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Acılarını yüreğimizde hissettiğimiz; 
Sultanahmet’te yaşanan canlı bomba saldırısında ve 

yurdumuzun çeşitli yerlerindeki hain terör saldırılarında 
hayatını kaybeden insanlara ve 

Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Batman’da
 vatan uğruna canını feda eden polislerimize, askerlerimize, 

yaşamını kaybeden masum vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, 

yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Çeliğin
suya sevdası gibidir

bu topraklara sevdamız

www.tosyaliholding.com.tr
www.toscelik.com.tr
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Fuat TOSYALI
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı

Değerli Dostlarımız, 
Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız,
TOSYALI Haber dergimizin 8. sayısına da büyük 
üzüntü içerisinde; ülkemiz topraklarında ve dünyanın 
hiçbir yerinde görmek duymak, duymak, yaşamak is-
temediğimiz hain terör eylemlerini lanetleyerek başlı-
yorum. Evlatlarımız polislerimizi ve askerlerimizi şehit 
eden terörist saldırılar, tuzaklar sivil vatandaşlarımızın, 
yabancı misafirlerimizin canını almaya devam ediyor. 
Acılarını yüreğimizde hissettiğimiz; Sultanahmet’te 
yaşanan canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 
insanlara ve Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Batman’da va-
tan uğruna canını feda eden polislerimize, askerleri-
mize, yaşamını kaybeden masum vatandaşlarımıza 
ve kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
rum. Ve bir kez daha altını çizerek inancımı söylüyo-
rum, temelleri yüzlerce yıl öncesinde atılan bu devleti, 
bu ülkeyi, ülkemizi bölemeyecek, parçalayamayacak-
lar. Bu yöndeki her türlü niyet beyhudedir. Türkiye po-
lisiyle, askeriyle, hükümetiyle, sanayicisiyle, işçisiyle, 
memuruyla, genciyle, yaşlısıyla gereken cevabı ver-
mektedir, vermeye de devam edecektir. 
Bizler de iş dünyası olarak cevabımızı çok çalışarak, 
üreterek, vergimizi ödeyerek, sektörümüzde dünyanın 
önemli üretici aktörleri haline gelerek vereceğiz. 
Durmak Yok: Türkiye’de Üretilemeyecek Hiçbir 
Boru Tipi Kalmayacak
TOSYALI HOLDİNG 2016 yılında Cezayir’in toplam 
inşaat demiri ve filmaşin ihtiyacının %50’sini karşıla-
yacak olan bu ülkedeki üretimini 4 milyon ton inşaat 
demiri ve 500 bin ton filmaşin kapasitesine çıkarmaya 
hazırlanıyor. Ülkemizde üretilmemiş boru kalmayacak 
şiarıyla çıkmış olduğumuz yolda Türkiye’de bugüne 
dek hiç üretilmemiş ve ithal edilerek, döviz ödenerek 
dış ülkelerden temin edilen “Boyuna Dikişli LSAW 
Boru” üretimini yine bu yıl gerçekleştirmiş olacağız. 
Petrol ve gaz nakil hatlarında önemli olan bu boru ti-
pinde hem ülkemizin dışa bağımlılığını kaldırmış, dö-
vizin ülkemizde kalmasını sağlamış olacak hem de 
dünyanın sayılı üreticilerinden biri olacağız. Amacımız 
güçlü ülke olmamız yolunda katma değerli ürünle-
ri ülkemiz sınırları içerisinde üretebilmek için inançlı 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. LSAW boru üretimi için 
planladığımız yatırımımızla Türkiye’de üretilemeyecek 
form ve nitelikte hiçbir boru tipi kalmayacak; denizle-
rin altından da, dağları tepelerinden de geçecek boru-
ları üretecek, Türkiye olarak dünyaya satacağız.

Yerli Otomobilin Çeliğini Yapmaya Talibiz
Değerli Dostlarımız, özetlemeye çalıştığım yenilikçi ve 
katma değer yaratan ürünlerin üretimi doğrultusun-
da yerli otomobilin de çeliğini yapmaya bir numaralı 
talibiz. Otomobil kalıbı işinde ortak gündeme gele-
cekse o da Japonya’nın en büyük otomobil kalıpçı-
sı firmayı bünyesine katan Mercedes-Benz, Jaguar, 
Volkswagen ve General Motors gibi otomotiv devleri-
ne üretim yapan Japon ortağımız Toyo Kohan firma-
sıyla, kurduğumuz ortaklığımız Tosyalı Toyo Çelik AŞ 
firması olacaktır. Bu firmamızın Osmaniye OSB’deki 
yatırımı tamamlandığında ileri  teknolojiye sahip yük-
sek katma değerli yassı çeliğin üretiminden bilişim 
ürünlerine, gıdaya dayalı (konserve, yağ, ton balığı 
vb.) teneke kutuların üretiminden elektrikli ev aletleri-
ne, otomobil çeliği üretimine kadar önemli bir yelpa-
zede söz sahibi olacağız.

Ham maddeden nihai boru üretimine kadar tek çatı 
altında yapılanmış tek şirket oluşumuz bize büyük bir 
rekabet avantajı sağlıyor. 2017 yılı itibarıyla grubumu-
zun üretim hedefi 6 milyon ton olarak belirlendi. 2020 
yılında ise bu rakamın 10 milyon tona ulaşmasını 
planlıyoruz.

Güçlü Türkiye
Değerli dostlarımız, sözü dergimize bırakırken yukarı-
da da değindiğim gibi dünyanın birçok yerinde, Orta 
Doğu’da, ülkemizin Güney Doğu’sunda yaşanan ka-
rışıklıkların tamamı yeniden dizayn politikalarının birer 
sonucu. Atalarımızın da zamanın da söylediği gibi 
dünya yıkılıp yeniden kurulsa Türkiye o yeni dünya-
da da yerini alacaktır. Bizler bu cümlenin, bu inanışın 
içini doldurmak zorundayız ve bunun bir tek yolu var. 
Durmamak, daha çok çalışmak. Durmamak üzere 
yola çıkanlar yorulmayacaktır. Bizler de yorulmaya-
cağız. Çalışacağız, üreteceğiz, güçlü firma, güçlü 
Türkiye olarak pazar neredeyse biz orada olacağız.

Allah yardımcımız olsun!
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T O SYA L I

Bir yılı daha geride bırakıp dolu dizgin yeni bir yıla baş-
layacağımız bu dönemde Cezayir ülkesine olan güve-
nimizin eskisinden daha kuvvetli olduğunu ifade etmek 
isterim. 

Bu güveni yeni başladığımız 1,3 milyar USD’lik DRI 
Projemiz ile pekiştiriyoruz. Toplamda 4 milyon ton in-
şaat demiri ve 500 bin ton filmaşin kapasitesine ulaşa-
cak olan yeni kompleksimiz, bir yandan Cezayir ülkesi-
nin toplam inşaat demiri ve filmaşin ihtiyacının yaklaşık 
%50’sine cevap verebilecek ve ülkenin döviz çıktısını 
büyük ölçüde engelleyecektir. 

Hepimize tekrar hayırlı olsun derken yeni yılın Tosyalı ai-
lesine başarı ve sağlık getirmesini cenab-ı haktan niyaz 
ederim.

Sevgi ve Saygılarımla

Fuat Tosyalı
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

TOSYALI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

FUAT TOSYALI’NIN 
CEZAYİR YATIRIMLARIYLA İLGİLİ 

YENİ YIL MESAJI
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TOSYALI HOLDİNG 2016’YA 
DEV YATIRIM KARARIYLA GİRİYOR

Bugüne kadar ülkemizde hiç üretilmeyen “Boyuna Dikiş-
li LSAW Boru” üretimi için yatırıma hazırlanan Holding’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Böylece ülkemizde 
üretilemeyen boru kalmayacak.” dedi. Türkiye’nin global 
demir-çelik üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Tosyalı Holding, ithalatı ikâme edecek yeni ve dev bir yatı-
rıma hazırlandığını açıkladı. 

Boyuna dikişli LSAW boru üretimi için yatırım kararı alan ve 
Sanayi Bakanlığı ile ön görüşmeleri tamamlayan Holding, 
bu konuda dünyadaki sayılı üreticilerden olacak.

Yatırım bir yılda tamamlanacak
Et kalınlığı 40 mm ve 60 inç çapa kadar boyuna dikişli LSAW 
boru için 2016’da başlayacak yatırımın sadece 1 yıl içinde 
tamamlanması planlanıyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, petrol ve gaz hatlarında da kullanılan 
bu boruların bugüne kadar ithal edildiğini, ancak yatırım 
tamamlandığında tesisin yıllık 500 bin ton kapasiteyle çalı-
şacağının altını çiziyor.

Petrol ve gaz hatlarında da kullanılacak
İlk olarak TANAP’ta ortaya çıkan LSAW boru ihtiyacının 
özellikle petrol ve gaz hatlarında önemli olduğunun altını 

çizen Tosyalı, “Türkiye’nin bu tür enerji projelerinde dışa 
bağımlılığını ortadan kaldıracağız” diye vurguluyor. Yüzde 
100 Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi AŞ tarafından ya-
pılacak bu yeni yatırımla hedef 2017’de boruları sevk eder 
hâle gelmek.

Üretilmeyecek hiçbir boru kalmayacak
Yatırım kararıyla ilgili açıklama yapan Fuat Tosyalı sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Bir sanayi yatırımcısı olarak sorumlu-
luklarımızı yerine getiriyor ve Türkiye’nin ihtiyacı olan tüm 
katma değerli ürünleri ülkemiz sınırları içinde üretmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda 2015’in başında 
Japonya’nın lider şirketi Toyo Kohan ile temellerini attığımız 
Tosyalı Toyo AŞ yatırımı, ülkemizin katma değerli ürünler-
de dışa bağımlılığının kaldırılması açısından büyük önem 
taşıyor. Şimdi LSAW boru ihtiyacı için planladığımız bu 
yeni yatırımla birlikte Türkiye’de üretilemeyecek hiçbir boru 
kalmayacak. Denizin altından da, dağların tepelerinde de 
geçecek boruları üreteceğiz.”

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı: 

Türkiye’nin enerji projelerinde dışa 
bağımlılığını ortadan kaldıracağız. 

Denizin altından geçecek boruları da 
üreteceğiz, dağların tepelerinden de...
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OYO ÇELİK
OSYALIT

Yerli Otomobilin Çeliğini Üretmeye Talip Oldu

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
ile Japon ortağı Toyo Kohan Yönetim Kurulu 
Başkanı Hirohiko Sumida Osmaniye’de inşası de-

vam eden yeni yatırımları, iki şirketin gelecek planları ve iş 
birliktelikleri hakkında bilgi verdi. 

Toyo Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Hirohiko Sumida, 
Fuat Tosyalı ile tanışıklıklarının 2011 yılına dayandığını 
belirterek, “Biz Japonya’da pek çok alanda faaliyet gös-
teriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardan biri de makine 
üretimi. Ürettiğimiz makinelerden biri sıcak rulo boruların 
etrafını çelik bantlarla örüyor ki bu rulolar açılmasın. Buna 
çemberleme makinesi diyoruz. Fuat Bey, bu makinelerden 
birini Osmaniye’deki fabrikası için satın almıştı. O tarihte 
gerçekleşen ticaretimiz sayesinde Tosyalı’nın varlığını bi-
liyorduk.” dedi.

5x5’lik sinerji
Sumida, bölgedeki ilk yatırımı neden Türkiye’ye yaptıklarını 
da şu sözlerle anlattı: “Birincisi, Türkiye dinamik ve genç 
bir nüfusa sahip. Türkiyeyi Avrupa, Ortadoğu ile Kuzey ve 
Batı Afrika açısından bir hub (merkez) olarak görüyoruz. 
Japonya’da ise nüfus giderek yaşlanıyor ve azalıyor. Bu 
durum bizde yurtdışı yatırım baskısını artırdı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı: 

Yerli otomobilin çeliğini yapmaya 
bir numaralı talibiz.



Tosyalı Holding

HABERLER

İkincisi Fuat Bey’e çok güveniyorduk. Üçüncüsü de biz soğuk 
çelik yapıyoruz. Tosyalı Holding ise cevher tarafından gelip 
sıcak rulo yapıyor. Yani bizim ham maddemizi üretiyor. Biz 
bu ham maddeyi işleyip daha ileri noktalara götürebiliyoruz. 
Dolayısıyla bu iki şirketin bir araya gelmesi 1+1=2 değil, 
5x5=25’lik sinerji yaratacak.”

Sumida: Türkiye’de ve Avrupa’daki otomobil 
üreticilerine otomobil kalıbı üretebiliriz
Toyo Grubu, geçtiğimiz Ekim ayında Japonya’nın en büyük 
otomobil kalıpçısı Fuji Technica’yı bünyesine kattı. Bu firma, 
Mercedes-Benz, Jaguar, Volkswagen ve GM gibi otomobil 
devlerine hizmet veriyor. 

Toyo Kohan Yönetim Kurulu Başkanı Hirohiko Sumida, “Şu 
anda bu şirketin Türkiye’ye gelmesi için çalışma ve araştır-
malar yapıyoruz. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki oto-
mobil üreticilerine otomobil kalıbı üretebiliriz. Yatırımın yeri 

muhtemelen otomobil üretim yerlerine yakın olan Adapazarı-
Bursa aksına yakın olabilir. Otomobil çeliği üretimi farklı bir 
uzmanlık alanıdır. Ortaya çıkacak kapasiteye bağlı olarak Fuat 
Bey’le oturup konuşur, yatırım kararını birlikte alırız.” dedi.

Tosyalı: Otomobil kalıbı işinde ortak gündeme 
gelecekse, o da Tosyalı-Toyo ortaklığı olur
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, 
“Yerli otomobilin çeliğini yapmaya bir numaralı talibiz. Toyo 
Grubu ile Tosyalı Toyo Çelik AŞ’yi kurduk. Bundan sonra 
yapacakları yatırımlar ortak şirketimiz üzerinden olur. Eğer 
otomobil kalıbı işinde ortak gündeme gelecekse o da Tosyalı-
Toyo ortaklığı olur.” diye konuştu.

