına kararlılıkla ve koordinasyonlarını kolaylaştıran adımlar atmaktadır.
devam etmeyi ilke edinmiştir.

ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ
Paylaşımcı çalışma anlayışımız
gereği birimimiz; ‘geleceğimiz’ olarak gördüğü, eğitimleri devam eden
mühendislik öğrencileri için Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle üniversite
kampüsünde panellere katılarak
tecrübe ve çözümlerini aktarmakta
ve bu yolla ülkemizin teknolojik alanda da başarısına katkı sağlamayı bir
sorumluluk olarak görmektedir.
Tosyalı Bilgi Sistemleri, Holding
Yönetiminin güçlü desteği ile S/4
Hana dönüşümü yaparak dijital
dönüşümü tamamlayacak ve
4. Sanayi Devrimi ile birlikte TOSYALI tesislerinin üretim süreçlerinde
son teknolojileri kullanarak, sistem
ve süreçleri akıllandıracaktır.
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OSMANİYE

İSKENDERUN

ERW ÇELİK BORU FABRİKASI

ERW ÇELİK BORU FABRİKASI

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

Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi

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

Toprakkale - OSMANİYE

Sarıseki - Hatay

@tosyali_holding

T: +90 328 826 8080

T: +90 326 656 2890

F: +90 328 826 8009

F: +90 326 656 2100
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Tosyalı Holding Pers.

Armağan
Karadaş

Tosçelik Spiral Pers.

İbrahim Baysal Kız Hiranur

Tosyalı Filmaşin Pers.
Tosyalı Demir Çelik Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
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Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.

Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.

27.06.2020
16.04.2020

Mehmet Faruk
Kız Aysima Akın
Akın

20.02.2020

Gürsel
Dağlıoğlu

Kız Asel

27.04.2020

Mehmet
Erdem

Kız Zeynep

Osman
Başpunar

Kız Perihan İkra

Ali Telli

Kız Şüheda

Selçuk
Başaran

Kız Zeynep

Ali Bayındır

Kız Ayşenur

Hüseyin Avcı
Mustafa
Hançer

Tosyalı Demir Çelik Pers. Yasin Yazgan
Tosyalı Demir Çelik Pers.

Kız İlay

Kız Elif

Ayhan
Aydınalp

Kız Yaren

Bilal Delioğlu

Kız Eslem Asel

Bahar Yörük
Özaslan

Erkek Tuna

16.04.2020

Tosyalı Holding Pers.

Abdulkadir
Aysan

Erkek Yusuf

29.04.2020

Tosçelik Spiral Pers.

Ferhat
Erkek Yusuf Asaf
Türkmenoğlu

20.04.2020

Tosçelik Spiral Pers.

Nuri Can
Özer

Erkek Miraç

25.05.2020

Tosyalı Filmaşin Pers.

Hacı Ferhat
İlter

Erkek Uraz Kaan

22.04.2020

Tosyalı Filmaşin Pers.

Cumali
Kuyru

Erkek Eslem

15.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Emrah
Oğuzhan

Erkek Aybars

Tosçelik Profil Pers.

Murat Bilici

Erkek Nevzat

Tosçelik Profil Pers.

Fatih
Karabayır

Erkek Yasin

Tosçelik Profil Pers.

Ahmet
Sönmez

Erkek Rüzgar

Tosçelik Profil Pers.

Tacdin Toğar Erkek

Tosçelik Profil Pers.

Serdar
Özçiftçi

Tosçelik Profil Pers.

Aşır
Bülent Özkal Erkek
04.06.2020
Abdulsamed

06.04.2020
07.05.2020
29.04.2020
01.05.2020
15.05.2020

18.02.2020
10.04.2020
19.06.2020
05.04.2020

Öykü
Gülşen

05.06.2020

Mehmet Kılınç Kız Hiranur

16.06.2020

Mustafa Yaşar Kız

Veysel
Çoban

Kız Elif Naz

Abdullah Dağ

Kız Esra Dağ

İsa Gök

Tosyalı Holding Pers.

Kız İkbal Senem 09.06.2020
Kız Elifnur

Kız Gözde Nur

Halil Sağlamer Kız Aslıhan
Ahmet Alaçam Kız Elif
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Muhammed
Ali

Ökkeş Zeytun Erkek Muaz Alp

08.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Adil Çiftçi

Erkek Hasan Eymen 29.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Murat
Bölükbaşı

Erkek Halil Aslan

20.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Bedir Yasin
Özdal

Erkek Canberk

08.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Gökhan
Yüksel

Erkek Göktuğ

13.05.2020

Tosçelik Profil Pers.

Yener İpkıran

Kız Nil

26.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Hüseyin Sert Erkek Bestami

28.05.2020

Tosçelik Profil Pers.

Yusuf Evcil

Kız Gülay Naz

17.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Osman Işık

Erkek Ali Rıza

17.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Mesut
Kahraman

Kız Asel

13.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Adem Kılıç

Erkek Yasin Hikmet 08.04.2020

Tosçelik Granül Pers.

Mahmut Mete
Yetim

Kız Defne

11.05.2020

Tosçelik Profil Pers.

İbrahim Ayten Erkek Ahmet Okan 30.04.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ramazan
Aydıner

Kız Nursel İkra

14.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Umut
Karakaya

20.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ferhat
Ökkeş Mantar

Kız İpeknur

12.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Ergün Erdem Erkek Osman

22.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ali Rıza Mallı

Kız Mislina Tanay 13.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Mustafa Tat

Erkek Umut

16.04.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ayhan Işık

Kız Hülya İkra

27.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Uğur
Karbeyaz

Erkek Ayaz Nuri

19.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Bahri Aslan

Kız Asel Sultan

23.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Tarkan
Özdemir

Erkek Tarkan

22.04.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Mustafa
Çalışkan

Kız Hira

25.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

Muharrem
Erim

Erkek

22.04.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ümit Toy

Kız Defne

18.05.2020

Tosçelik Ganül Pers.

Mehmet
Metin

Erkek Boran

29.06.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Uğur Dan

Kız Asya Eslem

30.05.202

Tosyalı Toyo Pers.

Erdal
Keskinbıçkı

Erkek Uğur

06.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Adem Abik

Kız Meltem Rana 25.06.2020

Tosyalı Toyo Pers.

İsmail Murat
Erdem

Erkek Yusuf Kerem 07.03.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Ziya Akı

Erkek İsmail Ege

Tosyalı Toyo Pers.

Adnan Yarar Erkek Mustafa Mirza 05.05.2020

Erkek Muhittin Yağız 05.06.2020

Erkek Aybars

Tosyalı Demir Çelik Pers.

Mahmut
Bütün

Muhammed
Erkek
Salih

01.04.2020

Tosyalı Demir Çelik Pers.

İdris Demir

Muhammed
Erkek
Hayrettin

28.04.2020

Tosyalı Demir Çelik Pers.

Muhammed
Yakup Culha Erkek
Mustafa

18.05.2020

Tosyalı Demir Çelik Pers.

İlker Hasan
Alpay

19.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Mehmet Kart Erkek Selim

Erkek Ali Fatih

22.06.2020
28.05.2020

06.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Mehmet Çevik Kız Hira Nur

08.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Gökhan
Yalım

Tosçelik Profil Pers.

Mustafa
Yılmaz

03.05.2020

Tosyalı Toyo Pers.

Cemal Öz

Kız Nejla Sultan

Erkek Miraç

05.06.2020

Erkek Kutay

08.05.2020

Tosçelik Profil Pers.

12.05.2020

Tosçelik Profil Pers.

30.03.2020

27.05.2020

05.04.2020

Mehmet
Özcan

08.06.2020

Erkek Yiğit Sami

02.04.2020

Ali Yaznur

15.06.2020

Devlet Sefa
Ocak

20.04.2020

Tosçelik Profil Pers.

14.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Ömer
Mustafa

Erkek Göktuğ
Rüzgar Efe

20.05.2020

20.06.2020
25.06.2020
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Başsağlığı
Tosyalı Holding Pers.

Lütfi Bolat'ın
Babası İsmail Bolat

23.04.2020

Spiral Boru Pers.

Atnan Aydoğdu'nun
Ağabeyi Kürşat Aydoğdu

26.06.2020

Yassı Yapısal Pers.

Yunus Özdemir’in
Annesi Fatma Özdemir

05.04.2020

Tosçelik Profil Pers.
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Tosçelik Profil Pers.

Mutluluklar

Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.

Tosyalı Dış Ticaret Pers.

Büşra Yüksel - Can Aydemir

30.05.2020

Spiral Boru Pers.

Mehmet - Mehtap Ayşe Algan

29.05.2020

Yassı Yapısal Pers.

Yusuf Dağ - Seher Duran

21.04.2020

Yassı Yapısal Pers.

Ahmet Barsan - Yasemin Ilıkkan

10.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Tosçelik Profil Pers.

Furkan Ali Uçaral - Gamze
Karacık

21.06.2020

Tosçelik Profil Pers.

Tosyalı Toyo Pers.

Gökalp - Kübra Yücel

13.05.2020

Tosçelik Profil Pers.
Tosçelik Profil Pers.

Tosyalı Çelik Pers.
Tosyalı Toyo Pers.
Tosyalı Toyo Pers.
Tosyalı Toyo Pers.

