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Sizin için zafer ve ilerleme sahası iktisadiyatta ve ticarettedir. Bunu takdir ediyorsanız, 
çok çalışmaya mecbursunuz. Aksi takdirde memleketin gerçek sahibi olduğunuzu 
söyleseniz bile, kimseyi inandıramazsınız.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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ÖNSÖZ

FAALİYET RAPORU

2018

Yönetim olarak göreve geldiğimiz 9 Mayıs 2018 tarihinden 
beri sultan şehrimiz Sivas’ın her gün daha da ileri gitmesi için 
elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Gerek şehirce 
gerek milletçe pek çok zorluk yaşadık. Bu zorluklar bizlere pek 
çok şey öğretti, her zorluğu birlikte atlattık ve her bir zorluktan 
güçlenerek çıktık. Hâlihazırda şimdiye kadar hiç rastlamadığımız 
bir zorluktan daha geçiyoruz. Ekonomik dalgalanmalar ve ilimiz 
sanayisinde ve ticaretinde meydana gelen köklü değişikliklerin 
yanı sıra ulusal ve küresel krizlerden de etkileniyoruz. 

Değerli paydaşlarımız,

Mustafa EKEN
STSO Yönetim Kurulu Başkanı
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Günümüzde, üretimde, sanayide, 
ticarette, ekonomide, yaşam tarzlarımızda, 
teknolojide, çevre ve iklimde çok hızlı ve çok 
derin değişimler yaşanıyor. İş insanlarımızın, 
nakit akışı başta olmak üzere finansman 
alanında yaşadıkları sıkıntılar için ilgili kurum 
ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyor, gerek 
sosyal gerekse ekonomik açıdan bizim için 
hayati önem taşıyan istihdam konusunda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz 
ve Ticaret Bakanlığımız ile koordineli 
olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
İçinde bulunduğumuz koşullarda birinci 
önceliğimiz zor durumda olan iş yerlerimizin 
ayakta kalması, hemşerilerimizin işlerini ve 
sağlıklarını koruması, şehrimizdeki üretim 
ve ticaret çarkının kesintisiz dönmesidir. 

Biz, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası 
olarak bu koşullara en kısa zamanda adapte 
olup değişime yön vermek sorumluluğu ve 
amacındayız. Bu amaçla, göreve geldiğimiz 
günden bu yana fikir teatisine çok önem 
verdik, işbirliği ve kurallara dayalı bir süreç 
işletmeye çalıştık. İş dünyamızın huzuru, 
istikrarı ve sürdürülebilirliği için birlik ve 
beraberliğimizi koruduk. Elimizi her zaman 
ve her koşulda taşın altına koyduk. Tüm 
çabamız, başta üyelerimizin olmak üzere 
tüm halkımızın refahını sağlamak içindir. Bu 
kapsamda odamız bünyesinde iyileştirmeler 
yaptık, üyelerimizin resmi işlemlerini 
kolaylaştırdık, bölgesel boyutta sanayi ve 
ekonomi politikalarına katkı sağlamaya 
çalıştık. Bu çabalarımızın sonuçlarının, 
orta ve uzun vadede katma değer olarak 
şehrimize döndüğünü görmek en büyük 
arzumuzdur. İlimizdeki potansiyeli ortaya 
çıkarmak için işsiz gençlerimiz, kadınlarımız 
ve dezavantajlı gruplarımız için Avrupa 
Birliği Projeleri başta olmak üzere- projeler 
hazırladık. Elbette tüm çabaların, harcanan 
mesailerin ve dökülen terlerin sonuçları 
hemen görülmüyor. Ancak orta ve uzun 
vadede ilimizdeki güzel gelişmeleri hep 

beraber kutluyor olmayı temenni ediyoruz. 
Zor zamanlarda, birlik ve beraberliğini 
koruyan, beraber fikir ve eylem üreten bir 
kurum olarak bugün verdiğimiz emek ve 
çalışmanın sonucunda elde edeceğimiz 
başarıların keyfini de hep beraber süreceğiz. 

Bugün, küresel, ulusal ve yerel ölçekte 
şartlar oldukça ağır. Ülkemiz, savaşlar, iklim 
değişikliği, göçmen krizi ve ciddi bir küresel 
salgın ile boğuşurken yerel düzeyde de 
işletmelerimiz ayakta kalmaya çalışıyor. 
Kaynaklarımız kıt. Kıt kaynaklarımızı 
sanayiye, teknolojiye, tarıma ve insan 
kaynaklarımıza mümkün olan en verimli 
şekilde harcamamız gerekmekte. Dünya 
büyük bir dönüşümden geçerken biz de 
ilimizi hak ettiği sosyo ekonomik gelişmişlik 
seviyesine getirmek için öncü olmaya 
devam edeceğiz. Biz, birer birey olarak değil, 
her birimizin katkı sağladığı bir büyük beyin, 
bir büyük yapı, bir büyük güç olarak hareket 
edeceğiz. Hepimiz aklımızı, zamanımızı ve 
emeğimizi, saygı, birlikte çalışma kültürü 
içinde bir araya getireceğiz. Her gün bir 
önceki günden daha akıllı, daha tecrübeli 
ve daha güçlü olacağız. Şimdiye kadar hep 
bu anlayış içerisinde bize yakışanı yaptık. 
Bundan sonra da yine bu anlayış içerisinde 
bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz.

Daha güçlü bir sanayi, daha güçlü bir 
ekonomi ve daha güzel yarınlar için biriz, 
birlikteyiz…

Saygılarımla….
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Yenilikçi hizmet anlayışı ve mevzuata tam uyum içerisinde 

üyelerimiz ilimiz ve ülkemizin büyüme ve kalkınma 

hedeflerine katkı sunmak.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ
Küresel ekonomide bölgemiz iş dünyasının vazgeçilmez 

temsilcisi ve kolaylaştırıcısı olmak.

Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olma,

Girişimcilik kültürü ve işbirliği ruhunu geliştirme 

ve yaygınlaştırma,

Kolay ulaşılabilir olma,

Hızlı,

Güvenilir,

Güler yüzlü hizmet

DEĞERLERİMİZ

FAALİYET RAPORU
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KALİTE POLİTİKAMIZ 

TEMEL İLKELERİMİZ

Kalite Politikamız

Üyelerimizin en üst düzeydeki memnuniyetini 
temin etmek, bölgesel gelişmeyi teşvik etmek, 
yeni teknolojilere uyum, sürekli katma değer 
yaratmak, küresel entegrasyonu başarmak ve 
kayıp edilen her türlü zamanın ekonomimize 
zarar vereceği inancıyla;  

- Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti, en hızlı 
şekilde vermek.

- Hukukun üstünlüğüne inanarak, kanunların 
çerçevesinde, üyelerimize yapılan her türlü 
hizmette onların menfaatini ön planda tutmak, 
hataları sıfıra indirmek ve üye tatminini üst 
düzeye çıkarmak,

- Tüm personel olarak kalite yönetim sistemini 
benimsemek ve sürekliliğini sağlamak,

- Sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek,

- İlimizde Ticaret ve Sanayi alanında yeni 
ufuklar açma yolunda ışık tutmak,

- Sivas ve bölgesi kalkınma çalışmalarında 
öncülüğümüzü sürekli kılmak,

- Ülkemizin ekonomik kalkınmasında bölgemiz 
kaynaklarını tespit edip, hayata geçirmek,

- Avrupa Birliği ile entegrasyon anlamında 
bölgesel faaliyetlere ağırlık vererek, üyelerimizin 
AB kaynaklarından yararlanmalarını sağlamak,

- Küreselleşme rüzgârını arkamıza alarak 
üyelerimizin yurtdışına açılmaları konusunda 
öncülük etmek.  

temel politikamızdır.