Tosyalı ve Toyo Kohan’ın Osmaniye’deki yatırımı 500 mil-
yon dolar. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ana üretim 
gıdaya dayalı teneke kutular (konserve, yağ, ton balığı 
vb.) olacak. 
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TANAP’ın ana boru tedarikçileri arasında yer alan 
Tosyalı Holding, yurt dışı bağlantıları ile 

ihracatını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Osmaniye OSB’de, Japonya’nın 
önde gelen şirketlerinden Toyo 
Kohan iş birliğinde temelleri atı-

lan Tosyalı-Toyo Çelik’in 2016 yılında 
faaliyete geçeceğini bildiren Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Söz konusu yatırımla birlikte 
Türkiye’nin yıllık yaklaşık 500 milyon do-
larlık ileri teknoloji ürünü çelik ithalatını 
ikâme etmeyi planlıyoruz. Ayrıca 300 
milyon dolarlık ihracat girdisi de sağ-
lamayı hedefliyoruz.” dedi. 

İstikrarlı bir büyüme sağlamak için yurt 
içi ve dışındaki yatırım hamlelerine de-
vam ettiklerini belirten Fuat Tosyalı, 
Osmaniye OSB’deki yeni tesislerinde 
Türkiye’nin ilk ileri teknolojiye sahip ve 
yüksek katma değerli yassı çeliğinin üre-
tileceğini bildirdi. 

Söz konusu tesislerde otomotivden 
elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünle-
rinden meşrubat kutularına kadar geniş 
bir yelpazede üretim yapılacağını kay-
deden Tosyalı, “Bu ürünler Avrupa’dan 
Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Kuzey 
Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın 
ihtiyacını karşılayacak. 

Tosyalı-Toyo Çelik ile birlikte yüksek 
teknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyo-
ruz. Bu yatırım sayesinde ithal edilen 
bir ihtiyacı yurt içinde karşılayacağız.” 
diye konuştu. 

Hedef: 10 milyon ton üretim 
Akdeniz Bölgesi’ndeki yatırımlar ile 
Türkiye’nin üretim ve ihracat gücü-
ne destek olduklarını kaydeden Fuat 
Tosyalı, firmanın üç ayrı kıtada faaliyeti-
ni sürdürdüğünü söyledi. 

Yıllık 3.5 milyon ton üretim kapasitesiyle 
boru üretiminde söz sahibi olduklarını be-
lirten Tosyalı, “Ham maddeden nihai boru 
üretimine kadar tek çatı altında yapılan-
mış tek şirketiz. Bu bize büyük bir rekabet 
avantajı sağlıyor. 2017 itibarıyla grubu-
muzun üretim hedefi 6 milyon ton olarak 
belirlendi 2020 yılında ise bu rakamın 10 
milyon tona ulaşmasını planlıyoruz.” dedi. 

Holdingin iştiraklerinden Tosçelik’in, 
ISO 500 sıralamasında, 2014 rakam-
larına göre 20’nci sırada yer aldığına 
işaret eden Tosyalı, “2010 yılında Türk 
özel sektörünün ilk yassı çelik üretim 
tesisi olan Tosyalı Yassı Çelik Üretim 
Tesisleri’ni Osmaniye’de açarak üre-
tim gücünü daha da artıran Tosyalı 
Holding, bugün Avrupa’nın en büyük 
kapalı alanına sahip boru üretim tesis-
lerinde dakikada yaklaşık 5 bin metre 
boru üretiyor.” şeklinde konuştu. 2014 
yılında yaklaşık 3 milyar dolar ciro yap-
tıklarını belirten Fuat Tosyalı, 2015 yılı 
sonunda bu rakamı 3.5 milyar dolara, 
2020’de ise 10 milyar dolara çıkarmak 
istediklerini ifade etti. 2014’ü ihracat-
ta da verimli bir şekilde geçirdiklerine 
değinen Tosyalı, “Geçen yıl hedefimi-
zin üstünde ihracat yaptık. 600 milyon 
dolan aşan ihracat rakamına ulaştık. Bu 
yıl için ise ihracat hedefimiz 805 milyon 
dolar.” ifadesinde bulundu. 

TOSYALI HOLDİNG, TOYO KOHAN 
İŞ BİRLİĞİNDE İHRACATINI ARTTIRACAK MI?
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Cezayir yatırımı 
2 milyar doları aşacak 
Ürünlerini Amerika’dan Avrupa’ya ve 
Orta Doğu’ya kadar 80’den fazla ülke-
ye ihraç ettiklerini vurgulayan Tosyalı, 
2016’da 850 milyon dolar ihracat he-
deflediklerini dile getirdi 2015 ve son-
rası için yatırım planları hakkında bilgi 
veren Fuat Tosyalı, şöyle devam etti: 
“Karadağ ve Cezayir’de de üretime 
devam ediyoruz. 2013 yılında 500 
milyon dolarlık yatınmla Cezayir’de 
demir-çelik üretimine başladık. Bu ül-
kedeki yatırımlarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. 250 milyon dolarlık ek 

yatırımla hayata geçirilen ve 15 ayda 
tamamlanan ikinci etapta, filmaşin ve 
ticari profil üretimi gerçekleşecek. 
Özellikle KOBİ’leri desteklemeyi he-
defleyen yeni tesisimizin yıllık kapasi-
tesi 700 bin ton olacak ve Cezayir’in 
tüm ithalatını ikame edecek. 1.3 milyar 
dolara ulaşan üçüncü etap yatınmları 
sonucunda ise, Tosyalı Holding’in ül-
kedeki yatırımları 2 milyar doları aşmış 
olacak.” 

İlk iki tesiste hurdadan çelik elde edilir-
ken, yeni entegre DRI tesisinde demir 
madeninden çelik üretileceği bilgisini 
veren Tosyalı, böylece maliyetlerin de 
azalacağını iletti. Cezayir’de üretime 
başlayan demir-çelik fabrikasının ulu-
sal inşaat demiri talebinin önemli bir 
kısmını karşıladığının altını çizen Fuat 
Tosyalı, 700 bin ton kapasiteli filma-
şin ve ticari profil üretim fabrikasının, 
özellikle KOBİ’leri ve dönüşüm yapan 
sanayicileri hedeflediğini söyledi.
 
Tosyalı, “Filmaşinin çok geniş bir kul-
lanım alanı var. Hasır çelik üretiminden 
bağ teline, çivi, vida, cıvata, somun, 
metal fırça, dikenli tel, yay teli, ataç, 
kaynak teli gibi çok sayıda ürünün ham 
maddesi buradan geliyor.” şeklinde 
konuştu. 

Temeli atılan entegre DRI tesisinin ise 
yıllık 2.5 milyon ton üretim kapasitesine 
sahip olduğunu anlatan Fuat Tosyalı, 
“İnşaat çalışmaları 30 ay sürecek olan 
yeni tesisin 2017 yılı sonunda işletme-
ye alınması öngörülüyor. Yeni tesiste, 

hurda yerine, ham madde olarak de-
mir madeni kullanılacak. Ham madde, 
limandan fabrikaya kadar döşenecek 
olan 14 kilometrelik konveyör taşıma 
bandı ile tesise ulaşacak. Bu yeni en-
tegre DRI tesisinin, ulusal ekonomiye 
kayda değer etkileri olacak.” açıkla-
masında bulundu. 

Türkiye’de demir-çelik sanayinin bir 
asırlık geçmişe sahip olduğunu dile 
getiren Fuat Tosyalı, sektörün özellikle 
son 30 yıldır büyük bir ivmeyle gelişi-
mini sürdürdüğünün altını çizdi. 

1937’de Karabük Demir-Çelik’in inşaat 
demiri üretimi ve ardından yapısal çelik 
üretimiyle sektör büyümesinin ivme 
kazandığını belirten Tosyalı, şunları 
kaydetti: “1977’de İsdemir’in üretime 
geçmesi bir anlamda kırılma noktası 
oldu. 80’li ve 90’lı yıllarda ise sektör-
deki yeni entegre tesisler ve yatınmlar, 
demir-çelik sektörünün Türkiye ekono-
misindeki rolünü daha da artırdı. Son 
10 yıldır yapılan yatırımlarla Türkiye ar-
tık global demir-çelik pazarının önemli 
bir aktörü haline geldi.” 

2014’te en hayırsever 
dördüncü şirket
Sosyal sorumluluk yatırımlarıyla da öne 
çıkan, Tosyalı Holding’in 2014 yılı ra-
kamlarıyla Türkiye’nin en hayırsever 
4’üncü şirketi olmayı başardığını dile 
getiren Tosyalı, “Önümüzdeki dönem-
lerde de sosyal sorumluluk yatırımla-
rımız devam edecek. Bu memnuniyet 
verici başarının sürmesi, her zaman 
devam etmesi temennimizdir. Özellikle 
çalışmalarımızı eğitim, sağlık, ibadet 
ve sosyal yaşamda odaklamaya de-
vam edeceğiz. Bu alana oldukça yüklü 
bir bütçe ayırıyoruz ve sınır koymuyo-
ruz. Önceliğimizi bölgemize veriyoruz. 
Önemli olan bölgemizin neye ve hangi 
zamanda ihtiyacı olduğudur.” dedi. 
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TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: 
İnovasyon anlayışıyla bugün dünyada global bir oyuncuyuz.  

Pazar neredeyse biz oradayız.

İŞ DÜNYASI 
İNOVASYONLA 

GELECEĞE 
KOŞUYOR

Türkiye İhracatçılar Birliği’nin (TİM) organize ettiği 
Türkiye İnovasyon Haftası, iş dünyasını Adana’da 
buluşturdu. 

Türkiye’nin geleceğinin konuşulduğu İnovasyon Haftası’na 
katılan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “İnovasyon anlayışıyla bugün dünyada global bir 
oyuncuyuz. Pazar neredeyse biz oradayız” dedi.

İnovasyon Haftası, Adana Valisi Mustafa Büyük, Türkiye 
İhracatçılar Birliği Koordinötürü Başkanı Bülent Aymen, 
Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve pek çok önemli konuşma-
cının katılımıyla Adana Sheraton Otel’de başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Türkiye olarak takipçi bir ekonomi değil, kü-
resel ekonomide liderlik için rekabet eden bir ekonomiyi 
hedeflediklerini belirterek, “Hedefe ulaşmanın yolu üretim 
ve ihracatı artırmaktan geçiyor. Ama artışın sadece sayısal 
değil, katma değeri artırarak inovasyon kültürünü oluşturup 
üretimi artırarak sağlanması gerekiyor. 

Gelişmiş ülkelerin başarılarının altında inovatif girişimlerin 
yattığını görüyoruz. İnovasyon sürekliliği inovasyon kültü-
rünü yaymak kadar önemlidir.” dedi.
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Üniversite ve sanayi birlikteliği gerek
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise 
yeni teknolojilerin, hizmetler ile sanayi sektörü arasındaki 
sanayileri silmek üzere olduğunu söyledi. İş dünyası olarak 
bunlara ayak uydurmaya ve fırsata çevirmeye çalıştıklarını 
anlatan Sabancı, iklim değişikliğine ilişkin “Ne yazık ki iklim 
değişikliğinden dolayı kızaracak ülkelerin arasında biz de 
olacağız. Bu konuyu fırsata çevirebiliriz.” diye konuştu. 

Ar-Ge’ye yönelik inovasyon anlayışının Türkiye’ye yerleşmeye 
başladığını ve hızla ilerlediğini vurgulayan Güler Sabancı, ino-
vasyon alanında en önemli rolün, temel araştırmadan uygu-
lamaya geçişte üniversite ve sanayi birlikteliğinden geçtiğini 
anlattı. Şirketlerde inovasyon kültürünün oluşturulması için 
öncelikle liderlerin bunu isteyip, teşvik etmesi gerektiğinden 
söz eden Güler Sabancı, kendi şirketlerinden örnekler verdi 
ve yeni fikirlerin yeşereceği ortamları oluşturmak için sürekli 
çalıştıklarını söyledi. Milletvekili genel seçimleri sonuçları-
nın da Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Seçmen AK Parti’ye 
tek başına hükümet etme, birlik ve beraberliği yeniden tesis 
etme görevi verdi. Bir an önce süreci geride bırakıp hükü-
metin göreve başlamasını bekliyoruz. Bu dönemde birlik 
ve beraberlik için kaybedecek vaktimiz yok. İlk 100 günde 
yapılacak reformları 4 gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk yassı çelik 
üreticisi olarak zirveye tırmanıyoruz
Geniş katılımla gerçekleştirilen İnovasyon Haftası’nın 
ikinci bölümünde Bloomberg HT Haber Koordinatörü 
Ali Çağatay’ın moderatörlüğünü yaptığı Türk İş Dünyası ko-
nulu panele; Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Akfen 
Holding TAV Havalimanları Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 
Kale Group CEO’su ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeynep Bodur Okuyan katıldı. 

Panelde konuşan Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
demir çelik üreticisi olarak kendi alan-
larında büyümeyi tercih ettiklerini kay-
detti. Başka trendlere ve akımlara ka-
pılmadıklarını ifade eden Fuat Tosyalı, 
“Biz küçük esnafken, hayalimiz kullan-
dığımız çeliği kendimiz üretmekti. O 
günlerde bu şartlar çok zordu. Ama o 
günden bu yana çalışarak başardık. 
Bugün karşınızda Türkiye’nin ilk yassı 
çelik üreticisi olarak zirveye tırmanı-
yoruz.” dedi. 

Pazar neredeyse biz oradayız
Osmaniye yatırımından da bahseden 
Fuat Tosyalı, “İnsanlar o dönemde 
‘kriz teğet mi geçecek’ derken, biz 
1,5 milyar dolar yatırım yaptık. Büyük 
global oyuncular bizi Türkiye’ye 

hapsetmek isterken, Cezayir’de, Karadağ’da iki büyük te-
sisimizi işletmeye aldık. Özellikle Cezayir’de çelik üretimine 
başladık. Bu da bir ilkti. İnovasyon anlayışıyla bugün dün-
yada global bir oyuncuyuz. Pazar neredeyse biz oradayız.” 
diye konuştu. 