Murat Yılmaz’ın
Babası Ali Yılmaz
Sinan İlbey‘in
Annesi Hatice İlbey
İsmail Ağca‘nın
Babası Ahmet Ağca
Bestami Tosun‘un
Annesi Semiha Tosun
Cebrail Erdoğan’ın
Babası Halit Erdoğan
Recep Kılıçaslan’ın
Oğlu İsmail Duha Kılıçaslan
Murat Bölükbaşı’nın
Babası Halil Bölükbaş
Kadir Güllü’nün
Babası Mustafa Güllü
İdris Gözüküçük’ün
Babası Hasan Hüseyin
Gözüküçük
Çetin Öztürk’ün
Annesi Naciye Öztürk
Murat Yılmaz‘ın
Babası Ali Yılmaz
Faruk Cura’nın
Babası Mehmet Cura
Burak Ekiz’in
Annesi Taliha Ekiz
Erkan Dağlı’nın
Annesi Emine Dağlı

16.06.2020
18.05.2020
01.06.2020
12.06.2020
01.04.2020
05.04.2020
04.05.2020
07.04.2020
08.06.2020
13.05.2020
16.06.2020
27.05.2020
25.06.2020
30.04.2020
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English
Français

TOSYALI Holding has performed a first in Algeria
TOSYALI Holding a réalisé une première en Algérie
Chairman of TOSYALI Holding Fuat Tosyalı visited facilities in Algeria
Le Président du Conseil d’Administration du TOSYALI Holding Fuat Tosyalı a visité
les installations se trouvant en Algérie
Growth stability of TOSYALI Holding
La stabilité de croissance saine de TOSYALI Holding
Production for life approach during in difficult times:
Green Production Record by TOSYALI
Avec l’approche “Produire pour vivre”: Le Record de Production Verte de TOSYALI,
dans un processus difficile
TOSYALI websites are awarded in corporation and manufacturing categories
Les sites web de TOSYALI ont reçu des pri̇ x dans les catégories
d’institutionnalisme et de production
Tosyalı Harsco contribute to the environment and economy
Tosyalı Harsco fait gagner a l’environnement et l’économie
Fuat Tosyalı: “Don’t turn off the engine in rough sea”
Fuat Tosyalı: “Le moteur d’un navire ne peut être eteint en pleine mer agitée”
Overseas turnover of TOSYALI Holding has been approached to turnover in Turkey
Le chiffre d’affaires de TOSYALI Holding à l’étranger s’est rapproché de celui de la Turquie
Tosyalı Algeria integrated steel complex: The steel will of TOSYALI
Complexe d’acier intégré Tosyalı Algérie: La volonté de TOSYALI concernant l’acier
TOSYALI Holding Information Systems

Systèmes d’Information du TOSYALI Holding
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6-7-8-9
En TOSYALI HOLDING
HAS PERFORMED A
FIRST IN ALGERIA
TOSYALI ALGÉRIE CHANGED
ALGERIA’S FOREIGN TRADE SCENE.
Increasing Algéria’s iron and steel
export to 100 million Dollars with
TOSYALI Algérie Company, TOSYALI
Holding has substituted iron and
steel import and realized export for
the first time in the history of the
country.
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TOSYALI Holding’s mega investment in
Algeria, TOSYALI Algérie has exported
18 thousand tons of rebar to Canada.
While it is learnt that the exports
operation carried out from Mostaganem
Port was the third export round this year,
it was stated that TOSYALI Algérie will
export 10 thousand tons of concrete
reinforcement to the USA through the
end of May from the same port.
Exporting 3 thousand 50 tons of
concrete reinforcement to England and

10-11-12-13
3 thousand tons of iron pipes to Angola,
TOSYALI Algérie has reached 3 million
tons production in 2019 in total.
Chairman of TOSYALI Holding Fuat
Tosyalı stated that green manufacturing
perception is combined with fast and
clean shipping principle and thanked
everyone who contributed in the success
by saying “The efforts and labour of our
10 thousand employees from
3 continents and 12 different nations
have led us to our success”.

TOSYALI HOLDING
A RÉALISÉ UNE
PREMIÈRE EN
ALGÉRIE
Fr

TOSYALI ALGÉRIE A CHANGÉ
LA BALANCE DU COMMERCE
EXTÉRIEUR DE L’ALGÉRIE.
Pour la première fois dans l’histoire
du pays, TOSYALI Holding a
augmenté ses exportations de fer
et d’acier en Algérie à 100 millions
de dollars avec sa société TOSYALI

Algérie et a réalisé des exportations
importants de fer et d’acier en les
substituant avec ses importations.
TOSYALI Algérie, qui est le plus grand
investissement de TOSYALI Holding
en Algérie, a exporté 18 000 tonnes de
barres d’armature vers le Canada.
Alors que l’opération d’exportation
réalisée depuis le port de Mostaganem
est la troisième exportation réalisée cette
année, il a été affirmé que Tosyalı Algérie
exportera 10 mille tonnes d’armatures en
béton armé du même port vers les ÉtatsUnis vers la fin du mois de mai.
Tosyalı Algérie, qui a réalisé une
exportation de 3 mille 50 tonnes de béton
armé vers l’Angleterre et 3 mille tonnes
de tuyaux en fer vers l’Angola, a atteint
une production totale de 3 millions de
tonnes en 2019. Le Président du Conseil
d’Administration du TOSYALI Holding Fuat
Tosyalı, tout en affirmant que le principe
de production verte a été combinée
celui d’une livraison rapide et propre, a
remercié tous ceux qui ont contribué au
succès. Puis, il a rajouté: “Notre succès
repose sur l’effort et le travail de 10 000
employés provenant de 3 continents
différents et de 12 nations différents.”

CHAIRMAN OF
TOSYALI HOLDING
FUAT TOSYALI
VISITED FACILITIES
IN ALGERIA
En

TOSYALI HOLDING CREATES
ADDED VALUE
Turkey’s largest investment abroad,
TOSYALI Algeria Integrated İron and

Suspending his visits for a while because
of the Corona Virus pandemic, Chairman
Fuat Tosyalı visited the facilities in
Algeria, met the employees there, and
made inspections at the facilities in the
past few days.
DIGITAL MONITORING DURING
THE PANDEMIC
Monitoring the business online during
the pandemic, Tosyalı chatted with the
personnel and fulfilled his longing after a
short absence. Getting detailed information
about the status of the facilities, conducted
business and planned investments during
his visit, Fuat Tosyalı continued chatting
with the employees at TOSYALI Algérie
Social Facilities after dinner.

CHAIRMAN OF TOSYALI HOLDING
FUAT TOSYALI THANKED COWORKERS WHO MANAGED
THE PANDEMIC PROCESS
SUCCESSFULLY AND REALIZED
100 MILLION DOLLARS EXPORT AT
TOSYALI ALGÉRIE FACILITIES IN
ALGERIA.

FOCUSING ON FUTURE WITH
DETERMINATION
Saying that they have reached an annual
turnover of 1.8 billion Dollars, Fuat Tosyalı
steel Facilities continues to add value
said; “We have continued production with
to the country’s economy and create a
all our strength during the fight against
difference.
Corona Virus. We knew that we would
succeed together. Now it is the time for
Increasing Algeria’s iron and steel export
focusing on the future with a stronger
to 100 million Dollars with TOSYALI
determination than before. We continue
Algérie, TOSYALI Holding has substituted creating employment and production
iron and steel import and realized export mobilization with our international
for the first time in the history of this
investments for the future of our country.
country.
I sincerely thank each one of you.”
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GROWTH
STABILITY OF TOSYALI
HOLDING
En

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU TOSYALI HOLDING
FUAT TOSYALI A VISITÉ
LES INSTALLATIONS
SE TROUVANT
EN ALGÉRIE
Fr
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU TOSYALI
HOLDING FUAT TOSYALI A REMERCIÉ
SES COLLÈGUES DE LEUR SUCCÈS
ET DE LEUR TRAVAIL PENDANT
DELA PERIODE DE LA PANDEMIE
DANS L’USINE DE TOSYALI ALGÉRIE
ET POUR AVOIR RÉALISÉ UNE
EXPORTATION DE 100 MILLIONS DE
DOLLARS.
TOSYALI HOLDING CRÉE DE LA
VALEUR AJOUTÉE
Les Installations intégrées de fer et d’acier
de TOSYALI Algérie, qui est le plus grand
investissement truc fait à l’étranger,
continue de créer de la valeur ajoutée à
économie algérienne. Pour la première fois
dans l’histoire du pays, TOSYALI Holding a
augmenté ses exportations de fer et d’acier
en Algérie à 100 millions de dollars avec
sa société TOSYALI Algérie et a réalisé des

exportations importants de fer et d’acier en
les substituant avec ses importations.
Le Président du Conseil d’Administration
Fuat Tosyalı, qui a dû interrompre ses
visites pendant un certain temps en raison
de la pandémie, a rencontré le personnel
travaillant dans les installations en Algérie
lors de sa récente visite et a effectué des
testes dans les installations.
SURVEILLANCE NUMÉRIQUE LORS
DE LA PANDÉMIE
Après une courte séparation, Tosyalı, qui a
suivi les travaux de pres par une plateforme
numérique pendant la période de l’épidémie,
a discuté avec le personnel. Lors de sa
visite, Fuat Tosyalı a reçu les informations
détaillées sur l’état des installations, les
travaux réalisés et les investissements
prévus; puis, après le dîner, il a poursuivi les
discutions avec les employés aux Centre de
Loisirs de TOSYALI Algérie .
SE CONCENTRER SUR L’AVENIR
AVEC DÉTERMINATION
Affirmant qu’ils ont atteint un chiffre
d’affaires annuel de 1,8 milliard de dollars,
Fuat Tosyalı a indiqué: “Nous avons
continué à produire de toutes nos forces
lors du combat contre le coronavirus. Nous
savions que nous allions réussir ensemble.
Le moment est venu de se concentrer sur
l’avenir avec une détermination plus forte
qu’auparavant. Nous continuons à faire des
investissements internationaux, à créer de
l’empois et à mobiliser la production pour
l’avenir de notre pays. Je vous remercie un
par un de tout mon cœur.” a-t-il dit.

SAYING “WE ARE HERE” WITH
5 DIFFERENT COMPANIES IN
FORTUNE 500 LIST THIS YEAR,
TOSYALI HOLDING’S DOMINANCE
IN EXPORT AND PROFITABILITY
LISTS IS DRAWING ATTENTION.

Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. has
increased its total sales by 32,1 percent
as well as climbing up to 40th rank in 2019
while it was ranked 43rd in the previous
year. Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. that TOSYALI
Holding has established in Osmaniye
with Japanese Toyo Group and started its
production in 2018 maintained its success
and ranked 133rd. Another TOSYALI Holding
company ranked 196th in the list, Tosyalı
Filmaşin ve İnşaat Demiri A.Ş. continues its
progress by taking firm steps. Tosyalı Demir
Çelik Sanayi A.Ş. which is ranked 251st and
Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş.
which is ranked 339th in the list were among
the companies which have increased their
sales the most in the Fortune 500 research.
TOSYALI Holding companies’ dominance
in export and profitability lists is drawing
attention.