• Lider, örnek ve rehber olmak

• Girişimcilik

• Tarafsızlık, eşitlik 

• Dürüstlük, adalet

• Şeffaflık, saydamlık, açıklık ve erişilebilirlik

• Sorumluluk

• Hesap verilebilirlilik

• Hizmette kaliteden ödün vermemek

• Katılımcılık 

• Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik)

• Ekip çalışması

• Kurumsallaşmak

• Markalaşmak

• Yenilikçilik, güncellik, sürekli gelişim, 
gelişime açıklık, bilgiyi ve teknolojik gelişmeyi 
sürekli takip etmek, 

• Mesleki uzmanlık, yetkinlik, sorumluluk 
bilinci

• İnsan odaklılık

• Çözüm odaklılık

• Sosyal sorumluluk bilinci, toplumsal 
sorunlara karşı duyarlılık

• Sürdürülebilirlik ve süreklilik 

• Şahısa değil topluma hizmeti hedef almak

• Güvenilirlik

• Kişisel verilerde gizlilik 

• Ekolojik dengeye saygı 

• Hukuka ve insan haklarına saygılı olmak,

• Örgüt içi ve dışı etkili iletişim

FAALİYET RAPORU
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İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

FAALİYET RAPORU

2018

Bağlı bulunduğumuz yasalar, kurumumuzun 
vizyonu,  misyonu, değerleri ve yönetim 
politikasına uygun olarak üyelerimiz, 
kurumlarımız ve toplumumuza kesin fayda 
sağlayacak hızlı ve doğru hizmeti verebilmek 
için kurumsal iletişim niteliğimizi artırmak ve 
sürekliliğini sağlamak. 

İletişim Politikamıza bağlı İlkelerimiz;

• Açıklık ve Anlaşılırlık

• Eşitlikçilik

• Hizmette Süreklilik ve Kesin Fayda

• Zamanındalık

• Süreklilik 

• Yetkinlik-Uzmanlık

• Nitelik

• Meşruluk iletişim ilkelerimiz olarak 
belirlenmiştir. 
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5174 sayılı yasa çerçevesinde faaliyetlerini 
yürüten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, genel 
kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet 
göstermektedir. Odamız mali yönetimde 
şeffaflık ilkesini benimseyerek, kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde gelirlerini, üyelerine 
en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yönetmeyi 
ilke edinmiştir. 

1.Amaç:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın menkul ve 
gayrimenkullerinin, kurumun amacına ve 
yasalara uygun, üyelerimizin ve toplumun kesin 
faydası için yönetilmesini sağlamak. 

2. Kapsam:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın mali faaliyet 
gösterdiği tüm alanlar

3. Yasal Çerçeve

• 5174 Sayılı TOBB ve Odalar ve Borsalar 
Kanunu

• TOBB, Odalar ve Borsalar Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliği

4. Mali Çerçeve

• Gayri Menkullerin Yönetimi

 o Binalar

• Menkullerin Yönetimi

 o İştirakler

 o Araçlar

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, yukarıda yazılı 
varlıklarının yönetiminde, korunmasında 
ve kurum faaliyetlerinde etkin ve verimli 
kullanılmasında yasal şartlar öncelik olmak 
üzere Mali Risk Analizinde tespit edilen 
tehlikelerden korunmak üzere alınan kurumsal 
idari tedbirleri ilgili ve yetkili tüm kademelerde 
uygular. 

İştirakler: 

• Sivas ABİGEM Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

• 4 Eylül Fuarcılık A.Ş.

• Cumhuriyet TEKNOKENT A.Ş.

• Balo (Büyük Anadolu Lojistik 
Organizasyonlar) A.Ş.

• Sivas Birinci Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanlığı

• İkinci Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı

• Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

• Gemerek Organize Sanayi Bölgesi

• Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi

• Şarkışla Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi

• SİDAŞ A.Ş.

• SİVA Seyfebeli Sanayi Sitesi Ticaret Merkezi 
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
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YILI ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET ŞAHIS DİĞERLERİ TOPLAM

2014 447 1839 2023 153 4462

2015 457 1941 2019 151 4568

2016 481 2019 1771 163 4434

2017 496 2053 1946 171 4666

2018 503 2127 1971 174 4775
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ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

*Üye Sayılarına askıdaki üyeler dahil edilmemiştir.
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HİZMET İSTATİSTİKLERİ

2018 YILI EKSPERTİZ RAPORU : 34                       2018 YILI YERLİ MALI BELGESİ : 19

YILI İŞ MAKİNESİ 
TESCİLİ

2014 199

2015 213

2016 278

2017 227

2018 264
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YILI KAPASİTE 
RAPORU

2014 169

2015 179

2016 192

2017 199

2018 201
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Üretimdeki Firma Sayısı

FAALİYET RAPORU

2018
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İhracat Rakamları (Milyon Dolar)

Maden kaynakları açısından son derece 

zengin olan Sivas, özellikle doğaltaş mermer, 

demir, altın, kurşun+çinko, sölestin, asbest, 

talk, kaolen, traverten, zeolit, linyit kaynakları 

yönünden önemli rezervlere sahiptir.

İhracatın %40’ını madencilik ve doğaltaş 

kaynakları oluşturmaktadır. 

FAALİYET RAPORU

2018
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YÖNETİM KURULU-MECLİS-KOMİTE VE 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI

2018

FAALİYET

RAPORU
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
75. Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. 
Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Meclis Başkanımız Çetin 
Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, 
Genel Kurul Delegelerimiz, Genç ve Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyelerimiz ile iş dünyasının 
temsilcileri katıldı. 
İlk olarak, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB 
Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, 
Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler 
Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda 
saygı duruşunda bulundular.

Daha sonra TOBB Hizmet Şeref Belgesi 
ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da 
katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda 
sahiplerine verildi.

TOBB
75. GENEL KURULU
“BİRLİĞİMİZ EBEDİ,
GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLSUN”
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Ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü 
mirasçısı olan TOBB’un en başından beri hep 
birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir kuruluş 
olduğunu aktaran Erdoğan, ekonomi başta 
olmak üzere ülkenin geleceğine ilişkin hemen 
her konuda iş dünyasıyla istişareye özel önem 
verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan  
“Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 
365 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye 
davamızın ete kemiğe büründürülmesinde 
lokomotif görevi ifa etti. Oda ve borsalarımız 
kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, 
dijitalleşmeyi hızlandırarak hem verdikleri 
hizmetlerin kalitesini yükselttiler hem de 
daha derinlemesine analizler yapma imkânına 
kavuştular. Biraz sonra en iyi hizmet veren 
oda ve borsa temsilcilerine ödülleri takdim 
edilecek. Türkiye’yi 2023 hedeflerine inşallah 
yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyamız kendini 
geleceğe ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o 
hedeflerimize o derece çabuk varırız. TOBB 
çatısı altında bir araya gelen 1,5 milyon 
girişimcimiz, temsilcisi oldukları yatırım, 
ihracat, istihdam dinamikleriyle geleceğimizin 
de güvencesidir. Sizlerin azmi, çalışkanlığı, 

dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan 
engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru 
yürümeye devam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, 
istihdamı artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, 
yatırımlarınıza devam ettiğiniz, yeniliklere 
açık olduğunuz sürece Allah’ın izniyle bu 
ülkenin ve milletin önünde kimse duramaz. 
Türk malı ifadesi artık dünyanın dört bir 
yanında kalitenin sembolü haline gelmişse 
bu başarının altında sizlerin imzası var.” diye 
konuştu. 

GÜN, ELBİRLİĞİYLE
AYAĞA KALKIP KOŞMA GÜNÜ

Genel Kurulun 
ikinci gününde 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da 

katılımıyla, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi (ETÜ) 
Salonunda 75 Genel 

Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi.
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Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası (TATSO) Genel Kurul Üyeliğine seçildi. 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
(TATSO) 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 
Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
katıldığı Genel Kurul toplantısında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken Genel 
Kurul Üyeliğine seçildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye 
ile Almanya arasında bir köprü görevi 
üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, 
girişimciliği özendirmeyi ve Almanya’da 
faaliyet gösteren üyelerine hizmet sunmayı 
amaçladığını söyledi.