Doğru zamanda doğru ilişkiler 
başarıya götürür
Soru cevap bölümünde üniversite öğrencilerinin kendisine 
yönelttiği soruları yanıtlayan Fuat Tosyalı, yetişen üniversite 
gençliğinin çok etkileyici olduğunu ve bu gençlere güven-
diğini ifade etti. 

Gençlere altın öğütler veren Tosyalı, “Bizler bu noktaya tırna-
ğımızla kazıyarak geldik. Sizler de her zaman işinizi severek 
yapın. Girişimci ve mücadeleci olun. Herkesin amacı stan-
dartları yüksek bir yaşam sürmektir. Ama bunu hak etmek 
için çalışmak lazım. 

Doğru ekip seçmek ve ekibinizde yer alan herkesi oldu-
ğu gibi kabul etmek çok önemli. Hayatınızda herkesi bir 
kazanım olarak ele almalısınız. Kiminle tanışırsanız kartını 
alın, kartınızı verin, iyi dostluklar kurmaya çalışın. Doğru za-
manda doğru kişilerle doğru ilişkiler sizi başarıya götürür.” 
ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda ise, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı’ya,  Akfen Holding TAV Havalimanları 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a, Kale Grup 
CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okuyan’a 
teşekkür belgeleri takdim edildi.
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
Zirve’nin ‘Ulusal Markaların Başarı Hikayeleri’ bölümünde 

40 yıllık başarı öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, ‘Marka Kent Mersin Çalıştayı ve 
Kalkınma Zirvesi’nde başarı hikayesini anlattı. 

Konuşmasında iş disiplinleri, inovasyon anlayışları ve 
displinli çalışmaları hakkında örneklerle birlikte açıklamalar 
yapan Tosyalı, aynı zamanda Tosyalı Grup şirketlerinin 
2016 yılı hedeflerini de paylaştı.

Mersin’in Gülnar İlçesi’nde düzenlenen ‘Marka Kent 
Mersin Çalıştayı ve Kalkınma Zirvesi’nde ünlü şirketlerin 
başındaki isimler başarı öykülerini paylaştı. 

Zirve; Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde, Ekonomi Platformu organizasyonuyla 
Gülnar’daki Ulu Resort Otel’de yapıldı. 

40 yıllık başarı öyküsü
Zirve’nin ‘Ulusal Markaların Başarı Hikayeleri’ bölümünde 
söz alan Fuat Tosyalı, kendilerinin 40 yıllık başarı öyküsü-
nü katılımcılarla paylaştı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, “Dünyanın sayılı boru ürecilerinden 
birisiyiz. Bugün itibarıyla dakikada 5 bin metreden fazla 
boru üretimi yapıyoruz. Azerbeycan’dan gaz taşıyacak 
boruları da üretiyoruz, avizelerde kullanılan küçük boruları 
da. Böyle bir açılımı 3 kıtada yapıyoruz. Türkiye’nin petrol 
sondaj borularından tutun, Amerika’da kullanılmakta olan 
kaya gazı sondaj borularına kadar biz üretiyoruz. Yerin 
5 bin metre altına inip kaya gazını alıp çıkaran boruları 
üretiyoruz.” dedi.

Yatırıma devam
2015 yılına Osmaniye’de temelleri atılan Tosyalı-Toyo 
Çelik AŞ yatırımları ile start veren Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2016 yılına dair yaptığı de-
ğerlendirmelerde, Cezayir ve Karadağ başta olmak üzere 
global yatırımlarına hız vermeden devam edeceklerini 
bildirdi. 

Afrika’nın en büyük demir çelik yatırımına imza atan ve 
bu yıl ayrıca asrın projesi TANAP’ta da kilit rolü oynayan 
Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2016 
yılında da aynı ivmeyle yatırım ataklarına ve sağlıklı bü-
yümeye devam edeceklerini vurguladı.

MARKA KENT MERSİN ÇALIŞTAYI VE 
KALKINMA ZİRVESİ’NDEN BAŞARI ÖYKÜLERİ

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı:
Bugün itibarıyla 3 kıtada varız. 
Pazar neredeyse biz oradayız. 

Hiç ara vermeden, sürdürülebilir 
rekabetçi adımlar atmaya 

ve yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.
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Cari açığın azalmasına katkı sunuyoruz
Bu yılın başında temelleri atılan Tosyalı-Toyo Çelik AŞ 
ile birlikte yüksek teknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini de 
hatırlatan Fuat Tosyalı, “Bu yatırımla birlikte ülkemizin ta-
mamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt içinde karşılayarak, 
cari açığın azalmasına daha fazla katkıda bulunacağız. 

Yatırımımızla birlikte ülkemizin yıllık yaklaşık 500 milyon 
dolarlık ileri teknoloji ürünü çelik ithalatını ikame etmeyi 
planlıyoruz. Bu sektörümüz için hayli önemli bir rakam. 
Yine bu yatırımla birlikte Türkiye’ye 300 milyon dolarlık ek 
ihracat girdisi sağlayacağız.” dedi.

Döviz kuruna göre hareket etmiyoruz
Konuşmasında, “Biz Türkiye’nin global çelikçisiyiz. 
Sanayide yatırım yaparken global çelik piyasasındaki 
dalgalanmalara veya döviz kuruna göre hareket etmiyoruz. 

Günlük değişimlere göre karar vermiyoruz.” diyen Fuat 
Tosyalı sözlerine şöyle devam etti: 

“Türk çelik sanayicisi olarak ihracatın artması ve 
Türkiye’nin global çelik piyasasındaki konumunun güç-
lenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Fason üretim anlayışından süratle çıkmalıyız. Ham mad-
deden üretime gelen yatırımlara odaklanmalıyız. Bunun 
için global arenadaki tüm pazarlar bizim ilgimizi çekiyor. 
Bugün itibarıyla 3 kıtada varız. Pazar neredeyse biz orada-
yız. Hiç ara vermeden, uluslararası kalite standartlarımızla, 
sürdürülebilir rekabetçi adımlar  atmaya ve yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya günün 
anısına bir plaket takdim etti.
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MÜSİAD VİZYONER 15’TE 
GELECEĞİN YENİ PAZARLARI VE 
SEKTÖRLERİ KONUŞULDU

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı: 

Türkiye kendi otomobilini 
üretmeye çalışıyor. 

Türkiye’de bu üretimlerin yapılmasını 
sağlayacak güç var.
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Geçmişte yapamadığımızı 
şimdi yapabiliriz
MÜSİAD’ın düzenlediği VİZYONER’15 
Sektörler Zirvesi’nin ilk gününde gele-
ceğin yeni pazarları ve sektörleri değer-
lendirildi. Değişen yaşam koşullarına ve 
teknolojik yeniliklere bağlı olarak de-
ğişen ihtiyaçlar ve davranış eğilimleri 
ile önümüzdeki 50 yılın yeni pazarları 
arasında alt kollarıyla birlikte hava yolu 
taşımacılığından demir çeliğe, katılım 
bankacılığından enerji ve otomasyon 
sistemlerine kadar pek çok pazar ön 
plana çıkarken; yassı çelik üretimi, ortak 
otomobil kullanma sistemi, navigasyon, 
raylı sistemler, yeşil enerji üretimi ile 
çocuk bakımı ve dadılık gibi iş kolları 
yeni sektörler arasında yer aldı. Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Şu andan itibaren inovasyon-
ları ve trendleri takip ederek, çok farklı 
sektörlerde kullanılabilecek demir çelik 
yatırımlarına girmek mümkün.” dedi.

Zirvede güçlü isimler konuştu
Sektör Kurulları ve İş Geliştirme 
Komisyonu Başkanı Mahmut Asmalı, 
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdemir, İstanbul Milletvekili 
Nurettin Nebati ve Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna’nın selamlama konuşmalarıyla 
başlayan Zirve, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak’ın konuşmasıyla açıldı.

Zirvenin ikinci oturumu olan Gelecekte 
Yeni Sektörler değerlendirmesinin 
önemli konukları ise Twitter Küresel 
Kamu Politikalar Başkan Yardımcısı 
Colin Crowell, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Ali Yülek ve Ziraat Katılım 
Bankası Genel Müdürü Osman Arslan 
oldu. Konuklar konuşmalarında gerek 
kendi sektörlerinde gerekse gelece-
ğin yeni sektörleri hakkında vizyoner 
görüşlerini aktardılar.

İnovasyonu takip ediyoruz
Türkiye’de demir çelik endüstrisinin in-
şaat ihtiyacı için kurulduğunu, ardından 
yassı çelik yatırımlarına başlandığını fa-
kat bu yatırımların dünyadaki trendleri 
takip edemediğinden gelişmiş ülkele-
re göre ters yapı oluştuğuna değinen 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, “Şu andan itibaren ino-
vasyonları ve trendleri takip ederek, 
çok farklı sektörlerde kullanılabilecek 
demir çelik yatırımlarına girmek müm-
kün. Bunlardan biri sağlık alanında ge-
çerli olması öngörülen genetik çipler. 
Dünyanın dört bir yanındaki iş ortak-
larımız sayesinde bu tür nitelikli alan-
larda know-how imkanımız bulunuyor. 
Elektrikli oto akülerinin nikel plakaları-
nı başka bir iş ortağımız üretiyor. Yine 
ambalaj endüstrisinin ihtiyacı olan film 
kaplı çeliklerin üretimine geçmeyi plan-
lıyoruz. Türkiye’de metal ambalaj sektö-
ründe inanılmaz fırsatlar var. Ham mad-
de üretimine başlıyoruz. Pastacılıktan, 
zeytinyağına, güneş geçirmeyen metal 
ambalajda öncü olacağız. Diğer yandan 
Türkiye kendi otomobilini üretmeye ça-
lışıyor. Türkiye’de bu üretimleri yapacak 
güç var. Geçmişte harekete geçemedik, 
ancak şimdi hızla harekete geçebiliriz.” 
açıklamasında bulundu.
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, Holding’in yurt dışı operasyonları çerçe-
vesinde Doğu Avrupa’dan çok sayıda teklif gel-

diğini açıkladı.

3 kıtada üretim
Tosyalı Holding’in 2016 yılında yurt dışı yatırımlarını ve bü-
yüme hedeflerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Hedefimiz çelik sektörünün lider global oyun-
cularından olmak. 3 kıtada üretim yapıyoruz. Türkiye’nin 
yanı sıra Cezayir ve Karadağ’da yatırımlarımız bulunu-
yor. Cezayir’deki yatırımlarımız 2 milyar dolara ulaştı. 
Diğer şirketimiz Karadağ’da bulunan TOSYALI NICSIC. 
Karadağ’da satın almış olduğumuz demir-çelik üreticisi 
Zelijezara AD Niksic fabrikasının modernizayon yatırımını 
2016 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.

Ciroyu ikiye katlayacak
Tosyalı Cezayir Tesisleri’nin bugün yıllık ciromuz 1,3 milyar 
dolar civarında; yatırımlarımızın tamamlanmasıyla raka-
mın 2 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Karadağ’daki 
fabrikamızda ise mühendislik çelikleri üretilecek. Bu fab-
rikada 2016 yılında 50 bin ton üretime ve 60 milyon Euro 
civarında ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt dışında Afrika 
sektör açısından oldukça iyi bir pazar. Biz de bu fırsatları 
görerek başladığımız yatırımları güçlendirerek sürdürü-
yoruz. Cezayir’de yatırımlarımız artmaya devam edecek.

Pazar araştırıyoruz
Afrika’da özellikle 2 ayrı ülkede pazar araştırmamız yo-
ğunlaşmış durumda. Daha çok sıfırdan yatırım fırsatları 
ilgimizi çekiyor. Ancak Karadağ örneğinde olduğu gibi 
satın almalar da yapabiliriz. Doğu bloku ülkelerinden çok 
sayıda teklif geliyor. 

Tosyalı Holding’in hedefi 2020’de 10 milyon tonun üzerin-
de çelik üretimi gerçekleştirmek. İhracat hedefimiz 2015 
yılı sonunda 805 milyon dolar. 2016 yılı içinse hedefimiz 
850 milyon doların üzerinde. 2023 yılında da 1,5 milyar 
doların üzerinde ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.

FUAT TOSYALI: DOĞU AVRUPA’DAN 
ÇOK SAYIDA TEKLİF ALIYORUZ

Tosyalı Holding’in yurt dışı operasyonları sürüyor. 
Doğu Avrupa’dan yatırım teklifleri alan 

Holding’in yeni pazar araştırmaları 
Afrika’da yoğunlaşıyor.

AFRİKA
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İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kuruluş ça-
lışmalarını tamamlayan Kayra Spor Kulübü’nün açılış 
törenine katıldı. 

Başkan Seyfi Dingil, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurta-
rıp onları sporun bir dalıyla buluşturmanın, spora alıştırmanın 
aileleriyle birlikte sporun içine çekmenin geleceğimiz adına 
çok önemli olduğunu söyledi. Sarıseki’de kurulan ve faali-
yetlerine başlayan Kayra Spor Kulübü, düzenlenen görkemli 
törenle hizmete girdi. 

Açılış törenine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 
Belediye Meclis Üyeleri, davetliler ve İskenderun halkı katıldı. 
Geniş atılımın olduğu açılış töreninde İskenderun Belediye 
Başkanı Seyfi Dingil’e ilgi bir hayli yoğundu. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp 
spora yöneltmek gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı 
Seyfi Dingil, “İskenderun Belediyesi olarak kentimizde birçok 
spor aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Spor insanı kötü alışkan-
lıklardan kurtarır, iyiye ve doğruya yönelmemizi sevk eder. 
Her zaman spora yatırım yapmalıyız. 

