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SİZE
ÇELİKTEN 
DAHA FAZLASINI
SUNUYORUZ.
WE OFFER YOU 
MORE THAN 
STEEL.



About usHakkımızda

Saygıdeğer Tosyalı dostları,
Demir-Çelik sektöründeki 60 yılı geçen deneyi-
mimizle Tosyalı Holding olarak, Türkiye Cum-
huriyeti’nin 100. Yılı olan 2023 hedeflerine emin 
adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’de demir çelik sektöründe liderliğini ilan
eden Tosyalı Holding, yeni yurtdışı yatırımlarıyla
da uluslararası bir marka haline gelmiş durumda.
Cezayir’de ve Karadağ’da açılan demirçelik 
fabrikaları bunun en büyük göstergesi. İsken-
derun’da gerçekleştirdiğimiz Termik Santral ve 
liman projesiyle yatırım anlamında  büyümeye 
devam ediyoruz.

Osmaniye’de 758.000 m2 alana yayılan Osma-
niye Tosçelik Yapısal ve Sac Üretim Tesisleri ise 
hem ilklerin sahibi olan hem de rekorlara imza 
atan bir fabrika oldu. Tesisi; 19 ay gibi rekor bir 
sürede tamamlayarak 2009 yılında açtık.

Cumhuriyet tarihindeki ilk özel yassı çelik üretim
tesisi olan Tosçelik, Türkiye’nin yassı çelikteki
dışa bağımlılığını da azaltan bir işleve sahip.

Bu yatırımı daha verimli hale getirmek, müşteri
taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla
da, Avrupa’da tek seferde inşa edilmiş en büyük
boru profil üretim tesisini de kurarak; Tosçelik;
Türkiye’nin boru profilde tartışmasız en büyük
lideri oldu.

Hem çeliğini hem de son mamülünü aynı çatı 
altında üreten ve bu özelliği ile Türkiye’de tek,-
dünyada ise birkaç örneğinden biri olan entegre 
tesis Tosçelik’in yıllık üretim kapasitesi 2 milyon 
ton.

Tosçelik olarak; boru profil üretiminde sektöre 
sözlerimiz var. Öncelikle sağlık diyoruz. Tüm 
boru profil çeşitlerini estetik görünümle birlikte en 
sağlıklı yöntemlerle ve tüm çevre koruma stan-
dartlarının üstüne çıkarak üretiyoruz. Tüketici 
sağlığının herşeyden önemli olduğunu biliyoruz.
Ve bunu sağlamak için de en dikkatli şekilde ça-
lışıyoruz.

Sektörde lider olmak için varız. Hep söyleye gel-
diğimiz gibi “size çelikten daha fazlasını sunuyo-
ruz”.

FUAT TOSYALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Dear friends of Tosyalı,
With the experience of 60 years in Iron and Steel
industry, we, as Tosyalı Holding, are moving 
confidently towards the objectives of 2023, which 
marks the 100th anniversary of the Republic of 
Turkey. 

Tosyalı Holding, establishing its leadership in 
Iron and Steel Industry in Turkey, has become 
an international brand with its new foreign 
investments. The Iron and Steel Works opened 
in Algeria and Montenegro are the the most 
important indicators of this success. We continue
to grow our investments with our Power Plant 
and Port Projects in İskenderun.

In Osmaniye, covering an area of 758,000 m2, 
Osmaniye Tosçelik Structural and Flat Steel 
Production Plant has become a pioneering and 
record-breaking factory. We opened the facilities 
in a record time of 19 months in 2009.

With the objective of making this investment 
more efficient and responding promptly to 
customer demands, Tosçelik established ERW 
Tube and Hollow Section Production Facility, the 
largest facility of its kind built at one time, making 
Tosçelik the undisputable leader of Pipe and 
Hollow Sections in Turkey. 

The integrated Tosçelik Facilities, with 2 million 
tons of annual production capacity, is the first 
facility in Turkey producing both steel and its 
final products under the same roof, and one of 
the few in the world. As Tosçelik, we have some 
commitments to the tube and hollow section 
industry. We say health comes first. 

With aesthetic appearance in mind, we produce 
all tube and hollow sections with the most health-
conscious methods, exceeding all environmental 
standards.

We know that consumer health is of utmost 
importance and we work meticulously to provide 
that. We are here to be the leader in the industry.

As we always say, “We offer you more than 
steel.”