LA STABILITÉ DE
CROISSANCE SAINE DE
TOSYALI HOLDING
Fr

TOSYALI Holding showed its strength
with 5 different companies on the Fortune
500 list which contains Turkey’s leader
companies. Increasing its export as well
as domestic sales, TOSYALI Holding
maintained its consistent growth in 2019
in the light of announced numbers. In the
statement from TOSYALI Holding, it was
said; “The labour of all employees in our
group has led to this success and pride.”
EXPORT AND PROFITABILITY
CONTINUE
Fortune 500 Turkey 2020 which enlists
the companies with the highest net sales
income in Turkey is announced. One of
the flagship companies of the Holding,

LA POSITION DOMINANTE DE
TOSYALI HOLDING DANS LES LISTES
D’EXPORTATION ET DE RENTABILITÉ
ATTIRE L’ATTENTION. TOSYALI
HOLDING APPARAIT AVEC SES
5 ENTREPRISES DIFFÉRENTES DANS
LA LISTE FORTUNE 500 DE CETTE
ANNÉE.
Tosyalı Holding a montré sa force en
figurant avec ses 5 différentes sociétés
sur la liste Fortune 500 où apparaisse
les sociétés leaders de la Turquie. En
augmentant ses exportations ainsi que ses
ventes domestiques, TOSYALI Holding a
poursuivi sa croissance stable en 2019
au vu des chiffres annoncés. Dans la
déclaration

faite par TOSYALI Holding, il a été affirmé:
“Dans ce succès et cette fierté, il y a le
travail réalisé par tous les employés de
notre groupe.”
L’EXPORTATION ET LA
DÉTERMINATION CONTINUENT
La liste Fortune 500 Turquie 2020, qui
regroupe les chiffres d’affaires des
ventes net des entreprises en Turquie,
a été publié. Le TOSÇELİK Profil ve Sac
Endüstrisi A.Ş., qui est l’une des sociétés
importantes du Holding, a augmenté ses
ventes totales de 32,1%. Elle est passé
du rang 43 a laquelle elle se trouvait en
2019 au rang 40. Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.,
qui a été créée par TOSYALI Holding et le
groupe japonais Toyo à Osmaniye et qui a
lancé la production en 2018, a poursuivis
son succès et s’est classé a la 133ieme
place.
TOSYALI Filmaşin ve İnşaat Demiri A.Ş.,
qui est une autre société du TOSYALI
Holding, s’est classée au 196ieme rang de
la liste et continue de progresser par des
pas fermes vers l’avant. Tosyalı Demir Çelik
Sanayi A.Ş. se place au 251ieme rang et
TOSÇELİK Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş.
se place au 339ieme rang de la liste. Dans
la recherche réalisée par Fortune 500,
ces sociétés font partie des entreprises
qui ont le plus augmenté leurs ventes.
La domination des sociétés du Tosyalı
Holding dans les listes d’exportation et de
rentabilité est remarquable.
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Production for life
approach during in
difficult times:
GREEN PRODUCTION
RECORD BY TOSYALI
En

CHAIRMAN OF TOSYALI HOLDING
FUAT TOSYALI SAID THAT THEY
ARE TAKING THE PRIDE IN ADDING
VALUE TO THE COUNTRY’S
ECONOMY WITH IRON AND STEEL
PRODUCTION OVER 6 MILLION
TONS PER YEAR.
66

Stating that they continue production
and growth with added value with green
production perception, Tosyalı expresses
that their objectives are being the leader in
a nature friendly, environmentally sensitive
approach in iron and steel. Pointing out the
contribution of big TOSYALI Family in the
success, Fuat Tosyalı Said; “Embracing the
nature and environment more than ever,
putting social benefit on the foundation of
company activities, improving our sectorial
activities with the power of technology and
innovation are the important factors of the
new normal.
PRODUCTION ON 3 CONTINENTS, 10
THOUSAND EMPLOYEES FROM 12
DIFFERENT NATIONS
We are shedding light to the sustainable

Tosyalı a affirmé qu’ils continueront à
produire et à croître avec une valeur ajoutée
avec le principe de la production verte
et que leur objectif est d’être le pionnier
d’une approche respectueuse face à
l’environnement dans le secteur du fer et de
l’acier. Attirant l’attention à la contribution de
la famille TOSYALI dans le succès réalisé,
Fuat Tosyalı a affirmé: “S’approprier de la
nature et de l’environnement beaucoup
plus que d’habitude, placer le bénéfice
social à la base des activités de l’entreprise,
améliorer nos activités sectorielles grâce
à la puissance de la technologie et de
l’innovation sont les éléments les plus
importants de la nouvelle normalité.

Avec l’approche
“Produire pour vivre”:
LE RECORD DE
PRODUCTION VERTE
DE TOSYALI, dans un
processus difficile

PRODUCTION SUR 3 CONTINENTS,
10 MILLE EMPLOYÉS DE 12 NATIONS
DIFFÉRENTES
Tout en contribuant au développement
économique de notre pays grâce au
principe de la production verte, nous allons
illuminer le chemin de l’avenir durable
du monde Notre succès de production
de plus de 6 millions de tonnes de fer
et d’acier repose sur l’effort et le travail
de 10 000 employés provenant de 3
continents différents et de 12 nations
différentes. Je tiens à remercier la famille
Tosyalı, qui continue à produire l’acier
nécessaire pour tous les secteurs qui
poursuivent leur activité en ces jours
difficiles où le monde et notre pays
luttent contre la pandémie. En tant que
Groupe TOSYALI, tout en augmentant
notre production et nos emplois sans
interrompre nos investissements, nous
allons gagner en continuant.”

Fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU TOSYALI
HOLDING FUAT TOSYALI A AFFIRMÉ
QU’ILS ÉTAIENT FIERS D’AJOUTER
DE LA VALEUR À L’ÉCONOMIE DU
PAYS AVEC UNE PRODUCTION
ANNUELLE DE FER ET D’ACIER DE
PLUS DE 6 MILLIONS DE TONNES.
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future of our world while contributing in
economic development of our country.
The efforts and labour of our 10 thousand
employees from 3 continents and 12
different nations have led to our success
in iron and steel production which exceeds
6 million tons per year. In those difficult
days in which the world and our country
are struggling against the pandemic,
I thank Tosyalı Family who continued
manufacturing the steel needed by all
sectors which continue working “for life”.
As TOSYALI Group, we will continue our
investments without a break and we will win
while we are increasing our production and
employment.”
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TOSYALI
WEBSITES ARE
AWARDED IN
CORPORATION AND
MANUFACTURING
CATEGORIES
En
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Having an innovative perception since its
foundation, TOSYALI Holding added new
ones to the awards it has received in many
fields.
TOSYALI Holding is granted two awards
at Muse Creative Awards where creative
works in advertisement and marketing are
competing.
In the competition where over 15 thousand
projects from over 50 countries were
competing this year and companies’
creativity and effective communication
perception is evaluated, TOSYALI Holding
website in Corporation Category and
TOSÇELİK Profile website in Manufacturing
Category have left their rivals behind and
won GOLD WINNER 2020.

LES SITES WEB
DE TOSYALI ONT REÇU
DES PRİX DANS LES
CATÉGORIES
D’INSTITUTIONNALISME ET DE
PRODUCTION
Fr

TOSYALI Holding, qui
depuis sa création, a eu
la notion de l’innovation, a
reçu d’autres prix dans les
domaines dont il avait déja
reçu des récompenses.
TOSYALI Holding a reçu
deux prix distincts au Muse
Creative Awards dans
lequel la créativité de la
publicité et du marketing
est en concurrence. Dans
le concours où cette année
plus de 15 000 projets
de plus de 50 pays sont
entré en compétition
et où la créativité et la
compréhension d’efficacité
de la communication des
entreprises ont été évaluées,
le site Web de TOSYALI
Holding a reçu un prix dans la
Catégorie d’İnstitutionnalisme
et le site Web de TOSÇELİK
Profil a laissé derrière
ses concurrents dans la
Catégorie Production et
a reçu le prix du GOLD
WINNER 2020.
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TOSYALI HARSCO GERI KAZANIM
TEKNOLOJILERI A.Ş. EVALUATES
RESOURCES AND GIVES LIFE TO
SLAG WITH “CLEAN ENVIRONMENT
AWARENESS”.
Environment and productivity are
among the primary topics that not
only commercial enterprises but also
societies are the most sensitive about.
68

Evaluating the limited amount of
resources effectively and not harming
the environment while doing so are
of vital importance for the future of
enterprises and our world.
Having started its operations in the
USA in 1850’s, Harsco company is built
exactly on this importance.
Established to dispose of the waste
that occurs in iron and steel production
facilities the number of which is rapidly
increasing together with the Industrial
Revolution, the company has provided
significant developments in processing
and revaluation of such was throughout
the world in time.
‘ANNUAL SLAG PROCESSING
CAPACITY OF OUR FACILITY IS 1
MILLION TONS’
Eray Erçin, General Director of the
company which has been operating
in our country since 2018 as a joint
venture under the name of Tosyalı
Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A.Ş.
said in his statement to Forum Makina;
“Starting its operation in December
2018, our company was established
with the partnership of USA based
Corporation and TOSYALI Holding which
is a Turkey based global iron and steel
manufacturer.
Harsco is a company which serves
in at 180 facilities 60 countries and is
the world’s largest in its field. TOSYALI
manufactures approximately 6 million

FUAT TOSYALI:
“DON’T TURN OFF
THE ENGINE IN
ROUGH SEA”
En

TOSYALI HARSCO
CONTRIBUTE TO THE
ENVIRONMENT AND
ECONOMY
En

millions de tonnes d’acier par an dans ses
installations repartis sur 3 continents (Asie,
Europe et Afrique) avec plus de 10 mille
employés.

tons steel per year with its over 10
thousand employees in its facilities on 3
continents (Asia, Europe and Africa).
In our facility established on 7 thousand
700 square metres area in Osmaniye
Organized Industrial Zone, we both
process the process waste (slag) that
occur during iron and steel production
of Tosçelik and Koç Metalurji companies
and we provide both metal recycling and
turn it into by-products to be used in
different sectors.”
Erçin continued his statement; “We
spread and cool down the hot slag in the
pots at iron and steel facilities by means
of construction equipment.
After it cools down, we take the metal
out of it using a process. We break the
remaining material and classify it to be
evaluated later. Annual slag processing
capacity of our facility is 1 million tons.
Out of this, the amount of metal that we
recycle is about 12 thousand tons per
year. We give 350 thousand tons to the
construction and cement industry.
We store the remaining material for
now. We started an R&D project with
the Directorate General of Highways for
using this material in asphalt production
instead of aggregate.
The features of the material are quite
adequate for this. Harsco has already
been using this material for asphalt
production in England for 54 years.”