Bizler bu tesisleri gençlerimiz ve çocuklarımız için hazır-
lıyoruz. Onların iyi bir eğitim almaları adına Kayra Spor 
Kulübünün de elinden gelen tüm gayreti göstereceğine 
inanıyorum. Ben bu tesisimizin halkımıza hayırlı uğurlu ol-
masını diliyor, spor kulübü yöneticilerimizi de kutluyorum.” 
dedi. Kayra Spor Kulübü, sporun her branşındaki çalışma-
larını Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde sürdüre-
cek. Kulüp yöneticileri, açılış törenine katılarak gençlerimi-
ze ve çocuklarımıza her zaman destek veren İskenderun 
Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e teşekkür etti. Açılışın ardın-
dan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, çocuklarla birlikte açılış 
pastasını kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOSYALI SPOR TESİSLERİ SPORA 
GÖNÜL VERENLERİ DESTEKLİYOR

__

Yayın Adı : Hatay Söz Yayın Tarihi : 25.11.2015 Küpür Sayfa : 8
Referans No : 52674460 Etki : Etkisiz Tiraj : 750
Renk : Renkli STxCM : 163,888888 Sayfa : 8

Seyfi Dingil “Spor gençleri 
zararlı alışkanlıklardan kurtarır”

Düzenlenen görkemli bir törenle 
faaliyete geçen Kayra Spor 

Kulübü, sporun her branşındaki 
çalışmalarını Tosyalı Çok Amaçlı Spor 

Kompleksi’nde sürdürecek.
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Tosyalı’nın Amiral Gemisi 
TOSÇELİK 

Liderliğini Sürdürüyor 

ANADOLU 500’DE
TOSÇELİK 
2’NCİ SIRADA

Ekonomist Dergisi’nin “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” 
araştırmasında 3 kıtada 20 şirketiyle faaliyet gösteren 

Tosyalı Holding’in amiral gemisi Tosçelik 2’nciliği elde ederek 
liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Türkiye’nin lider yassı çelik ve 
çelik boru üreticisi Tosyalı 
Holding, yurt içi ve yurt dışında 

gerçekleştirdiği yatırımlar ve büyüyen 
üretim gücüyle sektördeki lider konu-
munu güçlendirmeye devam ediyor. 

Tosyalı Holding’in iştiraklerinden 
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ, 
Ekonomist Dergisi tarafından yapılan 
“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” 

araştırmasında yine liderliğini korudu 
ve bu yıl 2’nci sıraya yerleşti.

Tüm olumsuzluklara rağmen 
liderliği sürdürüyor
Global çelik pazarındaki dalgalanma ve  
fiyatlardaki düşüşe rağmen, Tosçelik’in 
üretim ve satış gücü ile bir kez daha 
Anadolu şirketleri arasındaki lider konu-
munu koruduğunu vurgulayan Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı, “Yatırımlarımız hız kesme-
den devam ediyor. Üretim gücümüz 
çok yüksek, bunu satış başarısına da 
farklı pazarlarda çevirmeyi başarıyoruz. 
Bu durum sektördeki dalgalanmala-
rın ve farklı pazarlardaki krizlerin bizi 
olumsuz etkileyememesinin en önemli 
unsuru...” açıklamasını yapıyor. “Tosyalı 
Holding olarak, çelik sektörünün global 
bir oyuncusu olma hedefiyle yola de-
vam ediyoruz. Bugün Avrupa’nın en 
büyük kapalı alanına sahip boru üre-
tim tesislerinde, dakikada 5 bin met-
renin üzerinde boru üretiyoruz.” diyen 
Tosyalı, “Bu güç, TANAP boru hattı iha-
lesinde ipi göğüsleyen şirketler arasın-
da yer almamızı ve hatta ihtiyacın en 
büyük kısmını tek başına üstlenmemizi 
sağladı. Tüm bu başarılarımız aynı za-
manda, Türkiye’nin sektördeki gücünü 
dünyaya kanıtlama vizyonumuzu da 
destekliyor.” diye ekliyor.

Hedef bölgenin lideri olmak
Bu yılın başında temelleri atılan 
Tosyalı-Toyo Çelik AŞ ile birlik-
te yüksek teknolojili çelik ürünlerde 
Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan 



Tosyalı Holding  21 ←

HABERLER

kaldırmayı hedeflediklerini de hatırlatan 
Tosyalı, “Bu yatırımla birlikte ülkemizin 
tamamen ithal edilen bir ihtiyacını yurt 
içinde karşılayarak, cari açığın azalma-
sına daha fazla katkıda bulunacağız. Bu 
yatırımla birlikte ülkemizin yıllık yaklaşık 
500 milyon dolarlık ileri teknoloji ürünü 
çelik ithalatını ikâme etmeyi planlıyo-
ruz. Yine bu yatırımla birlikte Türkiye’ye 
300 milyon dolarlık ek ihracat girdisi 
sağlayacağız.” diyor. 3 kıtada üretim 
yapan bir şirket olarak, Anadolu’nun 
yanı sıra Türkiye’nin ve hatta bölge-
sinin en büyük üreticilerinden biri ol-
mayı hedeflediklerini vurgulayan Fuat 
Tosyalı: “Bunun için yatırımlarımız da 
hız kesmiyor. Son olarak Cezayir’de 
yeni filmaşin ve ticari profil fabrikası-
nın açılış törenini gerçekleştirdik; aynı 
gün yeni entegre ‘DRI’ Demir Çelik 
Tesisi’nin temel atma töreni de yapıl-
dı. Böylece Cezayir’deki yatırımlarımız 
2 milyar dolara ulaştı. Bu yeni yatırımla 
birlikte 2017’de, bugün yıllık 1,6 milyon 
ton olan çelik üretimi, 4 milyon tona çı-
kacak.” diyor. Tosyalı sözlerini şu şe-
kilde sürdürüyor: “Tosyalı Holding ola-
rak hedefimiz 2020’de 10 milyon tonun 
üzerinde çelik üretimi gerçekleştirmek. 
Hem Türkiye hem de bölge ekonomi-
sine katkı sağlamaya devam ediyoruz. 
İhracat hedefimiz ise 2023 için 1,5 mil-
yar doların üzerinde. Yatırımlarımızın, 
oluşturduğu istihdamın ve Türkiye eko-
nomisine katkılarımızın aynı hızla bü-
yüyeceğinin de altını çizmek isterim.”

3 Kıtada toplam 20 tesis 
Tosyalı Holding’in Osmaniye OSB’de 6, 
İstanbul’da 1 ve İzmir’de 1, İskenderun 
OSB’de 7 ve yatırım aşamasında da 1 
tesis olmak üzere Türkiye’de toplam 
16 tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey 
Afrika Cezayir’de 3 tesis ile Avrupa 
Karadağ’da 1 tesisi bulunmaktadır. 
Tosyalı Holding 3 kıtada, 6 bölgede 
12 iştiraki ile 2’si yatırım aşamasında 
toplam 20 tesise sahiptir.

Tosyalı Holding çatısı altında her biri 
kendi sektöründe lider firmalar olan 
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ, 
Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ ve 
Tosçelik Granül Sanayi AŞ olmak üzere 
3 üretim şirketi, yurt içi ve yurt dışı ticari 
faaliyetlerini yürüten Tosyalı Dış Ticaret 
AŞ unvanlı ticaret şirketi bulunmaktadır. 

Bunlara ilaveten grubun elektrik enerji-
si piyasasında alım satım faaliyetlerini 
yürüten Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan 
Satış İthalat İhracat AŞ unvanlı bir şirke-
ti ticari faaliyet göstermektedir. Ayrıca 
grubun, elektrik enerjisi yatırımını sür-
dürmekte olan ve yatırımın tamamlan-
masının ardından enerji üretimi yaparak 
Tosyalı Grup’un enerji ihtiyaçlarını kar-
şılayacak olan Tosyalı Elektrik Enerjisi 
Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ unvanlı bir 
şirketi bulunmaktadır. Tosyalı Grup ‘un 
İskenderun Körfezi’nde, liman hizmetle-
ri ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re Erzin Limanı yatırımı bulunmaktadır. 

Bu yatırım faaliyetleri Tosyalı Denizcilik 
ve Liman İşletmeciliği AŞ unvanlı şirket 
tarafından yürütülmektedir. 

Tosyalı Toyo Çelik AŞ, grubun çelik sek-
töründe önemli ve köklü bir teknoloji 
şirketi olan Toyo Kohan Co. ile  ortaklığı 
yine önemli bir adımdır. Tosyalı Grup 
bu yatırım ile hem ileri teknoloji ürünü 
olan çelik mamullerin üretimini hem de 
Türkiye’ye bu alanda Japon birikim ve 
“know-how”ını getirmeyi amaçlamıştır. 
Tosyalı Toyo Çelik AŞ yatırım aşamasın-
da olup, Osmaniye’de kurulacak tesis 
ile öncelikle MENA bölgesindeki alıcı-
lar için üretim yapacaktır. Ayrıca ISO 
500 sıralamasında Tosçelik, Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları arasında 
2014 rakamlarına göre 20. sırada yer 
almaktadır.

Fuat Tosyalı:

Üretim gücümüz çok yüksek, 

bunu satış başarısına da 

farklı pazarlarda çevirmeyi 

başarıyoruz. 

Bu durum sektördeki 

dalgalanmaların ve farklı 

pazarlardaki krizlerin bizi 

olumsuz etkileyememesinin 

en önemli unsuru.
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MEGA SATINALANLAR ZİRVESİ 
TOSYALI HOLDİNG 

FAYDA SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

‘65 Mega Şirket’ arasında yer alan 
Tosçelik ve Tosyalı Demir Çelik 
şirketleri ağırlıklı olarak demir-

çelik makine parçaları, merdaneler, 
kaynak malzemeleri, elektrik-

elektronik ürünler, valfler, yağlar, 
kimyasallar, rulman, kayışlar, 
sızdırmazlık ürünleri, taşeron 

firma hizmetleri gibi satın alımlar 
gerçekleştiriyor.

__

Yayın Adı : Hürriyet Çukurova Yayın Tarihi : 28.11.2015 Küpür Sayfa : 6
Referans No : 52752260 Etki : Etkisiz Tiraj : 42000
Renk : Renkli STxCM : 66,388888 Sayfa : 6
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Adana’da düzenlenen ‘Mega Satınalanlar Zirvesi’nde bir-
çok tedarikçi firma, görüşme olanağı buldukları büyük sa-
nayi kuruluşlarından ilk siparişlerini aldı. 

Refleks gazetesi ve Start Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen 
etkinlik Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş 
kentlerinin oluşturduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki büyük 
sanayi kuruluşları ile tedarikçileri bir araya getirdi.

‘65 Mega Şirket’ arasında Tosyalı Grup 
iki ayrı firmayla yer alıyor
Türkiye’nin 1000 Büyük sanayi kuruluşu arasında Adana, 
Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş kentlerinden 
65 şirket yer alıyor. Açıklanan ‘65 Mega Şirket’ arasında  
Tosyalı grup; Tosçelilk ve Tosyalı Demir Çelik şirketleriyle 
yer aldı. Bu ‘65 Mega Şirket’in üretimden net satışlarının 30 
milyar TL ‘yi aştığı açıklandı.

Bölgesel yakınlaşma sağlandı
Refleks gazetesi imtiyaz sahibi Esra Özden, “Beklenenin 
üzerinde ilgi gören projemizle KOBİ’lerimizin pazar ağını 
geliştirirken, büyük sanayi kuruluşlarının ithal ve bölge dı-
şından tedarik yerine kendilerine yakın işletmelerden ürün 
ve hizmet alımını sağladık. Görüşmelerde ilk siparişlerini 
alan firmalarımız bile oldu.” dedi.

Türkiye’ye örnek oldu
Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk de aynı 
etkinliğin Türkiye’nin her bölgesinde yapılması için teklifler 

aldıklarını belirterek, “Geleneksel hale 
getireceğimiz organizasyona imza attık. 
Türkiye’nin birçok bölgesinden ‘Bizim 
bölgede de yapın’ teklifi aldık. Türkiye 
ekonomisine farklı bir pencere açıyo-
ruz. Bu organizasyon, ülkemizin en 
önemli ekonomi faaliyetleri arasın-
da yerini alacak. Hazırlıklarımıza 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bölgenin en büyükleri
Adana Valisi Mustafa Büyük, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana 
Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası 
Başkanı Atila Menevşe, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları-
nın başkanları ve çok sayıda iş insanının katıldığı açılış tö-
reniyle başlayan ve tüm gün süren B2B (İkili Görüşme) 
etkinliğine Abdioğulları Plastik, Adana Çimento, Akyem, 
Amylum Nişasta, Arbel Bakliyat, Arıkan Mensucat, Bakırlar 
İplik, Beyteks Tekstil, Bossa, Elita Gıda, Güney Çelik Hasır, 
Gürsoy Yem, İskenderun Demir Çelik, KÇS Kahramanmaraş 
Çimento, Kıvanç Tekstil, Kimtekse Tekstil, Kipaş Kağıt, Kipaş 
Mensucat, Koç Çelik, Memişoğlu Tarım, Narteks, Oğuz 
Gıda, Özmaya, Sasa, Sepaş Plastik, Şirikçioğlu Mensucat, 
Tat Nişasta, Temsa, Tosçelik, Tosyalı Demir Çelik ve Zahit 
Alüminyum’un üst düzey satın alma yöneticileri katıldı. 
Makine yedek parçasından elektriğe, kimyasallardan hırda-
vata onlarca farklı sektördeki tedarikçi şirketin temsilcileri, 
büyük sanayi kuruluşlarına ürün ve hizmetlerini tanıttı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhuriyetimizin 92. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği resepsiyona 
Fuat Tosyalı davetli olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhuriyetimizin 92. Kuruluş Yıldönümü münase-
betiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 bin 500 

kişiye ilklerin yaşandığı 29 Ekim resepsiyonu verdi. 

29 Ekim resepsiyonuna Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen ve farklı kesimlerden 
davetli seçkin bir topluluğun katıldığı 29 Ekim Resepsiyonu 
renkli görüntülere sahne oldu. Konuklarıyla tek tek ilgilen-
meye gayret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
fırsat buldukça kısa sohbetlerle davetlilerden bilgi aldı.