Almanya’da iş yapmak isteyen Türkiye’deki 
girişimcilere de yardımcı olmayı 
hedeflediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Bu beklentiyle, TOBB ve Türkiye’den 141 
Oda ve Borsamız, Türk-Alman Ticaret ve 

Sanayi Odasına üye oldu. Burası, Türk 
iş dünyası ve Oda ve Borsa camiası için 
son derece önemlidir. O nedenle bu Genel 
Kurula, ülkemizden geniş bir üst düzey 
heyetle iştirak ettik. Bu vesileyle, Odanın 
kuruluşundan itibaren birlikte çalıştığımız, 
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine 
teşekkür ediyorum” dedi.

TATSO Başkanı Rolf Konigs de TOBB’un ve 
Oda/Borsaların TATSO’ya verdiği destekler 
için teşekkür ederek, bu desteğin her geçen 
gün artmasından duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.

EKEN, TATSO GENEL KURUL ÜYESİ SEÇİLDİ
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Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk toplantısı 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Eken, kurulun ortak akılla hareket 
edip Sivas’ın problemleri hakkında çözüm 
üretme noktasında önemli bir misyon 
üstleneceğini söyledi. Başkan Eken, 
“İşdünyamızın çatı kuruluşu olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
odalarımızın daha üretken hale getirilmesi 
amacıyla Yüksek İstişare Kurulu 
oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kurulda 
dile getirilecek görüşler ve öneriler yönetim 
kurulumuz için yol gösterici nitelikte 
olacaktır. Burada Sivas için adeta bir beyin 
fırtınası yapılacaktır. Kurulun çalışmalarının 
verimli şekilde sürdürüleceğine, buradan 
çıkacak fikirlerin ve görüşlerin odamızın 
çalışmaları ile gelecek vizyonuna büyük 
katkıda bulunacağına inanıyorum.Her ay 

Meclis toplantımızdan once bu kurul ile 
toplanarak, alınacak kararlar için yol haritası 
belirleyeceğiz. Amacımızı Sivas’ı ve Odamızı 
daha iyi yerlerle taşımak” dedi. 

Başkan Eken, Yüksek İstişare Kurulu’nun 
görevleri hakkında bilgi verirken de şu 
ifadeleri kullandı: “Odalara kanunla verilen 
görevler hakkında çalışmalar yapmak, görüş 
ve öneriler oluşturarak bunları yönetim 
kuruluna sunmak. Ülke ekonomisine katkı 
sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından 
havale edilen konular, kurul üyelerinin 
önerdikleri ve ilgili kuruluşlardan intikal eden 
konuları değerlendirerek görüş oluşturmak, 
bu konularda raporlar hazırlamak. Bölgedeki 
ticari, sınai ve ekonomik gelişmeleri izlemek, 
bu konuda oda organlarını bilgilendirmek. 
Ekonomik, sınai ve ticari kalkınmaya katkı 
sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut 
çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.”

TSO, YÜKSEK İSTİŞARE
KURULU OLUŞTURDU
Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
güçlü bir Oda Meclisi’nden sonra güçlü bir İstişare Kurulu oluşturduklarını 
açıkladı. Eken, alanlarında güçlü ve başarılı olan 22 kişilik Kurulun, 
Sivas’ın gelecek vizyonuna rehberlik edeceğini kaydetti.
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Toplantıda 5.000 üye ile yapılan anket 
sonucunda ortaya çıkan sorunlar masaya 
yatırıldı. TSO Başkanı Mustafa Eken, 16 
maddenin belirlendiği sorun ve talepleri 
tek tek açıklayarak, bankalardan düzeltme 
istedi. 

Eken, Türkiye ekonomisi ve üretim 
koşullarının zorlu sınavlardan geçtiğini 
belirterek, tüm Türkiye’nin kenetlendiği 
bir dönemde bankaları reel sektörü 
desteklemeye davet etti.  

Başkan Eken, “Tüccar ve sanayicilerimizin 
yüksek miktar ödemelerinde eksik kalan 
küçük tutarlar için o güne özel kredi tahsisi 
yapılmasını istiyoruz. Hiç bir tüccarımızın 
çekinin yazılmasına razı değiliz. Hepimiz aynı 
ülkede ve aynı gemideyiz. Gemi su aldığı 
zaman, hepimiz batarız. Gün bir olma ve diri 
olma zamanıdır.  Her zamankin den daha 
fazla sizleri işbirliği ve güç birliğine davet 
ediyorum” dedi. 

Eken, “İçerisinde bulunduğumuz ekonomik 
gelişmeler, iş dünyamızı ve finans 
sektörünü yakından ilgilendirmektedir. 
Yapılan araştırmalar finansmana erişim 
konusunun, KOBİ’ler açısından daha da 
büyük bir sorun teşkil ettiğine işaret ediyor. 
Bu zorlu sürecin kilidini açacak olan en 
güçlü faktör, bankacılık sektörü başta olmak 
üzere tüm kesimler olarak ölçülü ve sınırlı 
kaynakları ne kadar doğru, ne kadar nitelikli 
ve ne kadar verimli kullanmış olduğumuzdur. 
Tam da bu noktada ekonomimize yönelik 
küresel saldırılar karşısında hükümetimizin 
aldığı önemleri yakından takip ediyor ve 
destekliyoruz.” dedi. 

BİZLER KADAR TAŞIN ALTINA 
SİZDE ELİNİZİ KOYUN
Finans, üretim ve ticaret yapan tüm sektörleri 
topyekûn mücadele etmeye çağıran 
Başkan Eken, “Döviz kuru üzerinden yapılan 
saldırılara bağlı olarak artan enflasyonun 
piyasaları sıkıntıya düşürdüğünü biliyoruz. 
Enflasyonla mücadele aynı zamanda 

BAŞKAN EKEN’DEN BANKALARA UYARI!
TSO OLARAK, TÜCCAR VE 
SANAYİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Eken, üyelerle yapılan anket sonuçlarında 
yer alan bankacılık sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntıların 
çözümü için Sivas’ta bulunan bankaların müdürleri ve 
yetkilileri ile toplantı yaptı. 



29FAALİYET RAPORU

2018

ÜYELERİMİZİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN
SIKINTI VE TALEPLERİ

işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi 
maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel 
sektörü, devletimizle birlikte topyekûn 
bir duruş sergileyecek, elini taşın altına 
koyacaktır. Bizlerde Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, bu milli hareketin içerisinde 
yer alıp üyelerimizle birlikte topyekûn 
mücadele edeceğiz. Hep birlikte büyümek, 
hedeflerimize ulaşmak için sizlerin de elinin 
taşın altında görmek istiyoruz.”

AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU 
UNUTMAYIN!
Bankaları sadece iyi gün dostu olarak 
görmek istemediklerini kaydeden Eken, 
sert rüzgarlarda da yanında olmalarını istedi 

ve şöyle devam etti: “Bölgenin ve ilimizin 
kalkınması işletmelerimizin yatırımlarını 
sürdürmesi ve yeni yatırımların geliştirilmesi 
ile sağlanacaktır. Bunun için yatırım 
yapan, istihdam sağlayan işletmelerimizin 
desteklenmesi gerekmektedir. İşletmeler 
açısından da finansmana erişim sorunu 
oldukça kritik ve önemli bir sorun. Bu 
sorunun çözümünde biz yerel kurumların 
yanında bankalarımız ve birliğimizin de 
önemli katkılarına ve işbirliğine ihtiyacımız 
vardır. Çünkü hepimiz aynı ülkede ve aynı 
gemideyiz. Gemi su aldığı zaman, hepimiz 
batıyoruz. Özellikle bu coğrafyada güçlü 
olmamız için daha çok çalışıp, daha çok 
üretmeliz ve birbirimize destek vermeliyiz. 
Her zamankin den daha fazla sizleri işbirliği 
ve güç birliğine davet ediyorum.”