TOSYALI HARSCO
FAİT GAGNER A
L’ENVIRONNEMENT ET
L’ÉCONOMIE
Fr

TOSYALI HARSCO GERİ KAZANIM
TEKNOLOJİLERİ A.Ş. MET EN
VALEURS LES RESSOURCES AVEC
“LA NOTION D’ENVIRONNEMENT
PROPRE” ET DONNE VIE AUX
SCORIES.
L’environnement et l’efficacité sont parmi
les questions les plus sensibles de nos
jours, non seulement pour les entreprises
commerciales mais aussi pour les peuples.
L’utilisation efficace de ressources limitées
sans dégrader l’environnement est vitale
pour l’avenir des entreprises et notre
monde.
La société Harsco, qui a commencé ses
activités aux États-Unis dans les années
1850, a été construite en prenant en
compte cette importance. La société,
qui a été créée pour éliminer les déchets
générés dans les installations de
production de fer et d’acier, dont le nombre
a augmenté rapidement avec la révolution
industrielle, a fait des progrès significatifs
dans le monde entier dans la manière de
traiter et de revaloriser ces déchets.
“LA CAPACITÉ ANNUELLE DE
TRAITEMENT DE SCORIE DE NOTRE
INSTALLATION EST DE 1 MILLION DE
TONNES”
Eray Erçin, qui est le Directeur Général
de la société nommé Tosyalı Harsco Geri
Kazanım Teknolojileri A.Ş. issue d’un
partenariat depuis 2018, a affirmé dans la
revue Forum Makina ‘’notre société, qui
a commencé la production en décembre
2018, a été fondée en association avec la
société Corporation d’origine américaine
et TOSYALI Holding fabricant mondial de
fer et d’acier basé en Turquie. Harsco est
aujourd’hui la plus grande entreprise au
monde, fournissant des services dans
180 installations dans 60 pays. La société
TOSYALI également produit près de 6

Dans notre installation construite sur une
superficie de 7 mille 700 mètres carrés à
Osmaniye Organize Sanayi, nous traitons les
déchets issus de processus (scories) générés
lors de la production de fer et d’acier des
sociétés Tosçelik et Koç Metalurji pour obtenir
des métaux de la récupération et des sousproduits à utiliser dans différents secteurs.
Erçin a poursuivi ses affirmation; “Nous
récupérons le laitier chaud formé dans les
poteaux des usines de fer et d’acier avec
des engins de chantier, nous l’étendons
et le refroidissons. Après refroidissement,
nous récupérons le métal à l’intérieur en le
soumettant à un processus.
Nous cassons le matériau restant et le trions
pour une utilisation ultérieure. La capacité
annuelle de traitement des scories de notre
installation est de 1 million de tonnes. La
quantité de métal que nous recyclons est
d’environ 12 milles tonnes par an. Nous
donnons 350 milles tonnes au secteur du
bâtiment et du ciment.
Pour l’instant, nous stockons le matériel
restant. Nous avons lancé un projet de R&D
avec la Direction Générale des Autoroutes
pour l’utilisation de ce matériau lors de la
production d’asphalte au lieu d’agrégats.
Les qualités des matériaux sont tout à fait
adéquates pour cela. Harsco utilise depuis
54 ans ce matériau dans la production
d’asphalte en Angleterre.”

CHAIRMAN OF TOSYALI HOLDING
FUAT TOSYALI MENTIONED
IMPORTANT MATTERS IN HIS
STATEMENTS IN MILLIYET
NEWSPAPER AND EKONOMIST
MAGAZINE: “YOU DON’T TURN
OFF THE ENGINE ON WAVY
SEA, YOU NEED TO GO FULL
THROTTLE. WE WILL CONTINUE
TO WORK, PRODUCE AND GROW.
IF ANY INVESTMENT, ANY SELFSACRIFICE IS TO BE MADE FOR
THIS COUNTRY, WE WILL DO IT
AS THE BUSINESS WORLD.”
The agenda of the business world which
provides employment for thousands
of people and creates an economic
value of millions of Liras consists of
coronavirus and the fight against it.
Turkish business world does not want
to lose even one employee in this
turbulence caused by a health crisis, it

focuses on new investments. Chairman
of TOSYALI Holding Fuat Tosyalı
leads the way for a nature friendly,
environmentally sensitive approach while
drawing the route for the new period.
In this period which we need some
motivation for the sake of “Corona
Days” and “overview of the crisis”,
Chairman of TOSYALI Holding Fuat
Tosyalı mentioned important matters
in his statements in Milliyet Newspaper
and Ekonomist Magazine. Tosyalı
said; “I believe that the real strength of
companies emerges in crises periods.
As Group, we have always exhibited our
strength in crises. This is what I think;
You don’t turn off the engine on wavy
sea, you need to go full throttle. We will
continue to work, produce and grow. If
any investment, any self-sacrifice is to
be made for this country, we will do it as
the business world. For that reason, we
moved our billion dollar steel investment
in İskenderun to an earlier date. We have
also reached a significant size in our
overseas investments. A significant part
of the Corona losses in Turkey will be
compensated until the end of the year.”
NATURE FRIENDLY,
ENVIRONMENTALLY SENSITIVE
INVESTMENT
Tosyalı said; “Developments in recent few
months indicate that old ways of business
conduct have expired and an era in
which all organizations and institutions
will continue with new, destructive,
extraordinary methods has come. In this
era, it is necessary to read the events, the
expectations of employees, customers,
vendors and in fact the entire economic
ecosystem correctly. Embracing the
nature and environment more than ever,
putting social benefit on the foundation
of company activities, improving our
sectorial activities with the power of
technology and innovation are the
important factors of the new normal. Our
aim is to be the leader of a nature friendly,
environmentally sensitive approach in
iron and steel. We are working on various
projects about this matter and we will
increase these projects in the following
period. Thus, we will shed light to the
sustainable future of our world while
contributing in economic development of
our country.”
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FUAT TOSYALI:
“LE MOTEUR D’UN
NAVIRE NE PEUT
ÊTRE ETEINT
EN PLEINE MER
AGITÉE”
Fr
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
TOSYALI HOLDING FUAT
TOSYALI A MENTIONNÉ DES
POINTS IMPORTANTS DANS
SES DÉCLARATIONS SE
TROUVANT DANS LE JOURNAL
MILLIYET ET LE MAGAZINE
ECONOMIST: “LE MOTEUR NE
DOIT PAS S’ARRETER EN MER
AGITÉE, IL FAUT L’ALLUMER
À PLEINE PUISSANCE. NOUS
ALLONS CONTINUER À
TRAVAILLER, À PRODUIRE ET
À GRANDIR. S’İL FAUT FAIRE
DES INVESTISSEMENTS ET DES
SACRIFICES POUR CE PAYS,
NOUS, LE FERONS.”

Tosyalı a affirmé: “Je suis persuadé
que la vraie force des entreprises se
montre en temps de crise. Nous, en
tant que Groupe, nous avons toujours
montré notre force lors des crises.
Moi, mon opinion est la suivante:
Le moteur ne doit pas s’arreter en
mer agitée, il faut l’allumer à pleine
puissance. Nous allons continuer
à travailler, à produire et à grandir.
S’İl faut faire des investissements et
des sacrifices pour ce pays, nous, le
ferons. C’est pour cette raison que
nous avons commencé à l’avance
notre investissement d’une valeur
d’un milliard de dollars dans le
domaine d’acier à Iskenderun.
Nous avons atteint une ampleur
importante dans nos investissements
à l’étranger. Une très grande partie
des pertes liées au coronavirus seront
recouvertes d’ici la fin de l’année.”

INVESTISSEMENT EN HARMONIE
AVEC LA NATURE, SENSIBLE À
L’ENVIRONNEMENT
Tosyalı a affirmé: “Les événements de
ces derniers mois montre que la date
d’expiration des anciennes façons
de faire des affaires est dépassé.
Une période, au cours de laquelle
toutes les institutions et organisations
continueront leur chemin avec des
méthodes nouvelles, destructrices
L’actualité du monde des affaires, qui et hors du commun, est arrivée. Il
fournit à des milliers de personnes
faut concevoir correctement ce qui
des emplois et crée des milliards de
s’est passé lors de cette période,
livres de valeur économique, est le
les attentes des employés, des
coronavirus et la lutte contre celui-ci. clients, des concessionnaires, voire
Le monde des affaires turc ne veut pas de tout l’écosystème économique.
perdre même un de ses employés lors S’approprier de la nature et de
l’environnement beaucoup plus
de cette turbulence provoquée par
que d’habitude, placer le bénéfice
la crise sanitaire, il faut se concentrer
social à la base des activités de
sur de nouveaux investissements. Le
l’entreprise, améliorer nos activités
Président du Conseil d’Administration
de TOSYALI Holding Fuat Tosyalı, tout sectorielles grâce à la puissance de
la technologie et de l’innovation sont
en traçant la voie de l’investissement
les éléments les plus importants de la
pour la nouvelle période, est devenu
nouvelle normalité. Notre objectif est
le pionnier d’une démarche en
d’être le pionnier d’une approche en
harmonie avec la nature et sensible à
harmonie avec la nature et sensible à
l’environnement. Dans cette période
l’environnement dans le domaine du
où nous avons besoin de soutien
fer et de l’acier. Nous travaillons sur
moral lors des “jours vécus avec
de nombreux différents projets à ce
le coronavirus” et de “la vision de
sujet et nous les augmenterons dans
la crise”, le Président du Conseil
d’Administration du TOSYALI Holding la période à venir. C’est ainsi que, tout
en contribuant au développement
Fuat Tosyalı a mentionné des sujets
économique de notre pays, nous
importants dans ses déclarations
tenus dans le journal Milliyet et dans allons illuminer le chemin de l’avenir
le magazine Economist.
durable de notre monde.”
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OVERSEAS
TURNOVER OF
TOSYALI HOLDING
HAS BEEN
APPROACHED TO
TURNOVER IN TURKEY
STATING THAT TURKISH STEEL IS
EXPORTED TO EVERY CORNER
OF THE WORLD FROM BERMUDA
TO NEPAL, FROM BRUNEI TO
BAHAMAS, CHAIRMAN OF TOSYALI
HOLDING FUAT TOSYALI EVALUATED
EUROPEAN UNION’S ANTI-DAMPING
INVESTIGATION TOWARDS TURKISH
STEEL BY SAYING “NO PROBLEM”.

in New York Stock Exchange, Tosyalı
has also established Europe’s biggest
solar power plant which is established in
a lump on the roof of production facility
in Osmaniye Organized Industrial Zone.
Solar power established on the roof of
production facility of TOSÇELİK ERW Boru
Profil in Osmaniye Organized Industrial
Zone is one of the 5 biggest roof type solar
power plants in the world.