Siyaset, iş dünyası, sanat dünyası ve bazı sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinin buluştuğu Cumhuriyetimizin 92. 
Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu sinevizyon sunumu ile başla-
dı. Kurtuluş Savaşına ilişkin Genel Kurmay Başkanlığı arşiv-
lerinden oluşturulan sinevizyonda Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Birinci Meclis’teki hitabının görüntüsü verildi.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Daha sivil yapıda bir program gerçekleştirdik. 
Cumhuriyet Bayramı aslında cumhurun bayramı. Bu dev-
let-millet dayanışmasının bir örneğiydi. 30 Ağustos Silahli 
Kuvvetlerimizin ağırlıklı olduğu bir bayram ama, 29 Ekim, 
Meclis’imizin halkımızın devletle buluştuğu bir tarih. Bu 
yıldönümünü istedik ki farklı bir atmosfer içinde kutlayalım. 
Bundan dolayı da TSK olsun, bizim arkadaşlarımız olsun, 
güzel bir çalışma ortaya koydular. Gelecek senelerde 
eksikliklerimiz de giderilerek bunlar daha da zenginle-
şecek. Milletimizle bütünleşerek daha zengin kutlamalar 
yapacağız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 
Resepsiyonuna katılan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı ile sık sık bir araya gelerek sohbet etti. 

Tosyalı, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’la birlikte 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

FUAT TOSYALI 29 EKİM 
RESEPSİYONUNA KATILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk ziyaretini Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yaptı. Devlet Başkanı Xi Jipping’in 
davetlisi olarak gerçekleştirilen resmi ziyarette Çin Halk 

Cumhuriyeti ile 1971 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin, kar-
şılıklı üst düzey ziyaretlerde özellikle son 10 yılda daha güçlü 
bir ivme kazandığı ayrıca, ikili ilişkilerin 2010 yılından itibaren 
stratejik işbirliği düzeyine çıkarıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin mevkidaşı ile 
yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ve işbirliği 
imkanları ele alınırken, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslar arası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Çin 
Halk Cumhuriyeti resmi ziyaretlerine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ardından Endonezya’ya giderek burada 
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya gele-
rek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Endonezya resmi 
ziyaretinde de hazır bulundu. 

Görüşmelerde her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu  
ve ziyaret kapsamında Türkiye-Endonezya İş Forumu 
toplantısı yapıldı.

FUAT TOSYALI CUMHURBAŞKANI’NIN
ÇİN VE ENDONEZYA HEYETİNDEYDİ
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 
14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen 

B20 Zirvesi’ndeydi.

G20’nin iş dünyasını temsil eden açılım grubu B20 ta-
rafından düzenlenen B20 Zirvesi, 14-15 Kasım 2015 
tarihlerinde birçok Türk ve yabancı şirketin yönetim 

kurulu başkanları ile yöneticilerinin katılımıyla Antalya’da 
gerçekleşti. B20 zirvesine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı.  Tosyalı, zirvede Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ile de bir araya geldi.

B20 Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu zirvenin 
açış konuşmasında, B20 Zirvesinin küresel piyasaların şe-
killendirilmesi açısından büyük bir fırsat teşkil ettiğini belirtti. 
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nı aldığı dönemle karşı-
laştırıldığında günümüzde dünya ekonomisindeki belirsiz-
liklerin daha fazla arttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünya 
çapında 200 milyon kişinin işsiz olduğuna ve Suriye’deki kriz 
nedeniyle artan mülteci sorununa dikkat çekti. B20 Başkanı 
Hisarcıklıoğlu yaşanan krizler nedeniyle küresel ekonominin 
zayıfladığını belirtirken, G20’nin belirsizlikleri azaltmak ve 
küresel piyasalarda istikrarı sağlamak için somut adımlar 
atması gerektiğini vurguladı. 

G20’NİN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ 
B20 ZİRVESİ’NDE BULUŞTU



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ekonomiye ilişkin ilk 
mesajını, iş dünyasının başarılı temsilcilerinin ziya-
retinde verdi.

Sanayici Bakan’a sanayicilerden 
tam destek
Başbakan Ahmet Davutoğlu 64’üncü 
Cumhuriyet Hükümeti’ni açıklamasının 
ardından, Ekonomi Bakanlığı görevine 
getirilen Mustafa Elitaş’a ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulunan Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve birçok 
sanayici, ‘başarı’ dileklerini ilettiler. 

Ziyaretten ötürü büyük memnuniyet duydu-
ğunu belirten Bakan Elitaş, “Türkiye ekono-
misi, siz değerli iş adamlarımız ve sanayi-
cilerimiz sayesinde şaha kalkacak.” dedi. 

Bayrağı daha da ileriye taşıyacağız
Daha önce sanayi sektöründe iş yapan Bakan Mustafa 
Elitaş, Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) 

Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de 
bulundu. 

İş dünyası ile buluşmasında, Bakan 
Elitaş “Vatana ve millete hayırlı uğurlu 
olsun.” ifadesini kullandı. Önceki bakan 
arkadaşının bıraktığı yerden çalışmalara 
aynen devam edeceklerini vurgulayan 
Bakan Elitaş, “Onun getirdiği bayrağı 
daha da ileriye taşıyacağız.” diye ko-
nuştu. Kendisi de sanayici olan Bakan 
Elitaş’a, sanayicilerden tam destek geldi.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir 
Çakacak, Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya günün 
anısına bir plaket takdim etti.

FUAT TOSYALI’DAN EKONOMİ BAKANI 
MUSTAFA ELİTAŞ’A ZİYARET
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Sunat Atun 

Tosyalı Holding’i ziyaret etti.

T osyalı Holding’e bir ziyerette bulunan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Sunat Atun’u Tosyalı Holding Yönetim Kurulu üyesi 

M. Fatih Tosyalı ağırladı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Tosyalı, bir 
dizi gezi ve açılışta bulunmak üzere kentimize gelen Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Sunat Atun’u kabul etti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen 
ziyarette yavru vatan Kıbrıs ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
konular masaya yatırıldı.
 
Ziyaretten oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu üyesi M. Fatih Tosyalı, 
“Yavru vatanımız Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Kıbrıs’ın 
kalkınması ve gelişmesi için bir sanayici olarak üzerimize 
ne düşüyorsa yerine getirmeliyiz. Genç ve enerji dolu ba-
kanımız Sunat Atun Bey de tüm bilgisini, azmini oradaki 
halkımıza hizmet için sunuyor. Ben ziyaretinden dolayı 
kendisine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum.” şeklinde konuştu. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Ticaret ve Sanayi 
Bakanı Sunat Atun ise, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
M. Fatih Tosyalı’ya samimiyetinden, ilgisinden ve misafirper-
verliğinden ötürü teşekkür etti. 

Tosyalı Holding’in başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Bakan 
Atun, bu mücadelelerinden ötürü Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı şahsında tüm çalışanları kutlarken, 
Yönetim Kurulu üyesi M. Fatih Tosyalı’ya da kabulden dolayı 
teşekkür etti.

TOSYALI HOLDİNG’E 
YAVRU VATANDAN KONUK VAR
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3. Göz Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Baydar, Genç MÜSİAD Hatay Şubesi’nin konuğu 

olarak geldiği İskenderun’da gençlere 
piyasalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir süredir Hatay’da bulunan 3. Göz Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Hikmet Baydar, 
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde Genç 

Müstakil ve Sanayici İş Adamları ile bir araya gelip piyasa-
ların ele alındığı bir değerlendirme yaptı. 

İskenderun OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa 
MÜSİAD Hatay Şube Başkanı ve OSB Başkanı Fatih Tosyalı 
da katılım gösterdi.
 
Amacımız ülkemizi kalkındırmaktır
Genç MÜSİAD üyelerini idealist ve kararlı olarak tanımlayan 
Genç MÜSİAD İskenderun Şube Başkanı Yusuf Arslan, 
yaptığı açılış konuşmasında;  “Genç MÜSİAD geleceğin 
iş adamlarını yetiştirmek ve onları iş hayatına hazırlamak, 
MÜSİAD Yöneticilerinin sahip olduğu tecrübeleri ve değer-
leri gençlerle paylaşmak üzere 2002 yılında kurulmuştur. 
Genç, idealist ve kararlı insanlarla büyük heyecanla çalış-
malarına başlayan Genç MÜSİAD hızla ülkemizde yayılmak-
ta olup 3 bini aşkın üyesiyle dünya çapında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.” dedi.

Ekonomik kurallar işlemiyor
Yusuf Arslan’ın ardından 2015 yılında mali piyasalardaki 
gelişmeler, 2016 yılında piyasalardan beklentiler, kur riskleri 
ve yönetimi, şirket varlık ve yükümlülük yönetimleri konulu 
seminerin sunumunu yapan Ekonomist Hikmet Baydar, gü-
nümüzde siyasi çıkarların ön planda tutulduğunu ve liberal 
ekonomik kuralların işlemediğine dikkat çekti. Sunumunu 
slayt şeklinde gerçekleştiren Baydar, ilgiyle izlenen sunumun 
ve açıklamaların ardından genç iş adamlarının yönelttiği 
soruları yanıtladı.

HİKMET BAYDAR GENÇ MÜSİAD’IN 
KONUĞU OLDU



OSMANİYE
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI

Organize Sanayi Bölgesi 
Toprakkale - OSMANİYE

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

İSKENDERUN
ERW ÇELİK BORU FABRİKASI 

Organize Sanayi Bölgesi 
Sarıseki - Hatay

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



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

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

@tosyali_holding
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İskenderun’da 9 metrekarelik bir dükkandan yola çıkıp
demir-çelikte küresel bir markaya dönüşen 

Tosyalı Holding, sektörünün en büyük yatırımcılarından biri. 

Yeni dönem hedeflerini Ekonomist Dergisi’ne anlatan 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 

2016 ve sonrası için bir dizi yeni yatırımın müjdesini veriyor. 
Tosyalı, “İlk beşe girmek için katma değerli üretim şart” diyor.

Türkiye ekonomisinin son 25 
yılda kat ettiği mesafenin en 
önemli göstergelerinden biri, 

iş hayatına KOBİ olarak girip 25 yıl-
da Anadolu’dan çıkıp dünyaya yayı-
lan şirketlerinin sayısı. Bu şirketlerin 
önde gelenlerinden biri de Tosyalı 
Holding. İskenderun’da 9 metrakare-
lik bir dükkanda başlayan macerasını 
küresel çapta bir üreteci olarak sür-
dürüyor. Türkiye’nin ilk özel sektör 

yassı çelik tesisini kuran, Karadağ ve 
Cezayir’deki fabrikalarıyla farklı kıta 
pazarlarında söz sahibi olan ve önü-
müzdeki 5 yılda cirosunu 10 milyar 
dolara çıkarmayı hedefleyen Tosyalı, 
son 25 yılda üretimde yaşanan gelişi-
minde güzel bir özetini sunuyor. Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, hem 25 yıllık değişim 
sürecini, hem de Holdingin yeni dö-
nem planlarını anlattı. 

Son 25 yılda demir çelik sektörü 
Türkiye’de nasıl bir gelişim ve 
dönüşüm yaşadı?

Türkiye’de demir-çelik sektörü son 25 
yılda üretimini yaklaşık 4 kat arttırdı. 
1990’da 10 milyon tona ulaşmayan 
üretim, bugün ise 36 milyon tonu ya-
kalamış durumda. Daha önce yalnızca 
kamunun elinde bulunan çelik üretimi, 
son 25 yılda özel sektöre de açıldı. 

“İlk Beş İçin Katma Değerli Üretim Şart”
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Devlet tamamen çelik üretiminden çık-
mış oldu. Son beş yılda ise, Türk özel 
sektörü kendi yassı çeliğini üretebile-
cek seviyeye geldi. Böylelikle sektö-
türümüz, sadece inşaat demiri ürete-
bilen  bir yapıdan otomotiv çeliğinden 
yapısal çeliklere kadar tüm kaliteli çe-
lik türlerini üretebilen bir hale dönüştü. 

Bu gelişmelere baktığımızda Türk 
çelik sektörü dünya liginde nerede 
duruyor?

Dünyada sekizinci büyük üreticiyiz. Şu 
an için dünyada çelik üretimi özellikle 
cevhere bağlıdır. Beş yıl öncesine ka-
dar Türkiye’de yassı ürün dengesizliği 
vardı. Ancak özel sektör yatırımları ile 
bu ürün dengesizliği giderildi. Sektör 
oyuncuları şimdi hurdadan çıkıp cev-
here yatırım yapmak suretiyle bu den-
gesizliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. 

Türkiye’de demir çelik sektöründe 
önümüzdeki dönemde nasıl bir 
gelişim bekliyorsunuz?

Çin açık ara önde olduğu için onu ayrı 
tutuyorum. Onun dışında dünya üre-
timinde ilk beşte yer almamamız için 
hiçbir neden yok. Ülkemizde hem bilgi 
birikimi yüksek, hem de demir-çelik 
sanayisine gönül vermiş yatırımcılar 
mevcut. Bu kapsamda, hükümetin 
maden cevherini kullanarak üretim 
yapan şirketlere yönelik planladığı teş-
vikleri olumlu olarak nitelendiriyoruz. 
Ulusal maden alanlarının rehabilitesi 
ve yurt dışında da yeni maden alanla-
rının fizibilite çalışmaları ile bu süreçte 
üretimin daha da kolaylaşacağını dü-
şünüyorum. İlk beşe girebilmek için 
sektörün katma değerli ürün gamına 
geçmesi gerekiyor. Aksi halde ülke-
mizin ihtiyacı olan katma değerli yassı 
ürünlerin tüketimi ithal kaynaklardan 
sağlanmaya davam edecek. 

Tosyalı özelinde konuşursak 25 yıl-
da nasıl bir yol kat ettiniz?