FUAT  TOSYALI
Chairman of the Board of Directors



YAŞAMIN HER ALANINDA 
IN ALL SPHERES OF LIFE

Galvanizli ürünler yaşamın her alanında kullanılıyor: Evlerimizde, iş yerlerimizde, 
ulaşım araçlarında, karayollarında, stadyumda oturduğunuz sandalyelerde veya 
çatı konstrüksiyonunda, havaalanında, otogarda, enerji ve haberleşme nakil 
hatlarında, seralarda, içme suyu veya her türlü su tesisatlarında, kısaca korozyona 
açık her uygulama için en sağlıklı, uzun ömürlü ve ekonomik çözümdür.

Galvanized products are used in all spheres of life: In our houses, workplaces,  
transportation vehicles, highways, the chairs we sit in stadiums or the roof 
constructions above us, airports, bus stations, energy and communication 
transmission lines, greenhouses, water pipes... In short, galvanized steel is the 
healthiest, long-lasting and affordable solution to all corrodible applications.
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GALVANİZ 
BORU VE 
PROFİLLER 
GALVANIZED
PIPE AND 
PROFILES
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HER ŞEY 
ÇEVRE İÇİN 

EVERYTHING IS FOR 
ENVIRONMENT

Osmaniye tesislerinde tüm üniteler re-jenerasyon 
sistemleri ile donatılmış,  hiçbir tehlikeli atık ortaya 
çıkmamaktadır.Sistemlerin tümünün otomasyona 
bağlı olduğu tesislerde, üretim süreç kontrolleri 
online sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor. 

All units are supported by regeneration systems, 
producing no hazardous waste. In the facilities 
where all systems are fully automated, the process 
control is conducted by online systems. 

GALVANİZDE İLKLERİN YERİ: 
TOSÇELİK 
THE PIONEER IN GALVANIZING: TOSÇELIK

Türkiye’nin en modern galvanizleme tesisleri Osmaniye ve İskenderun’daki 
Tosçelik Boru Profil ve Sac Üretim Tesisleri’dir. Galvanizlemede 10 yıllık bir 
deneyime sahip olan Tosçelik; Türkiye’de, otomatik ve manuel sıcak daldırma 
galvanizleme yapabilen ilk ve tek tesis. Toplamda 50.000 m2 kapalı ve açık alana 
sahip Galvanizleme tesisleri; İskenderun’da 9,5 metre, Osmaniye’de 13 metre 
olmak üzere iki adet Galvanizleme Kazanına sahip. Tesislerdeki diğer bir ilk ise 
Otomatik Sıcak Daldırma Galvanizli Kare Kutu Profil üretimi; Türkiye’nin, en fazla 
otomatik daldırma boru profil Galvanizleme kapasitesine sahip tesislerde dünyada 
kabul gören tüm standartlarda üretim yapılmaktadır.  

Tosçelik Profile and Sheet Ind. Co., has the most modern galvanizing facilities 
of Turkey, in İskenderun and Osmaniye. With its 10 years of experience in 
galvanizing, Tosçelik is the first and single facility that can perform automatic 
and batch galvanizing at the same time. Galvanizing facilities covering a total of 
50.000 m2 open and closed area have two kettles: a 9,5 meter kettle in İskenderun 
and a 13 meter kettle in Osmaniye. 

The facilities with the highest automatic galvanizing capacity in Turkey, are 
capable of making Automatic Hollow Section Galvanizing according to all accepted 
international standards, which is another first in Turkey.
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Why Hot-Dip Galvanizing Coating?

Low Cost; The coating method with the minimum cost and maximum application 
performance compared to alternative products.

Low Maintenance Cost; Minimum cost of maintenance and service during 
usage.

Long Life; The usage life of steel is increased by 20 to 50 years.

Environment-Friendly and Harmless To Human Health; During production, 
no harmful chemicals are used and no hazardous waste is released to the
environment. Eliminates the threat to human life and the environment that 
corrosion of steel may cause.
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Neden Sıcak Daldırma Galvanizli Kaplama?

Düşük Maliyet; Alternatif ürünlere göre en düşük maliyet en yüksek kullanım 
performansına sahip kaplama yöntemidir. 

Düşük Bakım Maliyeti; Kullanım süresince bakım, onarım ve servis maliyetleri 
yok denecek kadar azdır. 

Uzun Kullanım Ömrü; Çeliğin kullanım ömrünü 20 ile 50 yıl arasında 
arttırmaktadır.