1. Mevduat faizi ile kredi faizi oranları 
arasındaki marjın yüksek tutulması

2. Teminat mektubu komisyon oranının 
%1’ den %3’e yükselmesi

3. Sivas’taki bir bankanın kredi faiz oranı 
ile aynı bankanın başka ildeki şubesinin 
kredi faiz oranlarının aynı olmaması

4. Bankalarca yaptırılan ekspertizlerde 
gayrimenkul değerleri çok düşük 
çıkmaktadır. Bu değerlerin rayiç değerlere 
çekilmesi

5. Firmalar ve Bankalar arasındaki 
ilişkilerin ve bilgilerin mahremiyeti

6. Verilen teminatların riskin tamamı 
kapanmadan çözülmemesi

7. Pos cihazlarından alınan komisyon 
ücretlerinin yüksek olması

8. Müşteri kredi limitlerinin sürekli negatif 
yönde güncellenmesi

9. Şubelerin sorumluluk almayarak işlerini 
Genel Müdürlüğe yönlendirmeleri

10. Kredi kullanımında bankada sigorta 
yaptırmaya mecbur tutulması

11. Konut kredilerinin müteahhitlerin 
desteği de alınarak uygun bir orana 
çekilmesi ve kampanya yapılması talep 
edilmektedir.

12. Tarımsal kredi kullanımında güçlük 
çekilmesi

13. Banka Müşteri temsilcilerinin firmalara 
kredi seçenekleri hakkında yeterli bilgi 
vermemesi.

14. Bankaların firma istihbaratlarını daha 
özen göstererek yapmaları ve firma 
çeklerini kabul etmede biraz daha esnek 
davranmaları.

15. Tüm üyelerimizin ve özellikle 
sanayicilerimizin banka ile olan 
işlemlerinde zaman kaybı yaşanması.

16. Banka çalışanlarının ticari 
müşterilerine karşı daha özenli 
davranmaları.
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Başkan Eken, Sivas olarak organ seçimlerini 
tamamladıklarını belirterek, “Genç ve 
başarılı bir ekiple göreve başladık. TOBB 
Başkanımızın başkanlığında birlik ve 
beraberlik içerisinde Sivas’ımız ve ülkemiz 
için çalışacağız” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken ve Meclis Başkanımız Çetin Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ve iş 
dünyası temsilcilerinin katılımıyla TOBB’da 
düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim 
Töreni’ne katıldı.

TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞU ZİYARET EDİLDİ

Yönetim Kurulu 
Başkanımız 

Mustafa Eken 
ve Meclis 

Başkanımız Çetin 
Yıldırım, TOBB 
Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu 
Ankara TOBB İkiz 
Kulelerde ziyaret 

etti.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
geçmişten devam eden sorunların çözümü 
için Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman 
ve Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem’i 
makamlarında ziyaret etti. 

Eken ilk olarak 2016 yılında Şarkışla 
Organize Sanayi Bölgesinde ortaklık payı 
konusunda yaşanan sorunun ardından 
başlayan Mahkeme süreciyle ilgili Şarkışla 
Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye 
Başkanı Ahmet Turgay Oğuz bir araya geldi.
Görüşmede ‘Hepimizin derdi şehre hizmet’ 
diyen Eken, “İlimize İlçemize hizmet eden 
kurumlarımızın bir biri ile mahkemelik 
olması doğru değil. İletişim yollarını hep açık 
tuttuk ve el birliği ile 2016 yılından bugüne 
gelen süreci sona erdirdik. Bu konuda 
bizlerle iletişim halinde olan Kaymakamımız 
Mehmet Erdem ve Belediye Başkanımız 
Ahmet Turgay Oğuz’a teşekkür ediyorum. 

İmzaladığımız protokol ile sorun çözüldü. 
Protokolümüz Şarkışlalı üyelerimize ve 
şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Daha sonra Gemerek Kaymakamı Cengiz 
Nayman’ı ziyaret eden TSO Başkanı 
Eken, Gemerek OSB ile yaşanan sorunun 
çözümü için de protokol imzaladı. Eken, 
yapılan protokollerle Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odasının (STSO) ödeyeceği paranın 
faizlerinin silindiğini ve yapılan ödeme planları 
ile de üyelerimizin haklarının korunduğunu 
söyledi.

ŞARKIŞLA VE GEMEREK 
OSB’DE SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Mustafa Eken, ortağı 
olduğumuz Gemerek 
ve Şarkışla Organize 
Sanayi Bölgelerinde 

geçmişten gelen 
sorun ve sıkıntıları 

çözüme kavuşturdu. 
Eken, Gemerek ve 

Şarkışla OSB’ye 
desteğimiz sürecek” 

dedi.
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı 
İsmet Yılmaz ve Vali Salih Ayhan’ın da 
Odamızın misafiri olarak katıldığı programda 
Yıldızdağı ve Sivas hakkında istişarelerde 
bulunuldu. Heyet kayak merkezinde 
incelemelerde bulundu. 

Vali Salih Ayhan, konuşmasının sonunda 
Yıldız Dağı Kayak Merkezine gelerek tesisleri 
yakından tanıma fırsatı bulan iş insanları 
ve organizasyonu yapan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mustafa Eken ve Meclis 
Üyelerine teşekkür etti. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
ise konuşmasında Yıldızdağı’nın Sivas için 
önemine vurgu yaparak şunları söyledi:  
“İlimizin ve bölgemizin en önemli kayak 
merkezi Yıldızdağı’nı ziyaret ettik. Yıldızdağı 

Kayak Merkezi’mizi Türkiye’nin sayılı turizm 
merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. 
Dünyadaki bütün Sivaslı hemşehrilerimizi 
bu güzelliği yerinde görmeleri için Yıldızdağı 
Kayak Merkezi’ne davet ediyorum. Bu güzel 
yatırımı Sivas’ımıza kazandıran Valimiz Salih 
Ayhan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

İŞ ADAMLARI
YILDIZ DAĞI’NDA BULUŞTU
BAŞKAN EKEN: “TÜM SİVASLILARI YILDIZ DAĞI’NA BEKLİYORUZ”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yıldızdağı’nın tanıtımına 
katkı sunmak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken ve Meclis Üyeleri’nin katılımıyla program düzenlendi. 
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ZİRAAT KATILIM BANKASI 
HEYETİNDEN ODAMIZA ZİYARET

Ziraat Katılım Bankası Genel 
Müdürü hemşehrimiz Metin 
Özdemir, Genel Müdür 
Yardımcısı Temel Tayyar 
Yeşil, Bölüm Başkanları 
Remzi Akben, Bülent 
Karaca, Genel Müdür 
Danışmanı Ahmet Güney, 
Sivas Şube Müdürü Düriye 
Kuzu, STSO Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken ile bir araya gelerek 
istişarede bulundu.

Genel Müdür Özdemir 
ziyarette yaptığı 
konuşmada “Sivas bizim 
için önemli bir şehir. 2016 
yılından beri Ziraat Katılım 
Bankamızın şubesi Sivas’ta 
faaliyet gösteriyor. Hem 
fon toplama hem de, 
tüccarımıza sanayicimize 
fon kullandırımı noktasında 
yardımcı oluyoruz. Katılım 
bankacılığını Türkiye’de 

büyütmek arzusundayız. 
Sivas’a ve Sivaslı 
müteşebbislere katkı 
sunmak için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. “ dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken ise  “Ziraat 
Katılım Bankası Genel 
Müdürü hemşehrimiz Metin 
Özdemir, Genel Müdür 

Yardımcısı Temel Tayyar 
Yeşil ve banka yöneticilerine 
Odamıza yaptıkları nazik 
ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Genel 
Müdürümüze ayrıca 
içerisinde bulunduğumuz 
ekonomik sıkıntıda tüccar 
ve sanayicimizin yanında 
oldukları için teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Metin Özdemir ve 
beraberindeki heyet, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızı (STSO) ziyaret etti.
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Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri 
Denizli, Konya, İzmir ve İstanbul’dan sonra 
Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkan 
Vekilimiz Burhan Demirkaynak ile Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile çevre Oda ve 
borsa başkanları katıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB ile 
TOBB’un birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Anadolu’da diyalog 
toplantıları düzenliyoruz. Denizli-
Konya-İzmir-İstanbul’dan sonra 
şimdi Kayseri’deyiz. Bankalarımız, 
reel sektörün dertlerini dinlemek 
için sahaya indi” dedi.
 