Son 25 yılda yaklaşık 100 kat büyü-
dük. Bizim hakkımızdaki yaygın görüş 
“Tosyalı’nın gücü kriz dönemlerinde 
ortaya çıkar.” şeklindedir. Kriz dönem-
lerinde herkesin ortalardan kaçıştığı, 
yatırımdan kaçtığı dönemlerde biz 
asla yatırımdan kaçmıyoruz. Mesela 
2001 krizinde Türkiye ekonomisi kü-
çülürken, biz yüzde 100 büyüme kay-
detmiştik. Bugün de emtia fiyatlarının 
gerilemesi dolayısıyla bütün firmalar 
yatırım konusunda geri çekilirken, biz 

sektörün en önemli yatırımlarını haya-
ta geçiriyoruz. Şu an yurt içi ve yurt dı-
şında devam eden yatırım miktarımız 
2 milyar doların üzerinde. 

Sizin özellikle Cezayir’deki de-
mir-çelik tesisiniz Türk özel sek-
törünün yurt dışındaki en büyük 
yatırımlarından biri. Bu kıtada yeni 
planlarınız var mı?

Evet var. Cezayir dışında bir ülkede 
daha bayrağımızı dalgalandıracağız. 
Cezayir ile üç kıtanın kuzeyini kapsa-
mıştık. Bu yatırımımızla da kıtanın gü-
neyini kapsayacağız. Şu an için isim 
vermek istemiyorum. Çünkü ilgili ülke 
ile hükümet düzeyinde görüşmeleri-
miz devam ediyor. Ama Sahraaltı Af-
rika’nın önde gelen ekonomilerinden 
biri olduğunu söyleyebilirim. 

Peki nasıl bir yatırım planlıyorsu-
nuz? Tek başınıza mı yoksa orada 
ortaklı bir iş mi olacak?

Yine milyar dolarlık ölçekte, sıvı çe-
likten inşaat demirine kadar geniş ve 
kompleks bir tesisi hayata geçirece-
ğiz. Ortağımız yok, tamamen kendi-
miz yapacağız. 

Osmaniye’de Japon devi Toyo 
Kohan ile imza attığınız ortak çelik 
üretimi tesisi ne zaman faaliyete 
geçecek?

Bu yatırım 250 bin metre kare alanı 
kapsayacak ve gece gündüz çalış-
mayla tam programında 2016 sonunda 
faaliyete geçecek. 500 milyon dolarlık 
bir maliyeti olacak. Yüzde 51 Tosyalı, 
yüzde 49 Toyo Kohan ortaklığı ile ha-
taya geçecek tesisimizin finansmanı öz 

kaynak dışında tamamıyla Japon finans 
sistemiyle karşılandı. Türkiye’ye hiçbir 
yük yüklemedik. Makine sevkiyatlarımız 
başladı. İçinde 13 fabrikanın olacağı, 
ülkemizin bügüne kadarki en büyük ve 
en özel yatırımlarından biri olacak. Bir-
kaç yıl öncesi olsa, 1 milyar dolardan 
fazlaya mal olabilecek bir yatırımdı. 
Ama bugün çelik sektöründeki konjok-
türün avantajlarını kullanarak belirledi-
ğimiz bir yatırım oldu. Ayrıca bu fabrika 
kompleksimiz ile çevre kentleri de kap-
sayan KOBİ kürelenmeleri olacak. 

Toyo Kohan dışında 2016 ve son-
rası için yeni yatırım planlarınız 
nelerdir?

Cezayir’de 1.3 milyar dolarlık tesisimiz 
2017 başında devreye girecek. Afri-
ka’daki ikinci büyük yatırımımız için ise 
dediğim gibi henüz takvim netleşme-
di, yer tahsisi için görüşmelerimiz sü-
rüyor. Bunların dışında İskenderun’da 
bin 300 megavatlık ithal kömüre daya-
lı enerji santralimiz faaliyete başlaya-
cak. Santralimizin önünde inşa ettiği-
miz liman da hizmete girecek. 

Ayrıca yine Türkiye’de ilk defa petrol 
boru hatlarında kullanılan boyuna di-
kişli L-Saw adı verilen boruların üreti-
mini sağlayacak bir fabrika kuracağız. 
Böylelikle bu alanda dünyadaki birkaç 
üreticiden biri olacağız. 2016’da İs-
kenderun ya da Osmaniye’de yatırıma 
başlayacağız ve bu alanda Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını ortadan kaldıraca-
ğız. Türkiye’deki tüm spiral boru üre-
tim kapasitesini tek başına sağlaya-
cak büyüklükte bir yatırım olacak.

Tosyalı’dan 5 Kritik Öneri

Belli bir alanda uzmanlaşmak 
için çaba harcayın

Büyük pazarlara yakın yerlerde 
üretim yapın

Krizleri yeni yatırım fırsatları 
olarak kullanın

Yerel değil küresel rekabeti 
hedefleyin

Cari açığı kapatacak ürün 
üretmeye odaklanın 

1

2

3

4

5
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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
canlı yayın konuğu olduğu NTV’de “Yatırım teşviklerinin 

daha net kriterlere bağlanması lâzım.” dedi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, NTV 
10’da Ekonomi programında 

Servet Yıldırım ile Mahfi Eğilmez’in so-
rularını yanıtladı. Ekonomik gelişmeler 
ve global çelik piyasaları ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Tosyalı, NTV’de 
yayınlanan Para Piyasaları’nda önemli 
açıklamalar yaptı.

Demir çelik üretiminde zirveye çık-
tığı yolu tek tek anlatan hayırsever 
iş adamı Tosyalı, Rusya ile yaşanan 
krizden, teşvik sistemine kadar bir dizi 
soruyu cevapladı. Demir çelik sektö-
rünün zor bir sektör olduğunu belir-
ten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, artık günümüz-
de demir çelik yatırımcılarının kendi 
yatırımlarını yapabilecek pozisyonda 
olduklarını belirtti. Tosyalı, şu anda 
sadece Türkiye’de yıllık 3,5 milyon 
ton üretim yaptıklarını belirtti. Zirveye 
nasıl çıktığını detaylarıyla anlatan Fuat 
Tosyalı, “Bizim 1950’li yıllarda tek bir 
düsturumuz vardı. Müşterilerimizin ih-
tayaçlarını bütün segmentlerde karşı-
lamayı kendimize şiar edindik. Tüm 

ihtiyaçlarını biz karşılayalım dedik. 
Bunu gerçekleştirerek onlar açısın-
dan vazgeçilmez bir tedarikçi olduk. 
Şu anda 3 bin üzerinde istihdamımız 
var. 17 tesisimizle dünya geneline 
baktığımız zaman da 6 bine yakın is-
tihdamımız var.” diye konuştu.

Sacın kırıntısı bize nimetti
Soba borusu üreticiliğinden demir çeli-
ğin lokomotifi konumuna gelen Tosyalı 
Holding’in bu nasıl başardığını anla-
tan Fuat Tosyalı, “O zamanlar sac bul-
mak zordu. Siparişle alırdık, o da çok 
uzun sürerdi. Sacın kırıntısı bize nimetti. 
Nimet diye sayardık. İşte o dönem biz-
de bu saclar nasıl üretilir? diye düşün-
dük. O merak bizi yassı çelik üreticisi 
konumuna getirdi. Arka arkaya yatırım-
larımızı devreye soktuk. Dolayısıyla ka-
pasitemiz arttı. 

Tek bir yolumuz vardı; ya yukarıya doğru 
tırmanacağız, ya da küçüleceğiz. 2007 
yılında kendi çeliğimizi üretmemiz lazım 
dedik. Korkmadan cesaretle yatırımları-
mızı gerçekleştirerek önümüze koydu-
ğumuz hedefleri gerçekleştirdik.” dedi.

Cezayir Tesisleri çok başarılı 
bir yatırımdır
Cezayir yatırımından da bahseden 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı, 2006 yılında Cezayir ana 
pazarlarımızdan biriydi. Cezayir Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması im-
zaladı. Dolayısıyla Türkiye’de 3. ülke 
statüsüne düştü. İhracatımız yapılamaz 
durumda olacaktı. Oradaki pazarımızı 
kaybetmeme adına hemen Cezayir’de 
üretime girme kararı aldık. Şirketimizi 
kurduk. Birkaç ay sonra kanun çıktı. 
Cezayir’de yatırım yapmak için %51 
Cezayirli ortak şartı getirildi. Bize de 
müktesep hak doğdu. Ve o günden bu 
yana yatırımlarımızı %100 Türk serma-
yesi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Çok 
da başarılı bir yatırım.” 

Rusya krizinin çözümlenmesini 
bekliyoruz
TANAP’ın en büyük tedarikçilerinden biri 
olan Tosyalı Holding’in bu projesinden 
de bahseden ve Rusya ile olan ilişkile-
rin bu projeyi nasıl etkileyeceği yönün-
de soruları da yanıtlayan iş adamı Fuat 
Tosyalı, “Bizim açımızdan bir sorun yok. 

Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı:
Yatırımların 

net kriterlere 
bağlanması lazım
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Birincisi bu projenin ham maddesini 
kısmen biz üretiyoruz. Çünkü özel kali-
tede ve Rusya’nın üretemediği bir çelik. 
Proje açısından olumlu yönde bir etkisi 
olur. Tam tarihinde bitmesi gereken bir 
proje. Tüm üretim gücümüzle belirlenen 
tarihte projeyi zamandında gerçekleş-
tirmek için çok büyük efor sarfediyoruz. 
Rusya ile olan kriz de keşke yaşanma-
saydı dediğimiz bir hadise. Biz sana-
yiciler liderlerimizin soğukkanlılıkla bu 
soruna çözüm bulmasını bekliyoruz. 
Bunun yanında ülkemizin rekflekslerini 
de olumlu buluyoruz, mutlaka destek-
liyoruz. Rus devletinin de kendi kamu-
oyuna karşı refleksleri olacaktır. Bizim 
beklentimiz, soğukkanlılıkla, sabırla 
ekonomi aktörlerinin işin içine katılma-
dan çözülmesidir. Diplomatik kanal-
lardan bu işin çözümünü beklemekten 
başka çaremiz yok. İnşallah olumsuz 
sonuçlar olmaz.” ifadelerini kullandı. 

AB Türkiye’yi ciddiye alıyor
Avrupa Birliği ile son günlerde yaşanan 
olumlu gelişmelere de değinen Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat 
Tosyalı, “Türkiye’de son iki yılımız se-
çim kargaşası ile geçti. Bundan dolayı 
AB ile olan ilişkiler aksadı. 1 Kasım’dan 
sonra oluşan tablo Avrupa Birliği’ni ce-
saretlendirdi. Arka arkaya güzel adımlar 
atılmaya başlandı. Şunu iyi okumamız 
lazım. AB Türkiye’yi ciddiye alıyor ve 
hemen refleks verdi. İnşallah bu açıkla-
malar icraata da dönüşür.” dedi. 

Teşvik kriterlerinin gözden 
geçirilmesini bekliyoruz
Sanayiciler olarak hükümetten beklentile-
rini de açıklayan Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sanayicilik 
işleriniz düzgünse, doğru bir yatırım yap-
mışsanız, ham maddenizi rahat buluyor-
sanız keyfine diyecek yok. Ama eğer ki 
bir yandan yatırım yapmaya uğraşırsanız, 
bir yandan ham madde bulmaya, arada 
bir de bürokrasi ile uğraşırsanız eziyettir. 
Biz geçtiğimiz yıl Japonlarla ileri tekno-
loji çelik üretme kararını açıkladığımızda 
onun projesini sunduk.
 
Anlaştığımız banka o projeyi yapan eki-
bimize kutlama düzenledi. Sebebi ise 
son yıllarda yatırımın olmamasıydı. 500 
milyon dolarlık proje. Tamamen ithal et-
tiğimiz ürünleri üreteceğiz. Burada oto-
mobil çeliği, film kaplı gıda ambalajları 
üreteceğiz. Dünyanın her tarafına sevk 
etme imkanımız var. Bunun ambalajlan-
masını da teşvik edeceğiz. Etrafımızda 
küme küme yan sanayiler oluşacak. 
Hükümetle diyalog kanallarımız açık. 
Teşvik kararnameleri çok büyük emek-
lerle hazırlanıyor. Bunun ardından teşvik 
kararnameleri çıkarılıyor. Bu tip toplan-
tılar STK’larla yapılıyor. Bu toplantılar-
da alınan kararlar gerçek yatırımcıların 
taleplerini karşılamıyor. Türkiye’de son 

alınan teşvik kararnamesi bini aşkın alt 
başlıkla düzenleniyor. Bunların hepsi 
muazzam şeyler. Ama bunların ne ka-
darı uygulanabilir? Şimdi Japonlarla 
gerçekleştirdiğimiz yatırımının yanın-
dan geçenler ‘Allah bilir ne kadar teşvik 
aldı’ diyordur. Halbuki böyle bir şey yok! 
Böyle bir yatırım için bürokrasimiz yıllar 
önce yapılmış bir anlaşmaya dayanarak, 
’Ben böyle bir yatırımı teşvik edemem’ 
diyor. İşte bunları aşamıyoruz. Ama yine 
yatırımımıza devam ederiz. Yatırımların 
teşvik edilmesinin daha net kriterlere 
bağlanması lazım. Yeni hükümetimiz-
den beklentimiz, bu kriterlerin tekrar 
gözden geçirilmesidir.” dedi.

Asgari ücretin sanayiciye 
çok ağır yükü var
Son olarak Hükümetin 1.300 TL’ye çı-
kardığı asgari ücret konusuna da deği-
nen Tosyalı, “Asgari ücretin sanayiciye 
çok ağır yükü var. Bu direk Türkiye’deki 
üretimin, rekabetciliğin baltalanmasıdır. 
Asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkartılmasıy-
la diğer ücretlerin de o oranda olmasa 
da etkileneceğini, bunun üretimin üzeri-
ne getireceği yükleri somut olarak izah 
ettik. Bu yükü sanayicinin tek başına 
taşıması mümkün değil. Bizim zaten 
dünyanın her yeriyle rekabetimiz var. Bu 
artık bir yandan belli birikim fonundan, 
bir yandan siyaseten, bir yandan da 
bizden karşılanması lazım. Bu şekilde 
olursa bu süreci sağlıklı bir şekilde ge-
çirebiliriz.” diye konuştu.