THERE ARE SENEGAL AND
ANGOLA IN TARGET
TOSYALI Holding which dates back to 1952
has 25 subsidiaries and approximately
10 thousand employees on 3 different
The income that TOSYALI HOLDING, which continents as Turkey’s global iron and
has realized the steel factory in Algeria
steel manufacturer. It is an important world
that is among Turkey’s biggest overseas
brand in Turkey and the world with its
investments, obtains from abroad has
production of iron and steel exceeding 6
approximated to its turnover in Turkey.
million tons per year.
Chairman of Tosyalı Holding Fuat Tosyalı
Fuat Tosyalı started global growth
said that they have completed 2019 with
from Africa which offers the biggest
a turnover of 4 billion Dollars including
opportunities. He explained his plans for
overseas investments. According to cover
growth to TR Monitor as follows: “There are
story of Dünya Executive TR Monitor which
3 main topics in our road map: Investment,
is published weekly in English entitled
globalization and sustainability. TOSYALI
“Turkey’s Steel King”, TOSYALI Holding’s
Holding’s investment move that started with
facility in Algeria will reach 8 million tons
İskenderun continues with Senegal and
capacity and 5 billion Dollars turnover in
Angola which are the entrance to Western
5 years. TOSYALI Holding’s next target for
Africa after Osmaniye, Montenegro and
Africa is Senegal and Angola which are the
Algeria. We continue our investments and
entrance point of Western Africa.
employment attack both in and outside the
When the 1-billion Dollar facility that the
country without taking a breath.”
Holding will establish in İskenderun 2nd
OVERSEAS TURNOVER GOT
Organized Industrial Zone to reduce the
CLOSER TO TURKEY
import of processed iron ore from abroad
Among the top of Holding’s most
is commissioned, it will substitute 1-billion
important overseas projects of the
Dollars export and 1.000 people will be
company is Tosyalı Algerie which is
employed.
located in Algeria. When the project is
PRODUCES GREEN STEEL
completed, which is planned as four
Fuat Tosyalı also says that TOSÇELİK
phases in total and in which the last phase
realizes “green steel” production with
of investment has begun, total investment
the lowest carbon footprint in the sector.
amount will exceed 6 billion dollars. Tosyalı
Planning to recycle average 1.2 million
said; “Our turnover here has reached
tons slag waste into economy per year with 2 billion Dollars.” and added that they
will reach over 8 million tons production
the facilities established in collaboration
per year and they target 5 billion Dollars
with its American partner Harsco listed

turnover in 5 years with completion of
all phases. Holding’s another overseas
company is Tosçelik Niksic Special
Steel which is located in Montenegro.
Renovation works are completed and
production has started in this company
which has joined TOSYALI Holding in 2012.
Tosyalı said; “With the strength provided
by this investment in Europe, total turnover
of our companies established abroad has
reached the turnover in Turkey today.”
WE CAN BE THE LEADER IN EUROPE
According to Fuat Tosyalı who evaluates
European Union’s anti-damping
investigation towards Turkish steel, market
diversifications that the sector has made
so far are a great balance factor for such
protection moves. Tosyalı says; “Now,
Turkish steel is being exported to every
corner of the world from Bermuda to Nepal,
from Brunei to Bahamas.”
Pointing out to the fact that Turkey is the
8th biggest manufacturer in the world and
2nd biggest manufacturer in Europe with
its production around 37 million tons,
Tosyalı reminds that the difference between
Germany which is the biggest rival in
Europe is only 5 million tons. According to
Tosyalı, we can be the leader in continental
Europe in the near future.
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LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DE TOSYALI
HOLDING À L’ÉTRANGER
S’EST RAPPROCHÉ DE
CELUI DE LA TURQUIE
Fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU TOSYALI
HOLDING FUAT TOSYALI A AFFIRMÉ
L’ACIER TURC EST AUJOURD’HUI
EXPORTÉ DANS LE MONDE ENTIER,
DES BERMUDES AU NÉPAL,
DU BRUNEY AUX BAHAMAS.
IL A AFFIRMÉ QUE L’ENQUÊTE
D’ANTIDUMPING DE L’UNION
EUROPÉENNE CONTRE L’ACIER
TURC “N’EST PAS UN PROBLÈME”.
Les revenus obtenus de l’étranger par le
TOSYALI Holding des aciéries turques
en Algérie, qui est l’un des plus grands
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investissements de la Turquie à l’étranger,
se rapproche de celle réalisé en Turquie.
Le Président du Conseil d’Administration
de TOSYALI Holding Fuat Tosyalı a
affirmé avoir clôturé l’année 2019 avec
un chiffre d’affaires de 4 milliards de
dollars, y compris leurs investissements à
l’étranger.
Selon l’article de couverture intitulé “Le
Roi de l’Acier en Turquie” de la revue
Dünya Executive TR Monitor publié en
anglais, l’usine en Algérie de TOSYALI
Holding atteindra dans les 5 ans à venir
une capacité de 8 millions de tonnes et un
chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars.
La prochaine cible de TOSYALI Holding en
Afrique sera le Sénégal et l’Angola.
Lorsque l’installation d’une valeur de
1 milliard de dollars qui sera établie par
le Holding à Iskenderun 2ème Zone
Industrielle Organisée pour réduire les
importations de minerai de fer traité de
l’étranger, elle va substituer 1 milliard de

dollars d’importations annuelles et va
employer 1 000 personnes.
PRODUCTION D’ACIER VERT
Fuat Tosyalı affirme également que
TOSÇELİK produit de “l’acier vert” avec
l’empreinte carbone la plus faible du
secteur. Tosyalı, qui planifie de faire
regagner en moyenne de 1,2 million de
tonnes de déchets de scories annuelle
à l’économie avec l’installation établie
en partenariat avec son partenaire
américain Harsco, qui est du coté de la
Bourse de New York, a construit la plus
grande centrale solaire d’Europe sur le
toit de l’installation de production de la
Zone İndustrielle Organisée d’Osmaniye.
L’installation solaire de 200 000 m2,
construite sur le toit de l’installation de
production de TOSÇELİK ERW Boru Profil,
qui se trouve dans la Zone İndustrielle
Organisée d’Osmaniye, est l’une des 5
société, qui a rejoint TOSYALI Holding en
plus grandes centrales solaires de type toit
2012, a été réfectionnée et a démarré la
au monde.
production. Tosyalı affirme “Les chiffres
LE SÉNÉGAL ET L’ANGOL SONT CIBLÉ d’affaires total des entreprises établies à
TOSYALI Holding, qui est le producteur de
l’étranger se sont rapprochés des chiffres
la Turquie de fer et d’acier dans le monde
des entreprises en Turquie”.
et dont la fondation remonte à 1952,
compte 25 participations et près de 10
milles employés sur 3 continents différents.
Elle est une marque importante en Turquie
et dans le monde avec une production
de plus de 6 millions de tonnes de fer et
d’acier par an.
Fuat Tosyalı a commencé par l’Afrique,
qui offre les plus grandes opportunités
concernant la croissance mondiale.
Il explique ses plans de croissance à
TR Monitor comme suit: “Notre feuille
de route comprend 3 titres principales:
Investissement, mondialisation et
durabilité. Le mouvement d’investissement
de TOSYALI Holding, qui a débuté à
Iskenderun, se poursuit avec le Sénégal
et l’Angola, qui sont aujourd’hui les portes
d’entrée de l’Afrique de l’Ouest, après
Osmaniye, le Monténégro et l’Algérie.
Nous continuons nos investissements et
nos créations d’emploi dans le pays et à
l’étranger sans attendre.”
LES CHIFFRES D’AFFAIRES A
L’ÉTRANGER SE RAPPROCHE
DE LA TURQUIE
Tosyalı Algérie est l’un des plus importants
projets du l’holding à l’étranger. Lorsque
le projet sera achevé, le montant total de
l’investissement dépassera 6 milliards de
dollars. Le projet est planifié en quatre
phases au total et la phase finale de
l’investissement a débuté.
Tosyalı affirme “Le chiffre d’affaires que
nous avons atteint ici atteint désormais les
2 milliards de dollars. Avec l’achèvement
de toutes les phases, nous atteindrons
une capacité de production annuelle de
plus de 8 millions de tonnes d’ici 5 ans
et nous visons un chiffre d’affaires de 5
milliards de dollars.” Une autre société du
Holding à l’étranger est Tosçelik Niksic
Special Steel, située au Monténégro. Cette

NOUS POUVONS ÊTRE LEADER
EN EUROPE
Selon Fuat Tosyalı, qui a évalué l’enquête
d’antidumping provenant de l’Union
européenne concernant l’acier turc,
les diversifications de marché réalisé
jusqu’à présent par le secteur est un
élément d’équilibre important face à ces
mouvements protectionnistes.
Tosyalı a affirmé que “L’acier turc est
aujourd’hui exporté dans le monde entier,
des Bermudes au Népal, du Bruney aux
Bahamas.”
Tosyalı a souligné que la Turquie est le
8ieme producteur dans le monde avec 37
millions de tonnes, tandis qu’en Europe
elle est le 2ieme plus grand producteur et
a rappelé que la différence entre nous et
l’Allemagne en Europe est seulement de
5 millions de tonnes. Selon Tosyalı, nous
pouvons atteindre la position de leader en
Europe continentale dans un avenir proche.
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TOSYALI ALGERIA
INTEGRATED STEEL
COMPLEX: THE STEEL
WILL OF TOSYALI
En

TOSYALI ALGERIA STEEL
MANUFACTURING COMPLEX THAT
GUIDES ALGERIA’S INDUSTRY
CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY IN
THE COUNTRY’S DEVELOPMENT
WITH ITS NEW INVESTMENTS,
RECORD PRODUCTIONS AND
EXPORT NUMBERS.
Tosyalı Algérie steel manufacturing
complex that guides Algeria’s industry
contributes significantly in the country’s
development with its new investments,
record productions and export numbers.
Holding a press conference about the
investments that have been made so
far and are planned to be made in the
following period at Tosyalı Algérie, Tosyalı
Algérie Executive Board Member Alp
Topçuoğlu said; “We are constantly
asked about the secret of our success.
The biggest secret in our success is the
experience and vision of our Chairman
who has given his years to this sector.
We have production facilities all around
the world. We are making production with

added value using high technology at
these facilities.”
FUAT TOSYALI’S VISION
Hosting a great number of journalists from
the national press at the press conference
held at the facilities located in Oran city
of Algeria, Alp Topçuoğlu answered
questions of the journalists regarding the
investments and overall situation of the
sector while giving detailed information
about the projects and targets of the steel
giant.
Drawing attention to the importance
of Tosyalı Algérie Facilities for Algeria,
Topçuoğlu said; “Algeria will get richer
as it is industrialized and realize social
grows as it manufactures and market
what it manufactures to the world. With the
visionary perspective and entrepreneurial
personality of our Chairman Fuat Tosyalı,
as Tosyalı we have been in a great fight for
industrialization of Algeria since the first
day.
You have to be competitive in the global
world. We are making a competitive
production here, increasing this strength
of ours is our essential condition. To bring

our competitive structure to higher levels,
we are making a production based on
manufacturing steel out of ore with the
iron ore enriching facilities that we have
established.”
ORAN HAS BECOME AN IMPORTANT
STEEL BASE IN MEDITERRANEAN
Stating that they have all the parameters
to become successful, Topçuoğlu said;
“The labour, academicians and qualified
manager that we have ensured that Oran
city becomes the most important steel
base of Algeria with the performance they
have displayed and added value that
they have created. Facilities contribute
significantly in the economy of the region
and the country. Currently 4700 employees
are working at our facilities 700 of whom
are from outside Algeria. We are creating a
significant direct and indirect employment
power. In addition to those, we have
managed to draw attention of especially
Turkish investors to Algeria thanks to the
performance displayed by our investment.
The fact that flights between Turkey and
Algeria increased from 7 flights per week
to 55 flights per week is an important
indicator.”
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TOSYALI ALGERIA’S TARGETS
Stating that it is not possible to be
indifferent to the development of
machinery, automobile and house
appliance industries in Algeria, Topçuoğlu
said; “We will realize new investments
for flat steel, hot rolled, cold rolled or
galvanized products that these industrial
branches need. We are well aware of the
role that Bethioua’s steel complex might
play in the new development strategy.
We are planning to manufacture these
products in Oran city in Algeria. We
prepared the establishment of the factory.
As Turkey’s biggest flat steel manufacturer,
we will present our entire knowledge in this
project that will start in 2021 and that we
are planning to complete in 30 months.”