Bu toplantılarla reel sektör ile 
finans sektörünün birbirini daha 
iyi anlayarak, ortak çözümler 
geliştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Yani bu sıkıntılı süreci birlikte 
çalışarak atlatacağız. Her iki 

sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu 
kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, 
iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün 
ve özellikle de KOBİ’lerin finansmana ulaşma 
imkânlarının açık tutulması hayati önemde” 
şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomide olumlu 
gelişmeler olduğunu, ancak ekonomideki 
canlanmanın henüz istedikleri noktada 
olmadığını söyledi.
 

REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜ 
KAYSERİ’DE BULUŞTU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel 
Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Kayseri’de yapıldı.
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Bu konuda Oda ve Borsalardan gelen ve 
hükümete ilettikleri 4 sektördeki vergi 
indirimlerinin hayata geçtiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz ilk adımı böylece 
attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif 
hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, 
düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay 
vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler 
piyasaya moral verirken, hükümetimizin 
ticareti desteklediğini gösteriyor” dedi.
 
Bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna 
inandıklarını ifade eden TOBB Başkanı şöyle 
devam etti: “Türkiye’nin temellerinin sağlam 
olduğunu biliyoruz. Son 25 senede, iç ve dış 
kaynaklı, çeşitli kriz ve çalkantıyı atlattık. 
Hepsinin de üstesinden geldik ve yola devam 
ettik. Bu sıkıntılı günleri aşmak için, reel sektör 
ile finans sektörü el ele vermiş durumunda. 
Çünkü biz hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum 

ki, bu teker bu tümsekte kalmayacak”.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin 
Aydın da ‘’Bankalar Birliği olarak ekonominin 
olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. 
Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı 
gemideyiz. Hızlı koşuyoruz. Elbette eksiklerimiz 
oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız’’ dedi. 

BANKA GENEL MÜDÜRLERİNE 
SİVAS’IN TALEPLERİ İLETİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, İş 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şimşek, 
Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ersin 
Özoğuz ve Bölge Müdürü Ramazan Yaman ile 
Kayseri’de görüşerek üyelerimizin sorunları ve 
taleplerini iletti.
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Sivas’a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızı (STSO) 
ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken’i 
makamında ziyaret eden Bakan Özlü ve 
Yılmaz, yeni yönetimi tebrik ederek, başarılar 
dileyerek Sivas TSO tarafından düzenlenen 
Sivas’ın sorunları hakkında istişare 
toplantısına katıldı.

SİVAS TSO’YU HAREKETE 
GEÇİRDİK
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken ise 
6 ana konu şeklinde yaptığı konuşmasında 
“Sivas’a büyük hareket kazandırmak için 
başlattığımız çalışmalardan birisi olarak 
2 önemli bakana ev sahipliği yapmaktan 
mutluyuz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın İsmet Yılmaz’a çalışmalarımızda bizleri 
yalnız bırakmadığı ve talebimiz üzerine Sanayi 
Bakanımızı Sivas’ta konuk ettiği için teşekkür 
ediyorum. Sayın Bakanımız Faruk Özlü’ye de 
yoğun gündemine rağmen bizleri kırmayarak 
şu an aramızda olduğu için iş dünyası adına 
teşekkürlerimizi sunuyorum.”

SİVAS SANAYİSİ BÜYÜYOR
Başkan Eken, Sivas son 14 yılda ihracatta 5 
kat, fabrika sayında 4 kat istihdamda ise 6 
kat bir büyüme sağlamıştır dedi ve ekledi: 
“Hükümetimizin uygulamaya koyduğu 5084 
sayılı teşvik yasası Sivas’ın tarihi açısından 
da önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1989 
yılında kurulan 1. Organize Sanayi Bölgesinde 

SANAYİ BAKANI ÖZLÜ’DEN 
SİVAS TSO’YA ZİYARET

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Sivas’ta Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin 
(OSB) geliştirilmesi 
konusunda 
uyumlu bir çalışma 
yürütüldüğünü 
belirterek, kaynak 
noktasında destek 
olacaklarını söyledi.
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36 fabrika 1.230 kişi çalışırken, 2004 yılında 
yürürlüğe giren teşvik yasasıyla birlikte 
bugün 150 fabrika üretime geçmiş, 7.500 
kişiye istihdam sağlanmıştır. 2004 yılında 
37 milyon dolar olan İhracatımız da 2017 
yılı itibariyle 185 milyon dolara yükselmiştir. 
İhracatımızın %70’e yakınını Türkiye’nin en 
fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler olan 
Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve İran’a yapan ilimiz 
bugün İspanya’dan Vietnam’a, Arjantin’den 
Sudan’a kadar toplam 66 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedir. Teknolojiden, otomobil 
yan sanayine, mobilyadan mermere, 
tekstilden gıdaya kadar birçok sektörde 
üretim yapan Sivas, ürünlerini dünyanın dört 
bir yanına ihracat yaparak, ülkemize döviz 
kazandırmaktadır.”

TEŞVİKLERDE
6. BÖLGEDE
OLMAK İSTİYORUZ
Sivas’taki sanayinin daha da büyümesi 
ve yeni yatırımcıların gelmesi noktasında 
Sivas’ın teşvik bölgesinde 4 değil, 6. 
bölgede olmasın talep eden Eken, “Sivaslı 
tüccar, sanayici ve iş insanlarımız artık 
kabuğunu kırmıştır. Ancak önündeki 
engelleri aşmak, rekabet avantajlarına 

kavuşmak istemektedir. Bunun içinde 
teşvik yasasında 4. bölge desteklerinden 
faydalanan Sivas’ın, 6. Bölgeye alınmasını 
talep ediyoruz. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde 
davetimiz üzerine İstanbul’dan Sivas’a 
gelen Yasin Tekstil firması, Organize Sanayi 
Bölgemizde incelemelerde bulunmuştur. 
Teşviklerde 6. Bölgeye alınacağımıza dair 
Hükümetimiz adına verdiğimiz söz üzerine 
1000 kişiye istihdam sağlayacak tekstil 
fabrikası kurma kararı almıştır. Sivas’ın 6. 
Bölgeye alınması halinde ise işçi sayısını 
3000 kişiye çıkartacağını açıklamıştır. Bu 
örnek girişiminden dolayı da Yasin Tekstil’e 
teşekkür ediyorum.”

DEMİRAĞ OSB SİVAS SANAYİSİ 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
850 hektar üzerine kurulan Demirağ 
Organize Sanayi Bölgemizin altyapı ihalesi 
tamamlandığını ifade eden Eken, şunları 
kaydetti; “Lojistik merkezi ile entegre şekilde 
içinde demiryolu ağı bulunacak Organize 
Sanayi Bölgesi, ilimizin kalkınmasına ve 
sanayileşmesine büyük katkı sağlayacaktır. 
Altyapısı ve demiryolu bağlantısıyla büyük 
bir cazibe merkezine dönüşen Demirağ 
OSB’ye yatırımcı getirebilmemiz içinde 
yine 6. Bölge teşvik kapsamına alınmamız 
gerekmektedir. Demirağ OSB’nin ilimize 
kazandırılmasında büyük emekleri olan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Milli Eğitim Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza, 
Valimize ve Milletvekillerimize de teşekkür 
ediyorum.

2. ÜNİVERSİTEYE TEŞEKKÜR 
İkinci teşekkürü de huzurunuzda Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Üniversite’sinin 
Sivas’a kazandırılmasında büyük emekleri 
olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet 
Yılmaz’a, Valimize, milletvekillerimize ve 
bürokratlarımıza ediyorum.
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MİYEG PROJESİ SİVAS’TA 
BAŞLATILSIN

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TÜBİTAK işbirliğiyle kısa adı MİYEG olan Milli 
Yer Gözlem İstasyon Projesi başlatılmıştır. 
Böyle bir projenin ayaklarından birinin 
Sivas olması hem yeni kurulacak olan 
üniversitemizin çekirdeğini oluşturacak, hem 
de Türk havacılık sanayisinin temelini atan 
hemşehrimiz Nuri Demirağ’ın memleketi olan 
Sivas’a anlamlı bir mesaj verecektir. Böyle 
bir stratejik yatırımın Anadolu’nun göbeği 
Sivas’ta olması ülkemiz için de güvence 
kaynağı olacaktır.