Çevre Dostu ve İnsan Sağlığına Zararsız, Uygulama aşamasında zararlı 
kimyasal kullanılmaz ve çevereye tehlikeli atıklar bırakılmaz.Çeliğin korozyona 
uğraması sonucunda insana ve çevreye karşı oluşabilecek herhangi bir tehdit 
barındırmaz. 

TOSÇELİK 
ÜLKESİNE 
ÖNEM VERİR 
TOSÇELIK VALUES 
ITS COUNTRY
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GALVANİZLEME BİZİM İŞİMİZ
GALVANIZING IS OUR JOB

Çelik malzemelerin, içinde bulundukları ortamdaki bazı elementler veya 
bileşenler ile tepkimeye girerek bozulması sonucu ortaya çıkan korozyonun yani 
paslanmanın, tamamen ortadan kaldırılması imkansızdır ama azaltılması veya 
kontrol altına alınması galvanizleme ile mümkündür.

Çeliğin korozyona (paslanma) karşı dayanımını artırmak için çinko ile 
kaplanması olan galvanizleme; sıcak daldırma ile galvanizleme, soğuk daldırma 
ile galvanizleme ve elektrolitik galvanizleme olarak üçe ayrılır. 

Bu üç yöntemden elektrolitik ve soğuk daldırma ile galvanizleme, daha çok 
iç ortamlarda estetik ürünlere uygulanan ve korozyon dayanımı çok düşük 
olan kaplama yöntemleridir. Sıcak daldırma galvanizlemede ise, 450 derece 
sıcaklığındaki eriyik çinkonun çelik yüzeyi ile reaksiyona girerek mükemmel 
ve çok uzun ömürlü, demir çinko alaşım bütünselliğini oluşturarak korozyona 
dayanımı yüksek bir ürün üretilir.

İşte Tosçelik; Türkiye’de, otomatik ve manuel sıcak daldırma galvanizleme 
yapabilen ilk ve tek tesistir.

The chemical reaction of steel materials with various components and elements 
in their environment results in corrosion. It is impossible to totally eliminate
corrosion but it can be decreased or kept under control by galvanizing. The 
resistance of steel to corrosion can be increased by three types of galvanizing: 
hot-dip galvanizing, cold-dip galvanizing and electrolytic galvanizing.

Out of these three coating methods, cold and electrolytic galvanizing are mostly 
used on decorative products used in indoor spaces, since their resistance to 
corrosion is quite low. Yet, hot dip galvanizing provides excellent and durable 
corrosion protection by forming an iron-zinc alloy, in chemical reaction with the 
steel surface of melted zinc at 450 degrees.

Tosçelik is the first and only facility that can perform both manual and automatic 
galvanizing in Turkey.
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Tosçelik, 2013 yılı itibari ile Osmaniye’deki tesislerinde boru galvanizlemesinin
yanı sıra, kendi bünyesinde ürettiği kutu profiller ve NPI, NPU, IPE, köşebent gibi
hadde ürünlerinin de galvanizli olarak üretimini gerçekleştiriyor.Ayrıca, 1,8 mt x 3 
mt x 13 mt boyutlarındaki kazanlar sayesinde büyük ebatlı hadde profilleri, genel 
kullanım amaçlı çelik konstrüksiyon ve imalat malzemelerinin de
galvanizlemesi yapılıyor.

NO LIMIT WITH GALVANIZING

Beside galvanized pipes, Tosçelik has started galvanized production of NPI, NPU,
IPE, Equal Angles and hollow sections as well as rolling products in its Osmaniye
facility in 2013.

Moreover, Tosçelik galvanizes products such as general use steel construction,
manufacturing parts, and large structural profiles thanks to its large kettle with
1,8m(w)x3m(d)x13m(l) dimensions.
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GALVANİZLEMEDE SINIR 
TANIMIYORUZ
NO LIMIT WITH IN GALVANIZING
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YAŞAMIN 
HER ALANINDA 
IN ALL SPHERES OF LIFE



Üretim Standartları  /  Production Standards :  

EN 10240(TS 11348), DIN 2444, ASTM A90, ASTM A53, SI 103, SI 918, BS 729
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OTOMATİK
GALVANİZLEME 
AUTOMATIC
GALVANIZING     
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TÜRKİYE’NİN EN 
MODERN GALVANİZLEME 
TESİSLERİ
THE MOST MODERN GALVANIZING 
FACILITIES OF TURKEY