COMPLEXE
D’ACIER INTÉGRÉ
TOSYALI ALGÉRIE: LA
VOLONTÉ DE TOSYALI
CONCERNANT L’ACIER
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TOSYALI HOLDING
INFORMATION
SYSTEMS
En

Fr
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LE COMPLEXE DE PRODUCTION
D’ACIER DE TOSYALI ALGÉRİE, QUİ
ORİENTE L’INDUSTRIE ALGÉRIE,
APPORTE UN GRAND SOUTİEN AU
DÉVELOPPEMENT DU PAYS AVEC
SES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS,
LES PRODUCTİONS RECORDS ET
LES CHİFFRES D’EXPORTATION.
Le complexe de production d’Acier de
Tosyalı Algérie, qui oriente l’industrie
d’Algérie, apporte un grand soutien
au développement du pays avec ses
nouveaux investissements, les productions
records et les chiffres d’exportation.
Alp Topçuoğlu, qui est membre du Conseil
d’Administration de Tosyalı Algérie, a tenu
une conférence de presse concernant les
investissements réalisés jusqu’à présent
à Tosyalı Algérie et les investissements
qui devraient être réalisés dans le futur.
Il a affirmé: “On nous demande tout
le temps le secret de notre succès. Le
plus grand secret de notre succès est
l’expérience et la vision de notre Président
du Conseil d’Administration, qui a passé
des années dans ce secteur. Nous avons
des installations de production dans quatre
coins du monde. Nous réalisons une
production à valeur ajoutée avec une haute
technologie dans ces installations.”
LA VISION DE FUAT TOSYALI
Alp Topçuoğlu, qui a accueilli de
nombreux journalistes de la presse
nationale dans les installations se
trouvant dans la ville d’Oran en Algérie,
a donné des informations détaillées
sur les projets et les objectifs du
géant de l’acier. Il a aussi répondu aux
questions provenant de la presse sur les

investissements et la situation générale
du secteur.

passé de 7 à 55 vols par semaine, est un
indicateur important.”

Soulignant l’importance pour l’Algérie
des installations de Tosyalı Algérie,
Topçuoğlu a affirmé: “L’Algérie s’enrichira à
mesure qu’elle s’industrialisera. A mesure
qu’elle produira et commercialisera
ce qu’elle produit dans le monde, elle
réalisera une croissance sociale. Avec
le regard visionnaire et la personnalité
entrepreneuriale de notre président du
conseil d’administration Fuat Tosyalı,
nous en tant que Tosyalı, sommes
depuis le premier jour dans la lutte pour
l’industrialisation de l’Algérie.

LES OBJECTIFS DE TOSYALI ALGÉRİE
Affirmant qu’on ne peut pas ignorées le
développement des industries de machine,
de l’automobile et de l’électroménager
en Algérie, Topçuoğlu a affirmé: “Nous
mettrons en œuvre de nouveaux
investissements pour les produits en acier
plat, laminés à chaud, laminés à froid
ou galvanisés dont ces industries ont
besoin. Nous sommes conscient du rôle
que peut jouer le complexe sidérurgique
de Bethioua dans la nouvelle stratégie
de développement. Nous planifions de
fabriquer ces produits dans la ville d’Oran
en Algérie. Nous avons préparé les
plans de l’usine. En tant que plus grand
producteur d’acier plat de la Turquie, nous
mettrons en œuvre ce projet avec toutes
nos connaissances en commençant en
2021 et nous planifions de l’achever en 30
mois.”

Vous êtes obligé d’être compétitif dans un
monde où règnent la mondialisation. Nous
effectuons ici une production compétitive.
C’est une condition indispensable pour
augmenter encore plus notre puissance.
Avec les installations d’enrichissement du
minerai de fer que nous avons construit
pour accroître beaucoup plus le niveau
de notre structure concurrentielle, nous
effectuons une production basée sur la
production d’acier à partir de minerai.”
ORAN EST DEVENU UN EBASE
IMPORTANTE D’ACIER EN
MÉDITERRANÉE
Déclarant qu’ils ont tous les paramètres
pour réussir, Topçuoğlu a affirmé: “La
main-d’œuvre, les académiciens et
managers qualifiés qui travaillent dans
notre société ont fait de la ville d’Oran
la plus importante base sidérurgique
d’Algérie grâce aux performances qu’ils
ont montrés et la valeur ajoutée qu’ils
ont créé. Les installations contribuent
de manière significative à l’économie
de la région et du pays. Actuellement,
4700 personnes au total travaillent dans
nos installations, dont 700 provenant en
dehors de l’Algérie. Nous créons une force
d’emploi directe et indirecte considérable.
De plus, grâce à la performance de nos
investissements, nous avons pu attirer
l’attention des investisseurs turcs sur
l’Algérie. L’augmentation du nombre de
vols entre la Turquie et l’Algérie, qui est

SOFTWARE, HARDWARE AND
CYBER SECURITY IN 3 CONTINENTS
TOSYALI Information Systems Unit is
structured to provide software, hardware
and cyber security support to TOSYALI
Holding group companies on 3 continents
and create innovative and authentic
sectorial solutions that facilitate business
life with the strong support of the
administration.
Completing product placement and
development projects for meeting the
information systems needs of the facilities
in Turkish and English in Turkey; Turkish,
French and English in Algeria and Turkish,
Serbian and English in Montenegro,
TOSYALI Information Systems manages
hardware, network and server services at
the facilities inhouse.
EXPERIENCED SUPPORT OFFICES
TOSYALI Information Systems Directorate
are managed with two offices:
* Application Support Office
* System Support Office

Application Support Office: Responds for
application problem calls received through
help desk such as SAP, HR, MII, EBA, SF,
hand terminal applications, integration,
etc. and new application development
requests. New development requests are
decided and projected as a result of the
analysis conducted with the participation
of relevant units.
System Support Office: Offers technical
solutions to end user requests and needs
and is responsible for the application and
process management from installation and
start-up of all services and applications
used and monitoring and repairing the
entire hardware inventory.
APPLICATION DEVELOPMENT
COMPETENCY
TOSYALI Information Systems has the
competency to serve without external
support for e-mail, SAP, HR, MII, EBA,
WEB applications, Office software, etc.
used throughout the Holding.

Maintenance, installation, assembly,
start-up services of devices, adaptation,
product placement and application
development needs are mostly met
without any external support.

Information Systems has proven its
success in software development and
system management configuration by
receiving ISO 27001 – Information Security
Management System Certificate.

KNOW-HOW INFORMATION
DEPOSITORY
Know-How Information Depository is
created in which calls from users through
daily works helpdesk and solutions are
recorded.

For information security for which we
pay maximum attention and make
significant investments, penetration tests
are performed every year regularly and
vulnerabilities are eliminated.

Our technical strength increases day
by day thanks to our know-how, global
sector follow-up, developing authentic and
leading software, etc.
Information Systems which undertake an
important task in each new investment
stage has the ability to manage every
stage from beginning to end by projecting
the establishing network and computer
infrastructures, making conceptual
design, product placement, going live and
continuous development steps with our
own know-how.
INTERNATIONAL AWARDS
At Muse Creative Awards where the most
creative works in advertisement and
marketing are competing and over 15
thousand projects from over 50 countries
were competing this year:
* TOSYALI Holding Website was awarded
GOLD WINNER 2020 in “Corporation
Category”,
* TOSÇELİK Profil Website was awarded
GOLD WINNER 2020 in “Manufacturing
Category”.
In addition, TOSYALI Holding Website has
made it to the finals in “Corporation” and
“Mobile Compatible Design” branches in
the national Golden Spider Awards before
the results yet to be announced.
TOP LEVEL INFORMATION SECURITY
Using virtualization technologies
successfully at the İskenderun Data
Centre, Central System Department which
has international standards, TOSYALI

While many companies and organizations
are affected by DDOS attacks in Turkey
and the world, TOSYALI Holding, digital
information systems were also exposed to
such attacks, but were not affected thanks
to the measures taken in this regard.
With business world’s moving into mobile
environment in recent years, TOSYALI
Information Systems which creates
mobile applications for its employees and
business partners, has adopted continuing
its success determinedly as a principle.
SHARING TECHNOLOGY WITH
BUSINESS PARTNERS
Information Systems within TOSYALI
Holding shares its competent power in the
field of technology with business partners
in a planned and programmed manner
and develops solutions by analysing
needs.
Sharing the technologies and services
that we have developed with our business
partners in business partners meetings
held periodically, our team develops
solutions for our business partners with
its sharing and supporting structure and
takes steps facilitating their commercial
activities and coordination.
UNIVERSITY COLLABORATION
Our unit attends the panels organized in
collaboration with Çukurova University for
the engineering students who continue
studying that our unit considers as ‘our
future’ and shares is experiences and
solutions with them and thus considers
contributing in the success of country in
technology as a responsibility.

75

affrontées et dont plus de 15 000
projets de plus de 50 pays sont entrés
en compétition

d’information des installations
dans les langues turc et anglais en
Turquie, turc, français et anglais en
Algérie, turque, serbe et anglaise au
Monténégro, gèrent les services de
matériel, de réseau et de serveur se
trouvant dans les installations.