BEDELSİZ ARSA TAHSİS 
SÜRESİ UZATILSIN

Bir önemli konu da yatırımcıya sunulan 
bedelsiz arsa tahsisleridir. Ülkemizde 
Bedelsiz Arsa Tahsis Süresi 12 Nisan 2017 
tarihinde dolmuştur. Yeni Kararname 6 
Haziran 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Bu 
iki süre arasında kalan yatırımlar kapsam 
dışı bırakılmıştır. Ayrıca ilimizin derecesi 
yükseltilerek indirim oranı %70’ten %40’a 
düşürülmüştür. Sanayicilerimiz bu noktada 
büyük zorluklar yaşamaktadır. Yatırımcıları 
Sivas’a getirebilmemiz için eski uygulamanın 
devam ettirilmesini talep ediyoruz.” 

Bakan Özlü ise Sivas’ta Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin (OSB) geliştirilmesi konusunda 
uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, 
kaynak noktasında destek olacaklarını 
söyledi. 
Sanayi sitelerinin şehir dışlarına taşınmasının 
devlete maliyetinin 22 milyar lira olduğunu 
ifade eden Özlü şöyle konuştu:
“İlk aşamada 135 sitenin taşınması 
gündemde. Bu taşınmalardaki rakamın 
devlete toplam maliyeti 22 milyar lira 
tutuyor. Bunlardan da öncelikli olarak kendisi 
taşınmak isteyen illerle görüştük. Bunlardan 
en önde olan il Sivas’tır. Taşıyacağı yeri 
belirlemiştir, projelendirmiştir. Bakanlığımıza 

başvuruda bulunmuştur. Yani taşınacak 11 
il arasında veya bizim destekleyeceğimiz, 
maliyetlerini karşılayacağımız il Sivas’tır. 
Çünkü Sivas hazır. Bir diğer konu üretim 
reform paketinde, organize sanayi 
bölgeleri içerisinde teknik kolej kurulması 
halinde Bakanlık olarak bunun, binasını, iç 
teçhizatını, donanımını sağlamak yetkisini 
aldık. İnşallah 2019 yatırım programına 
bunu alacağız. OSB dışında kalan yerlerde 
teknik kolej kurulmasına destek noktasında 
sıkıntımız var. Bunu belki Milli Eğitim 
Bakanlığı alabilir. OSB içerisinde bir teknik 
kolej kurulmak istenirse, teknik kolejin 
masrafları bizden, yani inşaatı, binası, 
teknik donanımı bütün masrafları bizden. 
Yönetimi OSB yapacak, çünkü özel okul 
statüsünde. Milli Eğitim Bakanlığı da destek 
verecek. Öte yandan Türkiye’nin muhtelif 
yerlerinde bilim merkezleri kuruyoruz. 
Sivas’a da bilim merkezi yapılması için bir 
yer bulunacak ve ben binası için de destek 
olacağım. Ben TÜBİTAK Başkanımıza talimat 
vereceğim ama isteğimiz Osmanlı, Selçuklu, 
Cumhuriyet mimarisinden güzel bir bina 
olsun. Hem geçmişe biraz dokunsun hem de 
gelecek için bize vizyon çizsin.”

‘BEDELSİZ ARSA TAHSİS 
ETMENİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ’

5’inci ve 6’ncı Bölge konularının da Kalkınma 
Bakanlığı’nın konusu olduğuna değinen Özlü 
şöyle devam etti: 
“Biz özellikle bedelsiz arsa tahsisi için bir 
çalışma yaptık. Bunu Bakanlar Kurulu 
kararı olarak yayımlayacağız. Burada 
ilçelerin gelişmişlik endeksi var, onların 
verilerine göre biz bedelsiz arsayı tahsis 
etme çalışması yapıyoruz. Fakat, organize 
sanayi bölgesindeki doluluk oranı yüzde 
40’ın altındaysa burada çok özel bir şey 
yapacağız, yani bedelsiz arsa tahsis etmenin 
önünü açacağız. Yani öyle yüzde 20, 30, 40 
değil tamamen bedelsiz olmasının önünü 
açacağız.”



41FAALİYET RAPORU

2016

BİLGİ, DANIŞMANLIK VE DESTEK
2018

FAALİYET

RAPORU



SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

42 FAALİYET RAPORU

2018

Köklü bir geçmişe sahip olan demiryolu 
sanayinin uluslararası alanda söz sahibi 
olabilmesi için Odamız tarafından Ekonomi 
Bakanlığına sunulan “Ulaşım Araçlarının ve 
Parçalarının İmalatı Sektöründe İhracatın 
Artırılması Projesi” kabul edildi. 
  
3,5 milyon TL bütçeli proje kasamsında 
Odamızda TÜDEMSAŞ Fabrikası Genel 
Müdürü Mehmet Başoğlu ve sanayicilerimizin 
katımıyla toplantı düzenlendi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken,  
son dönemde demiryollarının küresel bir 
oyuncu haline geldiğini söyledi. Sektörün 
dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması için çalıştıklarını anlatan 
Eken, “Tabi ki yerli sanayiniz olmazsa, 
kendi rayını, kendi araçlarını, kendi tekerini 
üretemezseniz küresel oyuncu olamazsınız. 
Bu nedenle Sivas TÜDEMSAŞ fabrikası 
ile milli yük vagonu üretim merkezine 

dönüşecek” diye konuştu.  

TÜDEMSAŞ fabrikası ile Demirağ OSB’nin 
yük vagonu konusunda büyük bir merkez 
haline dönüşeceğini belirten Mustafa 
Eken, “Sivas’ta, 8 bin 500 dönüm arazi 
üzerine Demirağ Organize Sanayi Bölgesi 
kuruldu. Türkiye’de ilk kez her parselin içine 
demiryolu hattı çekilecek. TÜDEMSAŞ’a iş 
yapan firmaların Demirağ OSB’ye yapacağı 
yatırımlarla orada bir kümelenme oluşacak. 
Bu kümelenme neticesinde de yük vagonu 
denildiğinde akla Sivas gelecek. TÜDEMSAŞ 
ve demiryolu yan sanayi tedarikçilerinin; 
ihracata başlaması projemizin ana hedefi. 
Proje kapsamında kapasite artırıcı eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri ile birlikte yurt dışı 
faaliyetleri gerçekleştireceğiz. 3 yıl sürecek 
olan bu projede bölgesel ve ulusal düzeyde 
rekabet gücümüzü artırarak, Sivas’ı güçlü bir 
demiryolu şehri yapmayı planlıyoruz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle demiryolu sektörünün 
büyümesi ve dış pazarlara açılması amacıyla UR-GE projesi başlatıldı. TSO 
Başkanı Mustafa Eken, “İlimiz ve ülkemiz için önemli olan bu sektörün kümelenerek 
büyümesini ve rekabet gücünün arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

DEMİRYOLLARINA ‘UR-GE’ DESTEĞİ!
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Sivas sanayisinin ve bölgenin gelişimi 
açısından büyük önem taşıyan Teknokent 
projesi tamamlanmıştır. Türkiye’de 23’üncüsü 
Sivas’a kurulan Teknokent girişimciler için 
büyük fırsatlar sunmaktadır. Ar-Ge binası 
tamamlanan Teknokent, üniversitedeki 
pozitif iş gücünü sanayiye yansıtması 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
Cumhuriyet Teknokent toplamda 91.476 
m2’lik bir alanda kurulmuş olup 8491 m2’lik 
kapalı alana sahiptir. Bünyesinde firmalar 
için 100 adet ofis bulunmaktadır. 

Sivas İş Geliştirme Merkezi Organize Sanayi 
Bölgesinde yer alan 21 bin m2’lik parselin 
10 bin m2’lik kısmında kuruldu. Merkez; 
büyüklükleri 100 m2 ile 400 m2 arasında 

değişen 33 adet işlikten, 1 adet idari binadan 
(10.870 m2) oluşmaktadır.