DÜNYA’DA KABUL GÖREN TÜM 
STANDARTLARDA 
ÜRETİM.
MANUFACTURING AT GLOBALLY 
ACCEPTED STANDARDS

GALVANİZLEME 
SEKTÖRÜNDE 10 YILLIK TECRÜBE
10 YEARS EXPERIENCE IN 
GALVANIZING INDUSTRY

TOPLAMDA 50.000 M 2  
KAPALI VE AÇIK 
ALANA SAHİP 
GALVANİZLEME 
TESİSLERİ
GALVANIZING PLANTS COVERING 
50.000 M2 OF CLOSED AND OPEN 
SPACE
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İSKENDERUN’DA  9,5 METRE, 
OSMANİYE’DE 13 METRE OLMAK 
ÜZERE İKİ ADET GALVANİZLEME 
KAZANI
TWO GALVANIZING KETTLES: A 9,5
METER KETTLE IN İSKENDERUN 
AND A 13 METER KETTLE IN 
OSMANIYE FACILITY

TÜRKİYE’DE BİR İLK! 
OTOMATİK SICAK DALDIRMA 
GALVANİZLİ KARE KUTU PROFİL 
ÜRETİMİ
FIRST IN TURKEY!
AUTOMATIC SQUARE AND 
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 
PRODUCTION

TÜRKİYE’DE, OTOMATİK VE 
MANUEL SICAK DALDIRMA 
GALVANİZLEME YAPABİLEN 
İLK VE TEK TESİS.
THE FIRST AND ONLY FACILITY 
WHICH CAN PERFORM BOTH 
AUTOMATIC AND BATCH 
GALVANIZING

TOSÇELİK    19   



TOSÇELİK    21   

Mekanik Testler 
Destructive Tests
    
-Soyma testi / Peeling  Test,   
-Bükme Testi / Bending Test 
-Yassıltma Testi / Flattening Test  
 

Test Sertifikası 
Test Certificates
    
ISO 10474 ve / veya ISO 9001 
According to ISO 10474 and / or ISO 9001   
 

Otomatik Galvanizleme
Automatic Galvanizing 
    
1\ 2”-8” Boru / Pipe, 20x20 mm-100x100 mm
Profil / Square - Rectangular Hollow Sections  
 

Kimyasal Analiz 
Chemical Analysis   

-Spektral Analiz / Spectral Analysis 
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Görsel ve Boyutsal Kontrol 
Visual and Dimensional Check

-Ortalama Kaplama Kalınlığı / Kütlesi Testi / Mean Coating Thickness / Mass Testing
-Lokal Kaplama Kalınlığı / Kütlesi Testi / Local Coating Thickness / Mass Testing
-Kaplama Kalınlığı Ölçümü / Coating Thickness Measurement
-Görsel Kontrol / Visual Check

KALİTE KONTROL
Quality Control
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Üretim Standartları  /  Production Standards :  

EN 10240--SI 103-ASTM A53-ASTM A90-SI 918-BS 729-DIN 2444
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BORU 
GALVANİZLEME 
PIPE 
GALVANIZING     
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*Üretim matrisinde bütün ebatlar yer almamaktadır. Matriste göremediğiniz ebatlar 
için lütfen bizim ile irtibata geçiniz. 

Tel: 0 328 826 80 80
E-posta: satis@tosyaliholding.com.tr

*Not all sizes are indicated in the matrix. For sizes not available at the matrix, 
please contact us.

Phone: 0 328 826 80 80
Email: satis@tosyaliholding.com.tr

ÜRETİM MATRİSİ
Production Range
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Üretim Standartları  /  Production Standards :  

EN 10240- ASTM A90-SI 918

PROFİL 
GALVANİZLEME 
HOLLOW 
SECTION  
GALVANIZING     
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*Üretim matrisinde bütün ebatlar yer almamaktadır. 
Matriste göremediğiniz ebatlar için lütfen bizim ile irtibata geçiniz. 

Tel: 0 328 826 80 80 – E-posta: satis@tosyaliholding.com.tr 

*Not all sizes are indicated in the matrix. 
For sizes not available at the matrix, please contact us.

Phone: 0 328 826 80 80 - Email: satis@tosyaliholding.com.tr

ÜRETİM MATRİSİ
Production Range



TOSÇELİK    31   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

TOSÇELİK    30   



TOSÇELİK    33   

Üretim Standartları  /  Production Standards :  
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PARÇA 
GALVANİZLEME 
BATCH 
GALVANIZING     
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HAVUZ ÖLÇÜLERİ
Pool Sizes
GENİŞLİK / WIDTH: 1,8 m
DERİNLİK / DEPTH: 3 m
UZUNLUK / LENGTH: 13 m
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