Dans l’année en cours ;
* Le site Web de TOSYALI Holding
a reçu un prix dans la Catégorie
d’institutionnalisme,

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN
EXPÉRIMENTÉS
La Direction des Systèmes
d’İnformation de TOSYALI est
administré par deux départements
composé :

TOSYALI Information Systems will
complete digital transformation by
making S/4 Hana transformation
with the strong support of Holding
Administration and make systems and
processes smart using the most recent
technologies in production processes
of TOSYALI facilities together with the
4th Industrial Revolution.

Fr

SYSTÈMES
D’INFORMATION DU
TOSYALI HOLDING
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SUPPORT DE LOGICIEL,
HARDWARE ET CYBER SÉCURITÉ
SUR 3 CONTINENTS
L’Unité des Systèmes d’Information
de TOSYALI, avec le fort soutien de la
direction, a été structuré pour fournir
un support de logiciel, hardware et
cyber sécurité aux sociétés du groupe
de TOSYALI Holding sur 3 continents
et pour produire des solutions
sectorielles innovantes et originales
qui facilitent la vie professionnelle.
Les Systèmes d’Information de
TOSYALI, qui ont accomplie avec
succès les projets de placement et
de développement de produits pour
répondre aux besoins des systèmes

* Département de support pratique
* Département de support pour les
systèmes
Département de support pratique : Il
répond aux demandes de problèmes
de pratique tels que le SAP, HR, MII,
EBA, SF, applications de terminaux
portables, intégration et aux nouvelles
demandes de développement de
pratique. Les nouvelles demandes
de développement sont réalisées
et projetées à la suite de l’analyse
menée avec la participation des unités
concernées. Département de support
pour les systèmes : Ce Département
est responsable de l’application et de
la gestion des processus, offrant des
solutions techniques aux demandes
et besoins des utilisateurs finaux,
de l’installation à l’exploitation des
services et applications utilisés, au
suivi de l’ensemble de l’inventaire
matériel et à la dépannage.
COMPÉTENCE CONCERNANT LE
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION
Les Systèmes d’İnformation TOSYALI
ont la compétence nécessaire pour
servir sans assistance externe toute la
messagerie utilisée dans le Holding,
le SAP, le RH, le MII, l’EBA, les
applications WEB, les programmes
Office, etc.
La maintenance des appareils, les
services d’installation et de mise en

* Le site Web de TOSÇELİK Profil a
reçu le prix de GOLD WINNER 2020
dans “la Catégorie de Production”

service, les besoins d’adaptation,
de placement de produits et de
développement d’applications se
font pour la plupart sans assistance
externe.
RÉFÉRENTIEL D’INFORMATIONS
SUR LE SAVOIR-FAIRE
Un référentiel d’informations sur le
savoir-faire a été créé, dans lequel les
appels des utilisateurs et des solutions
sont enregistrés via l’application
d’assistance au travail quotidien.
Notre puissance technique augmente
de jour en jour grâce à notre
accumulation de connaissances,
au suivi du secteur globalement, au
développement de logiciels originaux
et pionniers, etc.
Nous avons la capacité de gérer du
début à la fin les infrastructures du
réseau et d’ordinateur des Systèmes
d’İnformation qui prennent en charge
un rôle important à chaque étape
des nouveaux investissements,
les conceptions conceptuelles, le
placement de produits et les étapes
d’amélioration continue avec nos
propres connaissances.
LES PRIX INTERNATIONAUX
Lors du Muse CreatIve Awards, où
les entreprises les plus créatives de
la publicité et du marketing se sont

De plus, selon les résultats non
dévoiler le site Web de TOSYALI
Holding est au final du concours
Altın Örümcek Ödülleri, qui est un
concours national, dans les catégories
“d’İnstitutionnalisme” et “Conception
Compatible avec le Mobile”.
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION DE
HAUT NIVEAU
Les Systèmes d’Information de
TOSYALI, qui utilise également
avec succès les technologies de
virtualisation dans le Département du
Système Central se trouvant au Centre
de Données d’Iskenderun et ayant
des normes internationales, a prouvé
son succès dans le développement
de logiciels et la gestion de systèmes
en obtenant l’ISO 27001 - Certificat de
Système de Gestion de la Sécurité de
l’İnformation.
Nous faisons régulièrement un test
d’intrusion chaque année et les
lacunes sont boucher en résolvant
les constatations concernant la
sécurité de l’information dont nous
prenons soin et réalisons d’importants
investissements.
De nombreuses entreprises et
organisations en Turquie et dans
le monde ont été touchées par les
attaques DDoS mais grâce aux
mesures prises les attaques contre les
systèmes d’information numériques
n’ont pas touché le TOSYALI Holding.

Avec le transfert de la vie
professionnelle à une environnement
mobile ces dernières années-ci, les
Systèmes d’Information de TOSYALI
ont produit des applications mobiles
pour leurs employés et partenaires
commerciaux et se sont donné
comme principe de continuer leurs
succès avec détermination.

commerciaux grâce à sa structure
de partage et de soutien et fait
des pas qui facilitent leurs activités
commerciales et leurs coordinations.

COLLABORATION AVEC
L’UNIVERSITÉ
L’unité des Systèmes d’Information
partage ses expériences et ses
solutions en participant à des réunions
PARTAGE DE TECHNOLOGIE AVEC organisées en coopération avec
LES PARTENAİRES COMMERCİAUX l’Université de Çukurova pour les
L’unité des Systèmes d’Information,
étudiants d’ingénierie qui poursuivent
qui se trouve au sein du TOSYALI
leurs formations. Il considère ses
Holding, partage de manière
étudiants comme étant “notre avenir”
planifiée et programmée sa force
et voit en cela une responsabilité afin
de compétence dans le domaine de
de contribuer au succès de notre pays
la technologie avec ses partenaires
dans le domaine de la technologie.
commerciaux et développe des
solutions durables en analysant les
Avec le fort soutien de la Direction de
besoins.
l’Holding, les Systèmes d’Information de
TOSYALI achèveront la transformation
Notre équipe, qui transmet les
numérique en réalisant la transformation
technologies et les services que
S/4 Hana et avec la Révolution
nous avons développés pour nos
İndustrielle 4, en utilisant les dernières
partenaires commerciaux lors
technologies dans les processus
de réunions réalisées avec les
de production de ses installations,
partenaires commerciaux organisées
TOSYALI va mettre au point des
périodiquement, développe
systèmes et des processus intelligents.
des solutions à nos partenaires
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50,83
16,94
Yerel

Yayın Adı
Yayın Adı
R
aypıonr ATdaırihi
Ya
R
aypıonr ATdaırihi
Y
Lia
np
kor Tarihi
R
a
Y
L
nyp
kıonr ATdaırihi
Ria
a
Y
a
Adı
L
ie
nyw
kın
R
a
p
Td
N
srliA
g
haıtreihr i
Yianykıon
L
R
pıon
Td
N
eyw
srliA
g
haıtreihr i
Y
a
L
nw
kosrlig
Rie
a
p
Thatreihr i
N
L
np
kosrlig
R
Thatreihr i
Nia
e
w
Lie
nk slighter
N
Linw
k
NY
ew
hd
teı r
aysılnigA
Newslighter
apsolig
rh
Ttaerrihi
NR
ew
Link

-

-

:
:
:
:

:
:
:
:

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

7
1300
1/1

-

Web Link

Yayın Adı
: Kadirli Postası
Referans No : 94985897
Yayın AdıPer:iy
Kadirli
ayın Tarihi
od Postası: Haftada YAltı
Referans No : 94985897
Rek.E.($)
Eriş: iHaftada
m
: 3000 STxCM
Periyod
Altı

Yayın Tarihi : 10.04.2020
Rek.E.($)
: 59,72
: 10.04.2020
ayfa : 6
STxCM Küpü:r S59,72
: 59,72
Tiraj
: 600
Dağılım NoSayfa: Yerel: 1/1
: 59,72

Erişim

: Yerel

: 3000

Dağılım No

Newslighter : Web Link

-

-

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

Antakya Gazetesi
10.04.2020

-

https://www.antakyagazetesi.com/ornek-adim-fuat-tosyalidan

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/isjjaMspPNj8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=&b=&isH=1

SerMimar
13.04.2020

-

: Daily Sabah
: Daily Sabah
:: 09.04.2020
Daily Sabah
:: https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite09.04.2020
Sabah
:: Daily
09.04.2020
Daily
Sabah
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite:: pandemic
Yayın Adı
: SözGazetesi
09.04.2020
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite: pandemic
Daily
Sabah
09.04.2020
:: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
Daily Sabah
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despitepandemic
Rapor Tarihi
: 29.04.2020
09.04.2020
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
Daily Sabah
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite:: pandemic
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
09.04.2020
pandemic
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite:: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
09.04.2020
L
i
n
k
: https://sozgazetesi.com.tr/2020/04/29/tosyali-hold
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despitepandemic
:: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite: pandemic
: :http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
Daily Sabah
pandemic
Newslighter
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/glDs33gb3zc-Xh
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
09.04.2020
: :http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
: https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despitepandemic

Newslighter

: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
-

-

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Prime
95071372
Aylık
40000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

01.04.2020
311,11
62,22
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

36
10000
1/1

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link

: Daily Sabah
: 09.04.2020
: https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-steel-giantto-hire-1000-new-staff-despite-

Newslighter

: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Pd2I3a391Cc-XhsRS7y8nQ2/?v=2&s=&b=&isH=1

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Türkiye Ek
95179280
Düzensiz
523508

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

pandemic

Web Link

SerMimar
https://www.sermimar.net/tosyali-holding-gundemimizde-isci-cikarmak-degil-1000-kisilik-yeni-istihdamvar.html
: 13.04.2020
: SerMimar
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/dX1rqWqFWtsFKumemSqNEw2/?v=2&s=&b=&isH=1
: https://www.sermimar.net/tosyali-holding-gundemimizde-isci-cikarmak-degil-1000-kisilik-yeni-istihdam-

Rapor Tarihi
: 13.04.2020
var.html
: Hürriyet Daily News
Lw
ins
k lighter
:: https://www.sermimar.net/tosyali-holding-gundemimizde-isci-cikarmak-degil-1000-kisilik-yeni-istihdamhttp://gold.ajanspress.com.tr/linki/dX1rqWqFWtsFKumemSqNEw2/?v=2&s=&b=&isH=1
: 09.04.2020 Ne
var.html
: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-firm-to-hire-1-000-new-staff-despite-pandemic-153704
Newslighter
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/dX1rqWqFWtsFKumemSqNEw2/?v=2&s=&b=&isH=1
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/2XcimrmE6nKoRAaHcmnLzg2/?v=2&s=&b=&isH=1
: : Hürriyet Daily News
-