Merkezde; metal işleme, makine parçaları 
üretimi ve fonksiyonel gıda gibi farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer 
almaktadır. 

İŞGEM VE TEKNOKENT’İN 
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Odamız, Üyelerimize firmalarını geliştirmeleri için yol gösteren İŞGEM ile 
şirketlerin teknoloji tabanlı Ar-Ge projeleri geliştirmeye yönlendirebilmek 
amacıyla kurulan TEKNOKENT’in ortağı olmuştur.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Üniversite 
ve Sivas tanıtım günleri programı düzenlendi. 
Eski kültür merkezi Kadı Burhanettin 
Salonunda yapılan programa Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Eken, Sivas Cumhuriyet 
Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Coşkun Karaca, 
müdür yardımcıları Dr. Selma Şimşek ve Dr. 
Turan Kılınç, öğretin elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

Programda öğrencilerle Sivas, Sivas’ın 
ekonomisi ve iş hayatına yönelik söyleşi 
gerçekleştiren Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Eken, “Sivas keşfedilmeyi 
bekleyen bir cennet ama tanıtım konusunda 
eksiklerimiz var. Tanıtım önce içimizde olmalı. 
Bizler gitmediğimiz, görmediğimiz yerleri 
nasıl başkalarına tanıtacağız. Bu nedenle 
önce bizler, Sivas’ımızın tarihi ve turistik doğa 
harikası yerlerini gezelim görelim, sonrada 
başkalarına anlatalım. Gerçekten Sivas’ta o 
kadar güzel şeylerimiz var ki; tanıtamadığımız 
için tekrar burada size anlatma gereği 
duyuyorum” dedi.

SANAYİ GELİŞİRSE ŞEHİR GELİŞİR
Sanayi gelişirse şehrin her anlamda 
gelişeceğini ifade eden Eken, “Sanayi 
gelişirse, tarım gelişirse, turizm gelişirse Sivas 
gelişecek ve büyüyecek. Öğrenci sayımızda 

EKEN, SİVAS MYO ÖĞRENCİLERİNE 
SİVAS’I ANLATTI
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60 binleri bulacak. Tanıtım konusunda da 
eksikleri giderdiğimizde gerçekten marka 
kent olacağız” ifadelerini kullandı.
Eğitime önem verdiklerini ve işbirliği yapma 
konusunda kurumlara her türlü desteği 
sağladıklarını dile getiren Eken şunları 
kaydetti; “TOBB ve MEB arasında 81 
ilde meslek lisesi yapılması konusunda 
protokol imzalandı. Organize Sanayi’nin 
içerisine devletimiz modern bir okul inşa 
etti. 45 milyon para harcadı. Burası meslek 
lisesi oldu. Burası 45 milyon harcanan 
okulumuzda devlet her şeyi dört dörtlük 
yaptı. Bazı eksiklikler ise TOBB ve MEB 
tarafından karşılanıyor. Bizim oradan 
okuyan öğrencilerimiz şuan 9. Sınıflar 500 
kişi yeni kayıt yaptırdı. Burada mezun 
olacak arkadaşlarımızın mezun olmadan 
önce stajlarını yapacak. Bizim sanayide 
fabrikalarımızda staj görecek bunun 
karşılığında bizden burs alacak. Hem 
kendini yetiştirecek, hem de firmalarımız 
yıllardır şikayet ettiği eleman sorunu 
çözülmüş olacak. Eleman sıkıntısı yıllardır 
konuştuğumuz bir sorun. Üniversite-
sanayi işbirliği önemsenmemiş. Yer var, 
arsa var, teşvik var ama elemanda sıkıntı 
var. İŞKUR’un güzel çalışmaları var. TOBB, 
İŞKUR ve odamız ciddi çalışmalar yaptık. 
Meslek lisesi açılması ve Odamızın da içinde 
olması çok doğru karardı. Bu yıl eksikleri 
göreceğiz. Gelecek yıl öğrenci sayımız 
artacak. Buradan mezun olan öğrencilerimiz 
meslek yüksek okuluna geldiğinde daha 
tecrübeli teknoloji yatkın olarak gelecekler.”

GELİŞME LAFLA DEĞİL 
ÇALIŞMAYLA OLUR
Dünyada 7 milyon Sivaslı var sözünün her 
mecliste dile getirildiğine vurgu yapan Eken, 
“Sivas’ın gelişmesi lafla değil çalışma ile olur. 
Dünyada 7 milyon Sivaslı var ama hiç kimse 
Sivas’a yatırım yapmamıştır. Acaba niye? 
İşte teşvikler gelmezse yatırım yapacak 
kimseyi bulamayız. Teşviklerle yatırımcılar 
gelecek ve şehrimiz büyüyecek. Sivas hak 
ettiği yere gelecek. Tekstilde teşvik alan iller 

arasında giren ilimize 1 ayda 2 büyük fabrika 
başvuru yaptı. Buralarda bu şehrin insanları 
evlerine ekmek götürecek. Başlattığımız 
seferberlik bu nedenle önemliydi. Bu 
süreçte birlik ve beraberliğimizi sağlayan 
bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, 
TOBB başkanımıza, belediye başkanımıza 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
HAREKET ETMELİYİZ
Madenlerin ihracatta önemli bir yeri 
olduğuna dikkat çeken Eken, 8.500 çalışanı 
olan bir OSB için ihracat rakamlarımız 
yeterli değil. Ama bu artmaya devam 
ediyor. Teşviklerin verilmesiyle şehrimize 
yatırımcıların ilgisi artıyor. Yatırımcı, devlet 
destekleri ama en önemlisi de birlik ve 
beraberliktir. Hep birlikte hareket etmemiz 
lazım” dedi.

Öğrencilerden gelen maden şehri Sivas 
deniliyor ama neden bu anda fabrikalar 
yok sorusuna Eken şu sözlerle yanıt verdi; 
“Göreve geldikten sonra başlattığımız 
teşvik seferberliği işte bu yüzden önemli. 
Teşvikler gelecek ki yatırımcı buraya gelsin, 
çıkarttığımız cevherlerimizi işleyip daha 
büyük katma değer oluşturalım. Fabrikalar 
açılsın ki sizler okulu bitirince buralarda işe 
başlayın.”
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Sivas’ın ekonomik, 
ticari, turistik 

ve yer altı 
z e n g i n l i k l e r i 
h a k k ı n d a 
bilgiler veren 
Eken, 8 Bin 
esnaf, tüccar 

ve sanayicimiz 
adına Japonya 

Büyükelçisi Akio 
Miyajima’ya hoş geldiniz 

diyorum. İş dünyasını 
önemsediği için Odamızı ziyaret etti. İlimize 
hoş geldiniz diyorum” dedi.

Sivas’ın gerek sanayi gerekse ticaret 
açısından gelişim gösterdiğini ifade eden 
Eken, “İlimizde yeni bir OSB açılacak. Demirağ 
OSB, içerisinde raylı sistem, lojistik köy olan 
önemli bir yatırım projesi. 6. Bölge teşvikleri 
de imzalanacak ve yatırımcılar için önemli 
bir uygulama olacak. Yatırımcı konusunda 
kendisinden destek istiyoruz. Hızlı tren ile 

Ankara ve İstanbul’a bağlanacağız. Sivas 
güvenli bir şehir. Japonya’da ülkemize 
gelecek bir yatırım var ise Sivas olarak talibiz” 
dedi.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, 
Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış ve 
Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı önemli 
bir şehirde bulunmaktan dolayı mutlu 
olduğunu söyleyerek, “Sivas önemli bir 
şehir. Böylesine bir ile ziyaretten mutluyum. 
Ayrıca Sivasspor’un elde ettiği başarı da 
çok önemli ve tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Japon-Türk ilişkilerinin gelişim gösterdiğine 
değinen Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, 
“Türkiye’de 200 Japon firması faaliyet 
göstermektedir. Sivas’ın yeni bir sanayi 
sitesi oluşturacağını biliyorum. Sivas’a 
gerçekleştirdiğim ilk ziyaret ve araba ile 
yaklaşık 6 saat sürdü. Hızlı trenin gelmesiyle 
Sivas’ın turizm kapasitesi artacaktır.