Üç kıtada gerçekleştirdiği devasa yatırımlarla Hatay’ın ve 
Türkiye’nin gururu olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, Fortune Türkiye Dergisi’nin öne 
çıkardığı ‘Yılın İş İnsanları’ listesinde zirveye oturdu.

Fortune Türkiye Dergis i , 
2015’te ´Yılın İş İnsanları´ 
listesini açıkladı. Listede bu 

yıl zirvede Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yer aldı. 
Hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı’dan 
övgüyle bahsedilen dergide, Yıldız 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Ülker, BİM İcra Kurulu Üyesi 
Galip Ayraç ve Sabancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı gibi isimler ön plana çıktı.

Fortune Türkiye listeyi hazırlarken yeni 
pazarların nasıl yaratılacağını, eski iş 
alanlarının nasıl güçlendirileceğini ve 
rekabette nasıl üste çıkılabileceğini bi-
len yöneticileri seçti. Çalışma hazırla-
nırken şirketlerin bilanço performans-
ları, yapılan yatırımlar ve satın almalar 
da kriter olarak listede yer aldı.

Yılın en başarılı 20 iş insanına yer 
veren dergide, zirvede yer alan 
isimlerin başında Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tos-
yalı bulunuyor.

Yılın İş İnsanı Fuat Tosyalı hakkında 
sayfalarında geniş yer veren Fortune 
Dergisi, ‘Türkiye’nin global çelikçisi” 
başlığıyla şu ifadeleri kullandı; “Üç kı-
tada yatırımları olan Tosyalı Holding, 
Hatay ve Osmaniye sanayisinin en 
önemli şirketlerinden. Üç kıtada 12 

iştirak ve biri devam eden toplam 18 
tesisiyle faaliyet gösteren Tosyalı Hol-
ding, demir çelik sektöründe geniş 
bir faaliyet alanına sahip. 2014’te 600 
milyon dolar ihracat yapan ve 3 milyar 
dolar ciroya ulaşan şirket, 2015’i ise 
3,5 milyar dolar ciro ile tamamlamayı 

hedefliyor. Bu yılki ihracat öngörüsü 
ise 505 milyon dolar.

Holding 2015 yılında birçok yatırım 
planını yürüttü. Bunların başında da 
Japon Toyo Kohan şirketiyle yapılan 
ortaklıkla ocak ayında start verilen 
ileri teknoloji ve yüksek katma de-
ğerli yassı çelik üretim tesisi geliyor. 
Yaklaşık 500 milyon dolarlık bu yatırı-
mın 20 ayda tamamlanması hedefle-
niyor. Bu yatırımla birlikte Türkiye’ye 
300 milyon dolarlık ek ihracat girdisi 
de sağlanacak. Ayrıca Cezayir tesis-
lerinin 1,3 milyar dolarlık üçüncü aşa-
masının yatırımına da bu yıl başlandı. 
Bu tamamlandığı zaman grubun Ce-
zayir’de yaptığı toplam yatırım 2 mil-
yar doları bulacak ve buradaki gün-
lük 3 bin 500 ton olan inşaat demiri 
üretimi 12 bin tona yükselecek.”

YILIN 
‘EN BAŞARILI 

İŞ İNSANI’

Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Tosyalı
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NİKSİÇ BELEDİYESİ 
İŞ ADAMLARI YENİ YIL KOKTEYLİ 

PUBLIC HEALTH INSTITUTION 
GENERAL HOSPİTAL NİKSİÇ’TEN  
FİRMAMIZA ZİYARET

N iksiç Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Iliya Aşanin, Tosyalı 
Holding tarafından hastanenin yeni doğan ünitesinde kullanıl-
mak üzere EKG cihazları bağışlaması nedeniyle Tosçelik Niksiç 

Tesislerimize 10.11.2015 tarihinde teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Sayın Aşanin, Tosyalı Holding’e yaptığı EKG cihazları gibi uzun süredir 
hastanelerinin eksiği olan önemli bir ekipmanı sağladığı için ziyarette bir 
de teşekkür belgesi takdim etti ve ayrıca Tosçelik Niksiç, KAP ve EPCG 
gibi Karadağ’ın sanayi devlerinin yardımlarıyla sağlık alanında daha etkin ve 
genele yayılan hizmetler verebileceklerini söyledi.

N iksiç Belediyesi Niksiç’te faaliyet gösteren firma-
ların yöneticilerine 28.12.2015 tarihinde özel bir 
kokteyl verdi. 

Kokteylde Niksiç Belediye Başkanı Mr. Grboviç, 2015 yılında-
ki aktivitelerine destek veren firmalara ve Tosyalı  Holding’e 
Niksiç Belediyesi tarafından yapılan Olimpik Havuz Projesine 

katkılarından dolayı teşekkür etti. Mr. Grboviç, özellikle demir 
çelik işletmelerinin Tosyalı Holding tarafından devralındık-
tan sonra, fabrikanın çalışmasının yapılan yatırımlarla daha 
stabil olduğunu, bölgedeki istihdamın arttığını bu yüzden 
çok mutlu olduğunu belirtti. Mr. Grboviç, KAP ve Tosçelik 
Niksiç fabrikalarının geçmişe nazaran düzenli çalışmasıyla, 
Karadağ  GDP’nin  2015 yılında %4,3 arttığını belirtti. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tosyalı Holding’e 
anketlerini zamanında, düzenli ve sağlıklı olarak girmesi 

nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tosyalı Holding’e 
anketlerini zamanında, düzenli ve sağlıklı olarak 
girmesi nedeniyle 4 adet teşekkür belgesi takdim 

etti. Teşekkür belgelerini Tosyalı Holding adına Basın Yayın 
Halkla İllişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay aldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü, Tosyalı 
Holding’e düzeninden ve verileri zamanında doğru olarak 
sağlıklı bir şekilde girmesinden dolayı teşekkür belgesi ile 
onurlandırdı. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Hatay 
Bölge Müdürlüğü Grup Sorumlusu Hüseyin Özalp ile, Takım 
Sorumlusu Cihan Karaca, Tosyalı Holding’i ziyaret ettiler. 
TÜİK yetkililerini Tosyalı Holding Basın Yayın Halkla İlişkiler 
ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay karşıladı. Ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti belirten Mutluay, verileri ve anketleri 
doğru olarak zamanında girmenin ve yanıtlamanın görevleri 
olduğunu her işte olduğu gibi bunda da sağlıklı ve düzenli 
olarak çalıştıklarını belirtti. 

TÜİK Hatay Bölge yetkilileri de kabulden, ilgi ve hassasi-
yetlerinden ötürü Tosyalı Holding yöneticileri başta olmak 
üzere Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Çetin 

Mutluay’a teşekkür ederek, işlerinde başarılar dilerken, te-
şekkür belgesi almaya hak kazanan Tosyalı Holding AŞ, 
Tosyalı Demir Çelik Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ ve 
Dış Ticaret adına belgeleri takdim ettiler.

TÜİK, TOSYALI HOLDİNG’İ 
ONORE ETTİ
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Osmaniye Tosçelik Yassı ve 
Yapısal Çelik Üretim Tesisleri, 

kapılarını Antakya Uğur Koleji öğrencilerine açtı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin özel sektör tarafından sı-
fırdan yapılan ilk yassı çelik üretim tesisi olma 
özelliğini taşıyan Osmaniye Tosçelik Yassı ve 

Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ne gelen Uğur Koleji öğ-
rencilerini Tosyalı Holding adına Basın Yayın Halkla 
İllişkiler ve Protokol Müdürü Çetin Mutluay ağırladı. 
Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mutluay, 
öğrencilere tesisin tüm alanlarını gezdirerek işlevleri ve yapılan 

çalışmalar hakkın-
da geniş ve detaylı 
bilgiler verdi. Tüm 
tesisi gezip inceleye-
rek bilgi sahibi olan 
Uğur Koleji öğrenci-
leri, tesislere hayran 
kalırken, Türkiye’de 
böyle bir tesisin ol-
masından duydukları 
gururu dile getirdiler.

Öğrenciler ile ziyaret boyunca yakından ilgilenen ve 
örnek bir misafirperverlik gösteren Mutluay, ülkemi-
zin ve bölgemizin ekonomik anlamda kalkınması, in-
sanlarımızın refah düzeylerinin ve istihdamının artma-
sı için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. 

Mutluay, Uğur Koleji öğrencilerine ziyaretlerinden ötürü te-
şekkür edip, hediyelerini takdim ederken günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 

UĞUR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ 
OSMANİYE TOSÇELİK TESİSLERİNDE 





TOSÇELİK
SPİRAL BORU 

ÜRETİM TESİSLERİ



Osmaniye Spiral Boru Üretim Tesisleri, 30.000 m2 
kapalı olmak üzere 65.000 m2 alan üzerine ku-
rulmuştur.

Spiral Tesislerimizde çapta 16 inçten (406.4mm) 120 inçe  
(3048 mm) kadar, et kalınlığında 4 mm’den 26 mm’ye kadar, 
malzeme kalitesinde Grade B’den API 5L X80 malzemeye 
kadar kazık, su, petrol ve gaz borusu üretimi yapılabilmek-
tedir. Yıllık üretim kapasitesi 400.000  tondur. 

Aynı zamanda belirtilen aralıklarda borulara; polietilen, po-
lipropilen, polüretan, epoksi ve beton kaplamaları yapıla-
bilmektedir.

Bu ürünler yüksek teknoloji ve kalitede TS, EN, API, ASTM, 
AWWA, BS, UNI, DIN vb. dünya standartlarında üretilmek-
tedir. Tesisimiz bu ürünlere ait tüm ulusal ve uluslararası 

belgelere sahiptir. Spiral Tesislerimizde ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, API 5L ve CE kalite yönetim sistem-
leri uygulanmaktadır.

Çıplak boru ve kaplama testlerinin tamamı tesisimiz 
içinde bulunan laboratuvarda yapılmaktadır. 

Tesisimiz içerisinde kurulu bu kapsamlı laboratuvarda; 
spektrometre, çekme test cihazı, çentik darbe test cihazı, 
CTOD test cihazı, DWTT test cihazı, metalografik inceleme 
için numune hazırlama ekipmanları, mikro-makro mikros-
kopları, mikro-makro sertlik test cihazı ve çıplak boru ve 
kaplamaya ait tüm testlere ait cihazlar bulunmaktadır.

Tüm kalite sistemi ve ürünler SAP sistemi üzerinden 
kontrol edilmekte ve özellikle ürünler, üzerindeki barkod 
ve etiketlerle takip edilerek izlenebilirlik sağlanmaktadır.
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ÜRETİM

“TOSÇELİK
Spiral Boru 

Üretim Tesisleri”
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Son yıllarda artan kalitemiz ve üstün rekabet gücümüzle 
büyük projeler içinde yer almaya başladık, son yılların en 
büyük boru projelerinden olan TANAP Projesinin ana te-
darikçisi konumundayız. 

Böyle büyük projeler içinde yer alıp referanslarımızı arttır-
mak, üretim tonajlarımızı arttırmak, ürün ve sistem kalitemizi 
arttırmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve çok daha büyük 
uluslararası projelerde yer almak en büyük hedefimizdir. 

Bu hedeflere yürürken müşteri memnuniyeti, çevre, iş gü-
venliği ve en önemlisi insan faktörünün öneminin bilinciy-
le hareket etmekteyiz. 
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Yılgör Korkmaz

Osmaniye Spiral Boru Fabrikası 
Üretim Şefliği Makine Formeni 

Saygın ve Sayılı Bir 
Dünya Firması

TOSÇELİK
Tosyalı Holding Haber Dergisi’nin bu sayısında Osmaniye TOSÇELİK 

Spiral Boru Fabrikası Üretim Şefliğinde makine formeni olarak çalışan 
Yılgör Korkmaz’ı konuk ettik. 

İşinde ve özel yaşamında hep pozitif enerjiyle dolu olan Yılgör Korkmaz, 
Tosçelik ailesinin bir ferdi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

“TOSÇELİK YAŞAMIMIZA DEĞER KATIYOR”

Yılgör Korkmaz:
“Tosçelik’e değişik bir 
heyecanla geldiğimi 

söylemeliyim. Deneyimlerimi 
gençlerle paylaşmak, beraber 
başarmak ayrı bir mutluluk 

veriyor. Bunun yanında değişik 
bir kültürle harmanlanıp 

vizyonumun, bakış açımın 
değiştiğini görebiliyorum.”

Sizi ve ailenizi      
tanıyabilir miyiz?
1960 İskenderun doğumluyum. 
Eşim Emine Hanım ile üniver-
site eğitimi gören Muhammet 
isminde bir oğlum, Elif ve Aslı 
isminde evli iki kızımız vardır. 
Çalışma hayatının dışında bah-
çe işleri ve futbolla yakından 
ilgilenirim. Eşim ve çocuklarım 
ile beraber yaşama pozitif ba-
kan çekirdek bir aileyiz.

TOSÇELİK’te ne zamandır 
çalışıyorsunuz?
2008 yılında Osmaniye Spiral 
Boru Fabrikasına makine forme-
ni olarak, beceri ve tecrübeleri-
mizi paylaşmak üzere aileye ka-
tıldım. Kurulumundan bu yana 
fabrikada görev almaktayım.

TOSÇELİK’in sizin hayatınızdaki yeri ve önemini anlatır mısınız?
Tosçelik’e değişik bir heyecanla geldiğimi söylemeliyim. Deneyimlerimi gençlerle 
paylaşmak, beraber başarmak ayrı bir mutluluk veriyor. Bunun yanında değişik 
bir kültürle harmanlanıp vizyonumun, bakış açımın değiştiğini görebiliyorum. 
Tosçelik’e bana bu imkanı verdiği için de ayrıca teşekkür ederim.