: 09.04.2020
: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-firm-to-hire-1-000-new-staff-despite-pandemic-153704
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/2XcimrmE6nKoRAaHcmnLzg2/?v=2&s=&b=&isH=1

-

-

Yayın Adı
Y
Raypıonr ATdaırihi
Yayın Adı
R
Y
Lia
nyp
kıonr ATdaırihi
R
aypıonr ATdaırihi
Y
a
L
np
kosrlig
R
Thatreihr i
Nia
e
w
L
inp
kor Tarihi
R
N
e
Lia
nw
k slighter
N
e
lighter
L
nw
ks
Nie
w
slighter
Newslighter

-

-

-

-

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

İlk Sayfa Gazetesi
94981405
Haftada Altı
5000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

Yayın Adı
: Yatirimlar
Rapor Tarihi
: 09.04.2020
: Kastamonu
Gazetesi
Adı
Yatirimlar
L:in
kYayın Gazetesi
:: http://www.yatirimlar.com/haber-Tosyali_Holding_Yeni_Y
Kastamonu
10.04.2020
: Kastamonu
RaporGazetesi
Tarihi
: 09.04.2020
: 10.04.2020
Kastamonu
Gazetesi
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/NC90q4zfDTcPEvbvrf
10.04.2020
N::: ehttp://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
w
s
l
i
g
h
t
e
r
:
Kastamonu
Gazetesi
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
10.04.2020
-

-

:
:
:
:

10.04.2020
16,67
16,67
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

::
:
::
:
:

Link
Newslighter

Yayın Adı
: Analiz Gazetesi
Referans No : 94976451
: Günlük
: 250960

:
:

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

10.04.2020
1160,00
24,17
Ulusal

3
1000
1/1

Web Link

Yayın Adı
: Daily Sabah
Referans No : 94991418
Periyod
: Günlük
Erişim
: 25764

Yayın Tarihi : 10.04.2020
Rek.E.($)
: 434,44
STxCM
: 18,89
Dağılım No : Ulusal

Küpür Sayfa : 5
Tiraj
: 8588 Periyod
Sayfa
: 1/1
Erişim
Newslighter : Web Link

Yayın Adı
: Milat
Referans No : 94980785
Periyod
: Günlük
: Milat : 152250

işıim
YayınEArd
Referans No
Periyod
Erişim

: 94980785
: Günlük
: 152250

Yayın Tarihi : 10.04.2020
Rek.E.($)
: 118,06
STxCM
: 23,61
-

ğılım No : Ulusal Küpür Sayfa
Yayın Tarihi D:a10.04.2020
Rek.E.($)
: 118,06
Tiraj
STxCM
: 23,61
Sayfa
Dağılım No : Ulusal
Newslighter

:
:
:
:

Küpür Sayfa : 5
Tiraj
: 50750
Sayfa
: 1/1
: Web Link

5 Newslighter
50750
1/1
Web Link

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter

:
:
:
:

:
:
:
:

4
50192
1/1

Web Link

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1

-

-

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

http://www.yatirimlar.com/haber-Tosyali_Holding_Yeni_Yatirimina_
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
10.04.2020
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/NC90q4zfDTcPEvbvrf8ECw2/?v=
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1
:
:
:
:

Kastamonu Gazetesi
10.04.2020
http://www.kastamonugazetesi.com.tr/tosyali-holding-gundemimizde-bin-kisilik-yeni-istihdam-var
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/nZ1j7_0xyTJSNXP3Ci4_zQ2/?v=2&s=&b=&isH=1

-

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Rapor Dergisi
95612890
Aylık
5000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

01.05.2020
148,06
148,06
Yerel

TOSYALI

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

104
1000
1/2

Web Link

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Rapor Dergisi
95612890
Aylık
5000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim
:
:
:
:

01.05.2020
148,06
148,61
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

105
1000
2/2

:
:
:
:

Demir Çelik Store
95429009
Aylık
30000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

01.04.2020
433,33
180,56
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

18
750
1/1

Web

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

Web Link

:
:
:
:

Hatay Güney
95544767
Haftada Altı
2400

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

16.05.2020
95,33
101,39
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

5
1200
2/2
Web Link

-

-

-

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter
Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter
-

Yayın Adı
: Antakya Gazete
Rapo: rAntakya
Tarihi Gazetesi
: 04.05.2020
https://sozgazetesi.com.tr/2020/05/02/fuat-tosyali-hedefi-isaret-etti
Rapor Tarihi
https://www.antak
ddıı
:: Antakya
Antakya:Gazetesi
Gazetesi
LiYYnaakyyıın:n AA04.05.2020
R
Raappoo
T
Taarriihhii
:: 04.05.2020
04.05.2020
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/XHAfKz4JKXtw72Vyjry3pA2/?v=2&s=&b=&isH=1
Link
:srr lhttps://www.antakyagazetesi.com/yu
N
e
w
i
g
h
t
e
r
: http://gold.ajanspr
https://www.antakyagazetesi.com/yurtd
https://www.antakyagazetesi.com/yurtd
: SözGazetesi
LLiinnkk
::
: 02.05.2020
Newslighter
:slliighttp://gold.ajanspress.com.tr/linki/inN
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/inN5M
N
Neew
ws
ghhtteerr
:: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/inN5M
:
:
:
:

SözGazetesi
Yayın Adı
02.05.2020
- -

: https://sozgazetesi.com.tr/2020/05/02/fuat-tosyali-hedefi-isaret-etti
Yayın Adı
: Ekonomist
Yayın Tarihi : 17.05.2020
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/XHAfKz4JKXtw72Vyjry3pA2/?v=2&s=&b=&isH=1
Referans No : 95561763
Rek.E.($)
: 8081,94
-

Yayın Adı Periyod
Erişim
Rapor Tarihi
Link
Newslighter

:
:
:
:

STxCM
: 140,00
Antakya Gazetesi
Dağılım No : Ulusal
04.05.2020

: Aylık
: 65000

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

Milliyet
95575562
Günlük
376497

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

18.05.2020
5865,00
38,33
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

:
:
:
:

Milliyet
95575562
Günlük
376497

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

18.05.2020
5865,00
144,17
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

1
125499
1/2
Web Link

5
125499
2/2
Web Link

-

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter

:
:
:
:

Web Link

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/inN5MGsK1Lk-XhsRS7y8nQ2/?v=

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

19
13000
3/6

https://www.antakyagazetesi.com/yurtdisinda-kazanip-ulkemize-yatir

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

emlakdream
18.05.2020
https://www.emlakdream.com/milli-teknoloji-hamlesinin-uluslararasi-gayrimenkul-yatirimlarina-etkisi
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/wDEhd2gc6Zdw72Vyjry3pA2/?v=2&s=&b=&isH=1

Yayın Adı
Yayın Adı
Rapor Tarihi
Rapor Tarihi
Link
Link
Newslighter
Newslighter

:
:
:
:
:
:
:
:

TOSYALIhttps://www.hatayinternettv.com/haber/tosyali-teknoloji-ve-inovas
-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Forum Makina
96151583
Aylık
2000

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

01.05.2020
380,43
176,94
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

Hatay İnternet Tv
Hatay İnternet Tv
02.06.2020
02.06.2020

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

36
2000
1/2

Web Link

:
:
:
:

Forum Makina
96151583
Aylık
2000

-

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

01.05.2020
380,43
177,78
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

37
2000
2/2

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Hatay Güney
96281358
Haftada Altı
2400

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

30.06.2020
65,00
157,22
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

5
1200
2/2

https://www.hatayinternettv.com/haber/tosyali-teknoloji-ve-inovas
https://www.hatayinternettv.com/haber/tosyali-teknoloji-ve-inovas
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/MKo0aRH_-QgFKumemSqNEw
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/MKo0aRH_-QgFKumemSqNEw
Web Link

Web Link

-

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link
Newslighter

:
:
:
:

Hatay İnternet Tv
02.06.2020

https://www.hatayinternettv.com/haber/tosyali-teknoloji-ve-inovasyonun-gucune-inaniyor-1
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/MKo0aRH_-QgFKumemSqNEw2/?v=2&s=&b=&isH=1

-

-

Yayın Adı
Rapor Tarihi
Link

: Dünya Gazetesi
: 21.06.2020
: https://www.dunya.com/iste-babam/gun-dogmadan-uyan-bildigin-isi-yap-bugune-degil-gelecege-

Yayın Adı
Newslighter
Rapor Tarihi
Link

:
:
:
:

odaklan-ve-basari-hikayeni-yaz-haberi-473163

Dünya Gazetesi
21.06.2020

http://gold.ajanspress.com.tr/linki/9hBcn-sH6IX8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=31207&b=833373&isH=1

https://www.dunya.com/iste-babam/gun-dogmadan-uyan-bildigin-isi-yap-bugune-degil-gelecegeodaklan-ve-basari-hikayeni-yaz-haberi-473163
: http://gold.ajanspress.com.tr/linki/9hBcn-sH6IX8qnbcKs8jfw2/?v=2&s=31207&b=833373&isH=1
Yayın Adı
: Dünya

Newslighter

-

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

Referans No : 95610538
Periyod
: Haftada Altı
Erişim
: 164478

:
:
:
:

20.05.2020
83,06
209,44
Ulusal

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

2
54826
2/2
Web Link

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

:
:
:
:

Hatay Güney
96212533
Haftada Altı
2400

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

:
:
:
:

25.06.2020
95,33
165,56
Yerel

Küpür Sayfa
Tiraj
Sayfa
Newslighter

:
:
:
:

5
1200
2/2

-

Yayın Adı
Referans No
Periyod
Erişim

Web Link

:
:
:
:

Akşam
95026297
Günlük
333297

Yayın Tarihi
Rek.E.($)
STxCM
Dağılım No

-

-

Yayın Adı
Y
Ra
aypıonr A
Tdaırihi
R
Lia
np
kor Tarihi
Yayın Adı
L
i
n
k slighter
New
Rapor Tarihi
Newslighter
Link
Newslighter
-

-

: SözGazetesi
:: SözGazetesi
06.05.2020
:: https://sozgazetesi.com.tr/2020/05/06/tosyalida-kurumsallik-ve-uretim-dengesine-odul
06.05.2020Yayın Adı
: SözGazetesi
: SözGazetesi
:: https://sozgazetesi.com.tr/2020/05/06/tosyalida-kurumsallik-ve-uretim-dengesine-odul
R
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