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ 
AKİO MİYAJİMA
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Japonya 
Büyükelçisi Akio 

Miyajima,
Sivas Ticaret ve Sanayi 

Odamızı (STSO) ziyaret etti. 
STSO Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mustafa Eken tarafından 
karşılanan Japonya Büyükelçisi 

Akio Miyajima, M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu protokol 
salonunda ağırlandı.



49FAALİYET RAPORU

2018

Türkiye Asya ticaretinde iyi ticaret 
yapabilmesi için iyi ortaklıklara ihtiyacı 
var. Japon-Türk firmaların ortaklıkları iyi 
gidiyor. Türk firmalar için Japon ortaklıklar 
iyi olacaktır. Türk ticaretinin gelişmesi için 
Japonya iyi bir partner olacaktır. İki ülke 
arasında kurulacak işbirlikleri ticari hayatı 
canlandıracaktır. Ankara’da elçiliğimizde 
ekonomi birimimiz var. Japon-Türk ilişkilerini 
artırmak için İstanbul’da birimimiz var. 
Ayrıca TOBB ve DEİK ile ticari ilişkilerimizi 
geliştirmek için işbirliğimiz devam ediyor” 
ifadelerini kullandı.

Sivas hakkında önemli 
bilgiler veren Eken, “Bu 
sohbetimizde Sivas’ın cazip 
bir il olduğunu anlattık. 
Başka yerler değil de Sivas’a 
Japonya’dan yatırımcı 
gelmesini istiyoruz. Sivas, 
madenleri, doğal güzellikleri 
ve gelişmeye müsait yapısı 
ile önemli bir şehir ve yatırım 
yapacak firmalar pişman 
olmayacaktır” dedi.   

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ise 
“Görmek inanmaktır. Pek tabi elimden geleni 
yapmaya çalışacağım. Japon iş insanlarının 
buraya gelmeleri yatırım yapmaları 
konusunda da görüşmeler yapacağım. 
Tabi Sivas’ın turizm ve doğal güzelliklerinin 
görülmesi için de gerekli teşviklerde 
bulunacağım” ifadesini kullandı.

Ziyaret sonunda Eken, Japonya Büyükelçisi 
Akio Miyajima’ya Sivas tarağı ve bıçağı 
hediye etti.
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TOBB, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Türk-Alman TSO ve Alman-Türk TSO 
işbirliğinde “Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu” toplantısı gerçekleştirildi. TOBB öncülüğünde oda 
başkanlarının çıkarma yaptığı toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken de katıldı.

BAŞKAN EKEN
TÜRK-ALMAN EKONOMİ DİYALOG 
TOPLANTISI’NA KATILDI

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya’nın 
Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü 
olduğunu belirterek, “Almanya ile 
dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. 
Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının 
kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye 
devam edin.” dedi.

 “Almanya Türkiye’nin en önemli ve bir 
numaralı ticaret ortağıdır. Ticaret hacmimiz 
yaklaşık 35 milyar avrodur. Aynı zamanda 
Almanya, Türkiye’deki en önemli yatırımcı 
ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli 
şirket, Türkiye’de faaliyet göstermektedir. 
2002-2017 arasında Almanya’dan 
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı 
yatırım tutarı 8 milyar avroya ulaşmıştır. 
Aynı dönemde Türkiye’den Almanya’ya 
2 milyar avro civarında doğrudan yatırım 
gerçekleşmiştir.

ALMAN İŞ İNSANLARI TÜRKİYE’YE 
İLGİLERİNİ KAYBETMEDİ
 
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal 
Aydın da ekonomik diyalog toplantısının 
önemine işaret ederek, ‘’Sadece ekonomik 
alanda değil bizlerin, Türklerin ve Almanların 
daha fazla konuşması ve diyalog içinde 
olması gerekiyor. Birbirimize empati 
duymamız, dayanışma göstermemiz lazım. 
İlişkilerimiz son birkaç yıldır zorlu sınavlardan 
geçiyor. İlişkilerde başlayan normalleşme 
süreci yapılacak ziyaretlerle daha da ivme 
kazanacak. Ekonomik alanda yeni ve yoğun 
bir döneme giriyoruz.’’ diye konuştu. 
 
İlişkilerin zor döneminde bile Alman 
iş insanlarının Türkiye’ye ilgilerini 
kaybetmediklerini gördüklerini kaydeden 
Aydın, Türkiye’nin iş ve yatırım potansiyelinin 
Almanya’da daha iyi bilinirliğinin sağlanması 
gerektiğini vurguladı.
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Yaklaşık 2 milyon Sivaslının yaşadığı 
İstanbul’da yapılan etkinlik Sivaslıları ve 
Sivas dostlarını bir araya getirdi.  3 gün 
süren ve 100 binin üzerinde katılımın olduğu 
etkinlikte Sivas’ın yöresel lezzetleri, tarihi ve 
kültürel değerleri tanıtıldı.

Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, Milli Savunma Komisyonu 
Başkanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Adalet Bakan 

Yardımcısı Hilmi Bilgin, Ulaştırma Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun, Milletvekilleri, Vali 
Davut Gül,  Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Sami 
Aydın, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken, Meclis Başkanımız Çetin Yıldırım, 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile çok 
sayıda protokol ve vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Eken, programın açılışında 
yaptığı konuşmada Sivas’ta yaşanan 
ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler verdi 
ve İstanbul’daki iş insanlarını Sivas’a yatırım 
yapmaya davet etti.

Vali Davut Gül, Ulaştırma Bakan Yardımcısı 
Selim Dursun, Milli Savunma Komisyon 
Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Milletvekili 
Nevzat Şatıroğlu, CHP Milletvekili Gürsel 
Tekin, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve 
çok sayıda vatandaş Odamızın açtığı standı 
ziyaret etti.

Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından organize 
edilen 9. Sivas Günleri İstanbul Yeni Kapı’da gerçekleştirildi. 

İSTANBUL’DA “SİVAS GÜNLERİ”
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YÖREX FUARI
SİVAS’I TÜRKİYE’YE TANITTIK

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 
10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma 
ajansı, 647 kurum ve firmanın yer aldığı fuarda, 81 ilin tamamını kapsayan ve tamamen 
yöreye ait olan ürünleri tek çatı altında toplayan fuara Sivas’ın yöresel ve tescilli ürünlerini 
tanıtmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız da (STSO) katıldı.

Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TOBB Genel Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Sivas TSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, oda ve borsaların 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ANFAŞ 
Fuar Merkezi’ndeki fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada, 10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı, 
24 bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX’in bugün 
81 ilin tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 
200 bini geçen dev bir ulusal organizasyona 
dönüştüğünü söyledi.

YÖREX’in artık Türkiye’nin vitrini olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, burada ülkenin tüm 
renklerinin bir araya geldiğini ifade etti. 
Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine 
tüm Türkiye’nin fuarda buluştuğunu dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Eğer coğrafi işaretler 
bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, 
bunda odalarımızın, borsalarımızın ve en 

başta da kadınlarımızın payı çok büyük. Son 
10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, 
odalarımız ve borsalarımız tescil ettirdi. Onlar 
tarafından tescil edilen ürün sayısı 150’yi 
geçti.” dedi.

Sivas TSO ve Ticaret Borsası standını çok 
sayıda Sivaslı hemşehrilerimiz ve Oda/
Borsa başkanları ziyarete gelirken Sanatçı 
hemşehrimiz Enver Merallı’da standa gelerek 
sohbet etti.
Standları ziyaret eden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Sivas TSO standına gelerek Eken ve 
Hastaoğlu ile sohbet etti.

Ziyarette Kangal Köpeğini seven 
Hisarcıklıoğlu, ızgara başına geçerek Sivas 
Köftesi pişirdi. Sivas TSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, Hisarcıklıoğlu’na 
yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.
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