TOSÇELİK’in gelecek yıllardaki yeri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Tosçelik, Spiral Boru sektöründe adım adım planlı bir şekilde büyüyor, TANAP 
projesinde ana tedarikçi firma olmanın gururunu ekip olarak hep beraber 
yaşıyoruz. Ana tedarikçiliğini yaptığı TANAP projesiyle beraber sektör içinde 
saygın ve sayılı bir dünya firması olacağına inanıyorum. Ülke ekonomisine 
ve bulunduğu bölgeye kültürel ve sosyal gelişim ve aynı zamanda istihdam 
sağlayacaktır.

TOSÇELİK’te çalışan biri olarak yeni işe başlayanlara tavsiyeniz ne olur?
Ben işyerlerinde çalışma ruhunun oluşturulmasından yana düşünenlerdenim. 
Bu arkadaşlık, sevgi, saygı, güven, işi sahiplenmek gibi duyguların bir araya 
gelip harmanlanmasıyla ortaya çıkar. Yeni işe giren arkadaşlar bu çalışma 
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ruhunu yakaladıklarında, işin o kadar zor olmadığını, 
zevkle yapıldığını ve başarının da peşi sıra geldiğini 
göreceklerdir.

Mesai arkadaşlarınıza buradan neler söylemek 
istersiniz?
Spiral Boru sektörü uzun nefesli bir yolculuktur. Çalışan 
arkadaşlarımın gelişime açık olmalarını, başarının yolu-
nun yaptıkları işi sevmelerinden ve saygı duymalarından 
geçtiğini söylemek isterim. Birimler arası uyumlu çalış-
manın verim ve kaliteye yansıyacağına, bunun da takım 
çalışmasıyla olacağına inanıyorum. Çalışma alanınız 
yaşantınızın bir parçası olacak. Dışarıda sizleri bekle-
yenleri, sevenleri unutmadan dikkatli ve emniyeti hiçbir 
zaman göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürmelerini 
dilerim. Tosçelik ailesine de uzun ömürlü ve başarılı bir 
iş hayatı dilerim.

Emine Hanım sizi tanıyabilir miyiz?
1964 İskenderun doğumluyum. Ev hanımıyım. Üniversite 
makine bölümünde ikinci sınıfta okuyan bir oğlumuz ve 
iki evli kızımız var. Eşim hayata pozitif bakan sosyal bir 
insandır. Dışarıdan gözlemim buradaki işini sevdiği, ça-
lışma ortamında mutlu olduğudur. Ben ev işleri dışında 
kuran kurslarına gidiyorum, hayatı eşimle beraber renkli 
kılmaya çalışıyoruz. Tosçelik ailesine eşim ve çocuklarım 
adına da başarılar dilerim.

RÖPORTAJ
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Kangal Haddehanesi Per. Feyyaz Parmaksız Kız Nevra Ece 01.10.2015

Kangal Haddehanesi Per. Ali Rıza Göçer Kız Nilgün Nur 09.10.2015

Kangal Haddehanesi Per. Hasan Güneş Kız Melek Naz 27.11.2015

Kangal Haddehanesi Per. Zeynel Dursun Kız Ezgi 08.12.2015

ERW Boru Profil Ürt. Per. Abdulvahit Çelik Kız Merve 21.10.2015

ERW Boru Profil Ürt. Per. İlhan Yılmaz Erkek Berat 26.10.2015

ERW Boru Profil Ürt. Per. Ali Sayınbaş Erkek Emir 17.11.2015

ERW Sevkiyat ve Pak. Per. Ali Kemal Şen Erkek Eymen 07.11.2015

ERW Boru Profil Ürt. Per. Resul Kar Kız Ece 04.11.2015

Erw Galv. ve Diş Açma Pr. Harun Sarıköse Erkek Harun 11.11.2015

ERW Boru Profil Ürt. Per. M. Kadir Gani Erkek Akın 23.11.2015

Erw Galv. ve Diş Açma Pr. Ümit Türk Kız İkranur 07.12.2015

ERW Elektrik Bakım Per. Veysel Gülenç Erkek Ahmet 10.12.2015

ERW Elektrik Bakım Per. Ahmet Özer Kız İkra Beren 10.12.2015

ERW Per. Erhan Ulaş Erkek Göktuğhan 18.12.2015

İskenderun ERW Ana 
Fabrika Boru Ürt. Tes. Per.

Semih Demirkıran Kız Aysima 12.10.2015

İskenderun ERW Elektrik 
Bakım Personeli

Ali İmamoğlu Erkek Cengizhan Alp 21.10.2015

İskenderun ERW Satış 
Dept. Personeli

Volkan Macit Erkek Yiğit Kağan 24.10.2015

İskenderun ERW Galvaniz 
& Hafif Boru Ürt. Per.

Gökhan Deliağa Kız Nisa Nur 08.10.2015

İskenderun ERW Satış 
Dept. Personeli

Fırat Açık Kız Defne Zeynep 28.10.2015

İskenderun ERW. 
Planlama Dep. Pers.

Semih Yılmaz Erkek Alp Mete 15.10.2015

İskenderun ERW Sevkiyat Mustafa Demir Erkek Hasan Caner 26.10.2015

İskenderun ERW Galvaniz 
& Hafif Boru Ürt.

Gökhan Durmaz Kız Zeynep 13.11.2015

İskenderun ERW Kalite 
Kontrol Departmanı

Temel Kılınç Kız Elif Asel 13.11.2015

İskenderun ERW 
Hammadde ve Yarı Ma. Tes.

Erkan Kaya Erkek Umut 03.11.2015

İskenderun ERW Ana 
Fabrika Boru Üretim Tesisi

Sedat Yüksel Kız Ecemsu 06.11.2015

İskenderun ERW Kalite 
Kontrol Departmanı

Hamit İsmail Işık Kız Meryem Esma 30.11.2015

İskenderun Granül Tesisi İlhan Döş Kız Zehra 15.12.2015

İskenderun ERW. 
Galvanizleme Tesisi

Mehmet Yardımcı Erkek Ali Kemal 24.12.2015

İskenderun ERW Ana 
Fabrika Boru Ürt. Tesisi

Nusret Diş Erkek Abdullah 18.12.2015

İskenderun ERW Mek.Bk. Yaşar Yücel Kavuk Kız Zümra 17.12.2015

İskenderun ERW Elek.Bk. Ramazan Gündoğan Kız Esma 24.12.2015

Haddehane Şerit Hadde Evren Umuş Kız Fatma 05.10.2015

Haddehane Slab Fırını Feyzullah Kılınç Kız Fatma İkranur 09.10.2015

Çelikhane Sıvı Çelik Hasan Çetin Erkek Emir 12.10.2015

Haddehane Bobin Sarma Hüseyin Güler Kız Ebrar 12.10.2015

Lojistik İş Makinaları Ayhan Torun Erkek Berkay 12.10.2015

Spiral Boru İmalat Hamdi Gök Kız Habibe Evra 12.10.2015

İdari İşler Mutfak Hakan Doruk Erkek Batuhan 13.10.2015

Haddehane Hadde Atöl.Pr. Bilal Durmaz Erkek Enes 13.10.2015

Haddehane Mak. Bak. Per. Erkan Kara Erkek Uygar 15.10.2015

Haddehane Makina Bakım Mehmet Akif Evcil Kız Ayşe Miray 17.10.2015

Haddehane Bobin Sarma Ahmet Ay Erkek Teyfik Alp 21.10.2015

Çelikhane ÇH EAO-PO 
İşletme Mühendisi

T. Levent Ünsal Erkek Mustafa İhsan 24.10.2015

Haddehane Mek. Bak.Per. Kemal Kesmen Erkek Abdulfettah 03.11.2015

Haddehane Mekanik 
Bakım Pers. 

Ali Malik Önalan Kız Elif Sultan 04.11.2015

Haddehane Şerid Had.Per. Mustafa Kasar Erkek Ege 06.11.2015

Haddehane Mek. Bak. Per. Emrah Genç Erkek Yekta Emrah 10.11.2015

Çelikhane Elektirik Bak. Per. Mehmet Çomak Erkek Ömer Faruk 10.11.2015

Spiral Boru Kaplama Per. Hakan Sevim Kız Buğlem Evra 17.11.2015

Spiral Boru İmalat Per. Abdulkadir Zorba Erkek Bekir Buğra 11.11.2015

Çelikhane Mek. Bak. Per. H.İbrahim Uçaral Erkek Muhammed 25.11.2015

Haddehane Hadde Atöl.Pr. Hakan Ünlütürk Erkek Emre 18.11.2015

Spiral Boru İmalat Pers. Ömer Erdoğan Kız Ayşe Kübra 23.11.2015

Haddehane Trafo Merk.Per. Engin Üz Erkek Melih Berkay 27.11.2015

Haddehane Elekt. Bak. Per. Ahmet Bozkurt Erkek İbrahim 02.12.2015

Spiral Boru Kaplama Per. Mehmet Gül Erkek Eymen Efe 03.12.2015

Haddehane Slab Fırın Pers. F. Ahmet Tülüce Kız Elif Su 04.12.2015

Haddehane Elek. Bak. Per. Levent Ercan Kız Hira 07.12.2015

Haddehane Mek.Bak.Pers. Ali Rıza Macık Erkek Ömer Asaf 08.12.2015

Spiral Boru Kalite Kont.Per. Gökhan Dönmezer Erkek Salih Eren 08.12.2015

Haddehane Mek. Bak.Per. Bekir Yalman Erkek İlker 08.12.2015

Çelikhane Mek. Bak. Per. Mustafa Loşoğlu Kız Fatma Zümra 11.12.2015

Haddehane Kaba Had.Per. Yunus Söylemez Erkek Sefa Mirza 12.12.2015

Çelikhane Sıvı Çelik Per. Yusuf Gümüş Kız Hacer 17.12.2015

Büro İdari İşler Pers. Abdulkadir Gül Kız Aysima Buğlem 27.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Musa Soylu Kız Emine Eslem 12.10.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Ali Kılınç Kız Yasemin 01.11.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Serdar Kılınç Kız Feyza 13.11.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Feyzullah Aydın Erkek Gani 20.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Yasin Demir Erkek Ahmet Selçuk 26.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Hakan Hacıali Kız Ayşegül 05.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. İsmet Tuğ Kız İkra Bulen 30.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Pers. Şakir Kınalı Kız Elif Buse 31.12.2015

bebek
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Mutluluklar

Başsağlığı

Kangal Haddehanesi Personeli  İbrahim - Kübra Sağlamer 01.10.2015

Kangal Haddehanesi Personeli   M.Faruk - Tuğba Akın 25.12.2015

Haddehane Slab Fırın Personeli Yasin - Ayşe Çolak 21.07.2015

ERW Sevkiyat ve Paketleme 
Personeli

Osman - Sehernaz Aydın 02.10.2015

ERW Hat Boru Üretim Personeli Nusret - Öznur Özer 02.10.2015

ERW Boru ve Profil Bakım Personeli Mehmet - Burcu Yanık 14.12.2015

İskenderun Granül Tesisi Personeli Özkan - Melike Çolak 07.10.2015

İskenderun ERW  Elek. Bak. Pers. Ali - Elif Kara 15.10.2015

İskenderun ERW Sevkiyat Pers. Serdal - Şeyma Gelmez 15.12.2015

Haddehane Kalite Kontrol Pers. Mehmet - Ümmügülsüm Aslan 01.10.2015

Çelikhane Mekanik Bakım Pers. Oktay - Hilal Erduran 08.10.2015

Haddehane Mekanik Bakım Pers. Muzaffer - Zuhal Sökmen 08.10.2015

Çelikhane Katı Çelik Personeli Emrah - Sultan Karaburç 13.10.2015

İdari İşler Mutfak Personeli Murat - Fatma Bekşen 16.10.2015

Çelikhane Mekanik Bakım Pers. H. İbrahim - Figen Uçaral 14.12.2015

Tosyalı Demir Çelik Personeli Ahmet - Sabiha Küçükeri 03.10.2015

Tosyalı Demir Çelik Personeli Emrah - Merve Ak 19.11.2015

Tosyalı Demir Çelik Personeli Sedat - Büşra Savcı 18.11.2015
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ERW Boru Üretim Personeli 
İsmail Saraçoğlu’nun annesi, 
Gülsüm Saraçoğlu

Aralık 2015

ERW Galvanizleme Personeli Fatih Önal’ın annesi, Melahat Önal Aralık 2015

İskenderun ERW İdari İşler Personeli Mustafa Erkek’in babası Ekim 2015

İskenderun ERW  Satış Departmanı Personeli Mert Ahmet Bozkurt’un babası  Kasım 2015

İskenderun ERW  İnsan Kaynakları 
Departmanı Personeli

Özlem Pınar Aslan’ın annesi Aralık 2015

İskenderun ERW  Mekanik Bakım Personeli Ahmet Karahan’ın annesi Aralık 2015

İskenderun ERW  Elektrik Bakım Personeli Ramazan Gündoğan’ın babası Aralık 2015

İskenderun ERW  Galvaniz & Hafif Boru Üretim 
Tesisi Personeli

Ayhan Bakır’ın babası Aralık 2015

Tosyalı Demir Çelik Personeli Nuri Alkin’in annesi, Zekiye Alkan Ekim 2015

Tosyalı Demir Çelik Personeli İsmail Bakır ’ın annesi, Sultan Bakır Aralık 2015

Haddehane Yardımcı Su Tesisleri Personeli Cesim Akburak Eylül 2015

Haddehane Slab Fırın Personeli Seval Tülüce’nin annesi Kasım 2015

Çelikhane Ark Ocağı Personeli Ali Bağrıyanık Aralık 2015
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Acılarını yüreğimizde hissettiğimiz; 
Sultanahmet’te yaşanan canlı bomba saldırısında ve 

yurdumuzun çeşitli yerlerindeki hain terör saldırılarında 
hayatını kaybeden insanlara ve 

Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Batman’da
 vatan uğruna canını feda eden polislerimize, askerlerimize, 

yaşamını kaybeden masum vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, 

yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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